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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar o controle da obtenção e admissibilidade de 

elementos de informação no Processo Penal brasileiro. A partir dessa delimitação, escolheu-

se como ponto de partida a ligação entre epistemologia judiciária naquilo que se aproxima 

da possibilidade de se atingir a aceitável correspondência entre o evento passado e o que é 

dado a conhecer pelo juiz, bem como o reconhecimento de que a conformação de cada 

sistema processual penal atende a alguma opção de política criminal. Essas premissas 

permitiram que primeiro se cuidasse de aspectos conhecidos na origem da separação entre 

sistemas processuais penais, ora apegados ao modelo de common law, ora ao de civil law, 

para se perceber que, atualmente, os institutos probatórios revelam certa clivagem, tornando 

essa separação menos relevante, particularmente com o advento de regras probatórias 

específicas de tribunais internacionais e do sistema convencional como um todo, mas ainda 

em torno de sistemas probatórios. Na sequência são discutidas questões do procedimento 

probatório e das peculiaridades que pareceram dignas de nota no processo penal tanto 

brasileiro quanto italiano, para, então, se avançar no chamado “léxico das provas”; isto é, 

em capítulos distintos, cuidou-se ora da dinâmica probatória (o procedimento), ora de seus 

aspectos estáticos (as categorias probatórias). Enquanto a reflexão sobre o procedimento se 

mostrou importante para a compreensão de fases do fenômeno probatório, aquela sobre as 

categorias probatórias permitiu a formulação de juízos críticos pontuais. Em seguida, foram 

analisados alguns contextos cuja comparação com o modelo brasileiro vigente pareceu útil 

– destacadamente, o modelo italiano e suas particularidades –, e sistemas latino-americanos, 

a partir da década de 1980, inclusive com a tentativa de uniformização, advinda do Código 

Modelo para a Ibero América. A pesquisa não deixou de contemplar, também, as 

particularidades dos sistemas probatórios mais relevantes. E foi a partir dessa perspectiva 

que, com o olhar novamente voltado para o cenário brasileiro, percebeu-se a longa duração 

de um sistema probatório que, conquanto tenha sofrido alterações pontuais, peca por não 

evoluir no sentido de observância, seja de fase específica de controle de obtenção e 

admissibilidade de provas no Processo Penal, seja no controle específico a depender de 

eventual categoria probatória que isso justifique. No Brasil, malgrado se tenha sugerido, sem 

sucesso, a fase de “saneamento” no Processo Penal, mesmo que se tenha imaginado o que 

poderia ser uma fase própria de recebimento de acusações, ainda não se observa evolução 

no sentido de estabelecimento de regras para o controle da obtenção e admissibilidade de 

informações no Processo Penal. Por tudo isso é que no último capítulo foram aventadas 

algumas alterações, calcadas tanto na deficiência histórica nacional como na visão que foi 

possível alcançar com o suporte de exemplos de países culturalmente próximos do Brasil. 

Foram sugeridas ideias como Juiz de Garantias, delimitação de competência, exclusão física 

de determinadas informações dos autos, previsão de fase específica de controle de obtenção 

e admissibilidade de informações – como regra geral, sem prejuízo de oportunidades tópicas 

para o referido controle, a depender da categoria probatória. Também, no capítulo final, 

chegou-se à proposição de alterações legislativas, a partir da noção de filtro epistemológico, 

que foi naturalmente ganhando corpo ao longo da desta pesquisa. Do início ao fim, cogitou-

se como tema da pesquisa um melhor funcionamento do direito probatório no Processo Penal 

brasileiro, da perspectiva do controle que pode ser exercido com vistas ao que pareceu ser 
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uma adequada concepção político-criminal de Processo Penal e que não frustre as 

expectativas epistemológicas de melhor conhecer o evento passado para que se possa julgá-

lo. 

 

Palavras-chave: Epistemologia. Controle. Admissibilidade. Obtenção. Prova. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims at analysing the control on the obtainment and admissibility of 

information elements in the Brazilian criminal procedure system. Under such boundaries, 

the choice was made to start from the connection between judicial epistemology in what it 

is close to the possibility of reaching an acceptable correspondence between the past event 

and what is disclosed by the judge, as well as the acknowlegment that the configuration of 

each criminal procedural system satisfies a given option of criminal policy. With these 

premises in mind, it was possible first to tackle some known aspects in the origin of the 

separation between criminal procedural systems, now clung to the common law model, now 

clung to the civil law model, only to show that, currently, the probative systems show a 

certain severance thus rendering this separation less relevant, especially with the advent of 

probative rules that are specific to international courts and the conventional system as a 

whole, but still around probative systems. In the sequence, this study discusses aspects of 

the probative procedures and peculiarities that seemed worth noting both in Brazilian and 

the Italian criminal procedures, after which the so-called “lexicon of the proof” was 

addressed; i.e., in discrete chapters, discussions were conducted now  about the probative 

dynamics (the procedure), now about its static aspects  (the probative categories). While the 

reflection about the procedure showed its relevance  to an understanding of the phases of the 

probative phenomenon, that one about the probative categories enabled the formulation of 

specific critical judgments. The next step was the analysis of some contexts, in which a 

comparison with the current Brazilian model seemed to be useful – especially the Italian 

model and its peculiarities – and Latin-American systems starting  from the decade of 1980, 

including the attempt at an standardisation arising from the Código Modelo para Ibero 

América [Model  Code for Iberian America]. In addition, the present research has examined 

the particularities of the most relevant probative systems. And it was from this perspective 

that, by looking again into the Brazilian scenario, it was possible to notice the long duration 

of a probative system which, despite having undergone certain changes, errs by not evolving 

in the sense of observance, whether it is in the specific phase of control on the obtainment 

and admissibility of evidence in the penal procedure, whether it is in the specific control, 

depending on the  possible probative category that may justify it. In Brazil, despite 

unsuccessful suggestions of a ‘sanitation” phase in the criminal procedure system – or even 

if what could be the very phase for receiving accusations has been envisioned – there is still 

no clear sign of advance in the sense of establishing rules to control obtainment and 

admissibility of information in the Brazilian criminal procedure system. It is on all these 

grounds  that in the last chapter, some alterations were suggested, modelled both on the 

historical national deficiency and on the view it was possible to take with the support of 

examples of countries that are culturally akin to Brazil. Suggestions have been given 

concerning ideas such as guarantee judges, delimitation of jurisdiction, physical exclusion 

of certain pieces of information in the records, forecasting of a specific phase of control on 

the obtainment and admissibility of information – as a general rule, without prejudice to 

topical opportunities for said control, depending on the probative category.The closing 

chapter also puts forwards some propositions about legislative changes based on the notion 
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of epistemological filter, which naturally took shape in the course of the present study. From 

beginning to end, the theme of this research emerged from the cogitation that there might be 

a better functioning of probative law in the Brazilian criminal procedure system from the 

point of view of the control that can be exercised aiming at what seemed to be an adequate 

political and criminal notion of criminal procedure and which does not thwart the 

epistemological expectations of better knowing the past event in order to evaluate it. 

 

Key words: Epistemology. Control. Admissibility. Obtention. Evidence. 
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RIASSUNTO 

 

Il presente lavoro si propone lo studio del controllo dell’ottenimento e dell’ammissibilità 

degli elementi di informazione all’interno del processo penale brasiliano. A partire da questa 

delimitazione, si è scelto come punto di partenza il collegamento tra l’epistemologia 

giudiziaria, nella quale ci si avvicina alla possibilità di raggiungere una corrispondenza 

accettabile tra l’evento passato e ciò che viene portato a conoscenza del giudice, e 

l’ammissione che la conformazione di ciascun sistema processuale penale risponde a precise 

opzioni di politica criminale. Queste premesse hanno reso possibile , innanzitutto analizzare 

gli aspetti conosciuti della separazione tra i sistemi processuali penali legati, ora al modello 

del common law ora a quello del civil law, per capire come attualmente esista una certa 

divisione degli istituti probatori che rende meno rilevante questa separazione. Ciò si è dato 

in particolar modo attraverso l’avvento, nei tribunali internazionali, di regole probatorie 

specifiche e, riguardo i sistemi probatori, dal sistema convenzionale come un tutto. 

Successivamente è stato trattato il procedimento probatorio e le peculiarità che appaiono 

importanti nel processo brasiliano e in quello italiano, per avanzare nel cosiddetto “ambito 

delle prove”. Sono stati presi in considerazione in capitoli diversi: la fase dinamica (il 

procedimento) e quella statica (le categorie probatorie). Mentre la riflessione sul 

procedimento si è rivelata importante per la comprensione delle fasi dei fenomeni probatori, 

quella sulle categorie ha permesso la formulazione di giudizi critici puntuali. In seguito sono 

sati analizzati alcuni contesti la cui comparazione con il modello brasiliano vigente è apparsa 

utile. Ci riferiamo in particolare al modello italiano e alle sue peculiarità, e ai sistemi latino-

americani a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, includendo il tentativo di 

uniformizzazione rappresentato dal “Codigo Modelo para Ibero America”. Le particolarità 

nei sistemi probatori più rilevanti sono state inserite all’interno del suddetto lavoro. Ed è 

stato partendo da questa prospettiva che si è rivolto nuovamente lo sguardo allo scenario 

brasiliano. È stato possibile percepire la lunga durata di un sistema probatorio che, 

nonostante abbia sofferto alcune alterazioni, non è stato in grado di evoluire nel senso 

dell’osservanza sia della fase specifica dell’ottenimento e dell’ammissibilità delle prove nel 

processo penale, sia nel controllo specifico dipendente dalle eventuali categorie probatorie 

che lo giustifichino. Malgrado sia stata avanzata una proposta di depurazione nel processo 

penale, e anche se si è immaginato che sarebbe potuta essere una fase in cui si ricevessero le 

accuse, tuttora non esiste un’evoluzione che stabilisca delle regole rispetto il controllo 

nell’ottenimento e ammissibilità delle informazioni nel processo penale brasiliano. Per le 

suddette ragioni, nell’ultimo capitolo vengono ipotizzate alcune alterazioni, modellate a 

partire dalla deficienza storica nazionale come anche dalla visione a cui è stato possibile 

pervenire attraverso esempi forniti dai Paesi culturalmente vicini al Brasile. Sono state 

suggerite idee quali: il giudice di garanzia, la delimitazione delle competenze, l’esclusione 

dagli atti di determinate informazioni, la previsione di una fase specifica di controllo 

riguardo l’ottenimento e l’ammissibilità delle informazioni - come regola generale, senza 

pregiudicare opportunità specifiche del suddetto controllo, dipendendo dalle categorie 

probatorie. Sempre nel capitolo finale, si è giunti alla proposta di cambiamenti legislativi a 

partire dalla nozione di filtro epistemologico che ha naturalmente guadagnato forza lungo lo 
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sviluppo del lavoro. Dall’inizio alla fine è stato considerato come tema di ricerca, il 

raggiungimento di un miglior funzionamento del diritto probatorio nel processo penale 

brasiliano, nella prospettiva di un controllo che possa essere esercitato in vista di quella che 

appare un’adeguata concezione politico-criminale del processo penale e che non deluda le 

aspettative epistemologiche di una più ampia conoscenza dell’evento passato affinché esso 

possa essere giudicato. 

 

Parole chiave: Epistemologia. Controlo. Ammissibilità. Ottenimento. Prove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

CF/88   Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

CTN   Código Tributário Nacional 

CPC   Código de Processo Civil 

CPP   Código de Processo Penal 

EUA   Estados Unidos da América  

PL   Projeto de Lei 

PACE   Police and Criminal Evidence Act 

PLC   Projeto de Lei da Câmara  

TEI   Técnicas Especiais de Investigação  

USAID  United States Agency for International Development  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 21 

 

1 O DIREITO À PROVA NO PROCESSO PENAL:   ASPECTOS 

FUNDAMENTAIS ........................................................................................... 25 
1.1 O estudo das regras de obtenção e admissibilidade da prova penal ......................... 25 
1.2 O ponto de partida: epistemologia judiciária e o controle da produção da prova penal

 ............................................................................................................................ 26 
1.3 A epistemologia e a presença das regras probatórias ............................................... 30 
1.4 A delimitação probatória e a escolha político-criminal ............................................ 36 

1.4.1 O dualismo de Herbert Packer ............................................................................... 41 
1.4.2 O dualismo de Mirjan Damaška ............................................................................ 42 
1.5 Distinções do direito à prova no common law e civil law ........................................ 45 
1.5.1 O direito à prova no sistema do common law ........................................................ 46 

1.5.2 O direito à prova no sistema do civil law ............................................................... 50 
1.6 Exclusionary rules e proibições probatórias ............................................................. 53 
1.6.1 As exclusionary rules ............................................................................................. 53 
1.6.2 As proibições probatórias ...................................................................................... 56 

1.6.3 Convergências atuais entre as exclusionary rules e as proibições probatórias ...... 60 
 

2 O DIREITO À PROVA E A OBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO 

PROBATÓRIO ................................................................................................. 67 
2.1 O procedimento probatório ....................................................................................... 67 

2.2 Fases do procedimento probatório no Processo Penal brasileiro .............................. 69 

2.2.1 Os quatro momentos procedimentais: proposição, admissão, produção e       

valoração ............................................................................................................. 70 
2.2.1.1 O momento da proposição .................................................................................. 70 

2.2.1.2 O momento da admissão ..................................................................................... 71 
2.2.1.3 O momento da execução ..................................................................................... 73 
2.2.1.4 O momento da valoração .................................................................................... 74 

2.2.2 Especificidade: o direito à investigação no Processo Penal brasileiro .................. 75 
2.3 Peculiaridades do sistema Processual Penal italiano: momentos da admissão e 

aquisição ou assunção ......................................................................................... 79 
2.4 Direito limitado à admissibilidade dos meios de prova ............................................ 86 
2.4.1 Os controles formal e lógico da admissibilidade da produção probatória ............. 89 

2.4.2 O tratamento das proibições probatórias no Brasil a partir de 1988 ...................... 95 

 

3 O DIREITO À PROVA E O LÉXICO DAS PROVAS .......................................... 99 
3.1 A expressão “prova” ............................................................................................... 100 

3.2 Fonte, meio, elemento, objeto e resultado de prova ............................................... 102 
3.3 A distinção entre os meios de prova e os meios de pesquisa de prova ................... 107 
3.3.1 Do “Projeto Carnelutti” às “relazioni al progetto preliminare” .......................... 108 

3.3.2 A distinção entre meios de prova e meios de pesquisa de prova no Progetto 

Preliminare, de 1978, nas relazioni e no Codice di Procedura                         

Penale, de 1988 ................................................................................................ 110 
3.3.3 A difusão da separação conceitual: Portugal e Brasil .......................................... 116 
3.3.4 Crítica à categoria dos meios de pesquisa de prova ............................................. 120 
3.4 Atos de investigação e atos de prova ...................................................................... 125 

 



18 

 

3.5 Atos de produção probatória irrepetível, cautelar e antecipada .............................. 128 

3.5.1 Atos de produção probatória irrepetível ............................................................... 130 
3.5.2 Atos de produção probatória cautelar .................................................................. 131 
3.5.3 Atos de produção probatória antecipada .............................................................. 132 
3.6 Provas pré-constituídas e provas constituendas ...................................................... 134 
3.7 Provas típicas, atípicas, anômalas e irrituais ........................................................... 136 

 

4 VARIAÇÕES ESTRUTURAIS NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA ................... 141 
4.1 Delimitação do capítulo .......................................................................................... 141 
4.2 A estrutura do Codice di Procedura Penale, de 1988 ............................................ 142 
4.2.1 A audiência preliminar ......................................................................................... 145 

4.2.2 O incidente probatório ......................................................................................... 147 
4.3 A estrutura do Processo Penal latino-americano reformado ................................... 149 

4.3.1 O Código de Processo Penal do Chile, de 2000 ................................................... 155 

4.3.1.1 A fase de investigação ....................................................................................... 157 
4.3.1.2 A fase intermediária .......................................................................................... 161 
4.3.1.3 A fase oral ......................................................................................................... 162 
4.3.2 O Código de Processo Penal do Uruguai, vigente a partir de 2017 ..................... 162 

4.3.2.1 A investigação preliminar (indagatória preliminar) .......................................... 164 
4.3.2.2 A fase de controle da acusação ......................................................................... 166 

4.4 Ainda o Código Modelo para Ibero-América: o que ficou para trás ...................... 168 
 

5 O CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE ELEMENTOS DE      

INFORMAÇÃO NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO ........................ 171 
5.1 A decisão de pronúncia no Código de Processo Criminal, de 1832 ....................... 171 

5.2 O recebimento da denúncia, originariamente, no Código de 1941 ......................... 175 
5.3 Movimentos reformistas até o advento do PL 4.207/2001 ..................................... 177 

5.4 A tramitação do PL n. 4.207/2001 e o advento da Lei n. 11.719/2008 .................. 182 
5.5 Síntese da evolução histórica com considerações sobre o PL n. 8.045/2010 ......... 186 
 

6 CONTROLE NA OBTENÇÃO E ADMISSIBILIDADE DE ELEMENTOS DE 

PROVA NA DINÂMICA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRA ........... 191 
6.1 O Juiz de Garantias e o filtro de Admissibilidade Probatória ................................. 191 
6.1.1 A figura do Juiz de Garantias em ordenamentos processuais contíguos ............. 192 
6.1.2 A idealização da figura do Juiz de Garantias no Brasil ....................................... 194 
6.2 A duração da competência do Juiz de Garantias ..................................................... 198 

6.3 A Audiência de Controle da Admissibilidade dos elementos de informação ......... 204 
6.3.1 O Controle da Admissibilidade de elementos de informação em                                 

países contíguos ................................................................................................ 207 

6.3.1.1 O modelo chileno .............................................................................................. 207 
6.3.1.2 O modelo uruguaio............................................................................................ 209 
6.3.1.3 O modelo colombiano ....................................................................................... 210 
6.3.1.4 O modelo peruano ............................................................................................. 211 

6.3.2.1 O controle sob o plano lógico ........................................................................... 215 
6.3.2.2 O controle sob o plano formal........................................................................... 218 
6.4 O Controle de Admissibilidade dos elementos de informação pré-constituídos .... 219 
6.5 O Controle de Admissibilidade de elementos de informação de natureza cautelar, 

irrepetível e antecipada ..................................................................................... 221 
6.6 O Controle da Admissibilidade da produção de técnicas ocultas de investigação . 224 



19 

 

6.6.1 O Controle da Admissibilidade da produção de técnicas ocultas de            

investigação: a autorização prévia .................................................................... 226 
6.6.2 O Controle da Admissibilidade da produção de técnicas ocultas de            

investigação: a análise do resultado ................................................................. 229 

 

7 CONCLUSÕES ........................................................................................................ 233 

 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 243 
 

APÊNDICE .................................................................................................................. 263 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ................................................... 265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma introdução ao estudo que segue faz-se necessária por duas razões: a primeira 

constitui-se numa explicação sobre a forma como a pesquisa começou, com a apresentação 

de um projeto inicial, e como desembocou no texto concluído; a segunda se prende à 

necessidade de clarear a necessidade de responder a uma pergunta.  

No primeiro aspecto, o autor destaca que, inicialmente, a motivação era a análise 

específica das “regras de obtenção e admissibilidade dos meios de pesquisa de prova no 

Processo Penal brasileiro”. Assim, caminhou até pouco antes da submissão do estudo à banca 

de qualificação, quando chegou a uma nova delimitação do tema.  

Naquele momento, o que se imaginava pesquisar era não mais especificamente os 

“meios de pesquisa de prova”, mas, sim, o tema sobre o “controle na obtenção e 

admissibilidade dos meios de prova no Processo Penal brasileiro.” Com essa alteração do 

objeto, o que já se trazia à qualificação era diferente do objeto originário, a começar pela 

nova estrutura de índice provisório e a amplitude da pesquisa (de meio de obtenção se passou 

a pensar na análise do meio de prova).  

Acontece que, ainda assim, o aprofundamento da pesquisa fez com que o autor se 

debruçasse sobre um problema distinto dos dois primeiros, inclusive, a saber: o controle dos 

elementos de prova, pois, em gênese, eles se formam em momento anterior ao processual, 

em que a persecução penal já está judicializada, e são dados brutos que “entram” no processo 

por determinado “meio”.  

Se a relação entre elemento e meio de prova não foi questionada na delimitação 

assumida em determinado momento da pesquisa, isso não se deu com a conceituação de 

meio de obtenção de prova. Questionou-se, inclusive, a validade científica do conceito e sua 

utilidade prática, o que levou o autor a não tratar centralmente dessa categoria probatória.  

Após alterações e, portanto, como se imagina agora, com a submissão da tese à defesa 

perante a banca, entendeu-se caminhar para o foco que melhor se revelou. Isso, inclusive, 

porque além de tratar dos meios de obtenção como uma categoria probatória, e não como 

“o” foco do estudo, pareceu o mais justificável, pois tratar dos meios de prova implicaria a 

análise pontual de cada meio previsto no cenário processual penal. Essa abordagem pecaria 

por ser abrangente e superficial demais, ou seja, a pesquisa, se fosse por esse caminho, 

correria o risco de se tornar mais um manual do que o fruto de uma abordagem vertical.  

Após a delimitação do tema surgido da arguição da banca de qualificação, o autor se 

aproximou com mais nitidez de um dos motivos iniciais – e esse, duradouro, que não sofreu 
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alteração e nem distanciamento na pesquisa – do projeto, a saber, o tema do controle: o 

controle sobre os elementos de prova e como eles são obtidos e admitidos no Processo Penal.  

Essa palavra, controle, fez com que o autor se aventurasse em searas como escolhas 

político-criminais, e tratasse de variações em sistemas de direitos probatórios. E, pela ideia 

de se pensar no controle sobre a obtenção e admissibilidade de elementos de prova chega-se 

ao segundo motivo que justifica esta introdução.  

O estudo tem uma pergunta a ser respondida: o sistema de obtenção e admissibilidade 

de elementos de informação no Processo Penal brasileiro vigente atende às expectativas de 

segurança do jurisdicionado e, ao mesmo tempo, dá segurança epistemológica ao juiz? Ou 

seja: o controle existente atualmente precisa ou não ser alterado?  

Do ponto de vista prático, esta pergunta fundamental tem um desdobramento: o 

sistema deve funcionar como funciona ainda, sem a distinção clara entre momentos de 

obtenção e admissibilidade e momentos de valoração da prova penal? Como separar um 

momento, na prática, do outro, para que, afinal de contas, só as provas válidas sejam 

valoradas, como parece ser um ideal fora de dúvida? 

A ligação da primeira razão (categoria probatória) à segunda (controle procedimental 

na produção probatória) se estreitou e, a partir daí, se estruturou o texto que segue.  

Preferiu-se, no primeiro capítulo, partir de análises de epistemologia judiciária como 

desdobramento filosófico com ampla e reconhecida aplicação jurídica, particularmente em 

matéria probatória. Ali se aborda a pretendida correspondência entre o fato ocorrido e o que 

é dado ao juiz conhecer por meio de sistemas de regras probatórias.  

Depois, como não poderia deixar de ser, passa-se ao procedimento probatório 

propriamente dito, o que é feito no segundo capítulo. O estudo do procedimento é impositivo 

após se perceber, como já pavimentado no capítulo anterior, que não há sistema jurídico que 

desconheça condicionamentos sobre a metodologia de produção das informações no 

Processo Penal, desde a sua busca até sua introdução, perpassando todas as formalidades 

inerentes a cada previsão, as quais desaguam na valoração final.  

Após isso, no terceiro capítulo, o léxico das provas é lembrado, pois no caminho do 

controle dos elementos de informação não há como chegar à fase conclusiva da pesquisa 

sem desbastar, ou se aprofundar em conceitos ora próximos, ora distantes entre si. Ali, na 

ampla nomenclatura do Direito Probatório, trabalha-se com as categorias mais conhecidas e 

reconhecidas no Brasil. Nas situações em que se percebeu espaço para tanto, assumiu-se 

posicionamento crítico, o que levou a um aprofundamento no final do estudo.  
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Como não parece ser bastante apenas o quadro estático-conceitual do Direito 

Probatório para a construção do modelo, que sugere ser melhor do que o vivenciado hoje, 

no quarto capítulo se pinçam, a partir de metodologia de Direito Processual Penal 

Comparado, alguns aspectos da dinâmica Processual Penal. Por ali se vislumbram alguns 

cenários de destaque que importam ao cenário brasileiro e que, por vezes, não foram ainda 

levados em conta por aqui.  

Justamente para comprovar que a evolução processual penal brasileira desde o 

primeiro Código de Processo Criminal (1832) não acompanhou as principais inovações 

vistas em cenários de Direito Processual Penal Comparado, no quinto capítulo faz-se um 

apanhado histórico sobre a evolução codicística brasileira. Ali se destaca a renitência de 

alterações e de abandono de alguns institutos, de um lado, como a dificuldade em seguir 

novidades que nem sempre soam tão estranhas. Nesse capítulo, também, cuida-se do espírito 

reformista em matéria probatória, conquanto infrutífero ao que se pretende deva ser atingido 

e se fundamenta na pesquisa, desde o fim da década de 60 do século passado.  

O sexto e último capítulo, enfim, apresenta, a partir do apanhado conceitual e 

comparado, o cenário que o autor entende justificar uma série de alterações legislativas. É 

nesse capítulo que o autor se debruça sobre o que há de louvável e de criticável na possível 

alteração do Código de Processo Penal vigente, tratando de figuras doutrinariamente já 

abordadas por aqui, como, por exemplo, o Juiz de Garantias – objeto de recente alteração 

legislativa brasileira. 

Especificamente em matéria do controle da admissibilidade dos elementos de prova 

no Processo Penal, é nesse capítulo que o autor desce às minúcias para cogitar alterações, 

seja a partir de estruturação trifásica da persecução penal, com verdadeira fase intermediária, 

ou na pretensão de tratar topicamente do controle em elementos de prova pré-constituída, 

além de situações inerentes à prova cautelar, irrepetível e antecipada, sugerindo, por fim, 

um controle duplo quanto aos chamados meios de obtenção de prova.  

O tema principal, concluído o estudo, foi o estabelecimento de controle. Na acepção 

desse controle, a expressão filtro epistemológico surgiu, para o autor, quase que 

naturalmente no decorrer da pesquisa, e com essa expressão trabalhou no sexto e último 

capítulo. 

A pesquisa assim se concluiu, mas o autor entende ser justificável e até necessário 

um complemento que, uma vez propostas as alterações processuais penais, levem à minuta 

de projetos de alteração legislativa, o que consta em apêndice, após as conclusões do estudo.  
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1 O DIREITO À PROVA NO PROCESSO PENAL: ASPECTOS FUNDAMENTAIS 

 

1.1 O estudo das regras de obtenção e admissibilidade da prova penal 

 

Autores mais autorizados – nacionais e internacionais – iniciam conhecidas obras 

ligadas ao tema da prova com as ressalvas de se tratar do “mais importante e fecundo da 

Ciência Processual”1, assim como dos “mais complicados da teoria do processo”2, até porque 

se projeta nos campos da “lógica, da epistemologia e da psicologia”3.  

A aridez e a profundidade de uma abordagem abrangente necessariamente reclamam 

o tratamento do tema, que chega a ser, segundo Giulio Ubertis, “a pedra angular ou mesmo 

o coração do processo”4, e desaconselham que o estudo assuma a pretensão de algo que se 

assemelhe, ainda que remotamente, a um tratado sobre a prova.   

Propõe-se, aqui, estudar um dos aspectos da prova no Processo Penal ligado 

especificamente ao procedimento probatório, nomeadamente as fases de obtenção e 

admissibilidade das suas informações. E, tendo em vista o cenário do Direito Processual 

Penal brasileiro, almeja-se, também, trazer luz à problemática do controle na obtenção e, 

depois, na admissibilidade, dos elementos de prova.  

Não se pretende, contudo, fazer uma revisão bibliográfica sobre a obtenção e 

admissibilidade dos elementos de prova no Processo Penal brasileiro, mas, sim, uma reflexão 

e, se for o caso, sobre sua deficiência para, assim, cogitar de uma reconfiguração a partir do 

diagnóstico atingido.  

Assume-se que as literaturas jurídicas brasileira e estrangeira têm privilegiado os 

aspectos voltados à valoração da prova penal, desde a superação do dogma inquisitório da 

prova tarifada, substituído pelo sistema da persuasão racional. Inúmeros estudos têm se 

desenvolvido nesse campo, o que faz pressupor que do ponto de vista processual, não haja 

questionamento inerente ao procedimento probatório, ao menos não na mesma profundidade 

e volume com que se percebe existirem estudos sobre a valoração da prova. Notadamente, 

                                                 
1 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1997, p. 13. 
2 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no Processo Penal. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2003, p. 19.  
3 TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos. Trad. Jordi Ferrer Beltrán. Madri: Editorial Trotta, 2002, p. 

22.  
4 Tradução livre da expressão “pietra angolare ovvero cardine del processo”. UBERTIS, Giulio. Profili di 

Epistemologia Giudiziaria. Milão: Giuffrè Editore, 2015, p. 7. A linguagem figurada de “coração pulsante do 

processo” também está em TONINI, Paolo; CONTI, Carlota. I diritto dele prove penali. 2. ed. Milano: Giuffrè, 

2014, p. 1.  
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no procedimento de obtenção e de admissão das provas no Processo Penal se nota uma 

oportunidade de investigação – O que há de insuficiente? O que há a merecer atenção a ponto 

de cogitar de reforma?   

O tema do controle – se prévio, posterior, casuístico ou regrado – dos momentos de 

obtenção e admissão da prova no Processo Penal, padece de melhor sistematização. Aliás, 

no caso brasileiro, aponta-se, inclusive, que poderia se cogitar ser uma fase específica 

procedimental de apreciação da validade da obtenção e da admissão da prova penal, como, 

também, objeto de abordagem ao longo desta pesquisa.  

 

1.2 O ponto de partida: epistemologia judiciária e o controle da produção da prova penal 

 

Com este recorte, o tema se desenvolve a partir do ponto de vista epistemológico, 

seja pelo fato de a premissa se ligar à “possibilidade de se atingir a verdade”5, seja porque 

com os estudos da epistemologia a premissa defenda que “qualquer resultado de uma 

investigação é dependente do contexto no qual ela se desenvolve, da metodologia seguida e 

da finalidade prefixada”6. Nas palavras de Michele Taruffo,  

 

todos os sistemas processuais incluem normas sobre a admissibilidade das provas, 

ainda que comumente se reconhece que o âmbito da prova corresponde à lógica e 

à epistemologia mais que à regulamentação jurídica. As normas sobre a 

admissibilidade dos meios de prova variam em função das diferentes concepções 

da natureza da prova e de sua função nos contextos processuais7. 

 

A epistemologia, como ciência do conhecimento, conquanto tenha especificidades a 

serem tratadas pela Filosofia – as quais não são aprofundadas no trabalho específico de 

Direito Processual Penal – importa de maneira central ao direito probatório, uma vez que 

reflete os critérios para se atingir a maior gama de conhecimento.  

Na verdade, Susan Haack parece ter razão ao asserir que “o direito está ligado até o 

pescoço com a epistemologia”8. E, como diz Gustavo Henrique Righi Ivahi Badaró, entre os 

                                                 
5 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Op. cit., 2003, p. 19. 
6 Tradução livre de “qualunque risultato di un´indagine è dipendente dl contesto in cui quest´ultima si svolge, 

dalla metodologia seguita e dalle finalità prefissate.” (UBERTIS, Giulio. Op. cit., 2015, p. 4).  
7 TARUFFO, Michele. La prueba. Trad. Laur Manríquez y Jordi Ferrer Beltrán. Madrid, Barcelona, Buenos 

Aires: Marcil Pons, 2008, p. 41.Tradução livre do autor da seguinte passagem: “todos los sistemas procesales 

incluyen norms sobre la admisibilidad de las pruebas, aunque comúnmente se reconoce que el ámbito de la 

prueba corresponde a la lógica y la epistemologia más que a la reglamentación jurídica. Las normas sobre la 

admisibilidad de los médios de prueba varían em función de las diferentes concepcions de la naturaliza de la 

prueba y de su función en los contextos procesales.” 
8 HAACK, Susan. Epistemology legalized or, truth, justice and the American way. The American Journal of 

Jurisprudence, v. 49, 2004. p. 44. Tradução livre do autor do seguinte trecho: “the law is up to its neck in 

epistemology.” De acordo com Brian Leiter, “Philosophy of science and the rules of evidence are both 
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autores brasileiros, “é na epistemologia que poderão ser obtidas as ferramentas para um 

aprimoramento da atividade cognitiva do juiz na valoração da prova”9. 

A partir da vertente dos estudos da epistemologia no Processo Penal, no que se liga 

à forma como se operacionalizam as regras jurídicas de determinado sistema para possibilitar 

ao juiz conhecer e decidir os fatos em questão, é que se tratará do Direito Probatório10 e, 

particularmente, do que ao longo do trabalho se aprofundará sobre obtenção, admissibilidade 

e todo o léxico específico de provas no contexto do Direito Processual Penal brasileiro.  

Mesmo que não se trate aqui de aprofundar debates sobre correntes epistemológicas 

e sobre a sua evolução histórica no ramo da Filosofia, justifica-se o ponto de partida da 

ligação da epistemologia com o Direito Probatório na medida em que é com base na 

epistemologia que se faz a pergunta (processual) sobre a possibilidade de as regras 

probatórias aumentarem ou diminuírem a perspectiva de o juiz atingir conhecimento 

verdadeiro (ou válido, processualmente falando) sobre questões de fato11.  

Antes, porém, de se referir a regras, procedimentos, etapas e questões internas a cada 

conformação jurídica específica de provas, deve-se perguntar: Por que se prova algo? Qual 

o limite para que se prove a situação “A” ou “B” na reconstrução histórica imperfeita de 

fatos levados a algum juiz? Por que se prova algo dentro de determinado processo? Sendo 

essa a questão, como se prova?  

Badaró aponta que “a preocupação central da epistemologia é compreender o que é 

prova, como ela é estruturada e o que a faz melhor ou pior, mais forte ou mais fraca”12. 

Há, na intenção de provar algo, expectativa de confirmar a veracidade do alegado por 

uma das partes. Por isso, importa a sua regulação, tendo em conta o direito das partes na 

                                                 
concerned with ‘epistemic norms’: norms for how scientists should form beliefs in the former case; norms for 

how juries should form beliefs about disputed matters of fact in the latter case.” (The Epistemology of 

Admissibility: why even good Philosophy of Science Would not make for Good Philosophy of Evidence. 

Brigham Young University Law Review, 1997, p. 805). 
9 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Um modelo de epistemologia judiciária: o controle lógico e 

racional do juízo de fato no processo penal. Tese apresentada à Egrégia Congregação da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo como exigência parcial ao concurso para provimento de cargo de Professor 

Titular do Departamento de Direito Processual. São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

2018a, p. 78 (Inédito, cedido pelo autor).  
10 MESQUITA, Paulo Dá. A prova do crime e o que se disse antes do julgamento. Estudo sobre a prova no 

Processo Penal português à luz do sistema norte-americano. Coimbra: Coimbra Ed., 2011, p. 21. 
11 LEITER, Brian; ALLEN, Ronald J. Naturalized Epistemology and the law of Evidence. Virginia Law 

Review, v. 87, n. 8, dec. 2001, p. 1498. Depois, os autores retomam o ponto: “for any rule of evidence that has 

a veritistic rationale, we can properly analyze that rule from the standpoint of social epistemology. That means, 

of course, asking an essentially empirical question: Does this rule of inclusion or exclusion in fact increase the  

likelihood that fact finders, given what they are actually like, will achieve knowledge about disputed matters 

of fact? For ease of reference, let us paraphrase this as aking: does this rule of inclusion or exclusion maximize 

veritistic value?” (Id., ibid., p. 1537). 
12 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2018a, p. 119. 
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obtenção das informações e na sua introjeção no processo para, ao final, fazer com que as 

próprias informações sejam valoradas pela autoridade pública que é o Juiz.  

E, como se defende neste estudo, se esse diagnóstico é correto, não há como se 

separar dele o procedimento probatório na medida em que, para se “provar” algo, há que se 

prever juridicamente também o “como” se comporta cada interessado para a obtenção e 

apresentação dessa ou daquela informação. A epistemologia não convive juridicamente sem 

o estabelecimento de determinadas regras probatórias.  

A expressão “prova”, antes de descer às tecnicalidades processuais, e na visão de 

sujeitos interessados em ter sua tese vista como convincente, é noção de cunho persuasivo. 

Isso porque, como aponta Clarissa Diniz Guedes, a função da prova não é apenas a de 

contribuir para o alcance da verdade, mas, também, “atribuir credibilidade e legitimidade à 

conclusão atingida pelo juiz acerca dos fatos”13. 

Sob a perspectiva judicial, contudo, a expressão não deve carregar a mesma 

conotação, mas a de assegurar a melhor possibilidade de entender o fato passado. Por isso é 

que assume o viés de demonstração, de correspondência possível entre o evento passado e o 

que dele se diz no cenário do processo14.  

Os dados de informação que fazem parte do processo, assim como todo o 

procedimento probatório – aí valendo desde a obtenção das informações e a forma como elas 

mesmas entram no processo (isto é, são admitidas) – importam sobremodo ao Juiz, pois ao 

final é ele quem irá valorar as informações. E, nessa perspectiva, não há como privilegiar 

qualquer sinal persuasivo ligado ao interesse de um dos envolvidos no processo penal, sob 

pena de perda de imparcialidade do juiz para proceder à livre valoração das informações.  

O problema (complexo, nesse prisma), é possibilitar ao juiz a segurança de ter 

atingido a verdade contextual como resultado de uma correta determinação da regra jurídica 

                                                 
13 GUEDES, Clarissa Diniz. Persuasão racional e limitações probatórias: enfoque comparativo entre os 

processos civil e penal. Tese de doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013, p. 57. 
14 Para Michele Taruffo, a prova é o instrumento que produz elementos de confirmação ou de negação 

(falsificação) de uma hipótese relativa à existência de um fato, e em tal modo constitui a base cognoscitiva 

sobre a qual o juiz formula inferência ao fato da causa. Tradução livre do seguinte trecho: “la prova è alloraa 

lo strumento che produce elementi di conferma o di negazione (falsificazione) di un´ipotesi relativa 

all´esistenza di un fatto, ed in tal modo costituisce la base conoscitiva su cui il giudice formula inferenze ai 

fatti della causa.” (TARUFFO, Michele. Modelli di prova e di procedimento probatorio. Rivista di Diritto 

Processuale. Padova: Cedam, n. 2, abr/jun. 1990, pp. 420-448, p. 444). Cuida-se da função demonstrativa ou 

confirmatória da prova, que possibilita ao juiz a “fixação dos fatos próxima à verdade fenomênica.” (GUEDES, 

Clarissa Diniz. Op. cit., 2013, p. 56). 
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aplicável ao conjunto de fatos trazidos – em igualdade de condições e diante de contexto 

jurídico regulado e obedecido – pelos envolvidos15.  

Há, pois, tanto natureza de garantia de satisfação das expectativas lícitas dos 

envolvidos no processo na obtenção e produção das provas com vistas à sua valoração, como 

de norma de ordem pública, que se liga ao papel do Estado personificado na pessoa de um 

Juiz, assim como no estabelecimento de regras que disciplinam todo esse procedimento com 

ligação entre as premissas fáticas e jurídicas trazidas ao julgamento e a decisão final.  

Novamente, não há como escapar do ponto de partida da epistemologia, já que o seu 

objeto “compreende os critérios e os instrumentos usados pelo julgador tanto para a obtenção 

do material quanto para sua valoração, com base no qual realizará a escolha decisória”16. 

Destarte, seja na perspectiva da garantia dos direitos dos envolvidos, ou na melhor 

possibilidade de acertamento dos fatos conferidos ao Estado, com a noção de 

correspondência do que se pretende provar tenha acontecido no passado, há um caráter 

epistemológico que justifica a estrutura do procedimento probatório.  

A acurácia factual, no sentido de entregar ao juiz a maior gama de conhecimento 

possível para o entendimento sobre o ocorrido é, nas palavras de Paul Roberts e Adrian 

Zuckerman, o primeiro princípio da análise da prova penal. Segundo esses autores, “a 

aspiração a que os vereditos judiciais devam conformar tão perto quanto possível com a 

verdade, sem surpresa, merece o orgulho do primeiro lugar como princípio da prova 

penal”17. 

A noção de reconstrução possível da verdade como correspondência entre o que se 

traz linguisticamente ao juiz e o fato passado é enaltecida, também, por Paolo Ferrua, para 

quem esse modelo (verdade como correspondência) desconstrói a ilusão referencial da 

verdade reificada18. 

                                                 
15 Segundo Michele Taruffo, a prova de um fato e a verdade do enunciado acerca deste fato são sinônimos. 

Pode-se dizer que um fato é verdadeiro somente quando se prova sobre a base dos meios de prova, e se prova 

somente quando sua verdade se funda neles. Tradução livre de: “la prueba de un hecho y la verdad del 

enunciado acerca de este hecho son sinónimos. Se puede decir que um hecho es verdadeiro sólo cuando se 

prueba sobre la base de los meios de prueba, y se prueba sólo cuando su verdad se funda en ellos.” 

(TARUFFO, Michele. Op. cit., 2008, p. 35). 
16 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi.  Op. cit., 2018, pp. 118-9.  
17 Tradução livre do seguinte trecho: “the aspiraation that judicial verdicts should conform as nearly as 

possible with the truth, not surprisingly, merits pride of place as the first principle of criminal evidence.” 

(ROBERTS, Paul; ZUCKERMAN, Adrian. Criminal evidence. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, 

p. 18). 
18 FERRUA, Paolo. La prova nel Processo Penale. Struttura e procedimento. 2. ed. Torino: G. Giappichelli, v. 

I, 2017a, pp. 17-8. 
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O fato passado, na perspectiva desse autor, pode ser reconstruído processualmente 

com a sua natural imperfeição, pois com base na ideia de verdade processual como 

correspondência o próprio conceito de verdade deixa de ser “reificado”. 

Assim, não se “descobre” algo ocorrido como se estivesse ali, presente e intacto como 

um tesouro encontrado por mera escavação, mas se “reconstrói” algo passado a partir de 

traços deixados no presente. Por isso, qualquer “verdade” produzida no processo é formal, 

já que não é “encontrada”, e sim, “elaborada” por uma metodologia. E é a essa metodologia 

que se referem as regras jurídicas inerentes ao procedimento probatório19. 

Disciplinar as formas de conhecimento dos fatos e estabelecer regras para que eles 

sejam introjetados no processo penal é tarefa indeclinável do Processo Penal. Por essa razão 

é que o chamado “Direito Probatório” é visto como o conjunto de normas sobre a 

admissibilidade das provas20. 

O processo, afirma Badaró,  

 

[...] não pode prescindir de métodos utilizados pela teoria do conhecimento. 

Evidente que a epistemologia ingressa no processo, não como epistemologia pura, 

entendida como estudo crítico dos métodos e da validade do conhecimento, mas 

como epistemologia aplicada, no caso, uma epistemologia judiciária21. 

 

1.3 A epistemologia e a presença das regras probatórias 

 

A natureza epistemológica é construída a partir de certas escolhas comunitárias que 

conformam o Sistema Processual Penal, possibilitando e delimitando as formas de 

conhecimento válidas dentro desse contexto.  

Particularmente adstritas a esta pesquisa, tais escolhas disciplinam os procedimentos 

pelos quais as informações são produzidas e acolhidas como válidas para se chegar ao 

resultado útil às partes e, ao final, ao juiz.  

Como ponto de partida, Michele Taruffo lembra que há conflito entre o que ele 

nomeia de “regras epistêmicas e regras probatórias contraepistêmicas”. Para o autor, deve-

se “estabelecer quando a exigência de apurar a verdade pode ser colocada à parte em nome 

da tutela de valores não epistêmicos que entrem em contraste com tal exigência”22.   

                                                 
19 Id., ibid., pp. 17-8. 
20 TARUFFO, Michele. Op. cit., 2008, p. 54. 
21 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Editorial dossiê “Prova penal: fundamentos epistemológicos e 

jurídicos”. Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Porto Alegre, v. 4, n. 1, jan./abr. 2018b, p. 53.  
22 TARUFFO, Michele. Uma simples verdade. O Juiz e a construção dos fatos. Trad. Vitor de Paula Ramos. 

São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 161. 
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Outra vez, Susan Haack, do ponto de vista epistemológico, reconhece a necessidade 

de se observar tal tutela contraepistêmica ao transpor a abordagem científica da 

epistemologia no campo jurídico do Processo Penal. Segundo a autora,  

 

determinações legais são delimitadas não só para se atingir o objetivo de se chegar 

a vereditos factualmente corretos, mas também por outro objetivo não relacionado 

à verdade: que os direitos constitucionais dos cidadãos sejam respeitados; que é 

muito pior condenar um inocente do que absolver um culpado, e assim por 

diante23. 

 

Aqui, com Giulio Ubertis, pode-se afiançar que a epistemologia é o estudo crítico 

dos métodos e da validade do conhecimento. Mais restrito que isso, a epistemologia 

judiciária tem como objeto os critérios e os instrumentos usados pelo juízo para conseguir a 

aquisição e promover a valoração do material factual, fundamento sobre o qual se embasa a 

escolha decisória24.  

Destarte, como ponto de partida para estudar as tecnicalidades do controle na 

obtenção e admissão dos elementos de prova no Processo Penal é preciso refletir sobre as 

próprias tecnicalidades e sua justificativa epistemológica ou contraepistemológica.  

Dessa forma, para início da pesquisa, o problema que se coloca é o debate sobre os 

limites – se eles de fato existem – na atividade de produção do conhecimento a ser levado 

ao juiz, ou se tal atividade sequer deve ser regulamentada, isto é, se deve ou não haver algum 

limite.   

Ao imaginar que a atividade deve ser limitada, o ponto passa a ser, inicialmente, a 

convivência dos limites ao lado da necessidade de atingir a decisão justa, aprioristicamente 

amparada na maior gama de conhecimentos levados ao juiz.  

A prova judicial, afirma Marina Gascón Abellán, se caracteriza “por seu caráter 

institucionalizado ou jurídico”. Segundo seu entendimento,  

 

[...] no contexto jurídico em que a prova se desenvolve, alguma regulação, ainda 

que mínima, parece necessária. Isso é assim porque existem valores e interesses 

aos quais o direito deve brindar proteção, e o sentido da regulação da prova é 

                                                 
23 HAACK, Susan. Op. cit., 2004, p. 50. Tradução livre de: “legal determinations are constrained not only by 

the desire to arrive at factually correct verdicts, but also by other, non-truth-related desiderata: that citizens’ 

constitutional rights must be respected; that it is much worse to convict an innocent man than to acquit a guilty 

one; and so on.” 
24 UBERTIS, Giulio. Op. cit., 2015, p. 28 (tradução livre do seguinte trecho: “epistemologia intesa quale studio 

critico dei metodi e della validità della conoscenza: oggeto della epistemologia giudiziaria sono dunque i 

criteri e gli strumenti usati dal giudice per conseguire l´acquisizione del materiale fattuale, sul cui fondamento 

compiere le scelte decisorie”).  
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justamente o de lhes preservar, ainda que a custo, se for preciso, de diminuir ou 

inclusive anular as possibilidades de averiguação da verdade no processo25. 

  

Luigi Ferrajoli, atento à constatação de que a pesquisa da verdade no Processo Penal 

é o pressuposto para a decisão de condenação ou absolvição de alguém, apregoa que, por 

isso mesmo, a aquisição da verdade deve ser regulada e garantida por normas jurídicas, 

idôneas para limitar o arbítrio judicial26.  

Todos os sistemas jurídicos, afirma Michele Taruffo, possuem normas e critérios que 

têm por objeto estabelecer uma seleção preliminar dos meios de prova que podem se 

apresentar27. Badaró aponta que “a produção de provas e a busca da verdade no processo 

penal são governadas por noções e métodos próprios do ‘mundo jurídico’”28.  

Por conta da tecnicalidade inerente à regulação jurídica na pesquisa da verdade e o 

estabelecimento de regras inerentes ao procedimento probatório faz-se necessário o resgate 

à perspectiva de Jeremy Bentham.  

A importância do estudo da obra desse autor está atrelada tanto na constatação de ter 

sido ele o precursor do ideal de máxima aceitação das informações no processo como signo 

de se atingir a melhor decisão29, quanto no fato de, no século XIX, haver Bentham defendido 

(observado o contexto histórico inglês particular) um sistema probatório alheio às 

tecnicalidades que, forçosamente, são artificialidades (são técnicas) de controle quanto aos 

procedimentos e ao que constitui o processo.  

                                                 
25 ABELLÁN, Marina Gascón. Questiones probatórias. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012, 

pp. 125 e 128-9 (tradução livre, respectivamente, de “carácter institucionalizado o jurídico” e “en el contexto 

jurídico en el que la prueba se desenvuelve, alguna regulación, aunque sea mínima, parece necesaria. Ello es 

así porque existen valores e interesses a los que el derecho debe brindar protección, y el sentido de la 

regulación de la prueba es justamente preservarlos, aún a costa, si fuera preciso, de minguar o incluso anular 

las possibilidades de averiguación de la verdad en el proceso”). De acordo com Tonini e Conti, ainda, a 

pesquisa que redunda na obtenção da verdade processual, em oposição à verdade histórica, é ela mesma 

vinculada a uma série de limites epistemológicos (TONINI, Paolo; CONTI, Carlota. Op. cit., 2014, p. 5). 

Também, nesse sentido, UBERTIS, Giulio. Op. cit., 2015, p. 126. 
26 Luigi Ferrajoli escreveu o Prólogo da obra de GUZMAN, Nicolás. La verdad en el proceso penal. Uma 

contribución a la epistemologia juídica. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2006, pp. I-II. 
27 TARUFFO, Michele. Op. cit., 2008, p. 37. Também, TARUFFO, Michele. Op. cit., 1990, p. 444. 
28 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2018a, p. 118; VIEIRA, Marcelo Vinícius. Admissão 

probatória no Processo Penal: o direito à prova das partes e o juízo de admissibilidade. In: SALGADO, Daniel 

de Resende; KIRCHER, Luís Felipe Schneider; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de (Coord.). Altos estudos sobre 

a Prova no Processo Penal. Salvador: JusPodium, 2020, p. 589. 
29 BENTHAM, Jeremy. Evidence is the basis of justice: exclude evidence you exclude justice (Rationale, v. V, 

Book IX, Part III, Cap. 1. Londres: Hunt and Clarke, 1827). 
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Nesse aspecto, como salienta William Twining, Bentham defendia um “sistema 

natural de liberdade probatória”. Segundo esse autor, Bentham via no sistema técnico 

(artificial) “os interesses sinistros da profissão jurídica e do judiciário (juiz & cia)”30. 

Do ponto de vista epistemológico, portanto, levar determinada apreciação ao 

conhecimento de autoridade judiciária já é algo em si mesmo repleto de escolhas de qual ou 

quais as normas técnicas irão incidir. Ora se limitando, ora não se limitando ao como, ao se 

e, sobretudo, ao quê se levar31.  

O Direito Probatório, na esteira desse posicionamento e como já se viu anteriormente 

em rápida lembrança de Terence Anderson, David Schum e William Twining, seria 

constituído pelas “limitações artificiais à livre investigação e ao raciocínio comum, dentro 

do processo de argumentação e justificação de decisões”32.  

Ainda diante de defesa ardorosa de Bentham pela amplíssima liberdade probatória – 

no sentido de não haver amarras jurídicas delimitando formas e condicionamentos de 

obtenção e admissibilidade de elementos de prova – em pesquisa historiográfica, Mirjan 

Damaška lembra que o próprio Bentham entendia que no limite, a presença de regras 

jurídicas em matéria de pesquisa de provas é preferível à sua ausência33.  

Apesar de a redução da epistemologia judiciária à pesquisa sobre a Best Evidence 

Rule em termos de elementos informativos que são levados ao juiz para conhecer34 e o que 

                                                 
30 TWINING, William. Theories of Evidence: Bentham and Wigmore. Stanford: Stanford University Press, 

1985, pp. 3 e 28 (respectivamente, traduções livres das seguintes passagens: “natural system of free proof” e 

“the sinister interests of the legal profession and the judiciary (judge and co).” Em resgate crítico à teoria de 

Bentham sobre a liberdade probatória, BELTRÁN, Jordi Ferrer. La prueba es libertad, pero no tanto: una teoría 

de la prueba Cuasi-Benthamiana. Revista Jurídica Mario Alario D’Filippo, v. IX, n. 18, 2017, pp. 150-69. 
31 “The law of evidence has to do with the furnishing to a court of matter of fact, for use in a judicial 

investigation.” (THAYER, James B. A preliminary treatise on evidence at the common law. Boston: Little, 

Brown and Company, 1898, cap. VI, p. 264).  
32 ANDERSON, Terence; SCHUM, David; TWINING, William. Análisis de la prueba. Trad. coordenada por 

Flavia Carbonell y Claudio Aguero. Madrid: Marcial Pons, 2015, p. 354. 
33 DAMAŠKA, Mirjan. Evaluation of evidence. Pre-Modern and Modern Approaches. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2019. Diz Damaška: “even the most widely known enemy of the legal regulation of evidence, 

Jeremy Bentham, acknowledged that the presence of rules in the fact-finding area would be preferable to their 

absence. He only argued that no satisfactory system of rules on the value of evidence had been developed so 

far, and that the task of formulating the system should be reserved, as he said, ‘for the improvement powers of 

some more mature age.’ What follows from this insight is that if useful legal rules on the processing of evidence 

can be drafted, they should not be treated as a departure but rather as movements toward an ideal.” (A 

passagem de Bentham estaria, conforme menciona Damaška em nota de rodapé, no Rationale of Judicial 

Evidence. Edinburgh: Ed. William Tait, v. 5, 1843, p. 216). O refinamento sobre o posicionamento de Bentham, 

admitindo alguma regulação no direito probatório também é lembrado por Paul Roberts e Adrian Zuckerman. 

Eles lembram que “Even Jeremy Bentham, the scourge of technical legal rules of inadmissibility, agreed that 

evidence should be excluded if its production would envolve disproportionate ‘vexation, expense, or delay’.” 

(ROBERTS, Paul; ZUCKERMAN, Adrian. Op. cit., 2012, p. 73). 
34 A máxima da “best evidence rule” é ligada ao período do fim do século XVIII, quando começou a ser 

sistematizado, no sistema do common law, o Direito Probatório e, segundo Twining, acabou sendo um princípio 

que resumia um conjunto desorganizado de máximas sobre a colheita da prova (TWINING, William. Op. cit., 

1985, p. 2). Com maior detalhamento, ver: TWINING, William. Rethinking Evidence. Exploratory Essays. 2. 
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isso significou de peso (rectius: valoração) das provas estar historicamente superada, e 

mesmo que ao relembrar da teoria de Bentham em matéria de Direito Probatório se recorde 

majoritariamente das regras de exclusão probatórias (exclusionary rules), sua própria 

convicção contra a tecnicalidade processual e probatória merece ser lembrada.   

Atualmente, é impossível contestar que o Direito Probatório seja repleto de regras, 

de contenções ou, na linguagem de Jordi Ferrer Beltrán, de “controles procedimentais sobre 

a prática da prova que incidem na riqueza do conjunto de elementos do juízo”35.  

E, também, segundo esse epistemólogo, há filtros para a admissão de provas no 

processo, que são os de relevância (“uma prova é relevante se aporta apoio ou refutação de 

alguma das hipóteses fáticas do caso à luz dos princípios gerais da lógica e da ciência”), as 

particularidades de cada sistema acerca de regras de exclusão e, também, a exclusão de 

elementos probatórios por conta de possuírem baixo valor epistemológico, “ante o perigo de 

que uma má valoração tenda a lhes dar mais valor que possuem”36. 

Entre os autores mais próximos do contexto brasileiro, Julio Maier lembra que o que 

ele nomeia de “regulação jurídica dos meios de prova” não é 

 

um âmbito arbitrário ou, melhor dito, livre de regulação jurídica, mas ao contrário, 

um campo bastante circunscrito por regras jurídicas que se referem tanto ao que 

está permitido que seja provado, de modo genérico, como às condições sob as 

quais isso pode ser provado em um procedimento penal singular, aos meios 

mediante os quais algum elemento útil para o procedimento deve ser verificado, 

                                                 
ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 37-45. Tal teoria era atrelada à busca da autenticidade 

documental (LANGBEIN, John H. Historical foundations of the law of evidence: a view from the Ryder 

Sources. Columbia Law Review, 1996, p. 1173). Segundo Wigmore, essa expressão surgiu entre 1700 e 1790 

e teve acolhida até cerca de um século depois (WIGMORE, John H. A general survey of the History of the 

Rules of Evidence. Associaton of American Law Schools. Ed. Select Essays in Anglo-American Legal Story, 

1907-1909, p. 694). Resquício da Best Evidence Rule ligada à autenticidade da prova documental pode ser 

visto, hoje, na Rule 1002, do compêndio das Federal Rules of Evidence: “an original writing, recording, or 

photograph is required in order to prove its content unless these rules or a federal Statute provides otherwise.” 

(FEDERAL RULES OF EVIDENCE. Best Evidence Rule. With advisory committee notes and legislative 

history. New York: Wolters Kluwer, 2017, p. 273). Ainda, sobre a Best Evidence Rule ligada ao anseio de 

produção de documento original ao invés de apresentação de cópia, ver JACKSON, John; SUMMERS, Sarah. 

Internalization of criminal evidence. Beyond the common law and civil law traditions. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2012, p. 35. 
35 BELTRÁN, Jordi Ferrer. La valoración racional de la prueba. Madrid, Barcelona, Buenos Aires: Marcial 

Pons, 2007, p. 86. Segundo esse autor, “uma hipótese terá um nível de corroboração maior quanto maiores 

sejam os controles e desafios aos que haja sido submetida, tendo-os superado com êxito.” (tradução livre do 

seguinte trecho: “una hipótesis tendrá un unível de corroboración mayor cuanto mayores sean los controles y 

desafios a los que haya sido sometida, habiéndolos superado con éxito.” (Id., ibid., p. 86.). O autor lembra que 

em todos os ordenamentos jurídicos modernos há uma apreciável quantidade de regras jurídicas sobre a prova. 

(BELTRÁN, Jordi Ferrer. Prueba y verdad en el derecho. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2005, pp. 59-60). 
36 BELTRÁN, Jordi Ferrer. Op. cit., 2017, pp. 155-6. Tradução livre dos seguintes trechos: “una prueba es 

relevante si aporta apoyo o refutación de alguna de las hipótesis fácticas del caso a la luz de los princípios 

generales de la lógica y de la ciência.” E “ante el peligro de que una mala valoración tienda a darles más 

valor del que tienen.” 
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ao modo segundo o qual deve se desenvolver o procedimento probatório em si 

mesmo e, também, ao valor daquilo que se tenha, eventualmente, descoberto37. 

 

É, portanto, improdutivo questionar se o sistema probatório é livre (como então 

queria Bentham, ressalvada a interpretação de Damaška há pouco lembrada38), pois – e isso 

será o objeto principal deste estudo – as tecnicalidades que incidem no procedimento 

probatório chegam a, inclusive, conformar o chamado Direito Probatório.  

O juiz só pode valorar o que é produto de regular obtenção, de regular admissão e de 

regular produção no processo.   

Falar em atividade probatória é, portanto, no início de tudo, falar em fontes, mas 

também em limites do conhecimento. A busca pela verdade no Processo Penal, afirma 

Damaška, não é um exercício cognitivo sem freio39. 

Na síntese de Twining, do que se poderia ter, a partir de Bentham como pura e 

simples “evidence”, chegou-se à “law of evidence”40. A crítica difundida é a de que de uma 

teoria geral da prova se passou a uma teoria da lei da prova, ou seja: a prova é o que a lei 

disciplina como tal, desde os seus momentos de obtenção até a sua valoração para a decisão 

judicial.  

Assim, a chamada law of evidence, como disciplina juridicamente relevante, teve 

início no século XVIII, como apontam Roberts e Zuckerman. Segundo os autores, “a law of 

evidence regula a geração, coleção, organização, apresentação e valoração de informação 

(prova) com o propósito de resolução de disputas sobre eventos passados em processo 

legal”41. 

Juridicamente, a prova não é entidade autônoma, tampouco é conceito solto que 

possa ser atingido sem ser acoplado a regras – regras probatórias.  

                                                 
37 MAIER, Júlio. Derecho Procesal Penal. Tomo III. Parte General. Actos Procesales. Buenos Aires: Editores 

del Puerto, 2011, p. 82. No original: “Éste no es, jurídicamente, un ámbito arbitrario o, major dicho, libre de 

regulación jurídica, sino, antes bien, um campo bastante circunscrito por reglas jurídicas que se refieren tnto 

a aquello que está permitido que sea probado, de modo genérico, como a las condiciones bajo las cuáles ello 

puede ser probado em um procedimiento penal singular, a los medios mediante los cuáles algún elemento útil 

par esse procedimiento debe ser verificado, al modo según el cual debe desarrollarse el procedimiento 

probatorio em sí mismo y, también, al valor de aquello que se há, eventualmente, descubierto.” 
38 Ressalva vista, também, por: JACKSON, John; SUMMERS, Sarah. Op. cit., 2012, p. 30.  
39 DAMAŠKA, Mirjan. Evidentiary barriers to conviction and two models of criminal procedure: a comparative 

study. University of Pennsylvania Law Review, v. 121, 1973, p. 578. Tradução livre de “the pursuit of truth in 

the criminal process is not an untrammeled exercise in cognition.” 
40 TWINING, William. Op. cit., 1985, p. 11.  
41 Tradução livre de: “the Law of Evidence regulates the generation, collection, organization, presentation, 

and evaluation of information (‘evidence’) for the purposes of resolving disputes about past events in legal 

adjudication.” (ROBERTS, Paul; ZUCKERMAN, Adrian. Op. cit., 2012, p. 2. Há ampla citação da 

historiografia da law of evidence em rodapé 3, na citada página.) 
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Qualquer sistema que entregue ao juiz do fato a tarefa básica de valorar a prova, 

afirmam John Jackson e Sarah Summers, “deve subscrever em alguma medida uma doutrina 

de prova livre, mas também qualquer sistema de adjudicação deve ter algumas regras de 

prova.” Qualquer empreendimento de descoberta dos fatos necessita de regras e 

procedimentos para proceder à investigação. Enfim, “assim como regras que especifiquem 

quando os fatos devem ser considerados provados, qualquer sistema de adjudicação deve ter 

regras que determinem quando a prova pode ser obtida e os fatos podem ser provados”42.   

É, pois, um engano pensar que qualquer sistema jurídico possa ser regulado sem 

regras probatórias43. 

 

1.4 A delimitação probatória e a escolha político-criminal 

 

A delimitação probatória pode ter tanto razões propriamente epistemológicas, no 

sentido de favorecer o juiz a proceder a melhor reconstrução de dado fato (por exemplo, as 

vedações ao hearsay evidence, na medida em que se cuida de testemunho de baixa 

fiabilidade porque indireto), como contraepistemológicas (a vedação à admissão da tortura 

como mecanismo de extração de confissões pode ter aspecto epistemológico na medida em 

que significa prova de baixa fiabilidade, mas, também, desborda dessa análise porque atinge 

fins alheios à férrea busca da verdade factual)44.  

A imposição de contenções à atividade probatória totalmente livre – não só no 

conteúdo como na forma, isto é, no procedimento – possibilita avançar em outro caminho: 

o convívio da epistemologia judiciária com a opção político-criminal de cada país em 

determinado contexto45.  

Estabelecer este ponto de partida, afeto aos aspectos epistemológicos e de 

estabelecimento de limites jurídicos à atividade de produção probatória no sentido mais lato, 

                                                 
42 JACKSON, John; SUMMERS, Sarah. Op. cit., 2012, pp. 11-12. Tradução livre dos seguintes trechos: “Any 

system which gives triers of fact the task of evaluating evidence must subscribe to some extent to a doctrine of 

‘free proof’; and, secondly, any adjudicative system must have some rules of evidence and proof.” E, “any fact-

finding enterprise has to have rules and procedures for carrying out its inquiry.” E ainda, “As well as rules 

specifying when the facts are to be considered proved, any system of adjudication must have rules to determine 

how evidence is to be obtained and facts are to be proved.” 
43 Id., Ibid., p. 55. No original: “it is misleading to think that any legal system can be regulated without rules 

of evidence.” 
44 “In short, legal regulation of proof is influenced by both epistemic and extra-epistemic factors.” 

(DAMAŠKA, Mirjan, Epistemology and legal regulation of proof. Law, Probability and Risk, v. 2, 2003, p. 

117). 
45 “In general, of course, what legal way of determining the truth will work best at a given place or time is 

likely to depend in complicated ways on matters of history, culture, economics, and social mores.” (HAACK, 

Susan. Op. cit., 2004, p. 61).  
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significa assumir que é nessa própria regulação que se conforma a opção político-criminal 

do Estado46. 

O foco desta pesquisa não é a atividade valorativa dos elementos de informação já 

trazidos (e logicamente já admitidos) no processo e, sim, o seu próprio procedimento, 

especificamente nas fases de obtenção da própria informação e na sua admissibilidade47.  

Não se trata, contudo, da decisão judicial sobre a prevalência de determinada 

informação em detrimento de outras quaisquer, com a ponderação de qual é a mais eficiente 

para o convencimento do magistrado, mas da escolha político-criminal que a isso antecede, 

inerente ao procedimento e que nele se esgota.  

Com essa análise, forçosamente já se cuida de estudar um determinado “filtro” para 

a introjeção de informações no processo. Esse próprio procedimento de filtragem já permite 

visualizar o lado técnico do procedimento e, ao mesmo tempo, a escolha político-criminal 

sobre o que será dado ao juiz conhecer para decidir.   

A valoração das provas, portanto, não é o foco deste estudo, pois tal atividade supõe 

superada a fase que – essa sim – demanda a pesquisa ora iniciada. 

O estabelecimento de regras de procedimento probatório – que variam conforme cada 

sistema processual penal positivado, tanto em número como em detalhamento de 

procedimentos, desde a sua obtenção até a valoração – deixa claro que a conformação 

processual penal não é infensa a interesses políticos.  

Os interesses levados em conta, num primeiro momento, pelo legislador, desaguam 

nas atividades das partes e do juiz. Afinal, como mais uma vez lembra Damaška, há uma 

relação diretamente proporcional entre o compromisso do Estado com a chamada busca pela 

verdade e o quão preparado está o Sistema Penal em evitar a condenação de um cidadão 

inocente48. 

                                                 
46 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Op. cit., 1997, p. 14. Taruffo menciona três vertentes chamadas de 

“modelos legais de prova”, que podem variar conforme escolhas levadas em conta pelo legislador a partir de 

dimensão interna do processo (regras que tutelam a privacidade, a preclusão e a celeridade), ou a partir de 

ideologia do processo e ideologia da decisão judicial (o processo funciona para resolver uma controvérsia ou 

é dependente de um papel público que inadmite uma reconstrução confusa dos fatos) ou, ainda, conforme a 

estrutura do processo e a distribuição de poder dentro da organização do Estado (TARUFFO, Michele. Op. cit., 

1990, pp. 444-6). 
47 Não se ignora, contudo, que a atuação judicial na própria autorização judicial prévia para a obtenção de 

determinada informação pela parte supõe valoração positiva quanto, ao menos, relevância e pertinência das 

informações a serem buscadas. Essa distinção, que pode ser de difícil constatação a partir de critérios lógicos 

colocados em cada sistema legislativo decorre, inclusive, de critérios lógicos, e será tratada mais adiante, sem 

invalidar a separação que se pretende fazer, grosso modo, entre as fases procedimentais de obtenção, admissão, 

produção e, ao final, valoração das informações amealhadas ao processo. 
48 “The stronger the commitment of a system to truth discovery, the lesser the number of guilty defendants the 

system will be prepared to see acquitted for the sake of preventing the conviction of an innocent person.” 

(DAMAŠKA, Mirjan. Op. cit., 1973, p. 579). Em sua pesquisa historiográfica, o autor comparou a duração do 
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Não há como duvidar que o Processo Penal, já rotulado de “sismógrafo da 

Constituição do Estado”49 ostenta, nas regras probatórias, sua face de controle da atuação 

estatal ou sua antípoda, que é a catapulta de maior incidência de controle estatal dos atos dos 

jurisdicionados. Alessandro Bernasconi afirma, inclusive, que é o modo de conceber a 

formação da prova que funda e caracteriza algum sistema processual50. 

O estudo de regras de delimitação probatória, portanto, com o recorte aqui feito, na 

obtenção e na admissibilidade dos elementos de informação, tocam na essência do Processo 

Penal, a saber, como se obtém e como se admite, validamente, a entrada de informações em 

persecuções penais.  

Como o estabelecimento de algum controle institucional implica atividade de poder 

público, dado que o Direito Processual Penal é ramo do Direito Público por excelência, a 

chave que se abre é para o modelo de Estado mais controlador das formas de obtenção e 

admissão das provas no Processo Penal e, de outro lado, mais permissivo e alheio a tais 

fenômenos.  

Habitua-se, nesse particular, a reproduzir certa catalogação das escolhas de política 

criminal em “sistemas”51, com o que se avolumam as tipologias mais ou menos variadas 

sobre sistemas acusatórios, inquisitórios ou mistos. Conhece-se, também, de tempos mais 

recentes, a categorização distinta, que vê a necessidade de superação da rígida dicotomia 

sistemática.  

Nessa vertente, por um lado, autores como Montero Aroca acreditam ser inútil a 

separação na medida em que o método processual supõe a acusatoriedade, ou seja, a noção 

de “processo” de natureza inquisitória é, em termos, uma contradição52. Por outro lado, a 

                                                 
sistema de colheita de provas romano católico, que perdurou, inclusive, após o advento da Revolução Francesa, 

e lembrou que “the tension between legal proof rule and effective crime control likewise proved unvarying.” 

(DAMAŠKA, Mirjan. Op. cit., 2019, p. 8). 
49 ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Trad. da 25ª ed. alemã, de Gabriela E. Córdoba e Daniel R. Pastor. 

Revisada por Julio B. J. Maier. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000, p. 10. 
50 Tradução livre de: “il modo di concepire la formazione della prova fonda e caratterizza ciascun sistema 

processuale.” (SCALFATI, Adolfo; BERNASCONI, Alessandro; CARO, Agostino de; FURGUIELE, 

Alfonso; MENNA, Marino; PANSINI, Carla; TRIGGIANI, Nicola; VALENTINI, Cristiana (Orgs.). Manuale 

di diritto processuale penale. 3. ed.. Turim: Giappichelli, 2018, p. 230). 
51 Geraldo Prado distingue o princípio do sistema acusatório. Enquanto o sistema é um corpo de “normas e 

princípios fundamentais, ordenadamente dispostos e orientados a partir do principal princípio, tal seja, aquele 

do qual herda o nome: acusatório”, o princípio guarda características que variam de doutrina para doutrina, 

mas que teriam como núcleo comum a separação das tarefas de acusar, julgar, defender (PRADO, Geraldo. 

Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2006, p. 104). Para Ada Pellegrini Grinover, o sistema é o “modelo acusatório para dizer que nele as 

funções de acusar, defender e julgar são atribuídas a órgãos distintos.” (GRINOVER, Ada Pellegrini. A 

iniciativa instrutória do juiz no Processo Penal Acusatório. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São 

Paulo, n. 27, jul./set. 1999, p. 71).  
52 AROCA, Montero. La inutilidad del llamado principio acusatório para la conformación del proceso penal. 

In: Cuestiones actuales del sistema penal: crisis y desafíos. Lima: Ara Editores, 2008a, pp. 97-99). Do mesmo 
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incidência crescente de abordagens teóricas gerais do Processo Penal à luz de normas 

convencionais – como, por exemplo, os ditames da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem – apaga a relevância da separação conceitual rígida entre o que se difundiu como 

sistemas acusatório e inquisitório.  

Esta é, por exemplo, a lição de Lorena Bachmaier Winter, que chega a ver no termo 

“acusatório” algo como um slogan político53. De qualquer sorte, o sistema acusatório e o seu 

difundido aparecimento histórico na fase republicana de Roma54 podem ser vistos como 

portadores do núcleo essencial, em que há “nítida separação entre as funções de acusar, 

julgar e defender”55.  

A ele sucedeu o sistema inquisitório, inicialmente apegado ao IV Concílio de Latrão, 

no século XII, que teve consagração máxima, segundo Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, 

no século XIII, com as Bulas Ex Excomuniamus, de 1231, e Ad extirpanda, de 1252. Com 

esse sinal religioso, o réu, segundo o autor, passou a ser visto pressupostamente como um 

pecador e, assim, não era sujeito, e sim objeto da investigação56.  

No sistema inquisitório, a ligação entre prova e verdade era algo intuitivo: o processo 

servia aos interesses de se atingir a verdade57. Aragoneses Alonso se debruça sobre tal 

panorama, afirmando que,  

 

O Estado, através de seus órgãos de justiça, quando tem notícia da existência de 

um fato que pode ser punível, procede de ofício à averiguação do tal fato e à 

colheita dos elementos necessários, a fim de comprovar a existência do delito. A 

                                                 
autor, ver: AROCA, Montero. Principio acusatório y prueba en el proceso penal: la inutilidad jurídica de un 

eslogan político. In: COLOMER, Juan Luis Goméz (Coord.). Prueba y proceso penal: análise especial de la 

prueba prohibida en el sistema español y en el derecho comparado. Valência: Tirant lo Blanch, 2008b, pp. 19ss. 

E, ainda: AROCA, Montero. Principios del proceso penal: una explicación basada en la razón. Valência: Tirant 

lo Blanch, 1997, pp. 25ss. 
53 WINTER, Lorena Bachmaier. Acusatorio versus inquisitivo: reflexiones acerca del proceso penal. In: 

Proceso penal y sistemas acusatorios. Madrid, Barcelona, Buenos Aires: Marcial Pons, 2008, p. 46. 
54 Para Mauro Fonseca de Andrade, o Processo Penal inquisitório precedeu o acusatório, pois haveria sinais de 

inquisitividade já nos tempos de Drácon (ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas processuais penais e seus 

princípios reitores. Curitiba: Juruá, 2008, p. 51). Tal enfoque, conquanto seja também o dado por Vélez-

Mariconde, é solitário e não tem ligação comprovada com as características do sistema que vieram a se 

consagrar na Idade Média europeia (VÉLEZ-MARICONDE, Alfredo. Derecho Procesal Penal. Tomo I, 3. 

ed., 2. Reimp. Actualizada por los Dres. Manuel N. Ayán, Jose I. Cafferata Nores. Cordoba: Marcos Lerner, 

1986, p. 21). 
55 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Op. cit., 2003, p. 108. 
56 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Sistema acusatório: cada parte no lugar constitucionalmente 

demarcado. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 46, n. 183, jul./set. 2009. 
57. Diz ainda o autor: “o modelo é genial, não fosse, antes, diabólico, embora nascido, como se viu, no seio da 

Igreja Católica.” (Id., ibid., p. 105). Para Ennio Amodio, a contraposição entre acusatório e inquisitório tem 

um “significado emotivo” na medida em que o primeiro modelo é apresentado como “lugar do garantismo, 

território no qual a liberdade e a defesa do imputado encontram os mais amplos espaços; e o segundo é por 

outro lado caracterizado de uma conotação marcantemente negativa.” (AMODIO, Ennio. Processo penale, 

diritto europeo e common law: dal rito inquisitorio al giusto processo. Milão: Giuffrè. 2003, p. 195, tradução 

nossa).  
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instrução que determina a subsequente acusação se põe em mãos do sujeito, que, 

em definitivo, há de impor a pena; e como o acusado é a melhor fonte de 

conhecimento dos fatos que se lhe atribuem a exigência de declarar, ou se faz uso 

de meios coativos para conseguir aquele resultado58. 

   

O sistema inquisitório teve, desde então (ao menos do ponto de vista de exposições 

teóricas apegadas ao desenvolvimento histórico do Processo Penal), desditosa carreira. De 

forma emotiva, associou-se ao sistema acusatório, o que pressupostamente é considerado 

positivo por garantistas dos direitos dos cidadãos (com isso, é frequente certa assimilação 

entre o slogan acusatório a termos, como oralidade, contraditório, garantias defensivas) e, 

por outro lado, difundiu conhecimentos de termos argumentativos negativos (processos 

secretos, inexistência de garantias, forma escrita)59.  

A classificação resumida nos limites do que importa a este estudo pode ser útil do 

ponto de vista da aproximação histórica do desenvolvimento de cada sistema, e também 

didática na separação de alguns pontos principais para que um sistema processual seja visto 

mais próximo de uma ou outra consagração legislativa.  

Aqui, contudo, como a questão de fundo envolve a conformação do Estado na 

regulação do procedimento probatório, pode-se divisar uma perspectiva mais atual e 

desapegada dos rigores tipológicos de um ou outro sistema60, apesar de não ser difícil fazer 

certa assimilação das abordagens a um ou a outro.  

É isso que se percebe nos estudos de Packer, sobretudo a partir da década de 80 do 

século passado, na obra de Mirjan Damaška. Não se trata de epítetos de trabalhos 

iconoclastas e, sim, de exemplos de como pode ser frutífera a abordagem que descola da 

rígida separação entre os chamados sistemas. 

 

                                                 
58 ALONSO, Aragoneses. Instituciones de derecho procesal penal. 2. ed. Madrid: Gráficas Encinas, v. 1, 1979, 

p. 59. (Tradução livre do seguinte trecho: “El Estado, a través de sus órganos de justicia, cuando tiene noticia 

de la existencia de un hecho que puede ser punible, procede de oficio a la averiguación de tal hecho y a la 

recogida de los elementos necesarios, a fin de comprobar la existencia del delito. La instrucción que determina 

la subsiguiente acusación se pone en manos del sujeto, que, en definitiva, ha de imponer la pena; y como el 

inculpado es la mejor fuente de conocimiento de los hechos se le señala la exigencia de declarar, o se hace 

uso de medios coactivos para conseguir aquel resultado”). 
59 Com as críticas sobre a liberdade que cada autor tem na categorização dos sistemas e como isso redunda em 

exercício improdutivo para se entender a essência de cada um, Paolo Tonini e Carlota Conti enumeram como 

características do sistema acusatório a observância do contraditório e a oralidade, e enxergam como núcleo 

essencial do inquisitório o processo secreto e escrito (TONINI, Paolo; CONTI, Carlota. Op. cit., 2014, p. 10). 
60 Segundo Damaška, a própria tipologia que se esgota nos rótulos “adversarial” ou “acusatório” e “não 

adversarial” ou “inquisitório”, pode significar uma construção com sentidos imprecisos (DAMAŠKA, Mirjan. 

Op. cit., 1973, p. 513). A propósito dessa abordagem de Damaška, ver: JACKSON, John D. Re-visiting 

“Evidentiary Barriers to Convictioni and Models of Criminal Procedure” after Forty Years. In: ACKERMAN, 

Bruce; AMBOS, Kai; SIKIRIĆ, Hrvoje (Eds.). Visions of Justice. Liber Amicorum Mirjan Damaška. Berlim: 

Duncker & Humblot, 2016, pp. 233-8. 
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1.4.1 O dualismo de Herbert Packer   

 

De acordo com as ideias de Herbert Packer, expostas em sua obra intitulada The 

Limits of the Criminal Sanction, haveria basicamente dois modelos de processo criminal, 

sendo um chamado de “due process model”; e outro de “crime control model”61.   

Conforme as linhas do “crime control model”, o importante delimitador da estrutura 

processual é a repressão da conduta criminal. Nesse particular, o Processo Penal é um 

instrumento que garante as liberdades sociais e, para que assim se cumpra, a tônica é a da 

eficiência. Estritamente, nas linhas de Packer, “por ‘eficiência’ nós entendemos que é a 

capacidade do sistema de prender, julgar, condenar e dispor em uma alta proporção de 

criminosos cujos crimes se tornem conhecidos”62. 

Nessa concepção processual, que prima pela rapidez nas apurações dos fatos, o que 

importa, segundo Packer, é que “processos extrajudiciais devem ser preferenciais aos 

processos judiciais, operações informais às formais”63. A justiça criminal e seus órgãos, na 

lógica de Packer, operaria, também, em sistemas de rotinas e estereótipos, com o que o 

modelo acaba se aproximando a um managerial model64. 

O modelo que lhe é contraposto é o “due process model”, e nele a tônica não é a 

eficiência, mas a confiança no processo (reliability). Segundo Packer, confiança e eficiência 

não são autoexcludentes e, sim, um sistema é confiável porque é eficiente65. A tônica 

processual é o seu funcionamento como forma de controle de poder do Estado.  

O ponto que vem a calhar com uma das linhas mestras que justificam o tema deste 

estudo, segundo Packer, é que  

 

o poder é sempre sujeito ao abuso – às vezes sutil, outras vezes, como é no 

processo penal, aberto e feio. Precisamente por causa da potência em sujeitar o 

indivíduo ao poder coercivo do Estado, o processo penal deve, nesse modelo, ser 

sujeito a controles que o previnam de operar com máxima eficiência. De acordo 

com essa ideologia, máxima eficiência significa máxima tirania66. 

 

                                                 
61 PACKER, Herbert.  The limits of the criminal sanction. Stanford: Stanford University Press, 1968, p. 153.  
62 Id., ibid., p. 158. Tradução livre de: “By ‘efficiency’, we mean the system´s capacity to apprehend, try, 

convict, and dispose of a high proportion of criminal offenders whose offenses become known.” 
63 Id., ibid., p. 159. Tradução livre de: “extrajudicial processes should be preferred to judicial processes, 

informal operations to formal ones.” 
64 Id., ibid., p. 159.  
65 Id., ibid., p. 165. 
66 “Power is always subject to abuse – sometimes subtle, other times, as in the criminal process, open and ugly. 

Precisely because of its potency in subjecting the individual to the coercive power of the state, the criminal 

process must, in this model, be subjected to controls that prevent it from operating with maximal efficiency. 

According to this ideology, maximal efficiency means maximal tyranny.” (Id., ibid., p. 166).  
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O estudo de Packer não passou despercebido da análise de Damaška, que em alguma 

medida dialogou com aquelas concepções de ideologia processual penal67 para tecer suas 

complexas e fecundas análises.  

 

1.4.2 O dualismo de Mirjan Damaška 

 

De acordo com Damaška, e a fim de tecer um resumo específico para este estudo, já 

que os recortes metodológicos do autor são de múltipla ordem, a política estatal do processo 

pode ser de duas formas: a de um Estado reativo, de um lado, e a de um Estado ativista, de 

outro68.  

A ideia de Estado reativo, no entendimento de Damaška, acaba redundando na de 

Estado que estrutura o processo como um todo, segundo a melhor possibilidade de solução 

do conflito, e respeita na máxima medida a liberdade individual dos cidadãos69.  

O comportamento estatal, refletido nas conformações das normas processuais, deve 

espelhar a busca de cada cidadão pela satisfação de seus próprios interesses e, assim, 

estabelecer as regras processuais. Não há, segundo Damaška, uma busca pela satisfação de 

algum ideal ou política pública com o estabelecimento de tais regras.  

De outro lado, no Estado ativista, as regras processuais não se desgarram do ideal 

“estatizante”70, com a tendência da submissão dos interesses dos envolvidos no processo de 

submissão aos objetivos estatais. O que os cidadãos desejam, afirma Damaška, acaba se 

reduzindo àquilo que o Estado quer que eles desejem71.  

Nessa concepção, o problema se torna mais complexo na medida em que, sendo o 

Direito Processual Penal o ramo em que o interesse em jogo sempre será público, de um 

lado, e particular de outro, “o interesse estatal é lexicamente superior, inclusive supremo, ao 

invés de se situar no mesmo plano de interesses individuais onde os dois possam ser 

‘balanceados’”72. 

                                                 
67 Em artigo de Mirjan Damaška, o autor faz claras menções à concepção processual de Herbert L. Packer, 

sobretudo a partir de fls. 574 (DAMAŠKA, Mirjan. Op. cit., 1973, pp. 506-89) 
68 DAMAŠKA, Mirjan. The faces of Justice and State Authority: a comparative approach to the legal process. 

New Haven & London: Yale University Press, 1986, p. 72. 
69 Id., ibid., p. 80. 
70 Id., ibid., p. 80 (“society is ‘statized’, swallowed by the states”) 
71 Id., ibid., p. 81 (tradução livre do seguinte trecho: “what citizens want becomes increasingly what the state 

intends them to want”). 
72 Id., ibid., p. 86. Tradução livre de: “The state interest is lexically superior, indeed supreme, rather than on 

the same plane with individual interests wherein the two could be ‘balanced’.” Prossegue o autor: “In a state 

that fulfills its activist potential, as in the war between God and Satan, there is no room for neutrality.” 



43 

 

Na classificação proposta, pode-se entrever uma aproximação entre o modelo reativo 

(“conflit-solving process”) e aspectos comumente atrelados aos modelos acusatório ou 

adversarial, como o contraditório, a oralidade, a paridade de armas e a observância da ampla 

defesa.  

Por outro lado, no modelo ativista (“policy-implementing process”) pode-se 

estabelecer uma aproximação entre os sistemas chamados inquisitórios, com a prevalência 

de interesse oficial em detrimento daquele particular, com regras escritas e com 

predisposição ao atingimento de um fim previamente estabelecido pelo Estado, o qual 

orienta o arcabouço jurídico-processual73.  

A lição de Damaška não é desconhecida da doutrina brasileira, que estudou 

especificamente o Direito à prova no Processo Penal.  

Isso é o que se depreende, por exemplo, das lições de Antonio Magalhães Gomes 

Filho, verbis: 

 

dentre tais condicionantes, é imprescindível sublinhar que as concepções sobre o 

papel do processo – e, especialmente, da prova – estão diretamente relacionadas 

aos escopos do próprio Estado: assim, num Estado que pretenda organizar a vida 

dos indivíduos e conduzir a sociedade, o procedimento probatório tenderá a 

exercer uma função de maior investigação dos fatos; ao contrário, para uma 

organização estatal preocupada somente em manter o equilíbrio social, 

preservando a autodeterminação dos indivíduos, o modelo certamente se limitará 

a disciplinar o encontro entre os interessados e, como consequência, a atividade 

probatória estará menos afetada pelos interesses do próprio Estado74. 

Como visto, a classificação não se reduz à tradicional tipologia de sistemas como 

acusatório, inquisitório ou misto. Além disso, seria limitado se aferrar exclusivamente ao 

desenvolvimento histórico desse ou daquele modelo tipológico como se fosse perfeito e 

acabado.  

Daí porque se segue, aqui, sem prejuízo de eventual assimilação dos autores por 

último citados a um ou outro sistema processual ao menos em sua forma originária, a opção 

de Damaška, pois parece melhor contemplar e se adequar ao objeto da pesquisa, que é a 

                                                 
73 Id., ibid., p. 155: “Rather than facing a roughly equal adverse party with whom he contends before the court, 

the private individual is confronted by a powerful watchdog of state policy who is distinguishable from the 

adjudicator only because of his special function.” 
74 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Op. cit., 1997, p. 19. Da mesma forma, Marcos Alexandre Coelho 

Zilli também se socorre das lições de Damaška neste tema. Afirma o autor brasileiro, antes de desenvolver sua 

aderência à abordagem de Damaška, que “a composição entre a busca por uma verdade processual e a 

observância dos ditames de um justo e devido processo penal é, invariavelmente, tensa. As soluções variam a 

sabor do contexto político.” (ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A prova ilícita e o Tribunal Penal 

Internacional: regras de admissibilidade. Tese apresentada ao curso de pós-graduação da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo como requisito à obtenção do título de Doutor em Direito. São Paulo, 2006, p. 

104). 
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colocação do problema a partir do ponto de vista da escolha político-criminal propriamente 

dita75.  

Observe-se que o estabelecimento de regras jurídicas que disciplinam o 

procedimento probatório pode, contra intuitivamente, parecer se ligar ao modelo ativista na 

medida em que atende a fins extraprocessuais (despreocupadas, portanto, com a mera 

solução do conflito em questão) e, obedecer a determinado ideal de escolha pública, como, 

por exemplo, o respeito à intimidade ou à honra das pessoas não necessariamente envolvidas 

no processo.  

Ocorre que o estabelecimento de regras processuais inerentes ao procedimento 

probatório, como aqui se defenderá, não significa a escolha ativista estatal nos moldes 

tratados (e criticados) por Damaška. Bem antes da publicação de seu estudo já se difundia o 

entendimento de que as regras do procedimento probatório, notadamente porque tutelariam 

interesses não exclusivamente processuais, mas ao fim e ao cabo de fiscalizar a licitude das 

provas, têm aspecto prevalentemente de garantia do próprio cidadão processado.  

Isso significa que, além de a técnica processual aqui se prestar a delimitar a atividade 

de perquirição da verdade factual, impõe limites ao Estado diretamente na possibilidade de 

produzir prova em desfavor de um cidadão.  

O equilíbrio pretendido, portanto, é tão antigo quanto central ao Processo Penal e 

pode ser resumido outra vez em passagem de Damaška: “obstáculos maiores à condenação 

não somente diminuem as chances de uma pessoa inocente ser condenada, mas – talvez na 

mesma medida – também aumentam as chances de o culpado poder escapar de uma 

punição”76.  

Por isso, num primeiro raciocínio a defesa do estabelecimento de regras (ou mais 

regras) delimitadoras da atividade probatória revela um Estado não tão reativo, mas mais 

ativista. Ao final, porém, essa própria escolha política pode significar o contrário do que 

Damaška via como característica principal dessa própria conformação estatal.  

                                                 
75 Ennio Amodio chega a dizer que Damaška é o “novo colombo”, tamanha a influência de seus estudos de 

Direito Comparado (AMODIO, Ennio. Il diritto delle prove penali nel pensiero di Mirjan Damaska. Rivista 

Italiana di Diritto e Procedura Penale, v. 50, n. 1, jan/mar. 2007, p. 11). Para o autor italiano, um de tantos 

méritos do autor croata foi redefinir a tradicional dicotomia entre sistemas adversarial e inquisitorial à luz da 

organização do poder. De maneira similar, ACKERMAN, Bruce; AMBOS, Kai; SIKIRIĆ, Hrvoje (Eds). 

Rethinking Evidence under Damaška’s Teaching. In: Visions of Justice. Liber Amicorum Mirjan Damaška. 

Berlim: Duncker & Humblot, 2016, pp. 51-5. 

 
76 “Higher barriers to conviction not only decrease the chances that an innocent person may be convicted but 

– perhaps in equal measure – also increase the chances that the guilty may escape punishment.” (DAMAŠKA, 

Mirjan. Op. cit., 1973, p. 508). 
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O estabelecimento de controle à atividade probatória pode, eventualmente, ser 

contraepistêmico (e normalmente faz isso), e limitar o conhecimento dos fatos ao juiz. Mas 

essa escolha privilegia os interesses do cidadão e filtra a cognição processual. Afinal, o 

magistrado, como lembra Gomes Filho, “tem sua atuação disciplinada por regras legais 

relativas à obtenção, admissão, produção ou avaliação dos elementos probatórios”77. 

As regras que disciplinam o procedimento probatório são, pois, limites impostos ao 

Poder Punitivo. A calibragem desses limites, atendidos os fins inerentes ao Processo Penal 

em determinado Estado, se dá pela conformação das regras probatórias. E aqui se estuda o 

aspecto específico da obtenção e da admissibilidade das informações.  

 

1.5 Distinções do direito à prova no common law e civil law 

 

A abordagem da escolha político-criminal e a paralela contextual e demarcada 

importância à tipologia dos Sistemas Processuais Penais, analisada anteriormente, justificam 

a análise do Direito à prova no Processo Penal a partir das distinções entre os modelos 

apegados ao common law, de um lado, e ao civil law, de outro.  

Provoca essa colocação sistemática, ainda, a constatação hoje percebida de que na 

evolução dos dois troncos inicialmente distintos das regras probatórias, há mais pontos de 

aproximação do que de rígida separação78. 

Não se trata, pois, de releitura bibliográfica sobre a evolução do Direito Probatório, 

mas, antes, de uma metodologia que tenta abordar o tema com vistas a contextualizá-lo no 

momento atual e, assim, situar o contexto brasileiro, como se desenvolve neste estudo.  

Isso significa que, da mesma forma como a abordagem redunda na separação dos 

sistemas acusatório e inquisitório, a abordagem mais apegada às chamadas famílias jurídicas 

também se ampara no desenvolvimento histórico de cada sistema.  

Além de não negar – e na verdade confirmar – o espelhamento de cada conformação 

legislativa ao contexto político e social correlato possibilita caminhar adiante porque as 

diferenças (iniciais) e similitudes (atuais) decorrem justamente dessa perspectiva de análise.  

 

 

 

                                                 
77 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Op. cit., 1997, p. 45. 
78 TARUFFO, Michele. Op. cit., 1990, p. 444.  



46 

 

1.5.1 O direito à prova no sistema do common law 

 

O modelo do common law, aqui também reduzido semanticamente à expressão 

“direito anglo-americano”, surgiu a partir do século XIII, na Inglaterra, e se consagrou como 

pouco afeto às tecnicalidades de Direito Positivo, estando muito mais apegado às 

formulações advindas de decisões de tribunais, com consequente carga vinculativa. Hoje é 

quase um truísmo lembrar que noções como stare decisis e binding precedents são 

atavicamente ligados a esse modelo.  

Historicamente, no desenvolvimento do Direito Probatório é comum se fixar como 

ponto de partida do sistema de common law a consagração de julgamento (civil e penal) por 

juízes leigos: o jury79.  

Mais do que situar uma possível caracterização do sistema probatório do common 

law no júri (particularmente a decisão paira sobre os ombros de um juiz leigo), a diferença 

deita raízes mais fortes, trazendo consequências ao desenvolvimento do sistema. Isso 

porque, mais do que a problemática da pesquisa e a apresentação dos fatos ao juiz leigo, no 

sistema do common law grassou a cultura adversarial do processo, com a ideia disseminada 

de combate entre os envolvidos. Assim, com as disponibilidades de cada um, e observadas 

determinadas regras formais, foi possível pesquisar e apresentar as suas argumentações ao 

juiz, que funciona mais como árbitro de uma competição.  

O júri, portanto, é uma motriz da consagração do sistema probatório do common law, 

mas atua ao lado do que no evolver dos séculos80 acabou sendo conhecido como outra 

importantíssima característica, que é o processo de cunho adversarial.  

Langbein, a propósito, lembra que o que separa o sistema do common law do modelo 

de civil law é justamente a forma como acontece a pesquisa dos fatos. Segundo esse 

historiador, enquanto no continente juízes profissionais assumem a responsabilidade por 

investigar e julgar e os advogados das partes guiam e limitam essa atividade perquiritória, 

no sistema de tradição anglo-americana a pesquisa dos fatos se divide entre três atores: 

advogados das partes, juízes profissionais e os juízes leigos81.  

                                                 
79 É conhecida, a propósito, a passagem de James B. Thayer, que lembra que a atividade probatória ali é a 

“child of the jury system.” (THAYER, James B. Op. cit., 1898, p. 266). A propósito disso, ver também: 

MESQUITA, Paulo Dá. Op. cit., 2011, p. 175, e nota de rodapé 20. 
80 O sistema adversarial, como é conhecido e estudado atualmente, teve seu desenvolvimento a partir do século 

XVIII, na Inglaterra (LANGBEIN, John H. The origins of adversary criminal trial. New York: Oxford 

University Press, 2003).  
81 LANGBEIN, John H. Op. cit., 1996, p. 1172. 
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Se a apresentação de fatos, historicamente, serviu ao juiz leigo como berço para o 

desenvolvimento do sistema probatório do common law, depois, com a cultura do 

adversarialismo que grassou na Inglaterra, a matéria de provas adquiriu especificidades que 

até hoje a tornam complexa.  

Nessa evolução não se deve perder de vista o fio condutor da política criminal, uma 

vez se tratar de tradição estatal não intervencionista (pesquisa dos fatos e sua apresentação 

sob responsabilidade das partes e pouco regramento jurídico na apresentação e valoração das 

informações). É Damaška, outra vez, quem lembra que o  

 

sistema adversarial é na sua variante moderna inspirado em grande medida em 

uma atitude de desconfiança nos oficiais públicos e suas complementares 

demandas por garantias contra o abuso. De acordo com isso, o sistema adversarial 

é muito tolerante com obstáculos probatórios limitando a busca da verdade pelo 

medo do abuso do poder governamental82. 

 

Observa-se que o fio condutor teve início no júri e, depois, passou a ser consagrado 

no processo penal adversarial. O sistema do common law, errático do ponto de vista da 

positivação de regras, atingiu o seu ponto alto, segundo Langbein, na segunda metade do 

século XVIII83.  

A partir de então, teóricos como Jeremy Bentham, na Inglaterra do século XIX, e 

James B. Thayer e John H. Wigmore, nos Estados Unidos do século XX, trouxeram as 

contribuições que, até hoje, definem os principais aspectos do Direito Probatório de países 

de origem anglo-saxônica84.  

Sedimenta-se, assim, no common law, a chamada law of evidence que, conforme 

Twining, adquire a chamada “tradição racionalista” na medida em que logra construir um 

                                                 
82 DAMAŠKA, Mirjan. Op. cit., 1973, p. 583 (Tradução livre do seguinte trecho: “the adversary system in its 

modern variant is inspired to a great extent by an attitude of distrust of public officials and its complementary 

demand for safeguards against abuse. Accordingly, the adversary system is quite tolerant of evidentiary 

barriers limiting the search for the truth for fear of abuse of governmental power.”). Paulo Dá Mesquita lembra, 

quando fala do “aspecto político do júri”, a desconfiança dos decisores togados e leigos e, por isso, as regras 

de prova endereçadas à valoração pelo júri funcionarem como um contrapeso de poder. (MESQUITA, Paulo 

Dá. Op. cit., 2011, p. 172).  
83 Para William Twining, até o fim do século XVIII a matéria consistia quase que inteiramente num pot-pourri 

desconectado de esparsos precedentes (TWINING, William. Op. cit., 1985, p. 2). Os autores que sintetizam 

essa caracterização histórica foram Baron Gilbert (Law of evidence), escrito em 1720 e publicado em 1754 (Id., 

ibid., p. 5). John. H. Wigmore estabelece panorama histórico das regras probatórias no sistema norte-americano 

(WIGMORE, John H. Op. cit., 1907-1909, pp. 691-703). Em detalhes (TWINING, William. Op. cit., 2006, pp. 

35-98).  
84 A mudança do centro de gravidade da Inglaterra para os EUA se deu no século XIX, com a publicação da 

obra de Simon Greenleaf, a Treatise on the law of evidence, em 1842 (TWINING, William. Op. cit., 1985, p. 

5). A propósito, também (MESQUITA, Paulo Dá. Op. cit., 2011, p. 191).  
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patrimônio comum teórico que supere o casuísmo típico do desenvolvimento do case-law 

do sistema jurídico existente até então.  

A propósito, como aponta Mesquita, a chamada tradição racionalista  

conforma uma linhagem de estudos, de Bentham a Wigmore, em que a 

preocupação com a verdade leva ao confronto com a sua fiabilidade e 

reconhecimento da dependência da cognição judiciária de juízos probabilísticos, 

pelo que necessitada da aprendizagem de outros saberes e agudiza o criticismo85. 

 

Já para Twining, a tradição racionalista adquire características em que a 

epistemologia é 

 

cognitivista, em vez de cética; uma teoria da verdade como correspondência é 

geralmente preferível a uma teoria da verdade como coerência; a forma de decidir 

é geralmente vista como racional, em contraste com as formas irracionais, tais 

como duelo, compurgação ou ordálias; a forma característica de raciocínio é 

indutiva; a busca da verdade como meio de obter a justiça, na forma da lei ou do 

direito, determina uma elevada, mas não necessariamente insuperável, prioridade 

como valor social86. 

 

É nesse sistema, do common law, que surgiram e se difundiram as exclusionary 

rules87, como marcos da distinção sobre a admissibilidade e inadmissibilidade de provas no 

Processo Penal.  

Do ponto de vista estritamente probatório é a presença das exclusionary rules e sua 

evolução jurisprudencial sobre a interpretação de poucos textos normativos (como no caso 

dos Estados Unidos e a interpretação dada às quarta, quinta e décima quarta emendas88) que, 

                                                 
85 Id., ibid., p. 196. A menção a Twining está no rodapé 73 da fl. 196.  
86 Tradução livre do seguinte trecho: “The characteristic assumptions of discourse about evidence within 

Rationalist Tradition can be succinctly restated as follows: epistemology is cognitivist rather them skeptical; 

a correspondence theory of truth is generally preferred to a coherence theory of truth; the mode of decision 

making in seen as ‘rational’, as contrasted with ‘irrational’ modes such as battle, compurgation, or ordeal; 

the characteristic mode of reasoning is induction; the pursuit of truth as a means to justice under the law 

commands a high, but not necessarily an overriding, priority as a social value.” (TWINING, William. Op. cit., 

2006, p. 78). A chamada tradição racionalista é encampada, no Brasil, por Marcelo Vinícius Vieira. (VIEIRA, 

Marcelo Vinícius. Direito à admissão probatória no Processo Penal: limites ao seu exercício. Dissertação de 

Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017, p. 29 (rodapé 42) e 65 (rodapé 

212)).  
87 Para Damaška, apenas as exclusionary rules de cariz eminentemente epistemológico (intrinsic exclusionary 

rules) são característica dos países de common law. Segundo o autor, essas regras estabelecem a 

inadmissibilidade de informações nos autos porque sua admissão importaria em perda da confiabilidade da 

prova, pura e simplesmente. O exemplo do autor é a vedação à hearsay evidence. Já as exclusionary rules de 

cariz não epistemológico (extrinsic exclusionary rules), e motivadas por critérios extraprocessuais não 

vinculados à pesquisa da verdade (como, por exemplo, a inadmissibilidade de informações obtidas por meio 

de tortura), não são características exclusivas dos países de common law (DAMAŠKA, Mirjan. Evidence Law 

Adrift. New Haven & London: Yale University Press, 1997, pp. 12-17). 
88 As duas primeiras emendas foram promulgadas em 1791 e integram a chamada Bill of Rights daquela 

Constituição; a décima quarta emenda foi promulgada em 1868. Amendment IV: “The right of the people to be 

secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be 

violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and 
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em larga medida, acabou diferenciando os sistemas probatórios dos países de common law 

daqueles de civil law89.  

Ainda que a partir de motivação mais prática do que teórica, e estritamente arraigada 

no dualismo e na apreciação dos fatos característicos do jury (juiz togado numa fase; juiz 

leigo em outra), há especificidades que separam em alguma medida os modelos norte-

americano e inglês.  

De fato, mesmo nos dois países que são os arquétipos do modelo probatório do 

common law – Inglaterra e Estados Unidos – as razões de ser das regras de exclusão 

probatórias obedeceram a interesses distintos, que se ligam em diferentes medidas à 

epistemologia processual.  

Isso porque, como aponta Marcos Alexandre Coelho Zilli, enquanto na Inglaterra a 

ideia principal dos precedentes era a confiabilidade na prova obtida (o que leva a acreditar 

que o cunho das medidas de exclusão probatória era resguardar o melhor conhecimento dos 

fatos a serem apreciados pelo júri), nos Estados Unidos a discussão que se colocou desde o 

                                                 
particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.”. Amendment V: “No 

person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or 

indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual 

service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put 

in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be 

deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public 

use, without just compensation.” Amendment XIV: “Section 1. All persons born or naturalized in the United 

States and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they 

reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of 

the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of 

law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws. Section 2. Representatives 

shall be apportioned among the several States according to their respective numbers, counting the whole 

number of persons in each State, excluding Indians not taxed. But when the right to vote at any election for the 

choice of electors for President and Vice President of the United States, Representatives in Congress, the 

Executive and Judicial officers of a State, or the members of the Legislature thereof, is denied to any of the 

male inhabitants of such State, being twenty-one years of age, and citizens of the United States, or in any way 

abridged, except for participation in rebellion, or other crime, the basis of representation therein shall be 

reduced in the proportion which the number of such male citizens shall bear to the whole number of male 

citizens twenty-one years of age in such State. Section 3. No person shall be a Senator or Representative in 

Congress, or elector of President and Vice President, or hold any office, civil or military, under the United 

States, or under any State, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of 

the United States, or as a member of any State legislature, or as an executive or judicial officer of any State, 

to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the 

same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of two-thirds of each House, 

remove such disability. Section 4. The validity of the public debt of the United States, authorized by law, 

including debts incurred for payment of pensions and bounties for services in suppressing insurrection or 

rebellion, shall not be questioned. But neither the United States nor any State shall assume or pay any debt or 

obligation incurred in aid of insurrection or rebellion against the United States, or any claim for the loss or 

emancipation of any slave; but all such debts, obligations and claims shall be held illegal and void. Section 5. 

The Congress shall have power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article.” 
89 KUNERT, Karl. H. 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. 16 Buffalo Law Review, 

1966, p. 163. 
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início foi sobre a necessidade de sanção processual do mau comportamento policial na 

aquisição dessas provas (o que fez com que o problema teórico e prático passasse a ser sobre 

a consequência processual da exclusão de provas que poderiam ser eventualmente úteis ao 

melhor esclarecimento dos fatos)90.  

 

1.5.2 O direito à prova no sistema do civil law 

 

De sua sorte, os países de tradição romano-germânica seguiram caminho diverso, 

sendo consequentemente outro o tratamento às provas e às regras sobre a obtenção e 

admissibilidade de elementos de informação no Processo Penal. A influência do Direito 

Romano se mostrou presente no continente europeu desde o século XII, como se viu, com a 

consagração do Direito Processual Penal de cariz inquisitório.  

O modelo inquisitório, com a icônica expressão de quadros mentais paranoicos, 

idealizado por Franco Cordero91, largamente amparado pelos sistemas eclesiásticos de 

investigação, prevaleceu até o advento da Revolução Francesa, no século XVIII92.   

Enquanto no sistema do common law, sem influência da Igreja Católica e com o 

florescimento do sistema apegado aos precedentes judiciais, em solo europeu continental 

valia o sistema de controle dos juízes, em obediência às rígidas previsões sobre obtenção e, 

sobretudo, valoração da prova processual, prevalecendo o sistema das conhecidas “provas 

legais”.  

O próprio surgimento da Teoria das Provas Legais se explica como tentativa de 

imposição de alguma racionalidade no campo probatório e superação dos critérios das 

ordálias, juramentos e juízos de Deus na apreciação dos fatos no processo93.  

De acordo com Gomes Filho, o sistema das provas legais funcionava como um 

“intrincado sistema em que cada prova tinha o seu valor previamente determinado, além do 

                                                 
90 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. Op. cit., 2006, pp. 123-4. O autor cita a evolução dos principais 

precedentes ingleses na matéria, tendo como marco inicial o caso Christie, julgado pela House of lords em 

1914, ao que se seguiram Barker, julgado pela Court of Appeal em 1941, Myers v. DPP, em 1965, R. v. Sang, 

julgado pela House of Lords em 1980, até a publicação da PACE: Police and Criminal Evidence Act, de 1984. 

(Id., ibid., pp. 114-6). A partir daí, além de permanecer uma grande margem para que o juiz, por si, 

determinasse ser o caso ou não da exclusão das informações processuais a partir do reconhecimento de 

infringência às regras do devido processo legal, o sistema se aproximou do norte-americano na medida em que 

passou a focar, também, na utilização das exclusionary rules como forma de coibir o mau comportamento 

policial.  
91 CORDERO, Franco. Guida alla procedura penale. Torino: UTET, 1986, p. 51.  
92 Zilli aponta que no período prevaleceu uma verdadeira “cartilha processual eclesiástica”.  (ZILLI, Marcos 

Alexandre Coelho. Op. cit., 2006, p. 125, rodapé n. 311). 
93 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Op. cit., 1997, pp. 20-2. 
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que somente a combinação delas, resultando em uma certa quantidade de prova, poderia 

autorizar a condenação criminal”94.  

O sistema, nas palavras de Kunert, foi política e sociologicamente inspirado pelo 

desejo de frear o poder judicial, funcionando na medida em que o juiz executava as ordens 

preestabelecidas ao invés de dar às provas um papel decisivo no processo95.  

Não foi à toa que, nesse sistema, consagrou-se a lição segundo a qual o juiz – togado, 

e não leigo, pois o próprio corpo de jurados leigos só foi instituído na França pelo Decreto 

16, de 24 de agosto de 179096 – era, única e exclusivamente, a boca da lei97.  

Até o advento da Revolução Francesa, quando o Sistema Judiciário veio abaixo por 

ser aliado ao antigo estamento a ser derrubado98, o sistema das provas legais ou tarifadas 

determinava as categorias de provas válidas no processo, mas, sobretudo, tarifava a sua 

valoração.  

Nesse modelo, prevalentemente escrito, e no qual não havia protagonismo dos 

envolvidos na perquirição dos fatos, o instrumento por excelência idealizado para a pesquisa 

da verdade processual foi o inquérito, dotado de oficialidade e consagrado como uma das 

principais características do que se tornou, depois, o procedimento penal bifásico.  

A propósito, e em comparação entre os modelos, Zilli aponta que  

 

diferentemente do modelo anglo-americano, inspirado na ideia de um constante 

duelo entre adversários, os sistemas de tradição europeia-continental não encaram 

com bons olhos atuações investigativas implementadas por particulares. É 

justamente por isso que se estabelece uma fase preliminar prévia da persecução 

                                                 
94 É aqui que se dissemina a ideia de provas “plenas”, “semiplenas”, e mesmo o conhecido brocardo de testis 

unus, testis nullus, segundo o qual a prova testemunhal só se consideraria completa se houvesse ao menos duas 

testemunhas concordantes sobre a ocorrência de determinado fato (Id., ibid., pp. 22-4). O sistema das provas 

legais foi abolido na França em 1791 e, na Alemanha, com a reforma dos Códigos de Processo Penal de 1848-

1851 (KUNERT, Karl H. Op. cit., 1966, pp. 145-6). Damaška aponta que com a Lei 16, de 29 de setembro de 

1791, a França passou a seguir o critério de íntima convicção em matéria de valoração das provas. 

(DAMAŠKA, Mirjan. Op. cit., 2019, p. 119, rodapé 2). 
95 KUNERT, Karl H. Op. cit., 1966, p. 143.  
96 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Op. cit., 1997, p. 28. Mesmo na exportação do sistema dos juízes 

leigos, como anota Kunert, não se viu a transposição de previsões de exclusionary rules (ZILLI, Marcos 

Alexandre Coelho. Op. cit., 2006, p. 148). “Muito diversamente do verificado nos sistemas da common law”, 

aponta Zilli, “os sistemas continentais não preveem regras impeditivas das provas que pudessem provocar 

equívocos valorativos por parte dos julgadores.” (Id., ibid., p. 129). Damaška não é muito diferente nessa 

análise. Ele percebe que houve um “love affair” dos revolucionários franceses com o sistema de júri, mas isso 

não durou muito (DAMAŠKA, Mirjan. Op. cit., 2019, pp. 121, 128). 
97 MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. Livro XI, capítulo 6. Apresentação de Renato Janine Ribeiro. 

Tradução de Cristina Muracho. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 175.  
98 Essa desconfiança no juiz togado facilitou a imitação do modelo probatório inglês, em que este juiz presidia 

a primeira fase da persecução penal, enquanto o juiz leigo analisava, ao final, o conjunto probatório. Por isso 

mesmo a conexão da íntima convicção, endereçada ao juiz leigo. (DAMAŠKA, Mirjan. Op. cit., 2019, pp. 118-

9). 
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penal na qual os agentes públicos ficariam encarregados de colher elementos 

probatórios para a sustentação de uma acusação formal99. 

 

Diante da rigidez da sistemática probatória, mais afeta à valoração do que 

propriamente à sua obtenção e admissibilidade, a grande conquista do modelo que adveio da 

ruptura política de 1789, ligada ao movimento filosófico conhecido como iluminismo, foi a 

consagração do sistema de livre apreciação da prova100.  

Os problemas de obtenção e admissibilidade não eram, contudo, a principal 

preocupação. O juiz e a sua liberdade de valoração até eram e, por isso mesmo, afirmar 

naqueles tempos que ele não era mais do que “a boca da lei”, soaria tão revolucionário 

quanto se passou a ensinar, na segunda metade do século passado, a partir de Gadamer, 

Larenz e outros autores que se debruçaram especificamente no campo da metodologia da 

ciência do direito101, que o juiz “dá conteúdo à letra da lei”, sendo muito mais do que a fria 

e mecânica boca.  

Finalmente, no sistema da civil law, o que se desenvolveu, sobretudo a partir dos 

estudos de Ernst Beling, já no século XX, não foi um catálogo de exclusionary rules tal qual 

se viu florescer no solo inglês e, sobretudo, norte-americano. O que o sistema romano-

germânico patrocinou foi a teoria das proibições de prova.  

As finalidades e os questionamentos de um e outro sistema específico da obtenção 

da prova e sua admissibilidade no Processo Penal, inicialmente não tinham similitude. As 

duas tendências (exclusionary rules e proibições probatórias), segundo Manuel da Costa 

Andrade, “emergem como institutos jurídicos diferenciados, tanto no que respeita ao 

figurino e recorte dogmático como à área de tutela e implicações prático-jurídicas”102.  

Marina Gascón Abellán lembra que no modelo de civil law há um sistema chamado 

“fechado” de regras probatórias, cuja tendência é a regulação do fenômeno das provas, 

separando o que deve ser incluído como prova e o que deve ser excluído. Já no modelo de 

common law há o sistema “aberto” de regras probatórias, com tendência de redução da 

                                                 
99 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. Op. cit., 2006, p. 128.  
100 NOBILI, Massimo. Il principio del libero convencimento del giudice. Giuffrè: Milão, 1974; DAMAŠKA, 

Mirjan. Op. cit., 1997, pp. 21-2.  
101 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Trad. 

de Flávio Paulo Meurer; revisão da tradução de Ênio Paulo Giachini. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999; 

LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed. Trad. de José Lamego. Lisboa: Calouste 

Gulbenkian, 1997.  
102 ANDRADE, Manuel da Costa. Sobre as proibições de prova no processo penal. Coimbra: Coimbra Ed, 

2013, p. 135.  
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regulação jurídica das provas. Como a prevalência é a da liberdade probatória, o 

estabelecimento do que não se admite no processo se dá pelas regras de exclusão103. 

Atualmente, contudo, existe o que Fabrizio Guariglia chama de “fertilização 

cruzada” de uma tendência em outra104, da mesma forma como acontece com a classificação 

tipológica dos sistemas processuais.  

Com os olhos voltados à atual configuração desse específico pedaço do tema, que é 

o Direito Probatório, Júlio Maier entende que, em grande medida ou mesmo em sentido 

absoluto, a distinção entre “proibição probatória” e “exclusionary rules” é semântica e 

vinculada apenas e tão somente ao desenvolvimento histórico concreto do tema e a um 

conteúdo numa determinada ordem jurídica nacional105.  

Ainda que sem perder de vista as atuais advertências, justifica-se que se trata das 

características básicas da configuração de um e outro modelo a fim de retomar o foco na 

procedimentalização da obtenção e admissibilidade das provas em Processo Penal.  

Em outros termos, justifica-se a abordagem para entender a forma como se chegou 

ao estabelecimento de regras probatórias, como convivem a “proibição de prova” com as 

“regras de exclusão”, e qual é a sintonia fina que se pode atingir na convivência de ambas, 

tendo em vista o tema proposto, que é a delimitação de regras jurídicas para a obtenção e 

admissibilidade de elementos de informação no Processo Penal.  

 

1.6 Exclusionary rules e proibições probatórias 

 

1.6.1 As exclusionary rules 

 

A consagração das exclusionary rules e toda a polêmica doutrinária e prática que 

sobre elas gravita teve como berço e desenvolvimento os precedentes adotados nos Estados 

Unidos da América (EUA). Desde o primeiro dos precedentes referidos, que foi Boyd vs. 

U.S.106, a discussão colocada era sobre a separação entre a reprovação da colheita equivocada 

de informação por parte de policial e seu uso no processo107.  

                                                 
103 ABELLÁN, Marina Gascón. Op. cit., 2012, pp. 127-8. 
104 GUARIGLIA, Fabrizio. Concepto, fin y alcance de las prohibiciones de valoración probatória en el 

procedimiento penal. Una propuesta de fundamentación. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2005, p. 2.  
105 MAIER, Júlio. Op. cit., 2011, p. 110. 
106 116 U.S. 616 (1886). Júlio Maier toma como o primeiro precedente na matéria o caso Weeks vs U.S., que 

data de 1914 (MAIER, Julio. Op. cit., 2011, p. 114). Assim, também, MESQUITA, Paulo Dá. Op. cit., 2011, 

p. 215. 
107 Originariamente, aliás, a discussão não foi isolada sobre buscas e apreensões indevidas ou colheita de prova 

irregular. De fato, e chama a atenção a procedimentalização na obtenção e admissibilidade das informações, 
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John Henry Wigmore apregoou que a admissibilidade da prova não deveria ser 

afetada pela ilegalidade dos meios pelos quais a parte conseguiu obtê-la108. Na sua 

percepção, a interpretação que se deu à quarta e quinta Emendas à Constituição Norte-

Americana distorcia os seus sentidos na medida em que a partir do reconhecimento da 

ilegalidade na colheita da prova não deveria haver a consequência de sua exclusão do 

processo109.  

Mais do que uma interpretação estrita e abrangente das normas constitucionais, 

Wigmore se batia contra a consequência que viria a se consagrar no campo da valoração 

probatória a partir da inadmissibilidade processual da prova ilicitamente obtida. Segundo o 

autor, a doutrina que então surgia (das exclusionary rules) era ilógica porque o cidadão não 

tem o direito de exclusão da prova dos autos a não ser após determinação se ele é culpado 

ou inocente110. 

A doutrina das exclusionary rules levaria, segundo ele, a resultados impraticáveis, e 

foi fruto, ainda em suas palavras, de um sentimentalismo mal colocado, amparado por uma 

recrudescência temporária de valores individuais e sentimentais de liberdade de fala e 

consciência111. 

Desde o início, as exclusionary rules trouxeram como pano de fundo o debate sobre 

o controle da atuação policial na obtenção das provas e a pretensão de vê-las admitidas 

                                                 
como objeto deste estudo, que o caso Boyd tem algo ainda mais interessante do que ser o leading case em 

matéria de exclusionary rule, também porque ali o que se discutiu foi a licitude do uso de material probatório 

obtido a partir do compelimento do acusado a produzir prova contra si. Em persecução penal afeta a licores 

contrabandeados, os policiais compeliram os suspeitos a elaborarem faturas das bebidas com discriminação de 

quantidade e custo. E foi essa documentação, produzida contra os próprios interesses dos investigados, que 

motivou a discussão de Boyd. Daí a interpretação conjunta da quarta e quinta emendas, adotadas pela Suprema 

Corte: “we have already noticed the intimate relation between the two Amendments. They throw great light on 

each other. For the unreasonable searches and seizures condemned in the Fourth Amendment are almost 

always made for the purpose of compelling a man to give evidence against himself, which in criminal cases is 

condemned in the Fifth Amendment; and compelling a man in a criminal case to be witness against himself, 

which is condemned in the Fifth Amendment, throws light on the questions as to what is an unreasonable 

search and seizure within the meaning of the Fourth Amendment. And we have been unable to perceive that 

the seizure of a man´s private books and papers to be used in evidence against him is substantially different 

from compelling him to be a witness against himself. We think it is within the clear intent and meaning of those 

terms.” (a propósito: MAZAGATOS, Ester Eusamio; RUBIO, Ana Sánchez. La prueba ilícita en la doctrina 

de la Corte Suprema de Estados Unidos. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, pp. 79-80.)  
108 “The admissibility of evidence is not affected by the illegality of the means through which the party has been 

enabled to obtain the evidence.” (WIGMORE, John Henry. Using evidence obtained by ilegal search and 

seizure. American Bar Association Journal, v. 8, n. 8, August, 1922, p. 479). 
109 Id., ibid., p. 482. “That opinion, thoroughly incorrect in its historical assertions, and traveling outside the 

questionated issue, advanced two fallacious conclusions, viz.: that the Fourth Amendment to the Constitution 

(prohibiting unreasonable search and seizure) was so related to the forth Amendment (prohibiting compulsory 

sel-incrimination) that the Fifth Amendment culd be invoked by an accused to withhold from surrender 

documents sought by even a lawful official search; and secondly, tht documents obtained by unlawful official 

search could be excluded from evidence, as a consequence of the Fourth Amendment.” (Id., ibid., p. 480). 
110 Id., ibid., p. 482.  
111 Id., ibid., p. 480. 
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perante o juízo112. Isso sempre gerou polêmica sobre a sua aceitação ou não pela comunidade 

jurídica norte-americana, especialmente sobre o acerto do posicionamento judicial e as 

consequências epistemológicas.  

A exclusão probatória, por si mesma, acarreta déficit de conhecimento sobre os fatos 

em apuração e pode patrocinar certo diversionismo processual na medida em que as Cortes 

são frequentemente chamadas a decidir sobre questões de admissibilidade de prova ao invés 

de se debruçarem sobre o mérito das causas.  

De igual forma, as exclusionary rules suscitam questões do ponto de vista da política 

criminal na medida em que não há como negar que a aplicação das regras significa maior 

possibilidade de criminosos serem soltos ao longo do processo e serem absolvidos ao 

final113.  

Sob outro viés, e após compreender o que esteve por trás da consagração das 

exclusionary rules desde Boyd e que se consagrou em 1914, no célebre caso Weeks vs. 

U.S.114, ganham outro tom as ponderações críticas, agora à luz do combate à má prática 

policial na obtenção e apresentação de provas ao processo.   

Há, contudo, risco de, diante dos precedentes inflexíveis sobre a exclusão das provas 

a partir da má conduta dos policiais, os próprios agentes mentirem sobre a forma de obtenção 

das provas para driblarem os precedentes das Cortes que, uma vez aplicados, invalidariam 

as provas colhidas.  

Mais do que isso, pelo pragmatismo inerente ao desenvolvimento das regras de 

exclusão, se originariamente se visava proteger a privacidade dos cidadãos, a aplicação 

casuística acabava por diminuir a proteção porque as Cortes tinham que se debruçar caso a 

                                                 
112 MAIER, Julio. Op. cit., 2011, p. 114. 
113 Essas duas críticas que permeiam o desenvolvimento histórico das exclusionary rules são tratadas por 

William J. Stuntz: “The exclusionary rule is, by a wide margin, the best legal tool available for regulating the 

police. But it distorts the rest of the criminal justice system.” (STUNTZ, William J. The virtues and vices of 

the Exclusionary Rule. Harvard Journal of Law and Public Policy, v. 20, 1997, p. 444). 
114 232 U.S. 383 (1914). Weeks era suspeito de se valer fraudulentamente do sistema de correios para o 

transporte de bilhetes de loteria. Na operação que foi depois debatida pela Suprema Corte, e que invalidou os 

documentos obtidos, ele foi detido em seu local de trabalho, policiais federais e estaduais se deslocaram até 

sua residência. Sem mandado, conseguiram as chaves da residência com vizinhos de Weeks e, na casa dele, 

encontraram documentação comprobatória das ilicitudes. A ilegalidade da busca e apreensão foi reconhecida 

pela Suprema Corte neste caso, sendo reconhecido como um dos mais importantes em matéria de prova ilícita 

(MAZAGATOS, Ester Eusamio; RUBIO, Ana Sánchez. Op. cit., 2006, p. 82). A doutrina Weeks seguiu em 

inúmeros outros casos da Suprema Corte, valendo aqui destacar Olsmeaad vs. U.S (277 U.S. 438 (1928) que, 

inclusive, deu margem a aprofundamentos em matéria de tratamento de ilicitude probatória nos Estados Unidos 

a partir da participação de agentes federais e estaduais para o cumprimento de uma mesma medida (“silver 

platter doctrine”, “cooperation doctrine”), os quais guardam especificidades que fogem do escopo do presente 

estudo (Id., ibid., pp. 83-90). 
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caso sobre a apreciação de violação ou não da privacidade, sem o estabelecimento de regra 

geral e abstrata115.  

A advertência inicial feita por Wigmore é uma sombra que perdura até os dias atuais 

e, inclusive, ecoa nas complexas e intrincadas exceções à aplicação inflexível de exclusão 

dos elementos informativos do processo. Isso se torna evidente nas crescentes atenuações 

das regras originárias fixadas jurisdicionalmente de exclusionary rules, como a doutrina do 

nexo causal atenuado, da fonte independente, da descoberta inevitável116, da boa-fé policial, 

da atenuação do vício117.  

Ainda assim, no duradouro e intenso debate norte-americano sobre as exclusionary 

rules, o ponto que parece ser inegável é que não se descobriu remédio mais eficaz para se 

coibir a má prática policial na colheita e apresentação de provas em juízo118.  

Há interessante discussão sobre os remédios alternativos às exclusionary rules e, 

mesmo abertamente defendido por alguns autores, desde Wigmore119 até os dias atuais120, 

ainda não atingiu o ponto de, dogmaticamente, justificar a sua abolição pura e simples do 

Sistema Processual Penal norte-americano.   

 

1.6.2 As proibições probatórias 

  

De forma distinta do pragmatismo dos países aderentes ao sistema do common law121, 

no modelo dos países de tradição romano-germânica a ideia que acabou prevalecendo em 

                                                 
115 CALABRESI, Guido. The exclusionary rule. Harvard Journal of Law & Public Policy, v. 26. 2003, pp. 

111-4. Sobre o risco de policiais mentirem em juízo para a obtenção das informações apresentadas em juízo: 

KAMISAR, Yale. In defense of the search and seizure exclusionary rule. Harvard Journal of Law & Public 

Policy, v. 26, 2003, p. 130. 
116 ANDRADE, Manuel da Costa. Op. cit., 2013, pp. 171-2. 
117 Marina Gascón Abellán trata, também, do precedente do Tribunal Constitucional Espanhol (STC 81/1998), 

que trouxe para o debate a “conexão de antijuridicidade” como nova exceção para a aplicação tout court de 

regras de exclusão (ABELLÁN, Marina Gascón. Op. cit. p. 148). Ver também: GALLARDO, Carlos Fidalgo. 

Las “pruebas ilegales”: de la exclusionary rule estadounidense al artículo 11.1 LOPJ. Madrid: Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, 2003. 
118 KAMISAR, Yale. The exclusionary rule in historical perspective: the struggle to make the fourth 

amendment more than “an empty blessing”. Judicature, v. 62, n. 7, 1979, pp. 337-50. 
119 “No doubt a stage of saturation must be reached before this period of misuse of the Fourth Amendment will 

come to a close.” (WIGMORE, John Henry. Op. cit., 1922, p. 481). 
120 “There will be time enough to abolish the exclusionary rule.” (KAMISAR, Yale. Op. cit., 2003, p. 140). 
121 Stephen Thaman, falando do sistema britânico no que parece se aplicar também ao modelo norte-americano, 

pontua: “In Britain, the courts did not worry about the methods used to acquire evidence if it was otherwise 

relevant and material.” (THAMAN, Stephen C. Balancing truth against human rights: a theory of modern 

exclusionary rules. In: THAMAN, Stephen C. (Ed.). Exclusionary rules in Comparative Law. Springer (Ius 

Gentium. Comparative Perspectives on Law and Justice). New York/London: Springe Dordrecht Heidelbert, 

v. 20, 2013, p. 406). A propósito da evolução histórica das exclusionary rules e as crescentes relativizações a 

seus efeitos de invalidação de provas no Processo Penal e, inclusive, com resenha atual sobre o tema, ver, 
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matéria específica do diálogo entre a liberdade de provar e suas limitações foi a de 

estabelecer as chamadas proibições de prova.  

As regras jurídicas que estabelecem os condicionamentos à obtenção e à 

admissibilidade das provas variam de país a país, mas de qualquer maneira, como afirma 

Franco Cordero, ao se estabelecer o tema em leis processuais ao invés de em precedentes 

dos tribunais, “a sorte da prova depende das regras de admissão e do modo de sua 

aquisição”122. 

Diversamente do que se vê com as exclusionary rules, o modelo que se consagrou 

nos países de tradição romano-germânica não é guiado tão somente por coibição de efeitos 

jurídicos a partir de provas ilicitamente obtidas por policiais e, tampouco, pela busca 

exclusiva da maior confiabilidade das provas123.  

O que foi levado em conta, ao menos no início da construção teórica das proibições 

probatórias, foi a imposição de controles ao Estado na atividade da busca pela verdade. Os 

limites impostos têm razão de ser na proteção dos direitos individuais dos cidadãos, 

cobrando-se, em sentido lato, postura ética por parte dos oficiais públicos na apuração penal 

com vistas à observância dos direitos da personalidade inerentes aos cidadãos124.  

Em 1903, Ernst von Beling publicou o conhecido estudo sobre as proibições de prova 

como limite à averiguação da verdade no Processo Penal125. E ali ele as nomeava como 

“normas jurídicas que ou prescrevem deixar de lado um determinado fato (proibições de 

prova absolutas) ou declaram inadmissíveis certos meios de prova (proibições de prova 

relativas)”126.  

                                                 
também: ESTRAMPES, Manuel Miranda. Prueba ilícita y regla de exclusion en el sistema estadounidense. 

Crónica de una muerte anunciada. Barcelona: Marcial Pons, 2019. 
122 CORDERO, Franco. Procedura Penale. Milão: Giuffrè, 2000, p. 636.  
123 BRADLEY, Craig M. The exclusionary rule in Germany. Harvard Law Review, v. 96, 1983, p. 1036. 
124 ANDRADE, Manuel da Costa. Op. cit., 2013, p. 137. Júlio Maier também traça distinção originária dos 

motivos de ser das proibições de prova de um lado, e das regras de exclusão de outro. Segundo o autor, “el 

esquema de razonamiento resulta distinto en ambas cultuars jurídicas: la tradición angloamericna piensa 

estas reglas como judiciales, en certa manera dirigidas al juez o impuestas por la labor judicial, mientras 

que la teoria europeo continental observa, en primer lugr, lo que disse la ley qye, en ocasiones, resulta 

reglamentaria de las garantias constitucionales, pero, em otras su motivación no perece muy emparentada 

con ellas sino con otras razones, entre las cuáles la certeza de los medios de prueba y la valoración de 

ciertos bienes jurídicos tienen variada importancia.” (MAIER, Julio. Op. cit., 2011, p. 113). 
125 A obra de Beling é tida como o berço do pensamento alemão sobre as proibições probatórias e, passado 

mais de um século, ainda influencia as atuais correntes teóricas a respeito do tema (GLESS, Sabine. Germany: 

balancing truth against protected Constitutional interests. In: THAMAN, Stephen C. (Ed.) Exclusionary rules 

in Comparative Law (Springer. Ius Gentium. Comparative Perspectives on Law and Justice). New 

York/London: Springe Dordrecht Heidelbert, v. 20, 2013, p. 114. Stephen C. Thaman também toma a obra de 

Beling como “one of the most influential treatises on exclusionary rules.” (THAMAN, Stephen C. Op. cit., 

2013, p. 408). 
126 O texto “Las prohibiciones de prueba como límite a la averiguación de la verdad en el Proceso Penal” foi 

traduzido para o espanhol e se encontra na obra coordenada por Kai Ambos e Óscar Julián Guerrero (BELING, 
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As proibições de prova são, diversamente das exclusionary rules, limitações 

autoimpostas ao conhecimento. Estabelecem-se, por suas previsões normativas, limites 

prévios do que se deve admitir ou não no processo, do que se pode ou não provar. Ou seja: 

mais do que não tratar de política pragmática e fragmentária de precedentes voltada aos 

efeitos de informação já constante do processo, cuidam da escolha legislativa que acarreta a 

prévia vedação de introjeção de provas no processo127.  

De acordo com a teoria das proibições probatórias, os códigos de Processo Penal dos 

países europeus continentais, segundo Stephen C. Thaman, passaram a prever regras estritas 

para a colheita da prova e para o desenvolvimento de atos durante a fase preliminar de 

investigação, prevendo a anulação da eficácia desses atos no caso de violação das regras128. 

Caracterizam-se, portanto, de acordo com Marcelo Daniele, como vedações ao juiz de 

empregar determinados elementos cognitivos na decisão129.  

Como afirma von Beling,  

 

a proibição de prova fecha um caminho que pode ser efetivamente viável e levar 

com segurança a uma meta, mas fecha esse caminho porque não há como se seguir 

por ele, algo assim como se o proprietário de um terreno nos Alpes fechasse uma 

via escalada, pois não quer que alguns alpinistas molestem o reino das cabras na 

montanha. Portanto, a proibição de prova não guarda relação com a utilidade ou 

falta de utilidade de uma produção de prova aos fins processuais ou com a 

liberdade ou a crença na valoração da prova, não atribui força probatória a uma 

prova. Suas razões se encontram em outro campo130. 

 

                                                 
Ernst von. Las prohibiciones de prueba como límite a la averiguación de la verdad en el Proceso Penal. In: 

AMBOS, Kai; GUERRERO, Óscar Julián (Coords.) Las prohibiciones probatorias. Bogotá, Colômbia: 

Editorial Temis, 2009, p. 5). A terminologia de Beling, sobre proibição probatória absoluta como impeditivo 

terminante de se provar algum tema, e proibição probatória relativa como limitação da admissibilidade de 

determinados meios de prova, é conhecida da doutrina. A respeito, também se expressa Fabrizio Guariglia, 

afirmando que depois de Beling houve enorme teorização e detalhamento de sua teoria. O autor resume ao 

passar em resenha as noções de “proibições de meios de prova”, Beweismittelverbote (o inadmissível é 

determinado meio probatório), “proibições de métodos de prova”, Beweismethodenverbote (o inadmissível é a 

utilização de certos métodos probatórios, como por exemplo, a coação contra o imputado durante a colheita de 

seu depoimento). (GUARIGLIA, Fabrizio. Op. cit., 2005, pp. 8-9). 
127 “Le regole di esclusione si caratterizzano per il fato di vietare al giudice l´impiego di determinati elementi 

conoscitivi ai fini della decisione, operando sempre in un momento antecedente a quello in cui interverrebbe 

la valutazione, proprio perché negano alla radice l´idoneità di un certo dato a fungere da premesa probatoria 

valida.” (ROCCA, Elvira Nadia la. Le regole di esclusione della prova nel proceso penale. Roma: Aracne, 

2013, p. 52). 
128 THAMAN, Stephen C. Op. cit., 2013, p. 408. 
129 DANIELE, Marcelo. Regole di esclusione e regole di valutazione della prova. Torino: G. Giappichelli 

Editore, 2009, p. 3. Também, como regra que proíbe converter em objeto da acusação e do procedimento e 

assim constituir o fato em objeto do juízo, manifesta-se Karl-Heinz Gössel (GÖSSEL, Karl-Heinz. Las 

prohibiciones de prueba como límites de la búsqueda de la verdad en el proceso penal. Aspectos jurídico-

constitucionales y político-criminales. In: El proceso penal ante el Estado de Derecho. Estudios sobre el 

Ministerio Público y la prueba penal. Edición, traducción española y presentación por el Prof. Dr. Miguel 

Polaino Navarrete. Lima: Jurídica Grijley, 2004, p. 68). 
130 BELING, Ernst von. Op. cit., 2009, pp. 6-7.  
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Depois de von Beling, Eugenio Florian, de forma bastante parecida, também teorizou 

sobre a sistematização e o tema dos limites impostos pelo Direito Positivo à produção de 

provas no Processo Penal italiano131.  

De acordo com o autor italiano, também há exceções ao que se pode provar, e essas 

limitações podem ser “absolutas” (referentes ao objeto ou ao tema da prova) ou “relativas” 

(referentes aos órgãos de prova, meios de prova e procedimento probatório)132.  

Segundo esses autores, que melhor resumem o início da teorização da matéria das 

proibições probatórias no Processo Penal, a limitação ao que pode ser provado opera em fase 

anterior à valoração feita pelo juiz. Ou seja: não havia como avançar no tema do controle da 

obtenção e da admissibilidade das informações no processo sem tocar na matéria das 

proibições probatórias.  

Além disso, a escolha legislativa sobre o que se pode e o que não se pode provar no 

processo se ramifica em critérios de importância, seja quanto ao objeto da prova ou quanto 

ao tema da causa. Instituem-se, assim, fatos terminantemente proibidos de serem provados 

e temas com estabelecimento de canais próprios a serem obedecidos para que a prova seja 

admitida no processo.   

De qualquer forma, pelo que Florian chamou de “política processuale”133 e que neste 

texto remonta à escolha política já tratada anteriormente, o tema da proibição probatória era, 

inicialmente, repartido em dois níveis, como resumido por Fabrizio Guariglia:  

 

os postulados até agora descritos permitem identificar dois grupos de normas: 

umas que diretamente proíbem aos órgãos da persecução penal indagar sobre 

determinados fatos históricos (‘proibições probatórias absolutas’, na terminologia 

de Beling, ou ‘limitações absolutas’, na de Florian). Este grupo é o que impõe o 

sacrifício maior ao princípio de averiguação da verdade, ao diretamente subtrair 

do âmbito de investigação penal fatos completos. O segundo círculo de normas se 

liga a determinados modos de aquisição da prova e o faz seja através da proibição 

ou através de sua prescrição: ‘proibições ou limitações probatórias relativas’134. 

 

                                                 
131 A assimilação por Eugenio Florian das lições de Beling é reconhecida por Júlio Maier (Op. cit., 2011, p. 

107, rodapé 143, e p. 112).  
132 FLORIAN, Eugenio. Delle prove penali. I. in generale. Milão: Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 

1921, pp. 99 e ss.  
133 Id., ibid., p. 100. 
134 GUARIGLIA, Fabrizio. Op. cit., 2005, p. 11 (Tradução livre do seguinte trecho, no original: “Los 

postulados hasta ahora permiten identificar dos grupos de normas: unas que diretamente prohíben a los 

órganos de la persecución penal indagar sobre determinados hechos históricos (‘prohibiciones probatórias 

absolutas’, en la terminologia de BELING, o ‘limitaciones absolutas’, en la de FLORIÁN). Este grupo es el 

que impone el sacrifiio mayor al principio de averiguación de la verdad, al directamente sustraer del ámbito 

de investigación penal hechos completos. El segundo círculo de normas se vincula a determinados modos de 

adquisión de prueba y lo hace ya sea através de su prohibición o de su prescripción: ‘prohibiciones’ o 

‘limitaciones’ probatórias ‘relativas’). 
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No desenvolvimento dos dois tratamentos das regras probatórias e quanto ao controle 

de sua obtenção e admissibilidade no Processo Penal, pode-se resumir, nessa parte do estudo, 

que enquanto as exclusionary rules funcionariam como uma cláusula impositiva de dever 

positivo no sentido de se determinar a exclusão da prova obtida (um facere), na tradição dos 

países da Europa continental as proibições probatórias funcionam em termos negativos, com 

a proibição de adquirir e depois, de valorar a prova irregularmente adquirida ou obtida (um 

non facere)135.  

Ainda que movidas por finalidades distintas e tendo grassado em contextos jurídicos 

também inconfundíveis, as regras de proibição e as de exclusão tocam em ponto importante 

do estudo porque, à sua maneira, delimitam não somente “a” prova a ser valorada (ou seja, 

o conteúdo da informação em si) mas, também, “como” se chega à prova ou seja, “como” se 

produz a prova, e “como” se introduz a prova no Processo Penal.  

Com variações que a essa altura já se pode perceber e que não justificariam descer a 

maiores minúcias, esses dois grandes capítulos das regras probatórias são importantes ao 

tema porque tratam de obtenção e admissibilidade de elementos de informação no Processo 

Penal.  

 

 

1.6.3 Convergências atuais entre as exclusionary rules e as proibições probatórias 

 

Como pontuado anteriormente, em sua origem, o desenvolvimento de cada sistema 

probatório era distinto quanto aos seus propósitos, forma e resultados que poderiam ser 

atingidos. Em função de distintos contextos culturais e políticos isso fez com que cada um 

se desenvolvesse à sua maneira. 

Atualmente, contudo, pode-se perceber que ainda há, no mínimo, uma acomodação 

sistemática entre os modelos de common law e civil law em matéria de regulação da prova 

no Processo Penal. Numa visão mais crítica, há risco até de uma “norteamericanização” das 

regras de proibição probatórias, como pontua Marina Gascón Abellán136.  

Isso ocorre, segundo aponta Abellán, em razão das crescentes exceções ou 

atenuações dos rigores das proibições probatórias com base em critérios advindos das 

flexibilizações das próprias exclusionary rules137. 

                                                 
135 Id., ibid., p. 35.  
136 ABELLÁN, Marina Gascón. Op. cit., 2012, p. 134. 
137 Id., ibid.,  p. 134. 
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Da mesma sorte, como crítica à disseminação de flexibilização às proibições de prova 

a partir de critérios de ponderação levados a efeito com base na evolução das exclusionary 

rules, Fabrizio Guariglia adverte que, malgrado haja diferença significativa entre os modelos 

jurídicos e respectivos papéis institucionais no que tange à regulamentação de garantias 

individuais, essa diferença se perde de vista e “deveria ser muito tida em conta na hora de 

trasladar determinadas soluções provenientes do âmbito angloamericano a modelos 

processuais forjados na tradição europeia-continental”138. 

Sinteticamente, há assimilações constitucionais de países de tradição europeia 

continental que confirmam o diagnóstico da prevalência ao sistema anglo-saxão, e que a 

assimilação também pode ser encontrada no âmbito convencional. 

Atualmente, como lembra Manuel da Costa Andrade, há certa “mistura das águas” 

nos dois sistemas específicos de delimitação de provas a serem admitidas no Processo Penal, 

não sendo sem propósito lembrar, ainda conforme as suas lições, um estreitamento das 

distâncias entre os sistemas europeu-continental e anglo-saxão139. 

De fato, há certa aproximação e mistura de sistematização tanto em âmbitos 

constitucionais como infraconstitucionais de variados países ou, ainda, no de previsão de 

regras uniformes de sistemas probatórios em Tribunais ad hoc internacionais140.  

Um exemplo disso pode ser visualizado a partir do próprio caso brasileiro, com a 

previsão inédita, no art. 5º, LVI, da Constituição Federal de 1988, que proscreve a 

admissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos.  

A redação do dispositivo, em si mesma, indica o que será abordado no decorrer do 

estudo como tratamento da obtenção das informações no Processo Penal e sua exigência de 

licitude.  

Os termos do dispositivo constitucional indicam que a tendência seguida em 1988 

foi no sentido da raiz romano-germânica da regra probatória, ou seja, de se prever uma 

autêntica regra de proibição probatória. Aliás, o dístico da “inadmissibilidade” e “obtenção” 

                                                 
138 GUARIGLIA, Fabrizio. Op. cit., 2005, p. 19 (Tradução livre de: “diferencia que es a menudo perdida de 

vista y que debería, sin embargo, ser muy tenida en cuenta a la hora de trasladar determinadas soluciones 

provenientes del ámbito anglo-americano a modelos procesales forjados em la tradición europeo-

continental”). 
139 ANDRADE, Manuel da Costa. Op. cit., 2013, p. 185. Segundo o autor, “as proibições de prova configuram 

uma das áreas da experiência jurídica onde mais se atenuam e embotam as conhecidas linhas de clivagem e 

afrontamento entre os sistemas ‘continentais’ e ‘anglosaxônicos’ de direito.” (Id., ibid., p. 183). 

Especificamente nos exemplos de tribunais internacionais, John Jackson e Sarah Summers entendem que há 

certo hibridismo, ou um casamento entre as tradições de common law e civil law. (JACKSON, John; 

SUMMERS, Sarah. Op. cit., 2012, p. 111).  
140 MAY, Richard; WIERDA, Marieke. International criminal evidence. Ardsley, New York: Transnational 

Publishers, 2002, p. 18. 
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claramente delineados na redação do dispositivo sinalizam que se cuida de segura previsão 

de proibição probatória. O que se obtém por meios ilícitos, disse o constituinte, é 

inadmissível. A previsão é, portanto, inconfundível com a ideia de exclusionary rule, pelo 

que já se viu até aqui neste estudo.  

A bem da verdade, antes do advento da Ordem Constitucional de 1988, o Código de 

Processo Penal sequer havia assumido posição na matéria de regra probatória, 

nomeadamente obtenção e admissibilidade de elementos de informação. É exemplo seguro 

do que aqui afirma a íntegra do item VII da Exposição de Motivos do Código, entregue em 

08 de setembro de 1941, em que se esgotou o tema “As Provas”.   

Ademais, até 2008, com o advento da Lei n. 11.690, as previsões que poderiam dizer 

algum respeito – mas em verdade não disseram coisa alguma – sobre tal tema, resumiam-se 

aos arts. 155 e 157 do Código de Processo Penal. O primeiro dizia que “no juízo penal, 

somente quanto ao estado das pessoas, serão observadas as restrições à prova estabelecidas 

na lei civil”, enquanto que o último predicava apenas que “o juiz formará sua convicção pela 

livre apreciação das provas”141. 

Apesar disso, o que poderia ser entendido como proibição de prova no Processo Penal 

brasileiro e, com isso, atrair os rigores da construção teórica correlata em concretização à 

dicção constitucional, o legislador infraconstitucional e reformador de 2008 seguiu tendência 

anglo-saxã.  

Isso conferiu, em 2008, nova redação ao art. 157 do Código de Processo Penal 

brasileiro, distanciando o sistema probatório brasileiro de sua matriz constitucional adstrita 

à proibição probatória, aproximando-a à das regras de exclusão.   

Esse dispositivo delimitou não só o que seriam as provas ilícitas (“assim entendidas 

as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais”) mas, também, trouxe nos §§ 1º 

e 2º noções ligadas à atenuação do reconhecimento de vícios de ilicitude oriundos das 

exclusionary rules. Esses são os casos, conhecidos pela doutrina brasileira, da fonte 

independente e da descoberta inevitável142.  

                                                 
141 Já no seu turno, o Código de Processo Penal Militar (Decreto Lei n. 1002, de 21 de outubro de 1969), em 

seu art. 295, previa ser “admissível, nos termos deste 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.” 

Considerações de fundo quanto à – uma vez mais – escolha de política criminal à parte, é fato que, inclusive 

no CPPM, cuidava de regras de proibição probatória.  
142 “Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas 

as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. § 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas 

das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas 

puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. § 2º. Considera-se fonte independente aquela 

que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria 

capaz de conduzir ao fato objeto da prova.” (BRASIL. Lei n. 11.690, de 9 de junho de 2008. Altera dispositivos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.690-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.690-2008?OpenDocument
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Foi a propósito dessa própria alteração legislativa que Antonio Magalhães Gomes 

Filho pontuou o “interesse pelo tema nos países de civil law”, impulsionando “decisões dos 

tribunais, mas, posteriormente, previsões legais” a respeito de provas resultantes de 

procedimentos ilegais”143. 

Em cenário próximo ao brasileiro, um exemplo nítido dessa assimilação do 

tratamento até então como regra de proibição probatória e como regra de exclusão pode ser 

visto com a edição do Código de Processo Penal da Colômbia (Ley n. 906, de 31.08.2004).  

Se, com uma mão, o legislador colombiano estabeleceu, no art. 23, que 

 

toda prova obtida com violação das garantias fundamentais será nula de pleno 

direito, pelo que se deverá excluir da atuação processual. Igual tratamento 

receberão as provas que sejam consequência das provas excluídas, ou das que 

somente possam ser explicadas em razão de sua existência [...].  

 

com a outra mão previu, no art. 455, que “para os efeitos do artigo 23 se devem considerar, 

a respeito, os seguintes critérios: o vínculo atenuado, a fonte independente, a descoberta 

inevitável e os demais que a lei estabeleça”144. 

A situação italiana é de todo particular. Após o estabelecimento da nova regra 

constitucional e do devido processo legal do art. 111145, o Código de Processo Penal 

                                                 
do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, relativos à prova, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2008/Lei/L11690.htm#art1. Acesso em: 12 set. 2019). 
143 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. 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: Revista dos Tribunais, 2009, p. 263. 
144 Tradução livre das seguintes previsões: art. 23: “toda prueba obtenida con violación de las garantias 

fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual 

tratamento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluídas, o las que solo puedan 

explicarse en razón de su existência.” E art. 455: “para los efectos del articulo 23 se deben considerar, al 

respecto, los siguientes critérios: el vinculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y 

los demás que establezca la ley”. 
145 A redação conferida a esse artigo é conhecida como reforma do “giusto processo” na Itália, e decorre da lei 

constitucional n. 2, de 23 de novembro de 1999. É a partir dessa reforma constitucional que se passou a prever 

em âmbito constitucional que o Processo Penal italiano é regulado pelo contraditório na formação da prova. A 

redação do dispositivo, integralmente, é a seguinte: “Art. 111. A jurisdição atua mediante o justo processo 

regulado pela lei. Cada processo desenvolve-se no contraditório entre as partes, em condições de igualdade 

perante juiz terceiro e imparcial. A lei assegura a razoável duração. No Processo Penal, a lei assegura que a 

pessoa acusada de um crime seja, no mais breve tempo possível, informada reservadamente sobre a natureza e 

os motivos da acusação dirigida ao seu cargo, disponha de tempo e das condições necessárias para preparar a 

sua defesa; tenha faculdade, perante o juiz, de interrogar ou de fazer interrogar as pessoas que fazem 

declarações sobre ele, obter a convocação e o interrogatório de pessoas para sua defesa nas mesmas condições 

da acusação e adquirir qualquer outro meio de prova a seu favor; seja assistido por um intérprete, se não 

compreender ou não falar a língua utilizada num processo. O Processo Penal é regulado pelo princípio do 

contraditório na formação da prova. A culpabilidade do arguido não pode ser provada com base em declarações 

dadas por quem, por livre escolha sempre se subtraiu voluntariamente ao interrogatório por parte do arguido 

ou do seu defensor. A lei regula os casos em que a formação da prova não tem lugar em contraditório por 

consenso do arguido ou por impossibilidade comprovada de natureza objetiva ou por efeito de conduta ilícita 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
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peninsular de 1988 previu regras específicas quanto à proibição de prova ilicitamente 

adquirida146. Originalmente, o art. 111 tratou da sanção processual de inutilizabilità a partir 

do diagnóstico da prova ilicitamente obtida e introduzida no Processo Penal147.  

Ainda que este não seja o momento para cuidar das questões teóricas inerentes à 

particular sistematização italiana em matéria de prova proibida, inutilizabilidade e anulação 

de atos ilícitos, há quem sustente que mesmo em matéria de proibições probatórias o sistema 

italiano tenha se aproximado das ideias dos países de common law, por exemplo, ao prever 

a distinção entre regras de exclusão absolutas e relativas das provas ilicitamente obtidas148.  

Ademais, há uma discussão teórica que não se prende a determinado sistema jurídico 

positivado no sentido de prever a chamada “regra de exclusão discricionária” como 

alternativa ao sistema de métodos proibidos de prova que validam ou invalidam 

completamente a informação inquinada de ilícita.  

É esse o sistema seguido, segundo Marcelo Daniele, por órgãos de Justiça Penal 

internacional. Tal metodologia leva em conta, por um lado, a própria construção teórica dos 

tais métodos proibidos de prova (correlatos às regras de proibição probatória) e, por outro, 

flexibiliza a aplicação “tout court” de validação e anulação da informação com temperos 

vindos de previsões do regime de common law149.  

                                                 
provada. Todas as providências jurisdicionais devem ser motivadas. Contra as sentenças e contra as 

providências sobre a liberdade pessoal, emitidos pelos órgãos jurisdicionais ordinários ou especiais, é sempre 

admitido o recurso no Tribunal de Cassação por violação de lei. Pode-se derrogar essa norma somente para as 

sentenças dos tribunais militares em tempo de guerra. Contra as decisões do Conselho de Estado e do Tribunal 

de Contas, o recurso no Tribunal de Cassação só é admitido por motivos inerentes à jurisdição.” 

(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ITALIANA. Costituzione Italiana. Edizione in língua portoghese. 

Senato dela Repubblica. Roma. 2018. Disponível em: https://www.senato.it/application/ 

xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST_PORTOGHESE.pdf. Acesso 

em: 29 jun. 2018). Sobre a gênese da própria reforma constitucional do “giusto processo”, consultar: FERRUA, 

Paolo. Gênese da reforma constitucional do “giusto processo” na Itália. Revista Brasileira de Direito 

Processual Penal. Porto Alegre, v. 3, n. 2, maio/ago. 2017b, pp. 661-88. 
146 Art. 191 do Codice di Procedura Penale: “Art. 191. Prove illegittimamente acquisite. 1. Le prove acquisite 

in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. 2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche 

di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante 

il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al 

solo fine di provarne la responsabilità penale.” (ITALIA. Codice di Procedura Penale. Disponível em: 

https://www.polpenuil.it/attachments/048_codice_di_procedura_penale.pdf. Acesso em: 12 set. 2019). 
147 O tema da inutilizabilità é dos mais árduos e dos mais debatidos na Itália. Será tratado no decorrer deste 

estudo, mas para a presente abordagem não será tratado em profundidade.  
148 Marcelo Daniele apregoa que essa distinção, prevista no Código italiano, tem razão nas próprias federal 

rules of evidence, do direito norte-americano, textualmente na “rule 105” das Federal Rules of Evidence: 

“Limiting evidence that is not admissible against other parties or for other purposes. It the court admits 

evidence that is admissible against a party or for a purpose – but not against another party of for another 

purpose – the court, on timely request, must restrict the evidence to its proper scope and instruct the jury 

accordingly.” Para o autor, “il nostro ordenamento si trova in assonanza con i sistemi di common law, dove 

pure esistono exclusionary rules costruite in questo modo.” (DANIELE, Marcelo. Op. cit., 2009, pp. 8-9). 
149 Id., ibid., p. 37 e ss.  

https://www.senato.it/application/%20xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST_PORTOGHESE.pdf.%20Acesso%20em%2029.06.2018
https://www.senato.it/application/%20xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST_PORTOGHESE.pdf.%20Acesso%20em%2029.06.2018
https://www.senato.it/application/%20xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST_PORTOGHESE.pdf.%20Acesso%20em%2029.06.2018
https://www.polpenuil.it/attachments/048_codice_di_procedura_penale.pdf


65 

 

Assim, por exemplo, conviveriam os sistemas de métodos proibidos de prova com 

regras como a da regra 403 das Federal Rules of Evidence, de 1975, dos Estados Unidos da 

América150; da Seção 82 (3) do Police and Criminal Evidence Act, de 1984 (P.A.C.E.) 

inglês151; e, particularmente, os ditames das regras 89 (d)152 inerente às rules of procedure 

and evidence do Tribunal Penal Internacional da ex-Iugoslávia; além da regra 69, 7, essa 

última do Estatuto do Tribunal Penal Internacional153. 

A importância da percepção dessa mescla entre os critérios adstritos ao sistema de 

regras de exclusão que passam a permear os critérios de regras de proibição probatória não 

está na mesma mescla.  

Para este estudo importa considerar que essa mistura tem efeitos no tratamento da 

obtenção e da admissibilidade dos elementos de prova porque o Direito Processual Penal 

brasileiro caminha, de forma claudicante, rumo ao modelo de exclusão, descolando-se do 

modelo de proibição plasmado pelo constituinte de 1988.  

                                                 
150 “Rule 403 – Excluding relevant evidence for prejudice, confusion, waste of time, or other reasons: “The 

court may exclude relevant evidence if its probative value is substantially outweighed by a danger or one or 

more of the following: unfair prejudice, confusing the issues, misleading the jury, undue delay, wasting time, 

or needlessly presenting cumulative evidence.” Sobre essa regra, Christopher B. Mueller e Laird C. Kirkpatrick 

pontuam que “the case law recognizes that certain circumstances call to the exclusion of evidence which is of 

unquestioned relevance. These circumstances entail risks which range all the way from inducing decision on 

a purely emotional basis, at one extreme, to nothing more harmful than merely wasting time, at the other 

extreme. Situations in this area call for balancing the probative value of and need for the evidence against the 

harm likely to result from is admission.” (MUELLER, Christopher B.; KIRKPATRICK, Laird C. Op. cit., 

2017, p. 71). 
151 Na parte VIII daquele diploma legal se preveem as generalidades das provas admitidas em persecuções 

penais. No referido dispositivo se prevê que “nothing in this Part of this Act shall prejudice any power of a 

court to exclude evidence (whether by preventing questions from being put or otherwise) at its discretion.” 

(POLICE AND CRIMINAL EVIDENCE ACT 1984. Disponível em: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/ 

1984/60/pdfs/ukpga_19840060_en.pdf. Acesso em: 08 mar. 2018). 
152 “A Chamber may exclude evidence if its probative value is substantially outweighed by the need to ensure 

a fair trial.” (INTERNATIONAL TRIBUNAL for the Prosecution of Persons Responsible for Serious 

Violations of International Humanitariam Law Committed in the Territory of the former Yugoslavia since 

1991. IT/32/Rev. 46. 20 Oct. 2011).  
153 “Evidence obtained by means of a violation of this Statute or internationally recognized human rights shall 

not be admissible if: (a) the violation casts substantial doubt on the reliability of the evidence; or (b) the 

admission of the evidence would be antithetical to and would seriously damage the integrity of the 

proceedings.” (ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT. Published by the International 

Criminal Court. Netherlands, 2011). Zilli aponta, a propósito, não só a prevalência de normas advindas de 

sistema common law nessas situações, como adverte para a problemática confusão de critérios: para se tratar 

de admissibilidade ou não de determinada informação, não se socorre de regras fixas sobre sua obediência a 

figurinos processuais, mas sim à sua análise valorativa, ou seja: à sua potencialidade de esclarecimento factual. 

Pode haver, segundo ele, e à luz de cada sistema nacional de onde a prova a ser reproduzida nos Tribunais 

especiais emerge, “uma certa confusão entre as fases de admissão e da valoração”. (ZILLI, Marcos Alexandre 

Coelho. Op. cit., 2006, p. 52). O problema das fases processuais inerentes a todo o procedimento probatório – 

e ali a confusão entre valoração e admissibilidade – é algo que será tratado adiante neste estudo.  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/pdfs/ukpga_19840060_en.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/pdfs/ukpga_19840060_en.pdf
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Assume-se, inclusive, que em função de o ponto de política criminal não deixar de 

iluminar decisões de política legislativa, essa mescla tem a consequência desejada de 

permitir a valoração de provas com obtenção ou admissibilidade questionável.  

Para explicar um pouco melhor e antecipar em alguma medida o objeto do trabalho, 

defende-se que só se valora o que se obtém e se admite a partir de estrita obediência com o 

figurino legal. Com as medidas de lassidão no controle de obtenção e admissibilidade, o que 

se objetiva é aumentar o leque de informações que poderão ser valoradas. E, como o que se 

viu historicamente em qualquer sistema foi que o controle nessas fases visava expurgar do 

conhecimento do juiz, sejam os abusos de policiais ou as provas pouco confiáveis, com essa 

mescla agora percebida leva-se à valoração do juiz provas que, em boa medida, superam a 

própria preocupação inicial do controle: a hígida e respeitosa atividade investigativa e a 

fiabilidade das informações.  

Foi deveras importante tratar disso no primeiro capítulo deste estudo, pois se viu, 

inclusive, que há risco da chamada “regra de exclusão discricionária”, que pode revelar uma 

confusão entre os planos rígidos da obtenção e admissibilidade das provas no Processo Penal 

e sua valoração.  

Além disso, ao menos originariamente, são distintas as razões de ser das regras de 

proibição probatória e das regras de exclusão. Enquanto naquelas o que se tem é a limitação 

do Estado, como contenção prevista na lei quanto às formas e aos temas pelos quais se 

permite produzir informação, nestas a práxis jurídica se orientou a partir de situações 

concretas. Destarte, a pauta era a construção da observância de determinados direitos de 

cidadãos em casos concretos para daí se estabelecer regra mais ou menos geral que atendesse 

a ditames de normas constitucionais menos específicas do que aquelas plasmadas em 

sistemas adstritos à sistemática de proibição probatória.  

As distinções originárias podem desfocar a perspectiva do problema da obtenção e 

admissibilidade das provas, pois o critério de um (exclusionary rules) não necessariamente 

cabe na teorização do outro (proibição probatória)154. A separação do procedimento 

probatório em fases é algo a prestigiar nas regras probatórias, e será tratado a seguir.  

 

 

 

 

                                                 
154 Essa é a crítica feita, por exemplo, por Júlio Maier. Op. cit., 2011, p. 117.  
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2 O DIREITO À PROVA E A OBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO 

PROBATÓRIO 

 

2.1 O procedimento probatório 

 

Se no primeiro capítulo se tratou de premissas a partir das quais o direito à prova no 

Processo Penal tem sua razão de estudo, aqui se passa a tratar do seu aspecto mais dinâmico, 

aproximando-se do eixo central da pesquisa, que é adstrita às fases do procedimento 

probatório. 

Supõe-se, então, que o complexo da atividade probatória seja um procedimento, uma 

sequência encadeada de atos mais ou menos regrados pelo Direito Positivo, desde a 

investigação sobre ocorrência de determinado fato a ser julgado, até o momento final, que é 

a valoração probatória. Ou, ainda, como um “complexo das atividades voltadas a colocar na 

atenção do órgão judiciário os elementos de prova reputados úteis para a decisão.”155 

Já se discorreu anteriormente sobre a forma como o Direito Processual Penal é 

permeado por critérios de política criminal, capaz de motivar a conformação da legislação 

em matéria de prova, de forma mais ou menos rígida do ponto de vista de seu controle quanto 

à licitude da obtenção.  

Essa constatação é resgatada, agora, porque em matéria de atos inerentes a uma 

determinada cadeia sequencial com início, meio e fim até a valoração judicial da prova, as 

variações de cada sistema Processual Penal, conquanto possam se separar na terminologia e 

mesmo na previsão de distintas fases procedimentais, faz com que os olhos se voltem a um 

aprofundamento no tema: o estabelecimento de um método ou, propriamente, de um 

procedimento probatório156.  

                                                 
155 UBERTIS, Giulio. Profili di Epistemologia Giudiziaria. Milão: Giuffrè Editore, 2015, p. 122. O próprio 

autor, em páginas anteriores, trata da chamada “sequência probatória”, mas enquanto a tal “sequência” se 

prende a aspecto estático da atividade probatória e se desenvolve por conta dos léxicos elemento de prova, 

fonte de prova e meio de prova (Id., ibid., pp. 81-2), aqui, ao cuidar do “procedimento probatório”, o detalhe 

fica por conta da dinâmica da produção probatória, com desenvolvimento nos léxicos de assunção, aquisição, 

admissão e outros, que serão analisados neste capítulo.  
156 Giulio Ubertis trata do “método probatório judiciário” como algo a se desenvolver ao longo de três 

diretrizes, com o fim de atingir o escopo de limitar o objeto de prova ou os meios com os quais se consegue a 

prova, de se desenhar o relativo procedimento, e de preestabelecer os valores da prova (Id., ibid., p. 126). 

Eugenio Florian distinguia a prova com sentido de procedimento probatório (todos os atos processuais 

endereçados a estabelecer a culpa criminal são recolhidos sob o nome de prova) e prova com sentido de 

conteúdo de prova (o complexo de sensações e conclusões do juiz, de onde deriva a convicção final dele mesmo 

se indica como prova) (FLORIAN, Eugenio. Delle prove penali. I. in generale. Milão: Casa Editrice Dottor 

Francesco Vallardi, 1921, p. 17, rodapé 2). Para Salvatore Messina o procedimento probatório tem três fases, 

a saber: a de produção da prova, a de cognição da prova conforme o modelo legal e a sua valoração (MESSINA, 
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Na inevitável regulação jurídica da colheita e na apresentação das provas em juízo 

até a sua valoração, o procedimento probatório, como resume Franco Cordero, é como 

qualquer outro – um produto de atividade juridicamente regulada, por meio do qual a prova 

adquire eficácia (e, por isso, se torna processualmente relevante) na medida em que é 

realizado o modelo legal. A eficácia da prova, segundo Cordero, supõe uma perfeita 

correspondência do ato à fattispecie157. A essa afirmação aduz-se e se reforça uma das ideias 

deste estudo: só se valora o que passou pelos filtros de obtenção e admissibilidade, atendendo 

o figurino legal. Assim, prova obtida ou admitida irregularmente, não pode ser valorada.  

Atenta-se, neste estudo, a verificar o figurino previsto em determinado sistema 

Processual Penal no que tange à aquisição e apresentação das provas para, então, via de 

consequência, passar à análise da validade da informação apresentada e, até eventualmente 

– e sempre a depender de cada sistema jurídico no que diz respeito à apreciação das 

informações assim colhidas e apresentadas, isto é, da sua valoração – admiti-las ou não.  

O procedimento probatório, enfim, indica “uma sucessão de atos em que se recolhem 

ao processo as informações destinadas ao julgamento sobre os fatos”158.  

Como cada sistema jurídico regula seu próprio procedimento – principalmente com 

relação às fases nele previstas – e, ainda, como trata dos elementos informativos daí 

advindos, com ou sem obediência ao figurino legal – a questão se torna problemática e 

variável. Nada disso, porém, impede e, ao contrário, até reclama se tratar de procedimento 

probatório.  

O procedimento probatório se estrutura em fases previstas pela lei para atingir o 

resultado da eficácia da prova penal na medida em que, como aponta Oreste Dominioni, é 

pelo procedimento probatório que se forma o resultado da prova, isto é, o enunciado histórico 

fruível do juiz para a decisão159. 

 

                                                 
Salvatore. Il regime delle prove nel nuovo Codice di Procedura Penale. Milão: Società Editrice Libraria, 1914, 

p. 6). 
157 CORDERO, Franco. Tre Studi sulle prove penali. Milão: Giuffrè, 1963, p. 55 (tradução livre da seguinte 

passagem: “come ogni altro prodotto di um´attività giuridicamente regolata, la prova riesce efficace (e cioè 

processualmente relevante) nella misura in cui è stato realizzato il modelo legale. L´efficacia supone uma 

perfetta corrispondenza dell´atto ala fattispecie”). 
158 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1997, p. 85. Para Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, o procedimento probatório “vem a ser a marcha 

dos atos processuais relativos à prova, na forma prevista pela lei e de maneira coordenada e concatenada.” 

(ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no Processo Penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva. 1999, 

p. 34). 
159 DOMINIONI, Oreste; CORSO, Piermaaria; GAITO, Alfredo; SPANGHER, Giorgio; GALANTINI, 

Novella; FILIPPI, Leonardo; GARUTI, Giulio; MAZZA, Oliviero; VARRASO, Gianluca; VIGONI, Daniela. 

Procedura penale. 6. ed. Turim: G. Giappichelli, 2018, p. 267. 
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2.2 Fases do procedimento probatório no Processo Penal brasileiro 

  

Desde as lições de Moacyr Amaral Santos160, os autores nacionais, quando se 

debruçam sobre o procedimento probatório, estudam o que se convenciona chamar de 

momentos da atividade probatória, ou fases do procedimento probatório161.  

As lições do processualista civil ecoam, ainda, no campo processual penal e, por isso, 

com algumas variações entre os autores, passa-se a tratar do procedimento probatório no 

Processo Penal brasileiro.  

De acordo com as lições de Santos, os chamados “momentos decisivos” do 

procedimento probatório seriam três, a saber: os da proposição, da admissão e, finalmente, 

da execução ou produção162. 

Outro estudioso do Processo Civil brasileiro, Cândido Rangel Dinamarco, propõe 

categorização distinta dos momentos probatórios (estruturado nas fases de propositura, 

admissão, realização e valoração)163, e lembra que a fase da valoração até pode ser tida 

como um dos momentos probatórios, mas não faz parte de nenhum procedimento164.  

A estrutura proposta a ser seguida nesta pesquisa será a quadripartite165.  

 

                                                 
160 SANTOS, Moacyr Amaral dos. Prova judiciária no cível e comercial.  4. ed. São Paulo: Max Limonad, v. 

1, 1970, p. 237. 
161 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Processo de 

conhecimento. 9. ed. rev. e atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 2, 2011, p. 290. 
162 As lições de Moacyr Amaral dos Santos são integralmente reproduzidas por Adalberto José Q. T. de 

Camargo Aranha (Op. cit., 1999, pp. 34-40). José Frederico Marques também segue o modelo proposto pelo 

processualista civil (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. 2. ed., atual. 

Campinas, SP: Millennium, v. 2, 2000, p. 364). No Processo Penal brasileiro há alguma variação. Veja-se, por 

exemplo, a posição de Vicente Greco Filho, para quem os “momentos da prova” são três: requerimento ou 

propositura, deferimento e produção (GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 7. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 196). Também, no Processo Penal brasileiro, malgrado reconheça a sequência probatória e 

os momentos processuais aqui tratados, Guilherme Madeira Dezem entende que “o procedimento, hoje, para 

ser fonte de justiça, não precisa estar necessariamente vinculado aos atos que o compõe, mas respeitar os 

parâmetros e modelos.” E, por isso, fala em “almas do contraditório” e se debruça em “contraditório sobre a 

prova e contraditório para a prova.” (DEZEM, Guilherme Madeira. Curso de Processo Penal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, pp. 393-6). 
163 Essa categorização foi acatada por: CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de Processo Penal. Comentários 

Consolidados & Crítica Jurisprudencial. 7. ed. Belo Horizonte: D’Plácido, v. 1, 2017, p. 444. 
164 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, v. 

3, 2009, p. 90. 
165 O elenco de fases procedimentais sofre variações não só entre cada sistema jurídico, mas, também, a partir 

de cada classificação de autor. Exemplificativamente, basta lembrar como Teresa Armenta Deu e Miguel 

Fenech divergem, por exemplo, a propósito do procedimento probatório no sistema Processual Penal espanhol. 

Enquanto o último via como fases as de produção (aí incluídas as subfases de proposição, admissão e prática 

do meio de prova), assunção e valoração (FENECH, Miguel. Derecho Procesal Penal. 3. ed. Barcelona: 

Editorial Labor, v. 1, 1960, pp. 576-7), a primeira entende que o procedimento probatório se estrutura nas fases 

de proposição e de admissão da prova (DEU, Teresa Armenta. Leciones de Derecho Procesal Penal. 3. ed. 

Madrid: Marcial Pons, 2007, p. 244). 
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2.2.1 Os quatro momentos procedimentais: proposição, admissão, produção e valoração 

 

Com alguma variação terminológica, Marinoni e Arenhart, no Processo Civil, 

também adotam essa estrutura em quatro fases procedimentais: requerimento, admissão, 

produção e valoração da prova166.  

  

2.2.1.1 O momento da proposição 

 

O primeiro momento – o da proposição (ou requerimento) – é aquele em que o 

envolvido pede, isto é, postula a realização (ou produção) de determinado meio de prova167.  

Em suas palavras, Marinoni e Arenhart postulam que com o requerimento, alguém 

“pleiteia ao órgão judiciário – que tem o poder de controle sobre a prova, permitindo ou não 

o recurso a certo meio de prova no processo – a produção de determinada prova, a fim de 

influir no convencimento do juiz”168.  

José Frederico Marques, por sua vez, transita entre os dois ramos do Direito 

Processual (Civil e Penal), e esclarece que nesse momento há a “indicação dos fatos que 

devem ser provados e dos meios probatórios para isso utilizáveis”169. Isso requer cuidado 

com o momento probatório endereçado exclusivamente aos envolvidos no processo.  

No Direito Processual Penal brasileiro este momento surge, para a acusação, com o 

oferecimento da denúncia ou queixa e, para o acusado, com o oferecimento de sua resposta 

à acusação, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal170.  

Anterior a esse figurino, na fase de investigações preliminares, o sistema brasileiro é 

precário, especialmente por não haver formalidade inerente à proposição de informações 

trazidas por quem promove a investigação oficial (sejam órgãos de polícia judiciária ou 

órgãos atuantes no Ministério Público em procedimentos de investigação criminal, por 

exemplo), o que dificulta a agilidade de uma investigação e, com efeito, a rígida previsão 

                                                 
166 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Op. cit., 2011, pp. 290-1.  
167 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva. 2012, p. 558; BADARÓ, 

Gustavo Henrique Righi Ivahi.. Processo Penal. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 397. Para 

Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, é “a indicação das provas exteriorizadas no processo.” (ARANHA, 

Adalberto José Q. T. de Camargo. Op. cit., 1999, p. 34).  
168 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Op. cit., 2011, p. 291.  
169 MARQUES, José Frederico. Op. cit., 2000, p. 365. 
170 “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.” (BRASIL. Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. 

Institui o Código de Processo Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del3689.htm. Acesso em: 12 set. 2019). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm
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dessa fase procedimental. E, do lado do investigado, do ofendido ou representante legal, o 

tal “requerimento de diligência” previsto no art. 14 do Código de Processo Penal, não goza 

de maiores esclarecimentos quanto a qualquer ritualística procedimental171.  

 

2.2.1.2 O momento da admissão 

 

O segundo momento – o da admissão – é aquele em que o juiz aprecia a propositura 

da produção de determinado meio de prova.  

Marinoni e Arenhart esclarecem que, neste momento,  

 

exerce aqui o juízo decisão a respeito da prova requerida, admitindo-a ou não, 

levando em conta a hipotética utilidade da prova no processo (a viabilidade de que 

a prova solicitada venha efetivamente a contribuir com o resultado do processo), 

bem como sua admissão pelo direito positivo172. 

 

É este o momento processual, portanto, em que, como afirma Santos, o juiz se 

manifesta sobre a admissibilidade de determinado meio de prova, cuja produção é requerida 

pelo envolvido173. A disciplina do procedimento endereça este momento ao Magistrado, pois 

será ele quem admitirá ou não a produção de determinado meio de prova.  

A admissibilidade, diz Eduardo Cambi, é um requisito de mera legalidade, atinente 

ao respeito às regras que prescrevem a forma pela qual certos meios de prova devem ser 

propostos, ou quanto às regras, que definem proibições e limitações à admissão de certos 

meios de prova em relação à natureza de fatos a serem provados174. 

No campo processual penal, como lembra Badaró,  

 

correlato ao direito à proposição de provas lícitas é o direito de exclusão das provas 

inadmissíveis. A inadmissibilidade é uma sanção processual que visa a impedir 

que provas viciadas ingressem no processo e possam influenciar, de alguma forma, 

o convencimento judicial. Diferentemente da nulidade, que opera ex post factum, 

a inadmissibilidade é uma sanção que se aplica ex ante, nos casos em que a lei 

expressa e previamente veda determinada prova175.  

A prova inadmissível, de fato, segundo Cambi,  

                                                 
171 A Lei Federal n. 8.906/1994 prevê, em seu art. 7º, XXI, com a redação alterada pela Lei Federal n. 

13.245/2016, o direito do advogado, que é o de “assistir a seus clientes investigados durante a apuração de 

infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de 

todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, 

podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração.” 
172 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Op. cit., 2011, p. 291.  
173 SANTOS, Moacyr Amaral dos. Op. cit., 1970, p. 253. 
174 CAMBI, Eduardo. A prova civil. Admissibilidade e relevância. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, pp. 

33-4. 
175 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2015a, p. 397. 
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[...] é aquela que não pode ter ingresso em juízo. A noção de admissibilidade 

também está vinculada à questão da validade e da eficácia dos atos processuais, 

porque somente a coincidência com a fattispecie lhe confere aptidão para produzir 

efeitos. A apreciação da admissibilidade é feita antecipadamente e impede a 

realização do ato processual, por se tratar de uma valoração prévia, que procura 

evitar o ingresso do meio de prova em juízo176.  

 

Cabe uma rápida menção sobre a nomenclatura, especificamente de “admissão” ou 

“admissibilidade” que, como visto anteriormente, é objeto de certa fungibilidade dependente 

do autor que as empregou.  

No presente estágio da pesquisa busca-se cuidar da estrutura procedimental da 

produção da prova e não de sua qualificação (prova lícita ou ilícita, exemplificativamente). 

E, em função disso, a proposta é olhar para a admissão da prova, no sentido de autorização 

para que ela seja efetivamente produzida.  

Por se cuidar da análise do procedimento, isto é, do iter, não se analisa a prova 

aprioristicamente vedada pelo ordenamento (prova inadmissível) ou prova abstratamente 

admissível. A questão aqui, resumindo, não é a prova em si mesma (admissível ou não) e, 

sim, a análise sequencial dos atos que compõem o procedimento.  

Essa advertência é feita com esteio na importante observação que faz Miguel Fenech. 

Segundo o autor, de fato, não se pode confundir a “admissão” da prática de um meio de 

prova em um processo concreto com a “admissibilidade” de cada meio de prova. Como 

corretamente aponta o estudioso, a admissão é um  

 

ato processual em virtude do qual se declara que uma prova, admissível em sentido 

abstrato, pode se praticar em um processo concreto, por reunir as condições 

necessárias para isso e ser adequada para produzir o convencimento do juiz a 

respeito de um fato relevante para o processo concreto de que se cuide177.  

 

Já a admissibilidade, para o autor, é um pressuposto para a utilização genérica de um 

meio de prova em qualquer processo.  

Busca-se, portanto, explicar porque este estudo trata da admissão como expressão 

inerente ao procedimento probatório, ao passo que admissibilidade se prende ao tratamento 

que se dá a partir da consideração de um determinado meio de prova ser lícito ou não. A 

utilização da expressão admissão, como se verá adiante, é, também didática pois visa a 

peculiaridade do procedimento probatório do Processo Penal italiano.  

                                                 
176 CAMBI, Eduardo. Op. cit., 2006, p. 34. 
177 FENECH, Miguel. Op. cit., 1960, p. 577. 
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A escolha desse critério também possibilita que determinados meios de prova 

constituídos no processo (provas constituendas) ou fora dele sejam tratados em separado dos 

termos de procedimento. As chamadas provas constituendas ou provas pré-constituídas têm 

distinto regime de tratamento em razão da natureza peculiar de cada uma delas, o que não 

condiz com a estrutura procedimental. Ou seja: na específica distinção entre esses meios de 

prova, o que pode variar é a admissibilidade de uma ou outra prova, o que não se confunde 

com a análise da fase procedimental de admissão.  

No Brasil, essa fase específica – admissão – merece estudo próprio mais adiante. De 

toda forma, investigações preliminares não referem qualquer formalidade, sendo que a 

admissão de determinados elementos de informação é aferida diretamente pela autoridade 

policial (art. 14, CPP) ou demais entidades de investigação (como, por exemplo, 

representantes do Ministério Público)178. Nas situações de reserva de jurisdição, a depender 

da matéria de cada caso, a admissão será precedida de circunstanciada decisão judicial.  

 

2.2.1.3 O momento da execução  

 

Na sequência, consta a execução ou produção das provas – fase em que os envolvidos 

demonstram na causa os respectivos meios de prova pedidos, cujo juízo positivo de sua 

admissão foi afirmado pelo juiz da causa. É a fase em que os envolvidos tentam extrair das 

fontes de prova os elementos de convicção procurados179.  

De toda forma, não se pode passar sem uma advertência, segundo a qual a produção 

probatória não se confunde com a obtenção da prova. A prova “obtida”, segundo 

entendimento de Marinoni e Arenhart, nem sempre é prova “produzida”. A prova “obtida” 

é aquela sobre a qual ainda não houve juízo de admissibilidade (em se cuidando de análise 

da prova em si e a autorização para que ela mesma integre o processo) ou admissão (em se 

tratando, e como se explicou anteriormente, de análise meramente procedimental). Na esteira 

do entendimento dos autores, que está correto e tem relevância no decorrer deste estudo, “a 

prova (obtida) somente será ‘produzida’ após ‘admitida’ pelo juiz do processo em que se 

pretende sua utilização”180. 

                                                 
178 A Resolução n. 181, de 07 de agosto de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, dispõe sobre a 

instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público.  
179 DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., 2009, p. 90. Sinteticamente, para Marinoni e Arenhart, “admitida 

a prova, deverá ela ser produzida.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Op. cit., 2011, 

p. 291). 
180 Id., ibid., p. 292. Acrescentamos nos últimos parênteses. 
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A prova requerida (ou cuja produção se requer) precisa ser admitida (juízo positivo 

de admissão dessa produção) e, assim, será produzida. 

Situação problemática é aquela em que a prova foi obtida e por escolha de um dos 

envolvidos no Processo Penal, simplesmente não é apresentada e, com isso, deixa de ser, 

inclusive, admitida pelo juízo.  

Aqui, a questão se depara com a deontologia profissional e, sobretudo, com as regras 

de disclosure que, ao possuir determinada informação (mormente se obtida após diligência 

sua), obrigam-no a exibi-la.  

Isso se dá tanto para que o lado oposto possa se confrontar com a informação, ou 

para que não seja minimamente estimulado a que um dos lados da persecução penal 

escamoteie informação relevante do processo, o que poderia favorecer aos interesses 

contrapostos. O debate que se abre, e que não é de pequena monta, é ético: é um reverso das 

proibições probatórias na medida em que se constitui em algo como proibição de segredos 

probatórios. 

  

2.2.1.4 O momento da valoração 

 

Por fim, a fase de valoração – malgrado não vista como inerente ao procedimento 

probatório por Moacyr Amaral dos Santos, merece ser elencada.  

Trata-se de uma fase endereçada exclusivamente ao juiz e, conquanto não haja um 

procedimento detalhado a seu respeito, concorda-se que “de nada adiantaria o direito de 

investigar, requerer, ter admitida e produzida a prova, se no momento culminante do 

processo o juiz pudesse, simplesmente, ignorar a prova. Toda prova produzida deve ser 

valorada pelo juiz”181. 

A valoração é o momento culminante em que todas as informações produzidas são 

passadas pelos crivos pretéritos, logicamente, de validade na postulação, admissão e 

produção.  

Além da obviedade do direito de ter as provas produzidas valoradas pelo juiz, há o 

lado conectado à proibição de valoração das provas que tenham sido admitidas com vício 

nas fases precedentes do procedimento probatório, nomeadamente na fase de admissão, pela 

inobservância de requisitos legais de validade.  

                                                 
181 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2015, p. 397. 
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Esse é um ponto problemático a ser desenvolvido ao longo deste estudo, podendo-se 

antecipar que a prova irregularmente colhida e admitida (incorporada) ao processo não pode 

ser valorada. Um sistema jurídico não pode permanecer indiferente à lesão de normas que 

regulamentam a colheita de prova182. Há relação de causa (vício na obtenção e aquisição do 

elemento de informação) e consequência (valoração) que impede seja conferida eficácia 

probatória à informação colhida em desacordo com a autorização legal.  

Como diz Júlio Maier, se o meio de informação fracassa por ser ilegítimo, o 

conhecimento eventual adquirido por meio dele deve ser, também, eliminado do 

procedimento183. 

 

2.2.2 Especificidade: o direito à investigação no Processo Penal brasileiro 

 

Para além dessas quatro fases que são as mais comumente repetidas na doutrina 

nacional, ou seja, no Processo Penal brasileiro, Antonio Magalhães Gomes Filho e, depois, 

Gustavo Henrique Righi Ivahi Badaró, incluem nos momentos probatórios o chamado 

direito à investigação184.  

Esta fase antecede à produção em sentido estrito, visto anteriormente, e seu 

endereçamento é previsto na fase de oferecimento da denúncia ou queixa, tendo como 

contraponto a resposta escrita, já vista no art. 396-A, do Código de Processo Penal. Liga-se, 

portanto, às informações relativas aos envolvidos que têm o direito de buscar e arregimentar 

“antes ou fora do processo, até como meio de se obter elementos que autorizem a persecução, 

ou possam evitá-la”185. 

Os referidos autores entendem que o direito à investigação é um adicional ao 

momento probatório porque cuida, na sua visão, de aspecto inerente à atividade prévia ao 

oferecimento de denúncia criminal ou queixa. Daí que a fase do direito à investigação se 

                                                 
182 GUARIGLIA, Fabrizio. Concepto, fin y alcance de las prohibiciones de valoración probatória en el 

procedimiento penal. Una propuesta de fundamentación. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2005, p. 20, 32 e 

115. 
183 MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. Tomo III. Parte General. Actos Procesales. Buenos Aires: Editores 

del Puerto, 2011, p. 122 e p. 126.  
184 Em artigo monográfico, Gustavo Badaró trabalha com os cinco atos na etapa probatória: investigação, 

propositura, admissão, produção e valoração (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. 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, 2015b, p. 293. Da mesma maneira, ao tratar de cinco momentos probatórios, ver: VIEIRA, Marcelo 

Vinícius. Admissão probatória no Processo Penal: o direito à prova das partes e o juízo de admissibilidade. In: 

SALGADO, Daniel de Resende; KIRCHER, Luís Felipe Schneider; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de 

(Coords.). Altos estudos sobre a Prova no Processo Penal. Salvador: JusPodium, 2020, p. 579.  
185 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2015b, p. 86. 
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ligaria, no Brasil, a duas questões: uma delas decorre do reconhecimento que se deu a partir 

do julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.727, pelo órgão plenário do Supremo 

Tribunal Federal, ao chamado direito de investigação por parte do Ministério Público.  

O lado que faz com que se privilegie o direito à investigação, diretamente exercido 

pelo acusador público, tem sua regra particularizada na Resolução n. 181, de 07 de agosto 

de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre a instauração e 

tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público. Ao longo 

do Capítulo III da aludida Resolução, há atos de instrução delimitados que outorgam ao 

Ministério Público poderes de atividade probatória, ressalvada, basicamente, a situação de 

reserva de jurisdição.  

Como contraponto aos atos de investigação da acusação antes de incoada ação penal, 

há a chamada investigação defensiva, a cargo da defesa técnica. Essa investigação cuida do 

direito de reagir com a busca de fontes de prova de interesse defensivo186. Daí a ideia de 

investigação defensiva no Brasil e as discussões no âmbito de processo legislativo nacional, 

dentre elas a possível configuração do instituto no âmbito do Projeto de Lei n. 8.045/2010, 

em tramitação no Congresso Nacional187. 

A configuração da chamada “investigação defensiva” tem como justificativa não só 

a contraposição à chamada “investigação direta” do Ministério Público, reconhecida pelo 

STF como constitucional no julgamento do RE 593.727, mas, também, a ideia de alguma 

medida de paridade de armas entre os envolvidos, mesmo antes de oferecida denúncia ou 

queixa em face de um sujeito investigado. Segundo essa lógica jurídica e cronológica, a 

discussão antecede àquela há pouco referida da chamada investigação direta do Ministério 

Público. 

A investigação defensiva, além de promover discussões no âmbito da doutrina 

brasileira e do processo legislativo, é fruto de regulamentação já efetuada pelo Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme deliberado pela Proposição n. 

49.0000.2017.009603-0/COP, em 11 de dezembro de 2018. Tal proposição redundou no 

Provimento n. 188/2018, da mesma data, que regulamenta o exercício da prerrogativa 

                                                 
186 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2015a, pp. 396-7.  
187 Atualmente, a chamada investigação defensiva está prevista no art. 13 do substitutivo apresentado pelo 

Deputado João Campos ao PL 8045/2010, em trâmite no Congresso Nacional: “Art. 13. É facultado ao 

investigado, por meio de seu advogado, defensor público ou de outros mandatários com poderes expressos, 

tomar a iniciativa de identificar fontes de prova em favor de sua defesa. Parágrafo único. O material produzido 

poderá ser juntado aos autos do inquérito, a critério da autoridade policial, que fundamentará eventual 

indeferimento de juntada.” A propósito, VIEIRA, Renato Stanziola. Investigação defensiva: diagnóstico e 

possibilidades no Processo Penal brasileiro. In: AMBOS, Kai; MALARINO, Ezequiel; VASCONCELOS, 

Eneas Romero de (Coords.). Polícia e investigação no Brasil. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016a, pp. 337-372. 
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profissional do advogado na realização de diligências investigatórias para instrução em 

procedimentos administrativos e judiciais.  

Trata-se de privilegiar uma contraposição de interesses – inata ao Processo Penal de 

cariz acusatório, em que ao leque de oportunidades previstas ao órgão acusador se 

contrapõem oportunidades defensivas ao investigado, na medida do juridicamente factível. 

A ideia de investigação defensiva, além de decorrer de noção de paridade de armas no 

Processo Penal188, também se inspira em alguma medida no modelo italiano que, sobretudo 

a partir da Reforma Processual Penal, de 2000, positivou o instituto da indagine difensive 

naquele país.  

Em matéria de Processo Civil também se nota preocupação com o chamado direito 

à investigação inerente ao procedimento probatório. Como salienta Flávio Luiz Yarshell, 

com razão, a pesquisa de fatos e a pré-constituição da prova correspondem à ideia de 

investigação, daí porque o direito à prova abrange o chamado direito de investigação. 

Segundo esse autor,  

 

quando se investiga (ainda que mediante surpresa) e se registra o resultado da 

investigação, não se está apenas obtendo ou conservando uma fonte de prova. 

Reitera-se que, salvo em casos nos quais rigorosamente se busca apenas preservar 

fisicamente a fonte, nos demais, chegar à fonte é também empregar o meio de 

prova. Por outras palavras, buscar a fonte, no mais das vezes, é também produzir 

prova, ainda que não se esteja, aí, pensando diretamente na formação do 

convencimento do juiz que aplicará o direito no caso concreto, mas sim nos 

sujeitos parciais. Em suma, investigar é, no mais das vezes, produzir prova, e, se 

considerado o processo declaratório do direito, produzir prova de forma 

antecipada (pré-constituição)189. 

 

Acontece que, se de um lado a regulamentação do direito à investigação do 

Ministério Público tem como delimitação temporal o momento prévio ao oferecimento da 

denúncia, isso não é infalível com o contraponto da investigação defensiva. A propósito, 

conforme o art. 3º da Resolução da Ordem dos Advogados do Brasil há pouco referida, a 

investigação defensiva se orienta pela produção de prova para o emprego em, 

exemplificativamente, pedido de medidas cautelares, defesa em ação penal pública ou 

privada, razões de recurso, revisão criminal, habeas corpus, proposta de acordo de 

colaboração premiada ou, ainda, proposta de acordo de leniência.  

                                                 
188 A respeito, VIEIRA, Renato Stanziola. Paridade de armas no Processo Penal. Brasília: Gazeta Jurídica, 

2016b. 
189 YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito da urgência e direito autônomo à prova. 

São Paulo: Malheiros. 2009, pp. 212-3. Também, do mesmo autor: YARSHELL, Flávio Luiz. Investigação e 

autonomia do direito à prova: um avanço necessário para a teoria geral do processo. In: ZUFELATO, Camilo; 

YARSHELL, Flávio Luiz (Orgs.). 40 anos da teoria geral do processo no Brasil. Passado, presente e futuro. 

São Paulo: Malheiros, 2013, pp. 330-1. 
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Em contraponto, ao lado dessas duas especificidades (investigações diretas pelo 

Ministério Público e pela defesa), o Código de Processo Penal dispõe em seu art. 14, que 

requerimentos de diligências podem ser requeridos pelo ofendido, por seu representante e 

pelo indiciado, e analisadas pela autoridade policial.  

 Há, no âmbito das investigações preliminares, inclusive, diversas hipóteses de 

produção de elementos de informação (pedidos de quebra de sigilos bancário e fiscal, de 

buscas e de apreensões, de reconhecimento, acareações, interceptações de comunicações 

telefônicas, utilização de agentes infiltrados, entre outras medidas de cunho probatório) que 

escapam do rígido modelo procedimental quadrifásico exposto anteriormente. Escapam, 

também, da peculiaridade específica das investigações diretas, seja do órgão acusador ou da 

defesa. 

A dinâmica das investigações, ligada à natural insegurança jurídica quanto aos 

limites da causa penal ainda em apuração – mesmo porque o objeto não se define antes de 

constituída objetivamente a relação processual penal, o que se dá em momento futuro – 

impede que se repitam, em qualquer de seus modelos vigentes no Processo Penal brasileiro, 

fielmente, os quatro momentos procedimentais conhecidos.  

Em outros termos, não há como se construir um nítido paralelismo, na investigação, 

entre requerimento – admissão – produção – e valoração.  

Ademais, é impossível situar o direito à investigação como um autêntico “momento 

processual” adicional aos quatro referidos, até mesmo porque a investigação como um 

quinto momento procedimental probatório pode se dar em etapa de situação recursal, ao 

longo de instrução processual, para fins de revisão criminal ou habeas corpus. É verdade 

que o direito à investigação pode se constituir como antecedente ao conhecimento de 

determinada fonte de prova (uma testemunha, por exemplo), sem o que pode se inviabilizar 

a fase de requerimento probatório e, consequentemente, admissão, produção e valoração. 

Pode, com efeito ser inevitável o exercício de um direito à investigação da própria fonte de 

prova para, descoberta a fonte, requerer o meio de prova. Ainda assim, contudo, não parece 

ser o suficiente para categorizar o direito à investigação como autêntico momento 

probatório.  

Uma vez percebida a abrangência temporal do chamado “direito à investigação”, 

este não parece ser maior do que o de investigação em sentido estrito. Em outras palavras, 

não parece se tratar de autêntico quinto momento probatório no sentido de fase processual 

prévia ao oferecimento de denúncia ou queixa.    
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Estabelecidas as linhas gerais dos momentos probatórios no cenário processual 

brasileiro, é oportuno fazer uma menção ao sistema Processual Penal italiano, que traz 

importante tratamento ao tema, o que é relevante ao desenvolvimento deste estudo. 

 

2.3 Peculiaridades do sistema Processual Penal italiano: momentos da admissão e aquisição 

ou assunção 

 

No contexto do Processo Penal italiano, ao longo do Código de Processo Penal e da 

doutrina anterior e mesmo formada a partir da vigência do Código de 1988, há disseminação 

de conceitos que poderiam gerar confusão conceitual do que se entende por 

“admissibilidade” no Direito Probatório brasileiro.  

Como este estudo se encaminha para a análise de controle de obtenção e de 

admissibilidade de elementos de prova no Processo Penal, tornou-se imprescindível o 

esclarecimento sobre a forma como se construiu a doutrina e se consagrou, no Código 

italiano, o conceito de admissão probatória e, após, de assunção ou aquisição probatória. O 

cenário italiano, todavia, não deve ser confundido com o brasileiro.  

Desde a vigência do Codice Rocco, de 1930, a doutrina Processual Penal italiana se 

debruçou sobre o procedimento probatório e desenvolveu peculiar distinção entre as fases 

de admissão e aquisição da prova em Processo Penal.  

Na verdade, percebe-se que, à luz das lições brasileiras do procedimento probatório 

em matéria processual penal, o desenvolvimento de tal doutrina italiana, por ter nuances 

claras, merece especial comentário.  

Já em 1963, Franco Cordero focava seus estudos nas fases de admissão e aquisição 

como fenômenos específicos, quiçá principais de serem estudados no procedimento 

probatório italiano. Segundo o autor, a admissão e a aquisição são os termos consecutivos e 

juridicamente concatenados de uma figura complexa, chamada procedimento. Admitida a 

produção de determinada prova, surge, a cargo do juiz, o dever de adquiri-la; uma admissão 

inválida importa na invalidade derivada da operação aquisitiva190. 

                                                 
190 CORDERO, Franco. Tre studi sulle Prove Penali. Milão: Giuffrè, 1963, p. 53. Tradução livre do seguinte 

trecho: “ammissione e acquisizione sono i termini consecutivi e giuridicamente concatenati d´una figura 

complessa, ala quale si addice la denominazione “procedimento”: ammessa la prova, sorge a carico del 

giudice il dovere d´acquisirla; un´ammissione invalida importa l´invalidità derivata dell´operazione 

acquisitiva.”  
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A sequência procedimental propugnada, enfim, é que primeiro se deve chegar a uma 

decisão de validade na admissão da prova para depois o juiz poder adquiri-la191.  

Em outra abordagem pré-Codice di Procedura Penale, de 1988, o monografista 

Fabrizio Corbi igualmente privilegiou a distinção entre admissão e aquisição probatória 

como fases procedimentais distintas no Processo Penal italiano. Para ele, haveria, inclusive, 

uma tábua mínima de requisitos insuprimíveis em matéria de admissão de prova, assim 

sumariada:  

1. Uma pesquisa da parte com vistas a obter a admissão no processo de um determinado 

meio de prova que consinta na construção de um dado probatório não pré-existente ou a 

aquisição no próprio processo de um dado pré-existente.  

2. A decisão do órgão proposto à pesquisa da prova de admitir o meio de prova e proceder 

à sua assunção, decisão que deve ser formalizada em um provimento a ser levado ao 

conhecimento das partes192.  

Para Corbi e, assim, para a doutrina italiana, a fase de admissão é um momento 

lógico, necessariamente, antecedente àquele outro, da assunção (ou de aquisição) da 

prova193.  

Já na vigência do Codice di Procedura Penale, de 1988, e com as modificações 

sensíveis no plano do procedimento probatório e nas distintas previsões sobre exclusões 

probatórias e inutilizabilidade do material irregularmente adquirido e admitido, a doutrina 

Processual Penal italiana continuou a tratar dos pontos difíceis de admissão e aquisição da 

prova.  

Giulio Ubertis, por exemplo, separou os momentos de admissão do meio de prova, 

que concluem com a decisão judicial em sentido afirmativo ou negativo. Em sendo 

afirmativo, a fase seguinte é a de “operação introdutiva do elemento de prova”194, que se dá 

                                                 
191 A propósito, CORBI, Fabrizio. La disciplina dell´ammissione dela prova nel processo penale. Milão: 

Giuffrè, 1975, p. 51. Como se verá a seguir, a doutrina italiana atual caminha no mesmo sentido. Entre os 

autores mais recentes estão: SCALFATI, Adolfo et al. Op. cit., 2018, p. 243. 
192 CORBI, Fabrizio. Op. cit., p. 227. Tradução livre do seguinte trecho: “1. Uma richiesta di parte direta ad 

ottenere l´ammissione nel processo di um determinato mezzo di prova che consente la costruzione di um dato 

probatório non preexistente o l´acquisizione al processo stesso di un dato preesistente. [...]. 2. La decisione 

dell´orgno preposto alla ricerca della prova di ammiettere il mezzo di prova e procedere alla sua assunzione, 

decisione che deve essere formalizzata in provvedimento da portare a conosecenza delle parti.” 
193 Id., ibid., p. 233. No original: “la fase dell´ammissione può configurarsi solo come momento logico 

necessariamente antecedente a quello dell´assunzione.” (parênteses nossos). 
194 UBERTIS, Giulio. Op. cit., 2015, p. 122. 



81 

 

pela assunção do meio de prova, podendo ser tomada como sinônimo de aquisição, com 

expressa referência ao trabalho de Franco Cordero195.  

Dessa mesma assimilação, afirma Oreste Dominioni – além da coincidência quanto 

à sequência de momentos – tem-se: primeiro, a admissão e, depois, a assunção ou aquisição 

– entre admissão (de meio de prova) e aquisição ou assunção (do elemento de prova). Ao 

que parece, a separação é que na admissão o que se “admite” é a produção futura de 

determinado meio (veículo) de prova qualquer. Já na aquisição ou assunção introduz-se a 

informação, o dado que será apreciado pelo juiz196.  

Como anteriormente se cuidou da questão terminológica, separando-se as expressões 

admissão (o recorte feito para o procedimento probatório é nessa palavra) e admissibilidade 

(decisão que leva em conta o meio de prova em si e a autorização – por ela mesma, lícita ou 

não – para ingresso em juízo, mas inconfundível com a sequência probatória), vale lembrar 

outra vez de Miguel Fenech que, curiosamente, chegou ao mesmo ponto sem qualquer 

menção aos autores italianos citados.  

Como visto, a “admissão”, para Fenech, coincide com o que aqui se desenvolveu. O 

autor também viu na “assunção” da prova a fase do ato de prova em que o juiz percebe 

sensorialmente a prática do meio de prova. Para ele, na assunção, o juiz assume o que lhe 

proporciona aquele elemento de prova, cujo requerimento de produção havia requerido no 

passado197.  

Na fase de aquisição, de fato, a ideia que existe é a de apreensão (asseguração ao 

processo) das provas pré-constituídas, inclusive as formadas em outra sede jurisdicional ou 

até provenientes de outro feito198. 

A partir dessas lições italianas, lembradas coincidentemente por Fenech, pode-se 

afirmar, tendo em conta o parâmetro brasileiro, que nesse percurso das duas fases, acontece 

o seguinte: a fase da admissão de prova para o Direito Processual Penal italiano se aproxima 

com a fase de proposição de determinado elemento de informação para o Direito Processual 

Penal brasileiro.  

O modelo italiano se volta a um tipo de filtragem que se admite seja produzido no 

Processo Penal. O resultado positivo da admissão da prova, para os italianos, equivale ao 

                                                 
195 Merece distinção a separação entre prova pré-constituída e prova constituenda. Na primeira hipótese, na 

assunção, o que se dá é a apreensão, a pesquisa, da fonte de prova; e, na segunda hipótese, se dá a chamada 

“construção” do elemento de prova (Id., ibid., p. 122, rodapé n. 3). 
196 DOMINIONI, Oreste et al., Op. cit., 2018, pp. 268, 273. 
197 FENECH, Miguel. Op. cit., 1960, p. 577. 
198 COMOGLIO, Luigi Paolo. Prove ed accertamento dei fatti nel nuovo CPP. Rivista Italiana di Diritto e 

Procedura Penale, jan.-mar. 1990. Milano: Giuffrè, fasc. I, pp. 113-47, p. 126. 
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resultado positivo da proposição probatória no cenário brasileiro. Essa fase se encerra com 

um “sinal verde” (ou “vermelho”) do juiz para a produção do elemento de prova. O que para 

os italianos é a decisão positiva de admissão, aqui é a decisão positiva no sentido de se 

autorizar a produzir (em momento futuro) o determinado meio de prova, nomeado, cuja 

produção é requerida em momento próprio.  

Já a chamada assunção ou aquisição da prova tratada no Direito peninsular equivale 

à fase de produção probatória no procedimento probatório brasileiro. Nessa segunda fase, 

o que se dá é o contato do juiz com a prova (por isso os italianos dizem que ele a adquire). 

No Brasil, contudo, a fase de aquisição não existe doutrinariamente.  

O que os italianos entendem por assunção ou aquisição aqui é assimilado como 

produção, ou seja, é a realização do ato probatório. Por isso, inclusive a felicidade de Fenech, 

ao mencionar que é essa a fase em que o juiz tem o chamado contato sensorial com a prova.  

A atenção dada pela doutrina italiana à duplicidade terminológica (admissão antes 

da aquisição/assunção) no Processo Penal italiano é tamanha que Elvira Nadia la Roca 

entende, inclusive, que a substituição da expressão admissão por aquisição ocorreu de forma 

proposital no art. 191 do Codice di Procedura Penale, com vistas a melhor tutelar o 

procedimento probatório199.  

Do mesmo modo, Giulio Illuminati, ao tratar desse específico ponto do procedimento 

probatório italiano, também lembra do ato de admissão como antecedente lógico de 

aquisição da prova penal200.  

No mesmo sentido, para Paolo Ferrua, as fases que importam ao procedimento 

probatório penal italiano são as de admissão, de assunção (ou nomeadamente aquisição, a 

se cuidar de prova pré-constituída) e de valoração da prova201.  

O problema que a menção ao Direito Processual Penal italiano coloca é o de alocação 

dos conceitos lá e aqui. O que para o sistema brasileiro está na segunda fase (ou terceira fase, 

a se admitir o direito à investigação como a primeira fase no procedimento probatório), isto 

é, a admissão, para os italianos se reduz à fase de assunção ou aquisição da prova (já passada 

pelo crivo de admissão, como fase prévia, equivalente à fase de proposição do Direito 

Processual Penal brasileiro).  

                                                 
199 ROCA, Elvira Nadia la. Le regole di esclusione della prova nel processo penale. Roma: Aracne, 2013, p. 

72. 
200 ILLUMINATI, Giulio. Ammissione e acquisizione della prova nell’ístruzione dibattimentaale. In: 

FERRUA, Paolo; GRIFANTINI, Fabio M.; ILLIMINATI, Giulio; ORLANDI, Renzo (Coords.). La prova nel 

dibattimento penale. Turim, Italy: G. Giappichelli Editore, 2007, p. 75. 
201 FERRUA, Paolo. La prova nel Processo Penale. Struttura e procedimento. 2. ed. Torino: G. Giappichelli, 

v. I, 2017, p. 122.  
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Em outras palavras, a fase de aquisição ou assunção do procedimento probatório 

italiano sucede ao que ali se nomeia de admissão, vista como o mero deferimento de ir atrás 

de determinado meio de prova. Por outro lado, o que os italianos nomeiam de admissão, para 

o panorama brasileiro equivale à fase de proposição probatória. Nesse último caso, vale dizer 

uma “admissão de proposição”, daí a metáfora do “sinal verde” para a produção da prova 

como próxima fase.  

No Direito Processual Penal italiano, primeiro vem a fase da admissão da produção 

da prova (requerimento de produção de determinado meio de prova feito pelos envolvidos 

ou eventualmente decidida ex officio), que pode ser recolocada, aqui, como admissão de 

pedido de produção de meios de prova em sentido lato.  

Depois, e com juízo afirmativo da primeira fase, aparece a fase da assunção ou 

aquisição, como autorização, equivalente à admissão de se trazer os elementos de 

informação já pré-constituídos aos autos (por isso Ferrua202, e mesmo autores mais antigos, 

como Fabrizio Corbi203 falam, aqui, em aquisição) ou a serem constituídos (em situação de 

prova constituenda, a doutrina italiana se encaminha pela nomeação de assunção da prova) 

ao longo da persecução penal204. 

A propósito, Paolo Tonini e Carlota Conti se apegam ao texto do Codice di 

Procedura Penale para assentarem que, na primeira fase (pedido de admissão), há um ônus 

de introdução de um meio de prova endereçado aos envolvidos205. 

Tonini, especificamente, lembra que a admissão dos meios de prova deve ser pedida, 

em regra, pelas partes ao juiz, e que nessa fase as partes têm o ônus de introduzir o meio de 

prova206.  

Uma vez que se cuide de fase de admissão inaugurada pelo pedido de algum dos 

envolvidos, ao direito de pedir corresponde, sem dúvida alguma – segundo afirmação de 

Luigi Paolo Comoglio – não só o direito de obter uma decisão rápida e expressa sobre o 

pedido, mas, também, o direito de obter a admissão e, assim, a aquisição ou assunção, a 

não ser que ocorra manifesta superfluidade ou irrelevância207. 

                                                 
202 Também assim, TONINI, Paolo. La prova penale. 4. ed. Italy: Cedam, 2000, p. 46. 
203 CORBI, Fabrizio. Op. cit., 1975, p. 227.  
204 COMOGLIO, Luigi Paolo. Op. cit., 1990, p. 126. 
205 TONINI, Paolo; CONTI, Carlota. I diritto dele prove penali. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2014,  p. 62. É esse o 

dispositivo referido: “Art. 190: 1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo 

con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifesatmente sono superflue o irrilevanti. 

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. 3. I provvedimenti sull´ammissione della 

prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.” 
206 TONINI, Paolo. Op. cit., 2000, p. 44. No original: “l´amissione del singolo mezzo di prova deve essere 

chiesta, di regola, dalle parti al giudize; le parti hanno l´onere di introdurre il mezzo di prova.” 
207 COMOGLIO, Luigi Paolo. Op. cit., 1990, p. 134. 
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De qualquer sorte, ao longo do arco procedimental,  

 

admissão e aquisição da prova devem se passar em obediência a regras pré-

estabelecidas, enquanto a valoração do material cognoscitivo é remetida ao livre 

convencimento do juiz; [...] a liberdade judicial de apreciação do conjunto 

probatório postula que o ingresso (admissão) e a formação (aquisição) das fontes 

cognoscitivas avenham no respeito do princípio de legalidade da prova208. 

Os critérios a partir dos quais o juiz proferirá a decisão de assunção da produção da 

prova, ao menos para o direito processual penal italiano, são quatro: a pertinência209; a não 

proibição da produção probatória, conforme estabelecido em lei; a não superfluidade da 

prova que teve a produção requerida; e o juízo positivo de relevância da produção daquela 

prova210.  

Giuseppe Bianchi trata, também, das duas fases (admissão e aquisição/assunção) no 

procedimento probatório italiano. Na sua visão, com o que concordam os demais autores já 

                                                 
208 Tradução livre do seguinte trecho: “ammissione e acquisizione della prova devono avvenire in ossequio a 

regole presatbilite, mentre la valutazione del matraile cognoscitivo è rimessa al libero convincimento del 

giudice; in altre parole, la libertà giudiziale di apprezzamento della messe probatoria postula che l´ingresso 

(ammissione) e la formazione (acquisizione) delle fonti conoscitive avvenga nel rispetto del principio di 

legalità della prova.” (SCALFATI, Adolfo; BERNASCONI, Alessandro; CARO, Agostino de; FURGUIELE, 

Alfonso; MENNA, Marino; PANSINI, Carla; TRIGGIANI, Nicola; VALENTINI, Cristiana (Orgs.). Manuale 

di diritto processuale penale. 3. ed.. Turim: Giappichelli, 2018, p. 243). 
209 Art. 187: 1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla 

determinazione della pena o della misura di sicurezza. 2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende 

l'applicazione di norme processuali. 3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti 

inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato. (ITALIA. Codice di Procedura Penale. Disponível em: 

https://www.polpenuil.it/attachments/048_codice_di_procedura_penale.pdf. Acesso em: 12 set. 2019). 
210 TONINI, Paolo. Op. cit., 2000, pp. 44-5. Assim é a classificação doutrinária italiana, apegada às previsões 

do Codice di Procedura Penale. Isso não significa que deva haver sequência temporal entre tais critérios. Os 

critérios lógicos da relevância e da pertinência antecedem ao critério da legalidade e da proibição probatória 

em matéria de admissão probatória. E também, como se defende nessa pesquisa, a superfluidade é critério 

subsidiário, que aparece após a realização do determinado meio de prova, como um juízo de comparação de 

utilidade daquela prova requerida a partir de se ter atingido ou não o esclarecimento de determinado aspecto 

factual a partir de meio de prova antecedente. Ou seja, a produção de determinado meio de prova pode ser tida 

por supérflua após a verificação de ser útil ou não ao esclarecimento do fato, mas a partir da verificação de 

prova antecedente ter ou não esclarecido o ponto.  

https://www.polpenuil.it/attachments/048_codice_di_procedura_penale.pdf
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analisados neste estudo, a primeira fase pode ser vista como necessária211, e se encerra com 

a decisão do juiz, para quem as partes devem apresentar seus meios de prova a serem 

produzidos (introduzidos) no processo.  

Já a segunda fase é eventual, pois depende de juízo positivo que encerra a primeira 

fase, e compreende o percurso sucessivo de argumentação que caracteriza a chamada fase 

dibattimentale212, equivalente à instrução criminal no respectivo processo brasileiro. Com 

fins didáticos, sobre a eventualidade e necessariedade, o autor defende que, eventualmente, 

se apresenta o meio de prova no processo, pois ele precisa, necessariamente, primeiro ter a 

produção admitida.  

A primeira fase – de postulação de admissão – é formada com a indicação de fatos 

que se intendem provar, bem como os correlatos meios de prova que se pretendem ver 

produzidos. A segunda – de apresentação de provas, cuja admissão da produção foi deferida 

                                                 
211 A remissão aqui é aos artigos 468 e 493 do Codice di Procedura Penale. “Art. 468: Citazione di testimoni, 

periti e consulenti tecnici. 1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici 

nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, 

almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze su 

cui deve vertere l'esame. 2. 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. Il 

presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate 

nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle 

quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità 

della prova a norma dell'articolo 495. 3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche 

essere presentati direttamente al dibattimento. 4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna 

parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella 

propria lista, ovvero presentarli al dibattimento. 4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali 

di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si 

tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è 

autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 

495. 5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio 

a norma dell'articolo 392 comma 2.” Art. 493: Richieste di prova. 1. Il pubblico ministero, i difensori della 

parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato 

nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove. 2. E' ammessa 

l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede 

dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. 3. Le parti possono concordare l'acquisizione al 

fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della 

documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva. 4. Il presidente impedisce ogni divagazione, 

ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini 

preliminari.” (BIANCHI, Giuseppe. L'ammissione della prova nel dibattimento penale: analisi dell'attività 

argomentativa delle parti. Milão: Itália, Giuffrè, 2001).  
212 As remissões são aos artigos 495, comma 4, 507 e 523, comma 6. “Art. 495: 4. Nel corso dell'istruzione 

dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità 

delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano 

superflue o ammettere prove già escluse.”. “Art. 507: Ammissione di nuove prove. 1. Terminata l'acquisizione 

delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi 

mezzi di prove. 1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi 

agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.” “Art. 

523: 6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta 

necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.” (Id., ibid.). 
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– é a de apresentação dos fatos que o juiz assumiu/admitiu como lícitos e pertinentes ao 

debate instrutório, ou seja, é a produção/apresentação propriamente dita das provas.  

Com isso se resgata, outra vez, a distinção entre os sistemas italiano e brasileiro, pois 

o que aqui se nomeia como fase de proposição, na Itália se aproxima da de admissão, 

enquanto que o que aqui é tipicamente produção, lá se nomeia de aquisição/assunção, a 

depender de ser a prova pré-constituída ou constituenda. 

Destarte, a aquisição da prova merece distinções no que tange às provas 

constituendas e às pré-constituídas. Num sentido mais estrito, a aquisição indica a admissão 

da prova pré-constituída, ou seja, aquela formada fora do procedimento ou anterior à 

Instrução Processual. Em sentido lato abrange tanto a admissão quanto a assunção da prova 

constituenda213. 

 

2.4 Direito limitado à admissibilidade dos meios de prova  

 

Este capítulo finaliza com um retorno, em certo sentido, às antigas lições de Beling 

e Florian sobre as proibições probatórias para se chegar às considerações sobre os critérios 

lógicos de admissibilidade de produção probatória.  

Por ora, não se cuida, tão especificamente, de fase procedimental, mas pretende-se 

voltar a tratar da admissibilidade como fenômeno mais ligado à licitude ou não na colheita 

da informação ao invés de se deter (como feito há pouco) em uma determinada fase (a 

admissão). 

 Ademais, não se retomam aqui as distinções entre proibições relativas ou absolutas 

de produção probatória. Em linguagem mais atual, porém, percebe-se um condicionamento 

à admissibilidade da própria introjeção no processo de fontes de prova pleiteada pelos 

envolvidos, ou até mesmo um condicionamento à admissibilidade da procura de 

determinados elementos de informação. Isso será tratado posteriormente neste estudo, 

quando será analisada a fase processual prévia à admissibilidade de apresentação.  

Os italianos, malgrado a elipse na fórmula da admissão – assunção/aquisição de 

produção probatória – com o que se abre a fase do dibattimento sobre a eficácia probatória 

do meio de prova já introduzido no processo – cuidavam do vício da inadmissibilidade 

mesmo antes do advento do Codice di Procedura Penale, de 1988.  

                                                 
213 AMODIO, Ennio. Il diritto delle prove penali nel pensiero di Mirjan DAMAŠKA. Rivista Italiana di Diritto 

e Procedura Penale, v. 50, n. 1, jan/mar. 2007, p. 66.  
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Franco Cordero, por exemplo, ao cuidar da inadmissibilidade da prova em separado 

daquela do ato aquisitivo, separava a admissibilidade (em tese) da prova para retirar-lhe a 

validade se ela estivesse conectada ao ato aquisitivo imperfeito. Afirmava, com vistas ao 

Codice Rocco, de 1930, que “não é jogo de palavras; a lacuna se deixa perceber no plano da 

experiência: o ato nulo é sanável e normalmente passível de renovação, enquanto a prova 

adquirida contra a proibição legal deve receber, segundo a lógica mesma, um outro 

tratamento”214. 

O ato aquisitivo, pois, em linguagem mais abrangente do que a utilizada na 

terminologia italiana, é levado em conta para a validação da própria informação que, uma 

vez obtida, terá pretendido o exame de admissibilidade no Processo Penal. 

Admissão e aquisição, pois, para os italianos, logicamente, são interligadas como 

causa e consequência. E, juridicamente, a forma de obtenção dos atos probatórios deve 

projetar a consequência no plano da admissibilidade da produção probatória processual 

penal.  

Por isso é que, das abordagens vistas a partir dos autores italianos, e já com a previsão 

do Codice di Procedura Penale, de 1988, pode-se extrair que, além de o cenário italiano ter 

claramente separado as fases de admissão previamente à de assunção ou aquisição (logica e 

juridicamente, assunção ou aquisição da prova já admitida a ser produzida) não há um 

chamado direito à admissão de qualquer prova215. 

Mesmo num sistema Processual Penal como o italiano (e o brasileiro, como se verá 

mais adiante), que prime pelo regime de inclusão probatória, não há possibilidade ilimitada 

de se ter admitida no processo toda e qualquer informação colhida pelo envolvido.  

O direito à admissibilidade da produção dos meios de prova é, pois, e como já 

divisado e justificado no primeiro capítulo deste estudo, condicionado juridicamente. Essa é 

uma das tônicas desta pesquisa, em que se cogita tratar de controles à obtenção e 

admissibilidade de elementos de prova no Processo Penal brasileiro.  

Isso significa que, mesmo que os critérios de admissibilidade sejam vistos a partir de 

uma lente de inclusão probatória216 na medida em que a premissa é a de que a regra é a 

                                                 
214 CORDERO, Franco. Op. cit., 1963, p. 71. Tradução livre de: “non è un gioco di parole; il divario si lascia 

apprezzare sul piano dell´esperienza: l´atto nullo è sanabile e comunque passibile di rinnovazione, mentre la 

prova acquisita contro il divieto di legge dovrebbe subire, secondo logica almeno, un altro trattamento.” 
215 BIANCHI, Giuseppe. Op. cit., 2001, p. 38. Segundo esse autor, no que tange ao duplo escopo dos 

interessados (primeiro, admissão, depois, assunção/aquisição), “ha lo scopo di ottenere una decisione del 

giudice che ammetta, in giudizio, le richieste probatorie avanzate. L´istruzione dibattimentale è deputata 

all´assunzione delle prove ammesse.” 
216 “A prova proposta pelas partes deve ser admitida em caso de dúvida sobre sua admissibilidade”, aponta 

VIEIRA, Marcelo Vinícius. Op. cit., 2020, p. 586. 



88 

 

inclusão (admissibilidade da produção das informações) e não a sua exclusão, nem tudo o 

que se requer seja produzido como prova deve ser admitido. Segue, portanto, a regra de 

institucionalização jurídica em matéria probatória, do que se tratou no capítulo anterior deste 

estudo. O Direito Processual Penal atual, como lá se disse e aqui se repete, não convive com 

a ampla e descontrolada liberdade probatória. O cenário probatório é institucionalizado, 

repetindo-se o dito, entre tantos, por Marina Gascón Abellán.  

A resposta que o ordenamento italiano dá a essa matéria, como se antecipou neste 

capítulo, é vista pelo art. 190, do Codice di Procedura Penale. O regramento italiano veda a 

admissibilidade das provas proibidas pela lei, determinando que tanto essas provas (as 

inadmissíveis) quanto as “manifestamente supérfluas e irrelevantes” sejam excluídas do 

processo. Nota-se, daí, a existência de métodos proibidos probatórios (as provas 

inadmissíveis) e, por outro lado, a imposição de critérios lógicos de admissibilidade.  

Essa bifurcação significa dificuldade no tratamento da questão inclusive porque tanto 

as proibições legais de produção probatória, malgrado possam estar circunscritas por 

taxatividade em sua estatuição217, como os critérios lógicos de admissibilidade de produção 

probatória são em abstrato pelo legislador, antes do advento do experimento probatório em 

concreto218. 

                                                 
217 O exemplo do Código de Processo Penal português é aqui, eloquente do que se entende por taxatividade e 

proibição ex ante, desvinculada de critérios lógicos. No art. 126, aquele diploma processual trata dos – ali 

elencados – métodos proibidos de prova. E o faz nesse sentido: “1 - São nulas, não podendo ser utilizadas, as 

provas obtidas mediante tortura, coacção ou, em geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas. 2 - 

São ofensivas da integridade física ou moral das pessoas as provas obtidas, mesmo que com consentimento 

delas, mediante: a) Perturbação da liberdade de vontade ou de decisão através de maus tratos, ofensas corporais, 

administração de meios de qualquer natureza, hipnose ou utilização de meios cruéis ou enganosos; b) 

Perturbação, por qualquer meio, da capacidade de memória ou de avaliação; c) Utilização da força, fora dos 

casos e dos limites permitidos pela lei; d) Ameaça com medida legalmente inadmissível e, bem assim, com 

denegação ou condicionamento da obtenção de benefício legalmente previsto; e) Promessa de vantagem 

legalmente inadmissível. 3 - Ressalvados os casos previstos na lei, são igualmente nulas, não podendo ser 

utilizadas as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas 

telecomunicações sem o consentimento do respectivo titular. 4 - Se o uso dos métodos de obtenção de provas 

previstos neste artigo constituir crime, podem aquelas ser utilizadas com o fim exclusivo de proceder contra os 

agentes do mesmo.” (PORTUGAL. Decreto-Lei 78/87, de 17 de fevereiro, atualizado até a Lei n. 1/2018, de 

29/01. Código de Processo Penal português. Disponível em: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_ 

articulado.php?nid=199&tabela=leis. Acesso em: 12 set. 2019). 
218 A relevância, diz Taruffo, é um standard lógico de acordo com o qual os únicos meios de prova que devem 

ser admitidos e tomados em consideração pelo julgador são aqueles que mantêm uma conexão lógica com os 

fatos em litígio, de modo que possa sustentar-se neles uma conclusão acerca da verdade de tais fatos. Meios de 

prova relevantes são todos aqueles que possam oferecer uma base cognitiva para estabelecer a verdade de um 

fato em litígio. E, por fim, segundo o mesmo autor, o juízo sobre a relevância não se deveria vincular com 

qualquer valoração acerca do valor probatório do meio de prova considerado. A relevância de um meio de 

prova se estabelece em uma etapa preliminar, assumindo que a aquisição deste elemento terá êxito em 

demonstrar o que se pretende demonstrar. Seu valor probatório se determinará ao final do processo, despois de 

sua aquisição real, no momento em que se tome a decisão final sobre os fatos (TARUFFO, Michele. Op. cit., 

2008, p. 38-39, rodapé 6). Tradução dos seguintes trechos: “la relevancia es um estándar lógico de acuerdo 

con el cual los únicos medios de prueba que deben ser admitidos y tomados en consideración por el juzgador 

son aquellos que mantienen uma conexión lógica con los hechos em litigio, de modo que pueda sustentarse en 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
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2.4.1 Os controles formal e lógico da admissibilidade da produção probatória 

 

Os critérios de relevância e irrelevância supõem certa valoração das próprias 

informações que se quer produzir (não quanto ao “peso” de cada uma, mas sim atrelada à 

sua conexão, justificadamente, ao objeto processual), e não dependem de procedimentos 

probatórios prefixados.  

De qualquer sorte, conquanto se lembre da advertência de Badaró no sentido de que 

a análise dos critérios lógicos da relevância e da pertinência para se chegar ao juízo de 

admissibilidade da prova idealmente deve tratar de “situações que independam de qualquer 

verificação concreta do resultado da prova”219, há risco de proferimento de juízo de 

valoração que, ao invés de separar, confunde as situações que podem acontecer em 

momentos do procedimento probatório.  

De fato, parece inegável que, como diz Delfino Siracusano, o raciocínio judicial que 

leve em conta não só a inadmissibilidade de provas antecipadamente de produção vedada 

pela lei, mas ao lado delas, também critérios de utilidade e relevância na produção da prova, 

faz com que o juiz corra o risco de elaborar antecipadamente quase que um “juízo definitivo” 

sobre a prova220.  

Essa confusão pode ser superada se se entender que não se trata de um juízo de 

valoração da prova no sentido de resultado do experimento probatório, mas sim se não se 

perder de vista que ao se levar em conta os critérios lógicos se exerce um juízo de valoração 

sobre a prova a ser produzida. Ou seja: o cuidado pontual deve ser não quanto à efetividade 

da prova, e sim com a relação entre a prova requerida e sua contribuição ao esclarecimento 

do fato; não se cuida de analisar a eficácia da prova (com o que ela já seria valorada) e sim, 

tomar a cautela de apreciar, tão-somente, a idoneidade de sua conexão com a causa penal.  

                                                 
ellos una conclusión acerca de la verdad de tales hechos. Medios de prueba relevantes son todos aquellos que 

puedan ofrecer una base cognitiva para establecer la verdad de un hecho em litigio. El juicio sobre la 

relevancia no se debería vincular con ninguna evaluación acerca del valor probatorio del medio de prueba 

considerado. La relevancia de un medio de prueba se estabelece en uma etapa preliminar, asumiendo que la 

adquisición de este elemento tendrá éxito en demostrar lo que se pretende demostrar. Su valor probatorio se 

determinará al final del proceso, después de su adquisición real, en el momento en que se tome la decisión 

final sobre los hechos.”).  
219 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2015b, p. 314. 
220 SIRACUSANO, D.; SIRACUSANO, F. Le Prove. In: SIRACUSANO, D.; GALATI, A.; TRANCHINA, 

G.; ZAPPALÀ, E. Diritto Processuale Penale. Edizione a cura de G. Di Chiara, V. Patanè, F. Siracusano. 

Milano, Italy: Giuffrè, 2013, p. 259. 
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Em outras palavras, a mistura entre critérios lógicos e legais no controle da 

admissibilidade da prova é capaz de, em tese, reconduzir o juiz à valoração do mérito do 

dado probatório em fase desse procedimento, que não seria tipicamente a de valoração221.  

Há, assim, um risco de confusão quanto aos momentos procedimentais, pois para se 

decidir pela admissibilidade de determinada informação pode parecer que o juiz tenha que 

valorar a própria relevância e utilidade da informação que pretende trazer ao processo.  

É nesse sentido, exemplificativamente, que se entende que o juízo de relevância 

funciona como “um filtro lógico à admissibilidade irrestrita de provas.” E que, ao assim se 

dar, o juiz “verifica, antecipadamente e de forma hipotética, se as provas que se pretende 

introduzir no processo são realmente úteis e necessárias ou se apenas servirão para a demora 

no deslinde do feito”222. 

Mas mais do que funcionar como um filtro, a relevância assume o papel de critério 

fundamental de seleção de todas as provas admissíveis, como aponta Michele Taruffo. 

Qualquer decisão judicial, segundo esse autor, deve ser evidence responsive, isto é, deve se 

fundar sobre toda a prova disponível. Há, como se aponta, a prevalência do total evidence 

principle. Em síntese, isso significa que “toda a prova potencialmente útil ao aceramento do 

fato deve ser admitida em juízo.”223 

A análise da relevância da prova não é pois, feita sob o prisma negativo (o que é 

irrelevante), ou mesmo, não é feita a partir do juízo da eficácia da prova, e sim, na lógica 

inclusiva do sistema probatório, “nenhuma prova potencialmente útil deve ser excluída, e 

todas as provas potencialmente úteis devem ser admitidas.”224 

                                                 
221 CORBI, Fabrizio. Op. cit., 1975, p. 290.  
222 GUEDES, Clarissa Diniz; LEAL, Stela Tannure. O cerceamento do acesso à prova devido à confusão entre 

os planos de admissibilidade e valoração do material probatório. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, v. 240, fev. 2015, pp. 15-40, p. 34. O segundo trecho citado em aspas é a passagem de artigo de 

DEMARI, Lisandra. Juízo de relevância da prova. In: KNIJNIK, Danilo (Org.). Prova judiciária: estudos sobre 

o novo Direito Probatório. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. Sem focar no critério lógico, mas atento 

à necessidade de intervenção judicial no tocante à admissibilidade probatória, Marcelo Vinícius Vieira também 

vê a decisão judicial como um “filtro para o ingresso da prova no processo a ser valorada, qualquer que seja o 

seu objeto.” (VIEIRA, Marcelo Vinicius. Op. cit., 2020, p. 580). Da mesma forma, como apontam Roberts e 

Zuckerman, “Evidence proffered by any party to the proceedings must ‘pass the judge’ in order to be admitted 

into the trial.” (ROBERTS, Paul; ZUCKERMAN, Adrian. Criminal evidence. 2. ed. Oxford: Oxford 

University Press, 2012, p. 73). Mesmo com as ressalvas de terem como perspectiva o sistema anglo-saxão, os 

autores apontam que “the judicial role is limited to discarding unhelpful or inappropriate information – 

filtering exercise.” (Id., ibid., p. 97). 
223 TARUFFO, Michele. La símplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti. Roma: Ed .Laterza, 2009, pp. 

140-141. 
224 TARUFFO, Michele. Op. Cit., 2009, p. 142. Tradução livre da seguinte passagem: “nessuna prova 

potenzilamente utile dovrebbe essere esclusa, e tutte le prove potenzilamente utili dovrebbero essere 

ammesse.” 



91 

 

Sob o ponto de vista restrito da conexão entre pertinência e relevância, se pela 

pertinência se quer estabelecer a identidade entre o fato a respeito do qual se pretende 

produzir certa prova e aquele que é objeto da imputação e, também, pela relevância com que 

se quer tratar de inferência positiva ou negativa do cometimento de determinado ato penal e 

sua relação com a prova que se quer produzir225, nas duas situações não se analisa o 

procedimento probatório, mas, sim, a idoneidade de se estabelecer a pretendida ligação direta 

ou secundária entre o fato debatido na persecução penal e aqueles a respeito do qual se quer 

produzir prova.  

Em outros termos, e ainda observando essa bifurcação, mesmo que se entenda226 que 

a vedação de provas impertinentes e irrelevantes independe de apreciação concreta do 

efetivo potencial – utilidade, pertinência, relevância – da prova quanto ao seu valor227, o fato 

não se confunde com a análise procedimental da admissibilidade probatória.  

São, pois, cenários distintos do mesmo problema da admissibilidade de produção 

probatória que, cada um à sua maneira, condiciona a atividade probatória dos envolvidos. 

Um deles é o de análise formal de regras de obtenção e admissibilidade; o outro está preso à 

análise lógica do critério de relevância e pertinência, ainda que para o mesmo fim de juízo 

de admissibilidade do elemento de informação.  

Alguma confusão poderia se estabelecer caso se tomasse como sinônimas a 

pertinência e a utilidade (ou a não superfluidade) da prova a ser produzida. Assim, malgrado 

se assuma como firme posicionamento o da lógica inclusiva das provas (in dubio 

probatione), as noções de (in)utilidade ou superfluidade poderiam confundir a 

admissibilidade das provas.  

Isso porque poderia se sustentar que a prova inútil seria uma prova de produção 

irrelevante e, por isso, não deveria ser admitida. Tal risco não passou despercebido por 

Badaró, que reconheceu a inutilidade da produção da prova supérflua, mas não por conta de 

razão lógica ou epistemológica e sim por atenção a critério de economia processual. Segundo 

Badaró,  

                                                 
225 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2015b, p. 315. A propósito, nas Federal rules of 

evidence, a Rule 401 disciplina que “Evidence is relevant if: (a) it has any tendency to make a fact more or 

less probable than it would be without the evidence; and (b) the fact is of consequence in determining the 

action. De sua sorte, no final da rule 402, prevê-se que a prova não é admissível se for irrelevante (“irrelevnt 

evidence is not admissible”). 
226 O que, doutrinariamente, não é aceito com tranquilidade, como se vê na opinião de Mario Chiavario, pois 

na análise dos critérios lógicos da admissibilidade da prova, sempre haverá aspecto valorativo e o juízo de 

admissibilidade ficaria na dependência da produção da prova a ser valorada (CHIAVARIO, Mario. Appunti sul 

processo penale. Recolli da Barbara Giors e Serena Quattrocolo. Torino, Italy, G. Giappichelli, 2000, p. 324). 
227 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi.  Op. cit., 2015b, p. 316. 
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“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. Não se trata de um 

critério originário de inamissão da prova, mas de fator que operará já no curso da instrução, 

depois de haver atividade probatória já realizada.”228 

 

A distinção à qual se chega, malgrado não seja central ao desenvolvimento da 

pesquisa, é importante, pois há quem entenda que mesmo a prova supérflua (ou inútil) possa 

ser excluída apesar de sua relevância. Esse é o caso de Michele Taruffo, ao apontar que a 

exclusão probatória de prova relevante pode se dar se se torna evidente que a prova é 

supérflua porque redundante, ou seja, quando sua aquisição não faz mais do que produzir 

novos elementos de confirmação de conclusões já atingidas e adequadamente justificadas 

por outras provs. A prova supérflua seria, segundo o autor italiano, inútil porque não agrega 

nada de novo ao que já se conhece, e por isso a atividade necessária à sua aquisição não seria 

oportuna.229 

E ao se tratar a prova supérflua ou inútil em plano distinto daquele que é o de sua 

relevância, a consequência é o reconhecimento de que os planos que justificam a 

admissibilidade ou inadmissibilidade da prova são distintos. Assumida a lente da inclusão 

probatória, o juízo sobre o que é supérfluo ou redundante é, como aponta Badaró, um critério 

“subsidiário, que só deve ser considerado, depois de um juízo ositivo de pertinência e 

relevância sobre o próprio meio de prova que se reputa supérfluo. Ou seja, a superfluidade 

pode levar à exclusão de um meio de prova, ainda que seja pertinente.”230 

Dessa forma, a superfluidade não deve se confundir com a relevância. Se a relevância 

decorre da ligação entre o que se pretende provar e o que pode interessar ao processo, a 

superfluidade decorre de coincidência ou não com o que já se provou no processo. Enquanto 

a prova irrelevante não prova algo que interesse ao processo, a prova supérflua não prova 

nada, pois o que ela pretende provar já está provado.  

Em passo adiante, é preciso esclarecer que a confusão, ou o embaralhamento entre a 

valoração do conteúdo dos elementos de informação (planos lógicos de relevância e 

                                                 
228 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Op. cit., 2015b, p. 295.  
229 “Si può escludere, cioè, l´acquisizione di una prova che in sé considerata sia rilevante, quando risulta 

evidente che essa è uperflu perché ridondante, ossia quando se fosse acquisita non farebbe altro che produrre 

ulteriori elementi di conferma di cnoclusioni già raggiunte e adequatamnte giustificate da altre prove. La prova 

superflua è inutile perché non aggiunge nulla di nuovo a ciò che già si conosce, e quindi le attività necessarie 

per la sua acquisizione non sarebbero opportune.” (TARUFFO, Michele. Op. Cit., 2009, p. 143). 
230 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Op. cit., 2015b, p. 295. 
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pertinência) para fins de admissibilidade, e o plano formal de estatuição de regras genéricas 

e abstratas de permissão de obtenção e admissibilidade, poluem a valoração judicial dos 

fatos.  

Como mencionado por estudiosas do Processo Civil, mas em ponto que parece 

guardar pertinência ao Processo Penal, deve ser evitada a “confusão entre os momentos 

probatórios de admissibilidade e valoração da prova”, já que tal confusão propicia um 

 

adiantamento da postura 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 

Magistrado231. 

 

Especificamente no campo processual penal, Marcelo Vinícius Vieira retoma a 

expressão “eficácia da prova” a partir de Taruffo232 para separar, como se entende correto 

neste estudo, os planos do convencimento do juiz a partir da prova e sua admissibilidade.  

A separação entre o momento probatório (admissibilidade) e sua valoração determina 

a prova ou não para o proferimento de uma decisão futura, como explica o autor,  

 

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 

convencimento233. 

 

O ponto de vista de Badaró, como mencionado anteriormente, separa os planos, 

permitindo reconhecer a dificuldade de mencionar autores que evidenciaram a mistura dos 

planos lógico (a prova relevante) com aquele formal e abstrato (formalidade inerente à 

obtenção e admissibilidade).  

Há, nessa medida, o risco de certa metamorfose de regras de admissibilidade em 

regras de valoração de prova, como lembra Damaška, com o estabelecimento do caminho 

segundo o qual as regras jurídicas que determinam a manutenção da informação fora do 

                                                 
231 GUEDES, Clarissa Diniz; LEAL, Stela Tannure. Op. cit., 2015, p. 18. 
232 TARUFFO, Michele. Verità e probatilità nella prova dei fatti. Revista de Processo, n. 154, dez. 2007, pp. 

207-22. 
233 VIEIRA, Marcelo Vinícius. Direito à admissão probatória no Processo Penal: limites ao seu exercício. 

Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017, p. 85. Em 

outra passagem, o autor lembra do Direito Processual Civil, de proibição de antecipação de valoração que foi 

prestigiada por tribunais alemães (Verbot der Beweisantizipation) e celebrada por Nicolò Trocker (Id., ibid., p. 

54, rodapé 178). 
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cenário de utilização processual sejam transformadas em regras que determinem aos juízes 

que não atribuam valor probatório algum às provas, independentemente do quão 

impressionados fiquem com seus conteúdos234. 

Em função da estratégia seguida neste estudo, que tenta deixar clara a separação entre 

os planos formal e lógico do tema da admissibilidade das informações, é possível concluir, 

mais uma vez, que a proibição na obtenção e admissibilidade acarreta a proibição na 

valoração235. Os momentos em que cada operação jurídico-mental deve se dar são, portanto, 

distintos.  

Distintos, ainda que, por vezes, com dificuldade de perceber tal distinção na situação, 

por exemplo, de admissibilidade de colheita de prova testemunhal nos termos do art. 400, § 

1º, do Código de Processo Penal brasileiro (situação de admissão já superada em momento 

probatório anterior, com prova produzida em audiência e admitida por ser entendida 

pertinente e útil).  

A propósito dessa separação e com vistas ao primeiro cenário colocado, Ferrua 

entende que a inadmissibilidade probatória pode ser vista tecnicamente como aquela tratada 

como tal pela lei, e não aquelas, também reputadas, como manifestamente irrelevantes ou 

supérfluas pelo juiz.  

O juízo sobre a pertinência e relevância, de fato, não diz respeito à prova em si, como 

premissa probatória, mas à sua relação com o contexto no qual se coloca e, muito 

especificamente, com a proposição a ser provada (no caso da pertinência) ou com a aptidão 

a esclarecer o objeto da causa (no caso da relevância).  

É um juízo que, em alguma medida, se atém ao mérito e com a antecipação em sede 

preliminar, seja de admissão da prova, se justifica por exigência de duração razoável do 

processo. Por isso mesmo é que, como se tratou acima, deve ser considerada perda de tempo 

assumir provas supérfluas ou irrelevantes, o que decorre de juízo diverso do estritamente 

lógico236. 

                                                 
234 DAMAŠKA, Mirjan. Evaluation of evidence. Pre-Modern and Modern Approaches. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2019, p. 123. Tradução livre de: “rules aimed at keeping information out of the pool of usable 

evidence undergo transformation into rules requiring judges to attribute no probative value to evidence no 

matter how impressed by it they might be.” […] “metamorphosis of admissibility rules into rules determining 

the value of evidence.” (Id., ibid., p. 105).   
235 “If persuasive information emerges at the trial from means of proof the law does not recognize, or from 

evidence presented in an inappropriate manner, judges are not allowed to use it, no matter how important it 

may appear to them for ferreting the truth.” (Id.,ibid., p. 123). 
236 FERRUA, Paolo. Op. cit., 2017b, p. 61. Tradução livre de “il giudizio sulla superfluità e irrilevanza, infatti, 

non riguarda la prova in sé, intesa come premessa probatória, ma il suo rapporto com il contesto in cui si 

coloca, e, più specificamente, con la proposizione da provave (nel caso dela irrilevanza) o con le altre prove 

(nel caso dela superfluità). È um giudizio che in qualche misura attiene al mérito e la cui anticipazione in sede 
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O foco deste estudo não está na apreciação dos critérios lógicos de admissibilidade 

de produção da prova, mas, sim, nos critérios formais de admissão (a contrario sensu de 

proibição, pois se trabalha dentro da lógica de modelo inclusivo de produção probatória), de 

obtenção e depois de admissibilidade, isto é, na análise da forma como se comporta o sistema 

jurídico na estatuição de regras fixas a esse respeito.  

 

2.4.2 O tratamento das proibições probatórias no Brasil a partir de 1988 

 

Se o sistema italiano desenvolve abordagens complexas sobre os limites da 

admissibilidade da prova desde o Codice Rocco, de 1930, no Brasil isso é diferente. Aqui tal 

questão jamais mereceu atenção do legislador, tampouco do constituinte, a não ser a partir 

de 1988.  

Com efeito, a primeira previsão sobre a proibição de métodos probatórios se deu com 

a vigência da atual Constituição Federal, que estatuiu, ineditamente, no art. 5º, caput, LVI, 

serem “inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.”  

A previsão constitucional não cuidou, porém, dos critérios lógicos de pertinência, 

relevância ou superfluidade da prova a ser produzida e, sim, do procedimento probatório, 

tanto que vedou a produção de provas obtidas por meios ilícitos237. Este é um eixo importante 

para ser desenvolvido neste estudo e sobre o qual se tratará posteriormente.   

De toda forma, no que deveria ser norma de concretude à aludida previsão 

constitucional, com a Reforma Processual Penal de 2008, a Lei n. 11.690 alterou o art. 157 

do Código de Processo Penal, retirando-lhe da fórmula que consagrava exclusivamente que 

                                                 
preliminare, ossia di ammissione dela prova, si giustifica per esigenze di ragionevole durata del processo, 

sarebbe una perdita di tempo assumere prove superflue o irrilevanti.” Júlio Maier se alonga no tratamento da 

utilidade ou inutilidade aduzindo que os parâmetros para se determinar a (in)utilidade são vários, como por 

exemplo, a pretensão de produção de prova proibida é inútil, a pretensão de produção de prova por meio 

inadequado é inútil, a pretensão de produção de prova sobre fato notório é inútil (MAIER, Julio. Derecho 

Procesal Penal. Tomo III. Parte General. Actos Procesales. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2011, p. 93).  
237 Na doutrina mais antiga, sequer se estabelecia distinção alguma a respeito dessa terminologia. De toda 

forma, curiosamente, ainda que hoje seja de alcance curto, à vista da evolução da previsão constitucional acima 

referida e do quanto atualmente se produz na matéria, Borges da Rosa acentuava o seguinte. “Em matéria de 

prova, temos, portanto, que distinguir os termos: “obtenção, produção e exibição.” Obtenção vem do verbo 

“obter”, que significa “alcançar, adquirir, conseguir a posse”. Assim, diz-se: obter uma certidão, um 

documento, uma escritura, um laudo pericial, etc.; produção vem do verbo “produzir”, que significa “fazer, 

criar, dar nascimento, elaborar”. Assim, diz-se: fazer uma escritura pública ou particular, fazer um exame 

pericial, uma vistoria, um arbitramento, um laudo, etc. Exibição vem do verbo “exibir”, que significa 

“apresentar, indicar, expor, mostrar, tornar patente”. Assim, diz-se: exibir um documento, um laudo pericial, 

apresentar testemunha, mostrar um indício, indicar uma circunstância.” (ROSA, Inocêncio Borges da. 

Comentários ao Código de Processo Penal. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, pp. 262-3. E, 

também: ROSA, Inocêncio Borges da. Processo Penal brasileiro. Porto Alegre: Oficina Gráfica da Livraria 

do Globo, v. 1, 1942, pp. 420-1). 
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“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova” para conferir nova redação ao 

dispositivo, nestes termos: “são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as 

provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou 

legais”238. 

A inadmissibilidade probatória no Brasil, portanto, entrou pela porta constitucional 

pela primeira vez em 1988, com a proscrição da obtenção proibida e, depois, em 2008, 

adentrou no campo infraconstitucional com o tratamento minudente, outra vez, da vedação 

da obtenção defeituosa, mas atrelada às normas constitucionais e legais que se aproximam 

da flexibilização inerente ao modelo de regra de exclusão, como já falado anteriormente.  

O legislador infraconstitucional tratou, também, pela primeira vez, da consequência 

da inadmissibilidade da prova ilícita: o desentranhamento dos autos. De qualquer sorte, e 

outra vez em resgate ao até aqui já detalhado, o legislador infraconstitucional mirou não só 

no sistema de proibição probatória (o que fez a partir da previsão constitucional há pouco 

referida) mas, também, flertou com a sistemática de exclusionary rules. Isso fica claro com 

as previsões do art. 157 do Código de Processo Penal, que trata do efeito contaminante da 

prova ilícita admitida na causa penal: a adoção da inadmissibilidade de provas derivadas da 

ilícitas com os temperamentos advindos do (i) nexo de causalidade entre as ilícitas e lícitas 

dela decorrentes; e (ii) da descoberta dos elementos probatórios a partir de fonte 

independente.  

Depois, ainda mais distante das regras ligadas estritamente ao procedimento 

probatório, o legislador infraconstitucional brasileiro, e na onda reformista de 2008, 

introduziu os juízos lógicos sobre provas relevantes, pertinentes e não protelatórias ainda 

como critérios positivados de admissibilidade da prova239.   

De qualquer sorte, mesmo o controle lógico na admissibilidade das provas não ficou 

estabelecido como regra geral dentro do contexto processual penal brasileiro. A previsão do 

Código de Processo Penal, de resto única, se dá no momento específico de audiência e, mais 

especificamente, no momento da colheita da prova oral.  

                                                 
238 BRASIL. Lei n. 11.690, de 9 de junho de 2008. Altera dispositivos do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro 

de 1941 – Código de Processo Penal, relativos à prova, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm. Acesso em: 12 set. 2019. 
239 “Art. 400, § 1º. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas 

irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” Em procedimentos afetos aos crimes dolosos contra a vida, 

julgados pelo tribunal do júri, deu-se a mesma alteração, como se nota na redação do art. 411, § 2º, do art. 411, 

alterado pela Lei n. 11.689/2008. E, desde 1995, para os chamados Juizados Especiais Criminais, os critérios 

de provas não excessivas, relevantes e não protelatórias já constavam daquele procedimento (Lei n. 9.099/95, 

art. 81, § 1º).  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.690-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm
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Além de não haver uma fase própria de controle de admissibilidade da prova penal, 

não houve nem a previsão pontual do controle de admissibilidade, formal ou lógico, em cada 

meio de prova – situações que serão retomadas posteriormente neste estudo.  

Não há, pois, filtro estático (o que poderia ser previsível em fase específica, presa ao 

procedimento processual, ordinário ou outro), tampouco o filtro mais dinâmico (que 

dependeria das vicissitudes adstritas a cada produção de meios de prova no Processo Penal) 

quanto à obtenção e, destacadamente, admissibilidade dos elementos de prova no Processo 

Penal brasileiro.  
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3 O DIREITO À PROVA E O LÉXICO DAS PROVAS 

 

Neste capítulo, para que a pesquisa avance em termos de maior precisão no objeto de 

estudo – que é a análise da obtenção e a admissibilidade de elementos de prova no Processo 

Penal brasileiro – alguns aclaramentos terminológicos precisam ser enfatizados.  

O estudo não partiu da terminologia da prova porque pareceu adequado, primeiro, 

justificar a sua abordagem, tendo em vista o enfoque epistemológico inerente à matéria 

(prova), bem como delinear a razão do estudo a partir de um critério (que é sempre variável 

contextualmente) de política criminal.  

A conformação jurídico-positiva de modelos de Processo Penal, particularmente no 

capítulo do Direito Probatório, merece ser tratada antes da especificidade do vocabulário 

probatório. É necessário, ainda, antes de esclarecer uma determinada categoria dogmática 

específica do tema, situar como cada modelo pode impor maiores ou menores 

condicionamentos à pesquisa dos fatos, e o que cada decisão pode significar em termos de 

dificuldade ou facilidade na melhor compreensão do evento histórico, cuja ocorrência será 

levada a julgamento na sentença.  

Pareceu mais simples, também, construir a baliza para se chegar a esta parte a partir 

da abordagem do procedimento probatório, uma vez que refletir sobre obtenção e 

admissibilidade de elementos de prova em sentido genérico supõe ter em mente o 

procedimento em si, tão importante como o conteúdo que revela o ato probatório.    

De forma semelhante ao modelo processual que foi tratado antes das categorias 

específicas de Direito Probatório, também o procedimento foi antecipado, já que eventuais 

variações não implicam modificação conceitual de cada diagnóstico. O tema será 

apresentado no plano de específica nomenclatura probatória.   

Processualmente, o ato probatório não tem mais importância do que a observância ao 

procedimento determinado, uma vez que a inobservância do último inviabiliza a valoração 

do primeiro.  

A propósito, devido ao fato de o ato probatório ser necessariamente parte do contexto 

geral, e integrar uma parte do procedimento probatório, o que se seguiu, nesse particular, foi 

uma exposição dedutiva, em que se passou do plano mais geral (procedimento probatório) 

para cada ato em particular.  

Este capítulo visa aprofundar os vícios do procedimento probatório, os quais podem 

ter consequência direta nos planos da obtenção e admissibilidade dos elementos de prova. 

Não havia, portanto, como se cuidar destes antes de se falar daqueles.  



100 

 

Explicado isso, é o momento para, sem perder de vista a lição de Antonio Magalhães 

Gomes Filho, para quem o sentido processual de prova é o “conhecimento processualmente 

verdadeiro”240 de um ato ocorrido a ser apreciado judicialmente, adentrar no tema do léxico 

probatório. 

 

3.1 A expressão “prova” 

 

A expressão “prova” é polissêmica, e disso já se cuidou no primeiro capítulo deste 

estudo. Aqui, para fins de exploração terminológica com vistas à obtenção e admissibilidade, 

deve-se ter em mente a lição de Michele Taruffo, para quem sempre haverá o risco de dois 

extremos opostos, ou seja, de um lado a pobreza teórica241 e, de outro, um delírio 

classificatório.  

 Entre os dois extremos, ainda segundo Taruffo, há uma indeterminada possibilidade 

de tipologias e distinções exploradas por cada cultura jurídica, mas indeterminada e variável, 

conforme momentos históricos e culturais242.   

 Assumida a delimitação da abordagem, a expressão da prova pode ser vista, na 

linguagem de Gomes Filho, como estritamente processual ou ligada mais a fenômenos de 

experimentação, fora do processo. Pela segunda vertente, a palavra pode servir tanto como 

demonstração como experimentação ou desafio243.  

“Prova” significará demonstração se servir para estabelecer a verdade sobre 

determinados fatos. Provar, ali, significa apresentar elementos de informação idôneos para 

decidir se a afirmação ou negação de um fato é verdadeira. É aplicável, por exemplo, em 

                                                 
240 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Notas sobre a terminologia da prova (reflexos no processo penal 

brasileiro). In: YARSHELL, Flávio Luiz; MORAES, Maurício Zanoide de (Orgs.). Estudos em homenagem à 

professora Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: DPJ, 2005, p. 306. 
241 Manzini asseriu que “a distinção entre fontes, meios e elementos de prova não tem importância científica 

essencial, e praticamente não tem nenhuma.” (MANZINI, Vicenzo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Trad. 

Santiago S. Melendo y Marino A. Redín. Buenos Aires: Librería “El Foro”, t. III, 1996, p. 208). 
242 TARUFFO, Michele. La prueba. Trad. Laur Manríquez y Jordi Ferrer Beltrán. Madrid, Barcelona, Buenos 

Aires: Marcil Pons, 2008, p. 452. 
243 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Op. cit., 2005, p. 305. Nesse sentido, na doutrina brasileira, também 

consta Gustavo Torres Soares: “Como demonstração: a prova serve para estabelecer a verdade sobre 

determinado fato, ou seja, apresenta elementos de informação idôneos para decidir sobre a veracidade de uma 

afirmação. Como atividade ou procedimento de experimentação: prova destinada a verificar a correção de uma 

hipótese ou afirmação, a moldes de um teste; em Direito, é conhecida a fase processual de instrução probatória. 

E, como desafio ou competição, para indicar obstáculo que deve ser superado como condição para se obter o 

reconhecimento de certas qualidades ou aptidões; em Direito liga-se à ideia de ônus da prova.” (SOARES, 

Gustavo Torres. Investigação criminal e inovações técnicas e tecnológicas. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016, 

p. 47). 
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Ciências Matemáticas e em lógica formal244. Procedimento ou atividade é a noção de que a 

prova tem a aptidão de verificar a correção de hipótese ou afirmação. Trata-se da realização 

de um teste ao fim do qual é possível admitir como verdadeira, fundada, provável, a 

proposição inicial. É o que se dá em ciências experimentais, como exemplificativamente 

lembrou o autor da “prova” de alfaiate, costureira, etc. E, por fim, no terceiro sentido, de 

desafio, liga-se à ideia de competição, com a indicação de obstáculo a ser superado como 

condição para se obter reconhecimento de qualidades ou aptidões. É a prova escolar ou a 

prova esportiva245. 

Na linguagem processual, é importante distinguir em que medida cada sistema 

jurídico se vale da terminologia para, assim, descer a algumas minúcias que a partir da 

própria nomenclatura podem redundar na classificação de eficácia das provas.  

Especificamente quanto à terminologia, e na lição de Gustavo Henrique Righi Ivahi 

Badaró, pode-se falar em prova tanto no sentido de “atividade probatória” como em “meio 

de prova” ou, ainda, como “resultado de prova”. Pela primeira, a prova significa uma 

atividade desenvolvida na reconstrução histórica do fato ocorrido; pela segunda, cuida-se do 

instrumento segundo o qual determinadas informações entram no processo; e, pela terceira, 

a prova se liga ao prisma do convencimento, do resultado já da atividade probatória (na qual 

atuaram os meios de prova)246.  

Semelhante distinção é encontrada em autores italianos, apegados ao Codice di 

Procedura Penale, de 1988, como Siracusano, para quem  

 

o procedimento probatório aponta para um resultado. O Código adota o vocábulo 

prova tanto com referência aos resultados da elaboração probatória. E é prova, 

portanto, tanto o fato representativo (ou meio de prova), quanto o fato representado 

(o resultado probatório). O meio de prova serve para a verificação do tema de 

prova, o resultado probatório registra o êxito desta verificação. Em resumo, é 

prova seja o testemunho ou a perícia, seja as aquisições processuais definitivas 

acerca da subsistência do fato hipotetizado no thema247. 

                                                 
244 É essa a concepção seguida por Comoglio, ao assentar que em sentido pleno, e noção técnica, prova é 

qualquer elemento probatório idôneo (e suficiente) a fundar mesmo que por si só o convencimento do juiz, no 

momento da decisão (COMOGLIO, Luigi Paolo. Prove ed accertamento dei fatti nel nuovo CPP. Rivista 

Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milano: Giuffrè, fasc. I, jan.-mar. 1990, p. 121).  
245 Nesse sentido, na doutrina brasileira, manifesta-se Gustavo Torres Soares: “Como demonstração: a prova 

serve para estabelecer a verdade sobre determinado fato, ou seja, apresenta elementos de informação idôneos 

para decidir sobre a veracidade de uma afirmação. Como atividade ou procedimento de experimentação: prova 

destinada a verificar a correção de uma hipótese ou afirmação, a moldes de um teste; em Direito, é conhecida 

a fase processual de instrução probatória. E, como desafio ou competição, para indicar obstáculo que deve ser 

superado como condição para se obter o reconhecimento de certas qualidades ou aptidões; em direito liga-se à 

ideia de ônus da prova.” (SOARES, Gustavo Torres. Id., ibid., 2016, p. 47). 
246 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Processo Penal. 3. ed. São Paulo: RT, 2015a, p. 382.  
247 SIRACUSANO, D.; SIRACUSANO, F. Le Prove. In: SIRACUSANO, D.; GALATI, A.; TRANCHINA, 

G.; ZAPPALÀ, E. Diritto Processuale Penale. Edizione a cura de CHIARA, G. Di; PATANÈ, V.; 

SIRACUSANO, F. Milano, Italy: Giuffrè, 2013, p. 246. 
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A seguir, passa-se a tratar de expressões como “fonte de prova”, “meio de prova”, 

“elemento de prova”, “objeto de prova” e “resultado de prova”. Nessa estrutura, a expressão 

“meio de prova” será especialmente apreciada em separação às expressões “fontes de prova” 

e “meios de obtenção de prova”.  

Como o objeto do estudo não é a análise da valoração da prova, mas as vicissitudes 

da obtenção e da admissibilidade dos elementos de prova, aqui também se tratará das 

chamadas provas “atípicas”, “anômalas” e “irrituais”, bem como da terminologia da prova 

“pré-constituída” ou “constituenda” não no plano da valoração, mas no da produção e no da 

admissibilidade.  

 

3.2 Fonte, meio, elemento, objeto e resultado de prova 

 

Atualmente, é difundida a distinção entre fonte, meio, objeto e resultado de prova, 

cuja distinção é útil, entretanto, não convém partir dessa abordagem sem a menção à 

sequência lembrada por Giulio Ubertis, na qual o elemento de prova também adquire 

importância.  

Para Ubertis, o elemento de prova é o “quê probatório”, ou seja, é aquilo que se 

introduz no procedimento e depois pode ser usado como fundamento da sucessiva atividade 

inferencial (atividade probatória)248.  

O elemento de prova, segundo Ubertis, se situa no momento mais importante da 

sequência probatória. É ele, o elemento de prova, que permite ao juiz verificar o enunciado 

fático e seus contornos para a reconstrução dos fatos. O elemento de prova tem função 

cognitiva249, ou seja, é a tradução consagrada da expressão evidence. 

                                                 
248 UBERTIS, Giulio. Profili di Epistemologia Giudiziaria. Milão: Giuffrè Editore, 2015, p. 81. Na tradução 

inglesa da obra, o elemento de prova é visto como o item “of proof, represented by that which, introduced into 

the proceedings, may be used as the basis for subsequent inferential activity.” (UBERTIS, Giulio. Profiles of 

Judicial Epistemology. Trad. Mari Weston. Torino, Italy: G. Giappichelli Editore, 2018, p. 63).  
249 UBERTIS, Giulio. Prove (in generale). Digesto delle Discipline Penalistiche. Torino, Italy: UTET, v. X, 

1995, pp. 306-7. O autor parece inclusive assimilar o elemento de prova a um momento probatório, como dito 

na seguinte passagem: “munque, ribdendo che in questo contesto continueremo a riferirci alla prova in senso 

lato, il primo e, dal punto di vista della sua centralità gnoseologica, più imortnte momento costitutivo della 

sequenza probatoria è l´elemento di prova, rappresentato da ciò che, introdotto nel procedimento, può essere 

utilizzato dal giudice come fondamento dela sua successiva attività inferenziale. UBERTIS, Giulio. Op. Cit., 

1995, p. 307. 
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Ainda conforme a doutrina italiana, o elemento de prova é visto como “o dado que, 

introduzido no procedimento, pode ser utilizado pelo juiz como fundamento para a sucessiva 

atividade inferencial”250.  

De forma distinta, a fonte da prova significa o “de onde” vem o elemento de prova251. 

De fato, como aponta Marcio Geraldo Britto Arantes Filho,  

 

quando um fato delituoso é praticado, o agente do delito não está só. Ele 

protagoniza um acontecimento. Mas coexiste com outras pessoas e coisas que 

podem igualmente integrar o palco do mundo fenomênico. É por isso que as fontes 

de prova, por serem provenientes do fato em si, são anteriores e extraprocessuais: 

a sua existência – que é concomitante ao fato – antecede ao início da persecução 

penal, e independe da instauração ulterior de um processo252. 

 

Esse indicativo pode ser tanto pessoal (daí se dizer da fonte pessoal de prova, como 

no conhecido caso de testemunho, na produção de prova por reconhecimento pessoal, na 

produção de prova por confissão), como real (no caso de um documento que tenha sido 

apreendido em medida de busca, ou na perícia sobre obra de engenharia), dizendo-se, então, 

haver uma fonte real de prova. Em outras palavras, o sujeito ou o objeto de onde deriva um 

elemento de prova é a fonte de prova que, por sua vez, pode ser tanto pessoal quanto real253.  

Ainda na atividade probatória, Ubertis mostra que o significante “através do qual” 

introduz no processo o tal elemento de prova (o quê probatório), chamado de meio de 

prova254.  

Há, portanto, relação direta entre fonte e meio de prova, pois, como esclarece Clarissa 

Diniz Guedes, “é através deles – os meios de prova – que se extraem as informações das 

                                                 
250 CONTE, Mario; GEMELLI, Maurizio; LICATA, Fabio. Le Prove Penali. Milão: Giuffrè, 2011, p. 16. 

Amplificando o conceito para abranger o elemento de prova como, inclusive, o dado que pode servir a orientar 

a atividade da parte, tem-se: CHIAVARIO, Mario. Diritto Processuale Penale. Profilo Istituzionale. 3. ed. 

Torino, Italy: UTET, 2007, p. 294. 
251 UBERTIS, Giulio. Op. cit., 2015, p. 81. Na tradução para o inglês, a expressão é “the subject or object from 

which at least one item of evidence may derive for the proceedings is the source of evidence.” (UBERTIS, 

Giulio. Op. cit., 2018, p. 63). 
252 ARANTES FILHO, Marcio Geraldo Britto. A interceptação de comunicação entre pessoas presentes. 

Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, p. 25. 
253 CONTE, Mario; GEMELLI, Maurizio; LICATA, Fabio Licata. Op. cit., 2011, p. 17. Da mesma forma, 

CHIAVARIO, Mario. Op. cit., 2007, p. 294. Alfredo de Marsico, neste pormenor, chegava a falar da prova 

como “provas provenientes de coisas (reais) e provas provenientes de pessoas (pessoais). (MARSICO, Alfredo 

de. Lezioni di Diritto Processuale Penale. 3. ed. Napoli, Italy: Casa Editrice Dott Eugenio Jovene, 1952, p. 

178). Entre nós: VIEIRA, Marcelo Vinícius. Direito à admissão probatória no Processo Penal: limites ao seu 

exercício. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017, p. 

39. 
254 UBERTIS, Giulio. Op. cit., 2015, p. 81. No inglês: “the activity through which at least one item of evidence 

is introduced in the proceedings is the means of proof (testimony, searches, interception, and so on). 

(UBERTIS, Giulio. Op. cit., 2018, p. 63). 
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fontes”255. E, conquanto as fontes de prova sejam anteriores ao processo e independam de 

sua existência, os meios de prova, como canais comunicativos que são entre as fontes e o 

destinatário do que elas contêm, dependem da atuação judicial, como explica Sentis 

Melendo256. 

Esse entendimento coincide com o esposado por Paolo Tonini, para quem o meio de 

prova é o instrumento processual que permite a aquisição de um elemento de prova257. Pode-

se afirmar, em outros termos, que o meio de prova é a atividade que introduz no 

procedimento o elemento de prova258.  

Na sequência do raciocínio inferencial, o procedimento intelectivo encerra com uma 

proposição final, chamada de resultado de prova259. Esta proposição não significa a 

valoração do complexo de informações admitidas no processo, mas se cinge à configuração 

do conjunto probatório que, então, sim, será objeto do procedimento de valoração260.  

Entre os autores brasileiros que se dispuseram ao estudo da terminologia da prova, 

Gomes Filho sintetiza a relação entre fonte, elemento e meio de prova da seguinte maneira:  

 

fala-se em fonte de prova para designar as pessoas ou coisas das quais pode-se 

conseguir prova (rectius, o elemento de prova), resultando disso a sua usual 

classificação em fontes pessoais (testemunhas, vítima, acusado, peritos), e fontes 

reais (documentos, em sentido amplo). Outra coisa são os denominados meios de 

prova, ou seja, os instrumentos ou atividades por intermédio dos quais os dados 

probatórios (elementos de prova) são introduzidos e fixados no processo 

(produção da prova). São, em síntese, os canais de informação de que se serve o 

juiz. Assim, quando se fala em prova por testemunho ou prova documental, 

indica-se que a representação do fato foi conseguida por meio do testemunho ou 

do documento261.      

                                                 
255 GUEDES, Clarissa Diniz. Persuasão racional e limitações probatórias: enfoque comparativo entre os 

processos civil e penal. Tese de doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013, p. 90 

(acrescentamos).  
256 MELENDO, Santiago Sentis. La prueba. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1978, pp. 15-

6. 
257 TONINI, Paolo. La prova penale. 4. ed. Italy: Cedam, 2000, p. 91.  
258 CONTE, Mario; GEMELLI, Maurizio; LICATA, Fabio. Op. cit., 2011, p. 17. No mesmo sentido, TONINI, 

Paolo; CONTI, Carlotta. Il diritto delle prove penali. 2. ed. Milão: Giuffrè. 2014, p. 205. 
259 UBERTIS, Giulio. Op. cit., 2015, p. 82. Foi traduzido como “the outcome of evidence” (UBERTIS, Giulio. 

Op. cit., 2018, p. 64). 
260 O entendimento de Giulio Ubertis é acatado por Mario Conte, Maurizio Gemelli e Fabio Licata, que fazem 

a separação da proposição acerca do resultado da prova (objeto desta fase procedimental) e da valoração da 

prova, que é posterior à conclusão da prova e tem a ver com a decisão sobre o próprio resultado probatório já 

formado (CONTE, Mario; GEMELLI, Maurizio; LICATA, Fabio. Op. cit., 2011, p. 17). 
261 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Op. cit, 2005, pp. 308-9. José Frederico Marques lembrava, com 

arrimo em Pontes de Miranda, que os meios de prova são “as fontes probantes, os meios pelos quais o juiz 

recebe os elementos ou motivos de prova. Através deles é que o magistrado forma a sua convicção e as partes 

procuram demonstrar os fatos que alegaram.” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual 

Penal. 2. ed., atual. Campinas, SP: Millennium, v. 2, 2000, p. 333). De sua parte, Fernando da Costa Tourinho 

Filho menciona que meio de prova “é tudo quanto possa servir, direta ou indiretamente, à comprovação da 

verdade que se procura no processo: testemunhas, documentos, perícias etc.” (TOURINHO FILHO, Fernando 

da Costa. Processo Penal. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 235). 
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Na construção de Gomes Filho, por outro lado, o objeto de prova vai além da mera 

reconstrução dos fatos que interessam à solução da controvérsia. Isso porque, como ele 

lembra, a partir de Taruffo, o objeto a ser provado não é um fato em si (os fatos são 

pressupostos para determinada aplicação do Direito), mas, sim, a afirmação sobre um 

determinado fato.  

Badaró enfatiza que o  

 

objeto da prova não é o próprio fato, mas a alegação de um fato e não o fato em si 

mesmo. Os fatos não são verdadeiros ou falsos, eles simplesmente existiram ou 

não. O que se prova são as alegações feitas pelas partes como fundamentos da 

acusação e da defesa. O que pode ser verdadeiro ou falso, verídico ou inverídico, 

ou “probo”, são as alegações sobre o fato, sustentadas por provas262. 

 

Afinal, como o fato é algo já ocorrido e circunscrito ao passado, não se cuida de 

“prová-lo”, mas, sim, de demonstrar a sua veracidade ou não da afirmação. Daí que o thema 

probandum, ou o objeto da prova, “é determinado pelas proposições representativas do fato 

juridicamente relevantes, e colocadas pelas partes como base da acusação e da defesa, ou 

mesmo como fundamento de eventual pesquisa judicial.” O objeto da prova, portanto, não 

são fatos externos, mas, sim, fatos interpretados263.  

Tourinho Filho, por sua vez, segue a mesma linha de distinção entre fonte de prova 

e meio de prova. A primeira é, na visão do autor, “tudo que é idôneo a fornecer resultado 

apreciável para a decisão do juiz, por exemplo, uma pessoa, um documento ou uma coisa. 

As fontes de prova são anteriores ao processo”264. Já os últimos são, para Gustavo Badaró,  

 

os instrumentos com os quais se leva ao processo um elemento útil para a decisão. 

São os instrumentos por meio dos quais as fontes de provas são conduzidas ao 

                                                 
262 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Um modelo de epistemologia judiciária: o controle lógico e 

racional do juízo de fato no processo penal. Tese apresentada à Egrégia Congregação da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo como exigência parcial ao concurso para provimento de cargo de Professor 

Titular do Departamento de Direito Processual. São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

2018a, p. 66. 
263 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Op. cit., 2005, p. 317. Nesse sentido, na doutrina Processual Penal 

atual, Guilherme Madeira Dezem também se manifesta (DEZEM, Guilherme Madeira. Curso de Processo 

Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 390-1). 
264 Para Tourinho Filho, fonte de prova é “tudo quanto possa ministrar indicações úteis cujas comprovações 

sejam necessárias.” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Op. cit., 2012, p. 235). Para Gustavo Torres 

Soares, conquanto seja correto que as fontes de prova são as pessoas ou coisas das quais se pode obter algum 

elemento de prova, a preexistência das fontes ao processo “só é logicamente necessária quanto ao fato punível 

objeto de acusação penal.” Os exemplos que o autor usa para tratar de fontes de prova supervenientes à 

existência de persecução penal vão desde certidões de objeto e pé a antecedentes criminais relevantes na 

dosimetria da pena, falta disciplinar grave ao longo do cumprimento de pena com implicações em execução 

penal, tentativa de destruição de prova ao longo de eventual instrução a dar ensejo a alguma medida cautelar 

pessoal. De qualquer forma, as fontes de prova seriam “os repositórios de informações processualmente 

relevantes, as quais são extraídas pelos meios de prova ou, excepcionalmente, pelos meios de investigação.” 

(SOARES, Gustavo Torres. Op. cit., 2016, pp. 52-3). 
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processo. Meios de prova são os instrumentos pelos quais se leva ao processo um 

elemento de prova apto a revelar ao juiz a verdade de um fato265.  

O elemento de prova é, na concepção de Badaró, o “dado bruto que se extrai da fonte 

de prova, ainda não valorado pelo juiz”, enquanto que o resultado probatório é a conclusão 

do juiz sobre a credibilidade da fonte e a atendibilidade do elemento obtido266. 

O conteúdo probatório, a essência do que será na etapa própria o objeto de valoração 

judicial, está no elemento de prova. É nele que se encontra a informação que pode ser tida 

como relevante, seja aos envolvidos ou ao juiz no esclarecimento dos fatos.  

O elemento de prova, como dado probatório bruto, participa do Processo Penal num 

invólucro ou, se preferir, numa roupagem, que é a fonte de prova. Esta não tem, em si mesma, 

aptidão probatória (ela não prova nada), já que a aptidão está no elemento de prova que ela 

conduz (ao que a testemunha diz, ao que o perito relata, ao que se revela pelo conteúdo do 

documento).  

Elemento de prova, como a prova em si mesma, e a fonte de prova, como a origem 

do dado bruto, se aproximam do processo por determinados canais, veículos ou, enfim, 

meios de transmissão, meios de entrada. Eles são os meios de prova, em sentido ainda lato.  

Enquanto elementos de prova e fontes de prova são estáticos (seja porque os 

primeiros são dados brutos probatórios ou porque as últimas são só a “origem” de cada dado 

probatório), os meios de prova são dinâmicos, pois são o canal que transporta a casca e seu 

conteúdo para o processo. São, portanto, a ponte insuprimível de comunicação que deve 

haver entre o destinatário da prova e ela mesma; eles transportam os elementos das fontes 

para o Processo Penal.  

Ainda nessa classificação, Vicente C.Guzmán Fluza acrescenta que a fonte de prova 

se refere a uma realidade estranha e alheia ao processo, cuja existência é independente da 

existência ou não de um processo e carece de repercussões jurídicas processuais. Por sua 

sorte, o meio de prova é conceito absoluta e estritamente processual que só existe dentro de 

um processo e que pode, segundo cada lei processual, ser reputado como o veículo da prova 

(da fonte de prova).  

                                                 
265 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2015a, pp. 382-4. 
266 Id., ibid., 2015a, pp. 382-4. Para Tourinho Filho, os elementos de prova nada mais são do que “todos os 

fatos ou circunstâncias em que repousa a convicção do Juiz.” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Op. 

cit., 2012, p. 235). O resultado da prova, para Gustavo Torres Soares, é, também, a “conclusão que se extrai 

dos elementos de prova, a partir de procedimento intelectual (o mais objetivo possível), a ser praticado 

(prioritariamente) pelo juiz da causa.” (SOARES, Gustavo Torres. Op. cit., 2016, pp. 51-2). Para Marcio 

Geraldo Britto Arantes Filho, o elemento de prova é o “dado objetivo extraído de fonte de prova que confirma 

ou nega uma asserção sobre fato relevante para a decisão da causa (objeto de prova).” (ARANTES FILHO, 

Marcio Geraldo Britto. Op. cit., 2013, p. 27). 
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Segundo Fluza, e em adução ao que se percebeu até aqui dos referidos autores 

brasileiros, as fontes de prova são pré-existentes ao processo e se incorporam ao 

conhecimento judicial mediante o meio de prova correspondente. O meio de prova é o 

mecanismo para manifestar e fazer aparecer a fonte da prova dentro do processo267.  

Gustavo Torres Soares não discorda, propriamente, das opiniões dos autores 

referidos, mas, em construção terminológica distinta e atenta à repetibilidade ou não de 

dados de informação a serem produzidos ao longo da persecução penal, parte da mesma 

conceituação do que seja o elemento de prova268, requalificando a noção em  

 

elemento informativo geralmente qualificado (jurídica e epistemologicamente) 

por ter sido colhido sob regular contraditório judicial ou, quando 

excepcionalmente ausente este, justificado por situações de irrepetibilidade, 

cautelaridade ou legítima antecipação, conforme a ressalva feita no caput do art. 

155 do nosso CPP269. 

 

3.3 A distinção entre os meios de prova e os meios de pesquisa de prova 

 

O modelo italiano, largamente utilizado como parâmetro para a atual terminologia 

da prova, com o advento do Codice de Procedura Penale, de 1988, trouxe ainda uma 

peculiaridade, a saber: a distinção entre os meios de prova e os meios de pesquisa de prova. 

A divisão entre os dois meios pelos quais se apresentam as informações ao Processo 

Penal é mais importante do que meramente terminológica. A justificativa para tanto merece 

atenção especial, inclusive porque a separação das categorias se disseminou por alguns 

sistemas Processuais Penais.  

A propósito, vale lembrar, aqui, do cenário português que consagrou tal distinção no 

Código de Processo Penal, de 1987 e que, por sua vez, foi repetida na doutrina e também no 

Código brasileiro.  

No Brasil, contudo, são poucas as vozes doutrinárias que deram atenção a essa 

classificação, mas em reformas pontuais no Processo Penal se percebe apreço pela separação 

terminológica, ainda que a legislação brasileira peque pela falta de precisão, como se 

discutirá mais adiante neste estudo.  

                                                 
267 FLUZA, Vicente C. Guzmán. Anticipación y preconstitución de la prueba en el proceso penal. Valencia: 

Tirant lo Blanch, 2006, pp. 51-2.  
268 “Seria o dado objetivo que confirma ou nega asserção a respeito de fato que interesse à decisão da causa, 

necessariamente colhido sob contraditório judicial (por conhecidos motivos jurídicos e epistemológicos) ou, 

quando ausente o contraditório judicial em sua produção, justificado por situações de irrepetibilidade, 

cautelaridade ou legítima antecipação.” (SOARES, Gustavo Torres. Op. cit., 2016, p. 48). 
269 Id., ibid., p. 51. 
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Para tratar da distinção italiana, é necessário contextualizar, também, o cenário da 

longa pretensão reformista do Código Rocco, vigente desde 1930. É notável como o contexto 

político-criminal momentâneo se mostrou presente nas discussões que redundaram na 

alteração legislativa analisada mais adiante.  

 

3.3.1 Do “Projeto Carnelutti” às “relazioni al progetto preliminare” 

 

Passa-se uma régua, como marco inicial das reformas que desaguaram no Codice di 

Procedura Penale, de 1988, a partir do Projeto Carnelutti, de 1962270, que não vingou. Após 

o chamado Projeto Carnelutti271, a Itália insistiu, legislatura após legislatura, em instituir lei 

delegada para que fosse nomeada a constituição de estudo e elaboração de um novo Código 

de Processo Penal.  

Nessa medida se chegou à Lei Delegada n. 108, de 3 de abril de 1974. A Comissão 

criada para a redação do posteriormente conhecido “Progetto Preliminare del 1978” foi 

presidida por Gian Domenico Pisapia e Giovanni Conso272.  

O conteúdo do “Progetto Preliminare” foi motivo de acesos debates parlamentares, 

particularmente porque naquela época passava a Itália pelo chamado período de “legislação 

penal de emergência”, no qual se notabilizaram algumas medidas invasivas aos direitos 

fundamentais ante o discurso punitivista antimáfia. Tanto debate parlamentar acarretou 

sucessivas prorrogações na tramitação do novo Código de Processo Penal então em 

gestação273. 

                                                 
270 Giovanni Conso noticia que o chamado “Projeto Carnelutti’ tinha, dentre tantas virtudes, a de imaginar uma 

reforma geral, e não pontual, no sistema Processual Penal italiano, inclusive para descolar a nova república que 

se fundava após a Segunda Guerra Mundial. Já naquela época, cuidava-se de espelhamento no chamado sistema 

anglo-americano (nomeado por Conso), de tipo acusatório, bifásico (CONSO, Giovanni. Precedenti storici ed 

iter della lege n. 108 del 1975. In: CONSO, Giovanni; GREVI, Vittorio; MODONA, Guido Neppi. In: Il Nuovo 

Códice di Procedura Penale. Dalle Leggi Delega ai Decreti Delegati. La legge delega del 1974 e il progetto 

preliminare del 1978. Padova: Cedam, v. I, 1989, pp. 5-7). 
271 CONSO, Giovanni. I lavori preparatori dei Codici Italiani. Una bibliografia. Biblioteca Centrale Giuridica. 

Ministero della Giustizia. Dipartamento per gli Affari di Giustizia. Biblioteca Centrale Giuridica, 2013, p. 67; 

PISAPIA, Gian Domenico. Lineamenti del Nuovo Processo Penale. 2. ed. Padova: Cedam, 1989, p. 4. O autor 

expressamente menciona a “interdependência entre Processo Penal e ordenamento político do Estado”, seja 

para resgatar o ideal da Constituição Italiana, de 1948, como signo de mudança política em comparação ao 

contexto em que foi editado o Código Rocco, seja para contextualizar, a partir da década de 70 do século 

passado na Itália, a legislação penal de emergência. De toda forma, a afirmação categórica dessa relação só faz 

com que se remonte ao Capítulo 1 deste estudo, reforçando a ligação ali resenhada.  
272 CONSO, Giovanni. Op. cit., 2013, p. 67. Gian Domenico Pisapia atribuiu isoladamente a si próprio a 

presidência da Comissão Ministerial instituída para redação do projeto preliminar (PISAPIA, Gian Domenico. 

Op. cit., 1989, p. 5).  
273 CONSO, Giovanni. Op. cit., 1989, pp. 73-4. Segundo o autor, “la verità è che il progressivo crescere del 

tempo a disposizione, lungi dal giovare, aveva via via, e sempre di più, compromesso le sorti della delega, 

soprattutto per il profondo mutare delle condizioni socio-politiche ed il diffondersi di gravissim forme di 
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No calor de pareceres oferecidos e emendas parlamentares ao Progetto Preliminare, 

de 1978, houve nova confecção de Lei Delegada (no dia 31 de outubro de 1979), que acabou 

por alterar alguns dos seus pontos274. 

Há notícias de que a nova comissão instituída pela Lei Delegada de 1979 teve a 

intenção de se manter fiel aos pontos avançados pelo Progetto Preliminare, de 1978. Esse 

labor de comparação teria sido feito entre 1981 e 1982, por comissão instituída pelo 

Ministério da Justiça e Universidade de Firenze, sob a coordenação de Ennio Amodio275.  

Em 1984, surgiu novo projeto de Lei Delegada, que iniciou a tramitação na Câmara 

dos Deputados, foi rediscutida no Senado e acabou sendo promulgada em fevereiro de 1987. 

Aponta-se que, se por um lado grande parte das diretivas de 1974 foi mantida, também 

apareceram significativas novidades276. 

Por fim, a partir da Lei Delegada de 1987, foi redigido um novo Progetto Preliminare 

em comissão novamente presidida por Gian Domenico Pisapia277 e composta, entre outros, 

por Delfino Siracusano, Ennio Amodio, Mario Chiavario, Oreste Dominioni, Vittorio Grevi, 

Mario Pisani e outros.  

Esse Progetto Preliminare é acompanhado da relação de motivos que justificaram as 

alterações propostas, as chamadas  

 

Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codide di procedura 

penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e 

delle norme per l´adequamento dell´ordinamento giudiziario al nuovo processo 

penale ed a quello a carico degli imputati minorenni. 

 

 E foi nesse texto, publicado na Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, em 24 

de outubro de 1988, que a categoria dos meios de pesquisa de prova acabou por ganhar 

                                                 
criminalità (cui cercavano di contrapporsi le cosiddettte leggi dell´emergenza), motiplicando le critiche e le 

perplessità quase subito sorte attorno alle soluzioni accolte dal Parlamento nei primi msi del 1974.” 
274 CONSO, Giovanni. Op. cit., 2013, p. 67; CHIAVARIO, Mario. La Riforma del Processo Penale. Appunti 

sul nuovo codice. 2. ed. ampl. e aggiornata. Torino, Italy: UTET, 1990, pp. 8-11; CONSO, Giovanni. L´iter 

della legge n. 81 del 1987 (In: CONSO, Giovanni; GREVI, Vittorio; MODONA, Guido Neppi. Il nuovo Codice 

di Procedura Penale. Dalle Leggi Delega ai Decreti Delegati. Dal Progetto Preliminare del 1978 alla legge 

delega del 1987. Padova, Italy: Cedam, 1989, v. II, pp. 3-11. 
275 AMODIO, Ennio. Gli elaborati della commissione C.N.R. – Ministero – Università di Firenze nel período 

1981-1982. In: CONSO, Giovanni; GREVI, Vittorio; MODONA, Guido Neppi. Il nuovo Codice di Procedura 

Penale. Dalle Leggi Delega ai Decreti Delegati. Volume II. Dal Progetto Preliminare del 1978 alla legge delega 

del 1987. Padova, Italy: Cedam, 1989, p. 117. A tal comissão teria tido como missão a de “avaliar a 

possibilidade de homogeneizar as propostas legislativas de reforma.” (CONSO, Giovanni. Op. cit., 2013, p. 

68). 
276 Id., ibid., p. 68. 
277 PISAPIA, Gian Domenico. Op. cit., 1989, p. 7.  
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publicidade. Vinha a público, assim, o que Luigi Paolo Comoglio considerou como “Código 

dos Professores”278. 

 

3.3.2 A distinção entre meios de prova e meios de pesquisa de prova no Progetto 

Preliminare, de 1978, nas relazioni e no Codice di Procedura Penale, de 1988 

 

Com aquela sequência de disposições atinentes ao projeto preliminar do novo Código 

de Processo Penal italiano, e a alteração prevista no Livro III (Prove), promoveu-se a 

separação entre meios de prova (na exata medida em que já se conhecia cientificamente 

desde antes do advento da Reforma Processual Penal italiana de então) e meios de pesquisa 

de prova.  

Já no Progetto Preliminare, de 1978, cuidava-se da separação entre meios de prova 

e meios de pesquisa de prova. Imaginava-se, então, como lembram Vittorio Grevi e Guido 

Modona, de se superar o contexto particular da Itália em que havia, segundo eles, uma 

“fragmentação normativa que havia caracterizado a disciplina” no Codice Rocco279. 

Além disso, segundo os autores, a nova ideia de separar as categorias visava também 

construir uma nova “tábua de princípios logicamente prioritários a respeito da 

regulamentação dos singulares meios de prova ou de pesquisa de prova”280. 

Por isso, já em 1978, com o Progetto Preliminare, havia dois Títulos específicos (II 

e III) do mesmo livro (II), que versava sobre a “prova”: o título dos meios de prova e aquele 

dos meios de pesquisa de prova.  

Anunciavam-se, então, as distinções quanto à idoneidade para que o juiz chegasse às 

conclusões diretamente utilizáveis em decisão (meios de prova), em comparação com a 

idoneidade apenas voltada à aquisição de coisas, traços, notícias ou declarações dotadas de 

relevância probatória (meios de pesquisa de prova)281.  

Da mesma forma, colocava-se a distinção entre a apresentação de elementos 

probatórios pré-constituídos ao processo e, por vezes, baseados na surpresa (meios de 

pesquisa de prova) ou meios de prova formados no processo. 

                                                 
278 COMOGLIO, Luigi Paolo. Op. cit., 1990, p. 113. 
279 Tradução livre para “frammentazione normativa che aveva caratterizzato la disciplina del fenomento 

probatorio all´interno del codice Rocco.” (GREVI, Vittorio; MODONA, Guido. Introduzione al progetto del 

1978. In: CONSO, Giovanni; GREVI, Vittorio; MODONA, Guido Neppi. Il nuovo Codice di Procedura 

Penale. Dalle Leggi Delega ai Decreti Delegati. Dal Progetto Preliminare del 1978 alla legge delega del 1987. 

Padova, Italy: Cedam, v. II, 1989, p. 98). 
280 Tradução livre para “taavola di principi logicamente prioritari rispetto alla regolamentazione dei singoli 

mezzi di prova o diricerca della prova.” (Id., ibid., p. 98). 
281 Id., ibid., p. 100. 
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O resultado desses debates, como visto, já apareceria no Progetto Preliminare, de 

1978, e na exposição de motivos daquele longo texto. E, além de deixar clara a ideia de 

unificação do chamado direito à prova, tocava na dicotomia entre meio de prova e meio de 

pesquisa de prova. Dizia-se, ali, que os debates havidos na Comissão levaram em conta que, 

malgrado possa haver controvérsia quanto ao “uso linguístico flutuante”282, como já 

apareciam as justificativas repetidas posteriormente nas relazioni de fundamento duplo: 

lógico e técnico-operativo.  

Para que se mencione apenas uma vez as justificativas, já se passa adiante a tratar da 

relazioni. O importante, e por isso se falou do Progetto Preliminare, é entender que desde 

1978, portanto, a Itália conhecia a dupla classificação: meios de prova e meios de pesquisa 

de prova.  

Já nas relazioni, como justificativa para a novidade terminológica, estavam a própria 

polissemia (“uma materia da sempre contrasssegnata da usi linguistici fluttuanti (“prova”, 

“fonte di prova”, “mezzo di prova”) nell´ambito dei quali non è certamente facile pervenire 

a risultati soddisfacenti sul piano della nomenclatura.”)283. 

Além da dificuldade em lidar com a questão terminológica, passou-se a estabelecer 

uma distinção e atribuição de um duplo fundamento: lógico e técnico-operativo. 

 

Sob o prisma lógico, nem todos os meios dos quais se trata no título II do livro III 

no regime processual penal italiano (exame de testemunhas e das partes, 

confrontos, reconhecimentos, experimentos judiciais, perícia, documentos) se 

caracterizam pela atitude de oferecimento ao juiz de resultados probatórios 

utilizáveis em sede de decisão. Ao contrário, os meios de pesquisa da prova não 

são por si só fonte de convencimento, mas rendem possível a aquisição de coisas 

materiais, traços ou declarações dotados de atitude probatória284.  

                                                 
282 CONSO, Giovanni; GREVI, Vittorio; MODONA, Guido Neppi. Il progetto preliminare de 1978. In: Il 

Nuovo Códice di Procedura Penale. Dalle Leggi Delega ai Decreti Delegati. La legge delega del 1974 e il 

progetto preliminare del 1978. Padova: Cedam, v. I, 1989, p. 504: “il rischio di ricadere in partizioni che 

vengono ad incidere su una materia da sempre contrassegnata da usi linguistici fluttuanti (“prova”, “fonte di 

prova”, “mezzo di prova”) nell´ambito dei quali non è certamente facile pervenire a risultati soddisfacenti sul 

piano della nomenclatura.” 
283 Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codide di procedura penale, delle disposizioni sul 

processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l´adequamento dell´ordinamento giudiziario 

al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni (GAZZETTA UFFICIALE DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA. Parte Prima. Roma, Lunedì, 24 ottobre 1988. Supplemento ordinario n. 2, n. 250, 

del 24 ottobre 1988. Serie generale, p. 59). Em entrevista do autor do trabalho com Giulio Ubertis durante o II 

Congresso Mundial de Razonamiento Probatório, em Girona, em junho de 2018, o professor italiano indicou 

que a criação dessa categoria se deveu às ideias do professor italiano Ennio Amodio. A apontada autoria 

individual, a essa altura não importa, até porque o professor Amodio era um entre outros integrantes da 

Comissão presidida por Pisapia. O que parece importar é a anterioridade italiana a Portugal no conhecimento 

do tema (pois aparentemente seria difícil perceber a difusão da Itália para Portugal, dada a anterioridade do 

Código de Processo Penal Português ao italiano), e as justificativas que, tendo nascido ali, grassaram sem 

questionamento em Portugal.  
284 Id., ibid., p. 59. Tradução livre da seguinte passagem: “Sotto il primo profilo, non si puo infatti contestare 

che tutti i mezzi di cui si tratta nel titolo II del libro III (esame dei testimoni e delle parti; confronti; 
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Sob a justificativa técnico-processual, entendeu-se nas relazioni al progetto que  

 

os meios de pesquisa da prova se caracterizam na medida em que, mirando a 

trazerem ao processo elementos que preexistem à pesquisa judiciária, se baseiam 

no fator surpresa e por isso não consentem, por sua própria natureza, com o prévio 

aviso aos defensores quando são computados na fase da investigação preliminar285. 

 

Em conclusão dessas três justificativas (terminológica, lógica e técnico-operativa), 

asseriu-se, ainda, no documento público a partir do qual se difundiu a divisão entre meio de 

prova e meio de pesquisa de prova que “a prova é nesses casos pré-constituída, não deve ser 

formada no processo, como a testemunha, as perícias e os experimentos judiciais etc”286. 

Como corolário dessa distinção – apegada, como já se pode ver, na separação mais 

antiga entre prova pré-constituída e constituenda, já tratada lateralmente em capítulo anterior 

quando se cuidou de uma das fases do procedimento probatório e da qual se falará adiante –

, a disciplina jurídica imaginada à matéria foi a de que os meios de pesquisa de prova podem 

ter como destinatários de utilização diretamente o Ministério Público ao longo da 

investigação preliminar, enquanto que o destinatário do meio de prova é em linhas gerais 

somente o juiz287. 

Abriu-se, então, o caminho para a disseminação dessa bifurcação no aspecto do 

mecanismo de introdução das provas no Processo Penal: meio de prova e meio de pesquisa 

de prova. 

Com base integralmente (e exclusivamente) nessa justificativa, como alerta Giulio 

Ubertis288, foi configurada a estrutura dúplice do Codice di Procedura Penale italiano, de 

1988, ao prever os dois Títulos específicos (os chamados meios de prova no Título II, e os 

chamados meios de pesquisa de prova, no Título III), do livro III, referente às provas289. 

                                                 
ricognnizioni; esperimenti giudiziali; perizia; documenti) si caratterizzano per l´attitudine ad offrire al giudice 

risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione. Al contrario, i mezzi di ricerca della prova 

non sono di per sé fonte di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o 

dichiarazioni dotate di attitudine probatoria.” 
285 Id., ibid., p. 59. A exceção prevista foi a da medida de inspeção, dada a ressalva da legge delega, e a diretiva 

38 que foi fruto de alteração de seu conteúdo ao longo do processo legislativo italiano, na passagem do projeto 

de lei da Câmara ao Senado. A tradução do autor é livre, do seguinte trecho: “Dal punto di vista técnico-

processuale, i mezzi di ricerca dela prova si caratterizzano altresi in quanto, mirando a far penetrare nel 

processo elementi che preesistono all´indagine giudiziaria, si basano sul fattore sorpresa e non consentono 

perciò, per logo stessa natura, il preventivo avviso ai difensori quando sono compiuti nella fase dele indagini.” 
286 Id., ibid., p. 59. Enfim, “la cura del legislatore cade dunque pressocché interamente sui modi di ricerca e 

di acquisizione e non sulle modalità di assunzione, come per gi atti appartenenti alla prima classe.” 
287 Id., ibid., p. 59. 
288 Também, na doutrina italiana, com remissão direta às relazioni, TONINI, Paolo; CONTI, Carlotta. Op. cit., 

2014,  p. 413. Entre outros ainda: COMOGLIO, Luigi Paolo. Op. cit., 1990, p. 119. 
289 UBERTIS, Giulio. Op. cit., 2015, p. 82, rodapé 8; UBERTIS, Giulio. Op. cit., 2018, p. 63, rodapé 8. Assim 

como Ubertis, Mario Chiavario também detecta o fundamento da alteração nas relazioni al progetto 



113 

 

Foi a partir daí que a doutrina italiana majoritária tratou de repetir a distinção e as 

justificativas das relazioni al progetto preliminare, na tentativa de traçar os principais pontos 

de distinção entre meios de prova e meios de obtenção de prova em Processo Penal.  

Assim, por exemplo, Siracusano afirma que “os meios de prova servem para a 

verificação (positiva ou negativa) do tema de prova.” Tal operação pode  

 

se dar exclusivamente em juízo ou no curso de incidente probatório, defronte a um 

juiz, na imediata relação entre juiz e a prova. Já os meios de pesquisa da prova têm 

funções e estruturas muito complexas. Servem só indiretamente à verificação do 

tema de prova, e nos casos limitados em que são empregados na pesquisa de coisas 

materiais, traços ou declarações, comumente utilizáveis para a verificação do tema 

da prova. Os meios de prova se caracterizam pela atitude a oferecerem ao juiz 

resultados probatórios diretamente utilizáveis em sede de decisão. Ao contrário, 

os meios de pesquisa da prova não são por si mesmos fonte de convencimento, 

mas fazem possível adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de 

atitude probatória290.  

 

Ainda conforme essa corrente doutrinária, os meios de pesquisa de prova são 

instrumentos indispensáveis à pesquisa probatória, mas não são por si só instrumentos de 

convencimento, pois servem à prova e não ao juízo291. 

Paolo Tonini elenca, ainda, quatro comparações entre os meios de prova e os meios 

de obtenção de prova, conforme a nova sistemática italiana adotada a partir de 1988.  

Em primeiro lugar, o elemento de prova se forma na sequência do experimento do 

meio de prova (por exemplo: a testemunha conta algo que soube), enquanto que pelo meio 

de pesquisa de prova o elemento probatório que entra na persecução penal preexiste ao 

próprio meio (exemplo: com a inspeção se visa à aquisição para o procedimento de uma 

coisa pertinente ao crime que já se encontrava ali).  

                                                 
preliminare. (CHIAVARIO, Mario. Op. cit., 2007, p. 299). Menos detalhista, Gilberto Lozzi apenas menciona 

que o Codice de 1988 introduziu a distinção entre meios de prova e meios de pesquisa de prova (LOZZI, 

Gilberto. Lezioni di procedura penale. 8. ed. Torino, Italy: G. Giappichelli Ed., 2013, p. 207). Nessa última 

esteira: Alessandro Bernsconi (SCALFATI, Adolfo et al. Manuale di diritto processuale penale. 3. ed.. Turim: 

Giappichelli, 2018, p. 233) e Oreste Dominioni (DOMINIONI, Oreste et al. Procedura penale. 6. ed. Turim: 

G. Giappichelli, 2018, pp. 253-5). 
290 SIRACUSANO, D.; SIRACUSANO, F. Op. cit., 2013, p. 249. Tradução livre de: “i mezzi di prova servono 

alla verifica (positiva o negativa) del tema di prova.” [...] E possono operarla esclusivamente nel processo (o 

nel corso dell´incidente probatorio), davanti ad un giudice, nell´immediato rapporto fra il giudice e la prova. 

I mezzi di ricerca della prova hanno funzioni e strutture più complesse. Servono solo indirettamnte alla verifica 

del tema di prov, e nei limitate casi in cui siano impiegati per la ricerca di cose materiali, tracce o 

dichiarazioni, comunque utilizzabili per la verifica del tema di prova. I mezi di prova si carattterizzano per 

l´attitudine a offrire al giudice risultanze probatorie diretamente utilizzabili in sede di decisione. Al contrario, 

i mezzi di ricerca della prova non sono di per sé fonte di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose 

matriali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria.” 
291 Id., ibid., p. 299. Tradução livre de: “sono strumenti indispensabili per la ricerca probatoria, ma non sono 

di per sé strumenti di convincimnto. Servono alla prova ma non al giudizio.” 
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Em segundo lugar, os meios de prova podem ser assumidos perante o juiz na fase 

instrutória (dibattimento) ou no incidente probatório, enquanto que os meios de pesquisa da 

prova podem ser produzidos defronte ao juiz, ao Ministério Público e em algumas hipóteses, 

à polícia judiciária na investigação292.  

Em terceiro lugar, os meios de pesquisa de prova se baseiam, em regra, no fator 

“surpresa” e, por isso, não consentem com o prévio aviso ao defensor do investigado quando 

se dão na fase investigativa. Já os meios de prova podem se dar (se bem que isso seja 

excepcional e com muitos limites) durante a investigação mas com plena garantia do 

contraditório mediante o incidente probatório.  

Por fim, em quarto lugar, os relatórios escritos dos meios de prova entram 

diretamente no fascículo pela instrução por intermédio de incidente probatório, ao passo que 

os relatórios de meios de pesquisa de prova entram no fascículo porque são irrepetíveis na 

sua origem293. 

Para Vittorio Grevi, a distinção entre meios de prova e meios de pesquisa de prova 

está, primordialmente, na incidência diversa sobre a formação do convencimento judicial294.  

Como já visto, expressamente, nas relazioni al progetto295, enquanto os meios de 

prova oferecem ao juiz um resultado diretamente utilizável para a decisão, os meios de 

pesquisa de prova não têm relação direta entre as informações por eles fornecidas e a aptidão 

para seu uso judicial a título de formação da decisão.  

Para Grevi, os meios de pesquisa de prova resultam funcionalmente aptos para que 

o juiz adquira as coisas, traços, notícias ou declarações idôneas, essas sim, para terem 

relevância probatória296. 

Para esse autor, assim como já visto anteriormente, também o elemento “surpresa” 

da aquisição dos elementos de prova normalmente pré-constituídos separam os meios de 

pesquisa de prova dos meios de prova, dado que esses últimos asseguram a formação da 

prova em sede processual. 

                                                 
292 Esse entendimento o aproxima da lição de Oreste Dominioni (DOMINIONI, Oreste et al. Op. cit., 2018, p. 

252).  
293 TONINI, Paolo. La prova penale. 4. ed. Italy: Cedam, 2000, pp. 243-4. 
294 Assim, também: MARINELLI, Claudio. Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova. 

Turim, Italia: Giappicheli, 2007, p. 99. Ainda: LARONGA, Antonio. Le prove atipiche nel processo penale. 

Milão, Itália: Cedam, 2002, p. 28. E, FURGUIELE, Alfonso. La prova nel processo penale. Formazione, 

valutazione e mezzi di ricerca della prova. Turim, Itália: Giappicheli, 2007, p. 117. 
295 E antes, inclusive, uma década antes, no progetto preliminare de 1978 (CONSO, Giovanni; GREVI, 

Vittorio; MODONA, Guido Neppi. Op. cit., 1989, pp. 504-5). 
296 GREVI, Vittorio; CONSO, Giovanni. Compendio di Procedura Penale. 4. ed. Milão, Itália: Cedam, 2008, 

p. 322.  
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Ainda na doutrina processual penal italiana, Carlo Taormina expõe o que ele mesmo 

nomeia de “problemática bem mais profunda” acerca das distinções entre meio de prova e 

meio de pesquisa de prova297. 

Se, por um lado, é inegável que a instrumentalidade probatória dos meios de pesquisa 

de prova é de segundo grau quando comparada com a dos meios de prova (pois os últimos 

apresentam as fontes de prova ao juiz, enquanto aqueles apenas possibilitam a colheita de 

futuros dados probatórios a serem apresentados pelo hipotético meio de prova), essa mesma 

constatação coloca o problema em outro patamar.  

A instrumentalidade probatória dos meios de pesquisa de prova, afirma Taormina, se 

identifica com o momento da aquisição da informação. Isso equivaleria a dizer, segundo o 

autor, que “o meio de pesquisa de prova enquanto tal e autonomamente considerado é 

estranho à lógica da formação, aquisição e valoração da prova”298.  

Acontece que os meios de pesquisa de prova – na sistemática italiana e na brasileira 

também, como se verá ainda neste estudo – podem desaguar (ou melhor, são predispostos) 

no aparecimento de elementos de prova (que, por sua vez, poderão ser admitidos no processo 

por intermédio do uso do canal dos meios de prova).  

Por isso, aspectos da obtenção, aquisição e, inclusive, valor probatório inerente às 

análises dos meios de prova abrangem, na visão de Taormina, também os meios de pesquisa 

de prova299. Ou seja: apenas repetir a classificação e separação hierárquica de influência (no 

sentido de influência direta ou indireta, imediata ou mediata) em decisão judicial, não esgota 

a potencialidade do tratamento da separação conceitual inaugurada na Itália antes de 1988, 

mas consagrada publicamente com o advento do Código de 1988.  

E, mesmo o raciocínio que separa as categorias probatórias por fase (na instrução ou 

na investigação) e produção em juízo ou fora dele (“no âmbito de previsão e de posição das 

categorias probatórias, não pode existir meio de prova cujo consequente dado probatório seja 

integralmente relevante para o juízo, que não seja jurisdicional”300) são insuficientes para 

distinguir uma categoria jurídica da outra.  

Os meios de pesquisa de prova podem ser produzidos, inclusive, após a investigação 

preliminar, com o que por esse próprio critério não se separariam ontologicamente dos meios 

                                                 
297 TAORMINA, Carlo. Il Regime della prova nel processo penale. Turim, Itália: Giappicheli, 2007, p. 191.  
298 Id., ibid., p. 191. Tradução livre da seguinte passagem: “il mezzo di ricerca in quanto tale ed autonomamente 

considerato è estraneo alla logica della formazione, acquisizione e valutazione della prova.”  
299 Id., ibid., p. 194.  
300 Id., ibid., p. 193.Tradução livre da seguinte passagem: “A livello di previsione e di posizione delle categorie 

probatorie, non può esistere mezzo di prova, il conseguente dato probante sia integralmente relevante per il 

giudizio, che non sia giurisdizionale.”  
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de prova; e a jurisdicionalidade da informação (“il valore probatório dipende dalla 

giurisdizionalità”)301 também pode acompanhar os meios de pesquisa de prova, a depender 

da invasividade a algum direito fundamental e, assim, se reclamar prévia reserva de 

jurisdição, ou mesmo standard probatório distinto entre preponderância de provas, provas 

claras e convincentes ou prova além da dúvida razoável302. 

Os autores citados anteriormente não teceram as mais contundentes críticas à nova 

categorização bipartida dos meios de prova (entre meios de prova em sentido estrito e meios 

de pesquisa de prova), mas ecoaram as principais ideias das próprias relazioni. Isso, porém, 

nem sempre aconteceu abertamente, levando em conta o ideário que lhes era anterior e foi 

ali repetido, vindo do Progetto Preliminare, de 1978.  

E, assim, com a consagração dos dois Títulos específicos no Codice di Procedura 

Penale, de 1988, a separação foi positivada e exportada.  

 

3.3.3 A difusão da separação conceitual: Portugal e Brasil 

 

Os ventos políticos reformistas que haviam soprado na Itália desde meados da década 

de 60 do século passado chegaram a Portugal após a Revolução dos Cravos (abril de 1974), 

com a pretensão do advento de novo Código de Processo Penal.  

As linhas-mestras do novo Código foram traçadas pela Lei n. 43/86, de 26 de 

setembro, que cuidou da autorização legislativa em matéria de Processo Penal. A ela se 

seguiu o Decreto-Lei n. 78/87, de 17 de fevereiro, que instituiu o novo Código de Processo 

Penal português.  

Conforme a exposição de motivos do novo Código de Processo Penal português, um 

dos fatores motivadores da nova codificação está na lição do Direito Comparado, tendo sido 

nomeada a Itália como fonte de inspiração.  

Países como Itália, Espanha, França e República Federal da Alemanha já 

empreendiam um “processo de profunda renovação das instituições processuais penais”303 

por terem “ciência jurídico-processual penal”, o que justificou a alteração portuguesa. 

                                                 
301 Id., ibid., p. 193. 
302 A propósito desse critério de escalonamento para a justificativa da incidência de um ou outro meio de 

obtenção de prova, no Brasil, ver: BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Hipóteses que autorizam o 

emprego de meios excepcionais de obtenção de prova. In: AMBOS, Kai; ROMERO, Eneas (Orgs.). Crime 

organizado. Análise da Lei 12.850/13. Barcelona: Marcial Pons, 2017, pp. 13-49. 
303 PORTUGAL. Decreto-Lei n. 78, de 17 de fevereiro de 1987. Diário da República, terça-feira, 17 de 

fevereiro de 1987. I série – número 40. Item 3, fl. 619. Paulo Dá Mesquita aponta a influência que o Progetto 

Preliminare exerceu na elaboração do Código de Processo Penal português (MESQUITA, Paulo Dá. A prova 
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Assim, o Decreto-Lei n. 78/87, no livro III (da Prova) também estabeleceu – 

rigorosamente nos moldes que se iniciou a discutir na Itália a partir de 1974, os quais 

marcaram território já no Progetto Preliminare, de 1978 e, enfim, culminaram com a 

relazioni al progetto preliminare, em 1987 – dois Títulos diversos: Título II (dos meios de 

prova)304 e Título III (dos meios de obtenção de prova)305.  

O modelo português bebeu da fonte da modificação italiana, como se vê, não só da 

expressiva previsão legal bifronte, seguindo o modelo italiano na discussão sobre a alteração 

legislativa ao longo de 14 anos até a consagração do Código de 1988, como, também, da 

doutrina recente que se formou em Portugal, outra vez ecoando o que vinha sendo debatido 

em torno dos projetos de novo Código de Processo Penal, chegando, ao final, às relazioni al 

progetto.  

Assim, Germano Marques da Silva aponta que  

 

os meios de obtenção da prova são instrumentos de que se servem as autoridades 

judiciárias para investigar e recolher meios de prova; não são instrumentos de 

demonstração do thema probandi, são instrumentos para recolher no processo 

esses instrumentos. Os meios de obtenção de prova distinguem-se dos meios de 

prova numa dupla perspectiva: lógica e técnico-operativa. Na perspectiva lógica 

os meios de prova caracterizam-se pela sua aptidão para serem por si mesmos fonte 

de convencimento, ao contrário do que sucede com os meios de obtenção da prova 

que apenas possibilitam a obtenção daqueles meios. Na perspectiva técnico-

operativa, os meios de obtenção da prova caracterizam-se pelo modo e também 

pelo momento da sua aquisição no processo, em regra nas fases preliminares, 

sobretudo no inquérito306. 

 

A novidade, com algum rigor sistemático na Itália e Portugal (ao menos no que tange 

à categorização topográfica e elenco de procedimentos em separado dos meios de prova em 

comparação aos meios de obtenção de prova), recentemente passou a ser assimilada pela 

doutrina brasileira e, inclusive, absorvida pontualmente pelo sistema de Direito Processual 

Positivo.  

                                                 
do crime e o que se disse antes do julgamento. Estudo sobre a prova no Processo Penal português à luz do 

sistema norte-americano. Coimbra: Coimbra Ed., 2011, p. 160, nota de rodapé).  
304 Compreendendo as matérias de prova testemunhal, declarações do arguido, assistente e partes civis, prova 

por acareação, prova por reconhecimento, reconstituição do fato, prova pericial, prova documental (arts. 128 a 

170 do Decreto-Lei n. 78/87).  
305 Compreendendo as matérias de exames, revistas e buscas, apreensões, escutas telefônicas (arts. 171 a 190 

do Decreto-Lei n. 78/87). 
306 SILVA, Germano Marques da. Curso de Processo Penal. 2. ed. Lisboa: Verbo, 1999, pp. 189-90. Com a 

mesma tábua de distinção, em apego à novidade italiana: VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Processo 

Penal. 2. ed. Lisboa: Almedina, tomo I, 2009; JESUS, Francisco Marcolino de. Os meios de obtenção da prova 

em processo penal. Lisboa: Almedina, 2011; ANTUNES, Maria João. Direito Processual Penal. Coimbra: 

Almedina, 2016, pp. 110-11.   
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No âmbito da doutrina brasileira, em atenção ao estudo do léxico das provas, mais 

uma vez o estudo de Antonio Magalhães Gomes Filho é crucial. O autor distinguiu os meios 

de prova dos meios de pesquisa ou de investigação da prova nos seguintes termos:  

 

os meios de prova referem-se a uma atividade endoprocessual que se desenvolve 

perante o juiz, com o conhecimento e participação das partes, visando a introdução 

e a fixação de dados probatórios no processo. Os meios de pesquisa ou 

investigação dizem respeito a certos procedimentos (em geral, extraprocessuais) 

regulados pela lei, com o objetivo de conseguir provas materiais, e que podem ser 

realizados por outros funcionários (policiais, por exemplo). [...] Outra importante 

distinção, ressaltada por Paolo Tonini, reside na surpresa que quase sempre 

acompanha a realização dos procedimentos de investigação, sem a qual seria 

inviável a obtenção das fontes de prova, ao passo que nos meios de prova é 

rigorosa a obediência ao contraditório, o que supõe tanto o conhecimento como a 

efetiva participação das partes na sua realização307. 

 

Para Gomes Filho, a distinção inaugurada na Itália “também é plenamente aplicável 

ao direito processual penal brasileiro.” Cita como exemplos de meios de prova as perícias, 

testemunhas e documentos, enquanto meios de obtenção de prova a busca e apreensão, as 

interceptações telefônicas, a infiltração de agentes, a interceptação ambiental de sinais 

eletromagnéticos, óticos e acústicos308. 

E, ainda que o Código de Processo Penal brasileiro vigente não tenha qualquer 

separação conceitual entre meio de prova e meio de pesquisa de prova, a doutrina trabalha 

com a distinção ora comentada.  

Badaró, por exemplo, que também segue a separação terminológica, lembra que o 

atual Código brasileiro nomeia como meios de prova os seguintes: exame de corpo de delito 

e perícias em geral, confissão, perguntas ao ofendido, testemunhas, reconhecimento de 

                                                 
307 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Op. cit., 2005, p. 309. Segue esse mesmo padrão de comparação 

Gustavo Torres Soares, ao elencar as distinções entre meios de prova e meios de pesquisa de prova quanto ao 

âmbito jurídico em que se realizam, quanto à forma de participação dos potenciais afetados e quanto à sua 

finalidade (SOARES, Gustavo Torres. Op. cit., 2016, p. 204). Guilherme Madeira Dezem menciona que “os 

meios de obtenção de prova (ou meios de pesquisa) ligam-se normalmente a mecanismos ligados a restrições 

da privacidade. Assim, por exemplo, é o caso da interceptação telefônica, da captação ambiental de imagens e 

sons que são exemplos de meios de obtenção de prova que bem traduzem o seu sentido.” (DEZEM, Guilherme 

Madeira. Op. cit., 2015, p. 389). Antonio Scarance Fernandes trata dos chamados meios de pesquisa ou 

obtenção de prova lembrando constituírem “normalmente providências de natureza cautelar” (FERNANDES, 

Antonio Scarance. Prova e sucedâneos de prova no Processo Penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 15, n. 66, maio-jun. 2007, p. 209). Adverte-se, aqui, que se nota 

estranheza na construção de conceito com o advérbio utilizado. Se algo “normalmente” pode se prestar a 

construir o conceito de alguma coisa, significa que “normalmente” o conceito em construção pode se dar de 

uma ou outra maneira. Por isso, não parece ser recomendável se seguir os critérios aqui indicados. 

“Normalmente” é expressão que pode ter muitas utilidades, mas não a de identificar algo. É inútil para se 

pretender conceituar algo.  
308 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Op. cit., 2005, p. 310. 



119 

 

pessoas ou coisas, acareação, documentos, indícios, busca e apreensão (a última, conquanto 

nomeada no Código como meio de prova, seria autêntico meio de obtenção de prova)309. 

Para Badaró,  

 

enquanto os meios de prova são aptos a servir, diretamente, ao convencimento do 

juiz sobre a veracidade ou não de uma afirmação fática (por exemplo, o 

depoimento de uma testemunha, ou o teor de uma escritura pública), os meios de 

obtenção de provas (por exemplo, uma busca e apreensão) são instrumentos para 

a colheita de elementos ou fontes de provas, estes, sim, aptos a convencer o 

julgador (por exemplo, um extrato bancário [documento] encontrado em uma 

busca e apreensão domiciliar). Ou seja, enquanto o meio de prova se presta ao 

convencimento direto do julgador, os meios de obtenção de provas somente 

indiretamente, e dependendo do resultado de sua realização, poderão servir à 

reconstrução da história dos fatos310. 

 

Em estudo posterior, além dessas lições, o autor afirma que  

 

os meios de prova se produzem no processo, sendo os elementos probatórios 

formados no ato de sua realização. Já nos meios de obtenção de prova colhe-se um 

elemento probatório que preexiste à realização do meio. Ou seja, os meios de prova 

referem-se a uma atividade endoprocessual que se desenvolve perante o juiz e as 

partes, visando à introdução de elementos probatórios no processo, enquanto que 

os meios de obtenção de prova dizem respeito a procedimentos, em geral 

extraprocessuais, de colheita de elementos a serem valorados posteriormente no 

processo. [...] A produção de um meio de prova lícito não afeta direitos das partes. 

São instrumentos processuais para os quais é previsto um rito probatório, 

permitindo introduzir no processo os elementos de uma fonte de prova. Já os meios 

de obtenção de prova são técnicas ocultas de investigação que restringem, 

legitimamente, direitos fundamentais do investigado, em geral liberdades públicas 

ligadas à sua privacidade ou intimidade ou à liberdade de manifestação do 

pensamento311. 

A distinção outra vez repetida é a de que “os meios de obtenção de provas, também 

chamados de meios de investigação ou de pesquisa de provas, são instrumentos para a 

colheita de fontes ou elementos de prova”312. 

                                                 
309 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2015a, pp. 384-5. 
310 Id., ibid., p. 383. 
311 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. A colaboração premiada: meio de prova, meio de obtenção de 

prova ou um novo modelo de justiça penal não epistêmica? In: MOURA, Maria Thereza de Assis; BOTTINI, 

Pierpaolo Cruz (Coords.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 130-1. A conexão entre os meios de 

obtenção – ou pesquisa – de prova e os direitos fundamentais vulnerados também é vista por Marcio Geraldo 

Britto Arantes Filho. Segundo o autor, “a fonte de prova pode ser desconhecida antes de se iniciar o percurso, 

o que torna necessária a investigação de sua existência ou inexistência. A tarefa de pesquisa pode ser obstada 

por direitos e garantias que integram a esfera do indivíduo. Por isso, com vistas a possibilitar a restrição de tais 

direitos e garantias para a descoberta de fontes de prova, o legislador delineia outros institutos: os meios de 

investigação de prova.” (ARANTES FILHO, Marcio Geraldo Britto. Op. cit., p. 29). 
312 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2015a, p. 385. Anteriormente, adotou-se essa 

terminologia ao enfrentar o tema dos meios de pesquisa de prova em matéria de agente infiltrado no Processo 

Penal brasileiro (VIEIRA, Renato Stanziola. 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 de prova em Processo Penal). Revista Brasileira de Ciências Criminais. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, nov./dez. 2010, p. 194). No sentido da predisposição dos meios de 

investigação de prova (terminologia preferida à utilizada por entender que o meio de “obtenção” induziria à 
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É seguro afirmar, portanto, diante da conformação dos sistemas processuais penais 

que, mais ou menos fielmente, esses seguem a matriz idealizada na Itália, em 1988, de que 

a categoria dos meios de pesquisa de prova tem como principais pontos de sustentação 

aqueles mesmos vistos no Progetto Preliminare, de 1978 e, depois, nas relazioni al progetto, 

de 1988.  

 

3.3.4 Crítica à categoria dos meios de pesquisa de prova 

 

Os meios de pesquisa de prova constituem categoria provocativa do estudo, não tanto 

pelas repetidas características que os separam dos meios de prova em Processo Penal 

(propalada ineficácia direta para fins de valoração judicial, aptidão de produção pela polícia 

judiciária ou Ministério Público em atividade típica de investigação preliminar, 

habitualidade de elemento surpresa como característica) e, sim, pelo aspecto da obtenção de 

elementos informativos propriamente ditos (pesquisa, captação, procura).  

Nesse último aspecto, com variável limitação que os meios de pesquisa de prova 

produzem no âmbito dos Direitos Fundamentais (como, por exemplo, intimidade e 

domicílio, no caso de busca e apreensão e mesmo de suspensão de sigilo telefônico, bancário 

ou fiscal), pode ocorrer a inadmissibilidade da informação ali obtida (art. 5º, LVI, CF/88)313. 

De qualquer sorte, e como se viu, é muito disseminada a ideia da bifurcação entre 

meio de prova e meio de pesquisa de prova, pois a matriz originária tem fundamentos 

conhecidos, não infensos a críticas, que colocam em xeque a sua idoneidade científica.  

Uma delas vem de Giulio Ubertis, ao apontar que a nova categoria probatória nada 

mais é do que um “conceito supérfluo, senão inclusive obscuro”314, que vem inclusive na 

contramão – por ele desejada – da simplicidade terminológica em matéria probatória.  

A crítica do autor se desenvolve a partir da própria ideia de prova pré-constituída – 

que, como visto, foi também levada em conta no Progetto Preliminare, de 1978, e nas 

relazioni al progetto como motivação da inauguração da categoria no cenário italiano – 

como é a prova documental.  

                                                 
violação de presunção de inocência) ao encontro da fonte de prova (ARANTES FILHO, Marcio Geraldo Britto. 

Op. cit., 2013, p. 75). 
313 A distinção entre inadmissibilidade e nulidade, a depender de se tratar de vício na colheita de meio de 

obtenção de prova e meio de prova foi vista por Antonio Magalhães Gomes Filho (GOMES FILHO, Antonio 

Magalhaes. Op. cit., 2005, p. 30). 
314 UBERTIS, Giulio. Op. cit., 2015, p. 82, rodapé 8.  
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Os exemplos de Ubertis para a crítica da ideia de meios de pesquisa de prova são 

contundentes: uma das razões elencadas nas relazioni al progetto é que tais meios de 

pesquisa redundariam no encontro de informações preexistentes ao processo, ou seja, provas 

pré-constituídas, que não se formam no processo. Mas a produção da prova documental – 

meio de prova pré-constituída por excelência – é disciplinada como meio de prova pelo 

sistema processual penal. Por essa crítica se aponta a falha de um dado conceitual importante, 

qual seja, a de que os meios de pesquisa de prova não são formados no processo, em oposição 

aos meios de prova.  

De outro prisma, a prova testemunhal (constituenda) não é, por si mesma e nem 

sempre, fonte direta de convencimento, pois por ela se adquire uma declaração dotada de 

atitude probatória gnoseologicamente igual à produzida pelo meio de pesquisa de prova da 

interceptação telefônica315.  

E por aí se desconstruiria outro pilar de sustentação da categoria, pois não é infalível 

a ideia de que os meios de pesquisa de prova se prestam indiretamente ao convencimento 

judicial, ao contrário do que seria visto com os meios de prova.  

Sob o enfoque do que habitualmente se vê unido aos meios de pesquisa de prova (o 

chamado “fator-surpresa”), Ubertis é ainda mais enfático na crítica: nem justifica a 

introdução de uma nova categoria normativa e epistemologicamente irrelevante a 

constatação de que os meios de pesquisa de prova se baseariam, em regra, no fator surpresa 

(única argumentação de qualquer fundamento contido nas citadas relazioni a dar sustentação 

à distinção proposta)316. 

É possível, nesse particular, aduzir uma observação. Os advérbios de modo 

(“normalmente”, “usualmente”, “habitualmente”, “em regra” ou outros com o mesmo 

sentido semântico), utilizados como caracterizadores para os meios de obtenção de prova 

(“normalmente” se dão sem ciência do investigado; “normalmente” ocorrem com o fator 

surpresa), não agregam coisa alguma em termos conceituais. Dizer que algo normalmente 

acontece não significa precisão conceitual, inclusive porque o fato de se admitir que pode se 

                                                 
315 “Mentre non si considera che neppure il mezzo di prova (tipicamente costituenda) ‘testimonianza’ è di per 

sé fonte di convincimento, consentendo esclusivamente l´acquisizone di una dichiarazine dotata di atitudine 

probatoria, gnoseologicamente non dissimile dall´enunciazione ricavabile dal cosiddetto mezzo di ricerca 

della prova ‘inteercettazione telefonica’.” (Id., ibid., p. 82, rodapé 8; UBERTIS, Giulio. Op. cit., 2018, p. 63, 

rodapé 8). 
316 Né giustifica l´introduzione di una nuova categoria normativamente ed epistemologicamente irrilevaante 

la constatazione che i mezzi di ricerca della prova si baserebbero di regola sul fattore sorpresa (única 

argomentazione di uma qualche fondtezza contenuta nella citata Relazione a sostegno della proposta 

distinzione). (UBERTIS, Giulio. Op. cit., 2015, p. 82, rodapé 8; UBERTIS, Giulio. Op. cit., 2018, p. 63, rodapé 

8). 
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dar sem a tal característica (surpresa, por exemplo), evidencia que é imprestável o conceito 

que dependa do que normalmente pode se dar.  

Mesmo em Portugal, com o acatamento do duplo critério (meio de prova e meio de 

pesquisa de prova) em âmbito do Direito Positivo, Paulo Dá Mesquita faz coro às críticas 

de Ubertis, por não ver na expressão “meio de pesquisa de prova” um “suporte 

epistemológico”317.  

De sua sorte, Paulo Pinto de Albuquerque chega a dizer que  

 

o pressuposto da distinção teórica entre meio de prova e meio de obtenção de prova 

é ainda o de um observador pré-Einsteiniano, cuja capacidade de observação é 

artificialmente separada da capacidade de avaliação. Essa distinção é ainda menos 

sustentável no âmbito da ciência jurídica, onde o observador (o intérprete) tem 

desde logo de isolar factos ‘juridicamente relevantes’ e, portanto, de os observar à 

luz do objetivo da observação318.  

 

A rígida separação advinda do sistema italiano também pode se mostrar problemática 

com base em outros fundamentos. Um deles é trazido por Gustavo Torres Soares que, ao 

encampar as lições vindas da Itália e aqui repetidas, principalmente por Gomes Filho, 

inicialmente rememora que  

 

os meios de investigação, meios investigativos, meios de pesquisa ou meios de 

obtenção de prova diferem-se dos meios de prova por serem empregados em 

atividade geralmente pré e extraprocessual, com muito pouca proatividade do 

imputado (para o qual, muitas vezes, é surpreendente) e destinada à busca de 

elementos de informação em sentido amplo e fontes de prova (das quais se poderá, 

em eventual processo, extrair elementos de prova)319. 

 

A repetição, com alguma variação redacional, das principais ideias vindas da Itália, 

em si, não deixa claro a quantas imprecisões o conceito pode se prestar. Mas, descendo em 

minúcias, é possível perceber novos problemas processuais a partir da categorização que 

separa o meio de prova do meio de pesquisa de prova.  

Assim, por exemplo, é o próprio Soares quem lembra que o mesmo “veículo 

epistemológico” (como, por exemplo, a juntada de documentos, audição de testemunhas e 

perícias) pode ser tanto meio de prova quanto meio de pesquisa de prova, a depender do 

momento em que a colheita da informação se dá, da sua finalidade, da profundidade 

                                                 
317 MESQUITA, Paulo Dá. Processo Penal, prova e Sistema Judiciário. Coimbra: Coimbra Ed., 2010, p. 107. 
318 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de. Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da 

República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 4. ed. Lisboa: Universidade Católica Ed., 2011, 

p. 331. 
319 SOARES, Gustavo Torres. Op. cit., 2016, p. 54. 
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cognitiva, da incidência ou não do contraditório na formação da informação e, inclusive, da 

autoridade destinatária do “elemento cognitivo veiculado”.  

Segundo Soares, 

 

caso o testemunho, documento ou perícia ocorra extrajudicialmente, sem 

contraditório e se destine à formação direta ou indireta da opinio delicti, trata-se 

de meio de investigação; caso ocorra sob o possível contraditório judicial e se 

destine à instrução processual e a influenciar no julgamento definitivo, trata-se de 

meio de prova320. 

 

Ora, se assim for, ou seja, se a distinção passa a ser feita a partir de um diagnóstico 

casuístico acerca do chamado “veículo epistemológico” com o qual o dado probatório chega 

ao processo, tornando intercambiáveis os conceitos de meio de prova e meio de pesquisa de 

prova, parece que também por esse argumento a separação conceitual aqui criticada não é 

cientificamente válida.   

A separação idealizada, pois, pode ser objeto de sérias críticas do ponto de vista da 

utilização do conceito, ora de meio de prova, ora de meio de pesquisa de prova. Aliás, mesmo 

em sistemas processuais que seguem a nova classificação, no campo das terminologias a 

expressão mais complica do que auxilia. Vale, a propósito, a expressão métodos ocultos de 

investigação, utilizada sobremaneira por Manuel da Costa Andrade, dentro dos quais 

estariam os meios de obtenção de prova321 ou, como mais recentemente se viu na doutrina 

brasileira, os meios de obtenção de prova, consideradas autênticas técnicas ocultas de 

investigação, como refere Badaró322.  

Nota-se, no Brasil, a disseminação da categoria jurídica que não chega a ser 

conceituada como autônoma, mas se constitui num agrupamento de tendência internacional 

em matéria de persecução penal específica no campo de terrorismo e no que 

convencionalmente se chama de “crime grave”, de acordo com normas multilaterais, a saber, 

as “Técnicas Especiais de Investigação” (TEIs).  

Tal categoria, como explica Vladimir Aras, além de ser de difícil conceituação, 

atende a algumas características (como, por exemplo, a surpresa ao investigado, o exercício 

mitigado do contraditório, o segredo na obtenção de informações) que as aproximam do que 

                                                 
320 Id., ibid., p. 55.  
321 ANDRADE, Manuel da Costa. “Bruscamente no verão passado”, a reforma do Código de Processo Penal. 

Observações críticas sobre uma Lei que podia e devia ter sido diferente. Coimbra: Coimbra Ed., 2009, p. 104). 
322 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2017, p. 130. 
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aqui se estudou como meios de prova ou meios de obtenção de prova ou meios de 

investigação de prova 323. 

A ideia que está por trás dessas “Técnicas Especiais de Investigação” é a maior 

efetividade de repressão e prova, como visto, de determinado perfil de criminalidade, contra 

o qual o país anuiu a combater e, para tanto, celebrou tratados internacionais. O exemplo 

mais emblemático de estímulo a essas “TEIs” pode ser visualizado no art. 20 da Convenção 

das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), 

ratificada internamente por força do Decreto n. 5.015/2004.  

De acordo com aquele documento, as chamadas “Técnicas Especiais de 

Investigação” podem exemplificativamente ser de entregas vigiadas, vigilância eletrônica e 

infiltração. E, como se sabe, com o advento da Lei Federal n. 12.850/13, essas e outras 

medidas de cunho probatório foram nomeadas como meios de obtenção de prova324.  

Destarte, é questionável a possibilidade de a categoria dos meios de pesquisa de 

prova ter alguma utilidade conceitual a partir de todos os exemplos tratados anteriormente, 

que colocam na penumbra a validade da separação entre o que sejam esses meios de pesquisa 

de prova quando separados dos meios de prova.  

A discussão pode se tornar mais frutífera do ponto de vista do Direito Processual 

brasileiro se a consideração deixar de ser rigorosamente separadora entre meio de prova e 

meio de obtenção (ou pesquisa) e se refletir sobre essa última categoria como técnica de 

apoio ou como técnica de investigação.  

O que se pretende é, em regra, obter alguma fonte de prova e, para isso, o que há é 

um arsenal de meios, métodos, com aparatos, instrumentais e, inclusive, a depender do caso, 

instrumentação pela utilização de investigados (agente infiltrado, por exemplo). De 

qualquer sorte, há previsão de procedimentos, de técnicas, de meios de suporte, tudo para 

atingir uma fonte de prova.  

A aproximação conceitual feita entre meio de prova e meio de obtenção, para depois 

se fazer entre ambos uma separação é, além de artificial e falha, pouco producente. O que 

parece necessário é a lembrança de que as Técnicas Especiais de Investigação, ou meios de 

                                                 
323 ARAS, Vladimir. Técnicas especiais de investigação. In: CARLI, Carla Veríssimo de (Coord.). Lavagem 

de dinheiro: prevenção e controle penal. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013, pp. 506, 512. 
324 Ainda assim há quem cuide dessas medidas como “meios de prova” (LEMOS, Bruno Espiñeira; 

QUINTIERE, Victor Minervino. Técnicas Especiais de Investigação no Processo Penal. Belo Horizonte: 

D´Plácido, 2017, p. 26). O Código Procesal Penal de la Nación da Argentina, a propósito, disciplina, a partir 

do art. 182, uma série de técnicas especiais de investigação, como agente encoberto, agente revelador, 

informante, entrega vigiada. 
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obtenção de prova, sendo utilizadas na fase preliminar da persecução penal, demandam a 

criteriosa análise pois é – sabidamente – a partir deles que se irá obter a fonte de prova.  

Em outras palavras, o problema, mesmo, não está na nomenclatura com que se trate 

o fenômeno probatório, mas, sim, no controle da admissibilidade do resultado que dele 

advém. Por isso, um eixo necessário, sobre o qual aqui se reflete, é o de filtragem para a 

admissibilidade das informações obtidas no Processo Penal.  

Prefere-se, por isso, ainda que não se encampe tampouco a natureza aproximativa de 

prova cautelar, utilizar com ressalvas a expressão meio de pesquisa de prova 325. Mais 

adequado seria que o tratamento de toda e qualquer medida ou atividade de pesquisa dos 

fatos que atingisse direitos fundamentais do investigado ou acusado, e que não se 

qualificasse como idônea, por si, a justificar valoração judicial direta, constituísse técnica de 

investigação. Como aponta Marcelo Vinícius Vieira, de mais a mais, essa categoria 

problemática, a partir do afã classificatório que a separa dos meios de prova, não tem função 

diretamente cognitiva, mas somente instrumental326.  

Os problemas científicos apontados na pretendida categorização idealizada pela Itália 

e difundidos tanto no âmbito doutrinário quanto no do Direito Positivo de países como 

Portugal e Brasil, fazem com que se reflita sobre outra categoria terminológica, qual seja, a 

dos atos de investigação. 

 

3.4 Atos de investigação e atos de prova  

 

Soares afirma que os chamados “meios de investigação” são a face visível do “ato de 

investigação”327. Essa própria categoria, conhecida no Brasil, se distancia da novidade 

terminológica italiana porque tradicionalmente separa os chamados “atos de investigação” 

dos nomeados “atos de prova”, que desde logo se assumirá neste estudo serem equipolentes 

a “atos de instrução”.  

Mesmo que em um ou outro sentido se possa pretender aproximar a distinção ora 

tratada da sistemática anteriormente explicada, didaticamente os atos de prova podem se 

circunscrever a estarem dirigidos ao juiz para convencê-lo da verdade de uma afirmação, 

servirem ao processo e integrarem o Processo Penal, dirigirem-se à formação de juízo de 

                                                 
325 Márcio Geraldo Brito Arantes Filho parece se encaminhar em sentido distinto (ARANTES FILHO, Marcio 

Geraldo Britto. Op. cit., 2013, p. 53). 
326 VIEIRA, Marcelo Vinícius. Op. cit., 2017, p. 41. 
327 SOARES, Gustavo Torres. Op. cit., 2016, p. 55. 
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certeza, servirem à sentença penal, dependerem de observância de publicidade, contradição 

e imediação e serem praticados perante o juiz da causa328. 

Em comparação, os atos de investigação não se referem a uma afirmação, mas a uma 

hipótese, pois servem à investigação preliminar, e visam atingir juízo de probabilidade ao 

invés do de certeza. Mais que isso, não observam com tanto rigor a publicidade, contradição 

e imediação. Influem na formação da opinio delicti, e não se destinam à sentença. Podem, 

enfim, ser praticados pelo Ministério Público ou pela polícia judiciária329. 

Os atos de investigação, na terminologia seguida por Aury Lopes Júnior e Ricardo 

Jacobsen Gloeckner, seriam os únicos com a produção admissível em investigação 

preliminar, sob pena de haver contrassenso em “outorgar maior valor a uma atividade 

realizada por um órgão administrativo, muitas vezes sem nenhum contraditório ou 

possibilidade de defesa e ainda sob o manto do sigilo”330. 

Essa rigorosa lógica pode ser observada entre autores espanhóis que separam a 

categoria de atos probatórios de cada fase processual, tipicamente em atos de prova e atos 

de investigação. Esses últimos se reduzem às chamadas “diligencias sumariales” e, na lição 

de Gimeno Sendra, “servem para facilitar as partes na fundamentação fática de seus 

respectivos escritos de qualificação ou acusação, mas não permitem ao juiz ou tribunal 

sentenciante estender sobre eles seu conhecimento na declaração de fatos provados”331. 

Ainda, porém, que se nomeie, a exemplo dos autores, um lado dessa categoria como 

“atos de prova”, é conhecida no Brasil, e remonta ao tempo do Império, a categoria de “atos 

de instrução”332.  

Os chamados “atos de instrução” são vistos no Brasil, resumidamente, como tendo 

as mesmas características dos “atos de prova”. O ato de instrução (praticado ao longo da 

investigação preliminar) tem o fim de aparelhar o juiz para julgar. São, especialmente, atos 

de instrução os probatórios e os periciais.  

                                                 
328 LOPES JÚNIOR, Aury; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação preliminar no Processo Penal. 5. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 322. 
329 Id., ibid., p. 323. 
330 Id., ibid., p. 323. 
331 DEU, Teresa Armenta. Leciones de Derecho Procesal Penal. 3. ed. Madrid: Marcial Pons, 2007, p. 372. 

Nessa esteira, a partir tanto do previsto no art. 299, quanto no art. 741, da Ley de Enjuiciamento Criminal “los 

actos de investigación, en definitivo, se encaminham a fundar suficientemente la imputación, la adopción de 

medidas cautelares y la petición de apertura de juicio oral o de sobreseimiento; pero nada más. Em otros 

términos, los actos de investigación llevados a cabo durante la instrucción no están dirigidos a fundar la 

sentencia penal. Sólo los actos de prueba practicados em el juicio oral servirán de fundamento a la ssentencia 

(art. 741.1. LECrim).” (Id., ibid., p. 143).  
332 SAAD, Marta. O Direito de Defesa no Inquérito Policial. São Paulo: RT, 2004, p. 172. 
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Os atos de instrução, segundo essa outra vertente doutrinária, são efetivamente 

praticados em investigação preliminar junto a atos de investigação, e atendem não 

necessariamente ao objetivo de se proferir uma sentença, mas sim, ao de instrumentalizar 

que o juiz decida se há fundamento para a acusação ou para medida cautelar, por exemplo333. 

A partir da distinção do alcance do que pode ser considerado “ato de prova” ou “ato 

de instrução”, é que se afirma que enquanto o ato de investigação é o da procura de fontes 

de prova que indiquem a existência de crime e de sua autoria, como providências e 

diligências tomadas pela autoridade policial tão logo perceba a infração penal, a instrução é 

a construção, preparação, provimento, aquisição ou transmissão de conhecimentos.  

Nessa medida, e observando que isso pode ocorrer mesmo em fase preliminar da 

persecução penal brasileira, há entendimento que “com a redução a escrito da diligência 

efetuada, passa-se, então, da investigação à instrução”334. 

Pode-se sustentar, contudo, que o Processo Penal espanhol trabalha com essa 

distinção, admitindo tanto a realização de atos de investigação quanto de instrução (ou atos 

de prova) na primeira fase da persecução penal.  

Para o autor espanhol que coaduna com esse pensamento, enquanto os atos de 

investigação são vistos como  

 

[...] aqueles que se realizam na fase instrutória ou sumária de todo processo penal 

e tem por finalidade introduzir os fatos no procedimento, esclarecendo-os e 

contribuindo a formar no juiz o juízo de probabilidade suficiente para dispor da 

imputação e adotar as oportunas medidas cautelares, não constituindo por si 

mesmos provas de carga, ainda que possam proporcionar dados probatórios para 

a fase do juízo oral (os chamados atos de prova são aqueles) tendentes a alcançar 

o convencimento psicológico do julgador sobre a existência ou inexistência de 

dados fáticos que tenham sido aportados ao processo, e que tendem a formar a 

certeza judicial sobre a pré-existência dos mesmos e que têm que constituir em seu 

dia a declaração de fatos provados335. 

 

Por esse prisma distinto, e de volta ao ponto do Processo Penal brasileiro, parece que 

“o inquérito policial possui atos de investigação e atos de instrução, distintos entre si”, 

porque, como visto, “investigação é toda atividade destinada à elucidação do fato e sua 

autoria, enquanto instrução é atividade tendente a registrar por escrito os resultados obtidos 

por aquela”336. 

                                                 
333 Id., ibid., p. 167. 
334 Id., ibid., p. 167. 
335 GUEVARA, Juan Burgos Ladron de. El valor probatório de las diligencias sumariales en el proceso penal 

español. Madrid: Civitas, 1992, p. 77. De acordo com o autor, os atos de prova ocorrem na fase investigatória 

justamente em razão da liberdade de meios de prova em processo penal.   
336 SAAD, Marta. Op. cit., 2004, p. 170.  
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Ao fim e ao cabo, como lembra Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, “sempre aflora 

o embaraço em distinguir investigação e instrução preliminar, prejudicando a construção dos 

dispositivos.” Segundo o autor,  

 

investigação consiste no indagar, de modo metódico e continuado, a respeito de 

certa noticiada ocorrência. Quem investiga só rastreia o fato – que lhe pareceu 

ilícito e típico –, suas circunstâncias, bem como possível autoria. A investigação, 

ou averiguação pode levar a uma proposição simples; cabendo à instrução concluir 

se verdadeiro ou falso o mero enunciado. Em regra e por isso, a investigação 

antecede à instrução preliminar337. 

 

Ainda assim, de acordo com Pitombo,  

 

já, em ambas as fases da persecução penal, a instrução mostra-se como atividade 

– que a proposição, simples ou qualificada, provocou –, dirigida e tendente a 

colher ou produzir prova, sobre a existência de fato, que se desenha ilícito e típico; 

e, ainda, lhe indicar o agente, ou agentes. Na fase preliminar, ou prévia, ou 

preparatória da ação penal, de índole condenatória, a polícia judiciária pratica atos 

de investigação e outros de instrução criminal, suscetíveis de se repetirem, em 

juízo, ou não”338. 

 

Em outros termos, existem no inquérito, atos de investigação e atos de instrução, 

sendo impossível um reducionismo à admissibilidade pura e simples, exclusivamente de atos 

de investigação. Primeiro, afirma Marta Saad, se investiga, e depois se praticam  

 

atos de instrução, por meio dos quais posteriormente o juiz molda seu 

convencimento para a formação do juízo de acusação e com base nos quais 

também se forma o juízo para a decretação da prisão preventiva, do arresto e 

sequestro de bens, da busca e da apreensão339. 

 

Esclarecida a questão terminológica, importa refletir, dentro da categorização, sobre 

o que se pode realizar no âmbito de investigação em termos de produção antecipada ou 

irrepetível de informações. Resgata-se, com isso, a ideia do fio condutor deste estudo – o 

controle da admissibilidade da produção de elementos de prova. 

 

3.5 Atos de produção probatória irrepetível, cautelar e antecipada 

 

                                                 
337 PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Breves notas em torno do Anteprojeto de Lei, que objetiva modificar 

Código de Processo Penal, no atinente à investigação policial. In: SHECAIRA, Sérgio Salomão (Org.). Estudos 

criminais em homenagem a Evandro Lins e Silva: criminalista do século. São Paulo: Método, 2001, p.  344. 
338 Id., ibid., p. 344. 
339 SAAD, Marta. Op. cit., 2004, pp. 173-4. 
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Tradicionalmente, se conhecia no sistema Processual Penal brasileiro, a distinção 

entre atos de instrução probatória irrepetíveis e repetíveis. Com base nessa distinção é que 

em texto publicado antes do advento da Lei n. 11.690/2008, Saad separava os atos de 

instrução na investigação em “definitivos ou irrepetíveis” de um lado e “transitórios ou 

repetíveis” de outro. Segundo a autora,  

 

[...] os atos irrepetíveis possuem efeito judiciário absoluto e se transmitem, de 

forma definitiva, para o bojo de eventual ação penal. São indistintamente 

chamados de atos permanentes, irrepetíveis, irrenováveis, definitivos, 

irreproduzíveis, elementos informativos de cunho perene, ou ainda, peças de real 

valor340. 

 

Com a reforma Processual Penal referida, contudo, a categorização dos atos de 

produção de dados probatórios se tornou mais complexa, na medida em que a redação 

conferida ao art. 155, do Código de Processo Penal, passou a tratar de três categorias: atos 

probatórios cautelares, atos probatórios não repetíveis e atos probatórios de produção 

antecipada.  

Com essa nova especificação, mostrou-se importante o estudo do léxico, seja do 

ponto de vista de aproximação conceitual do que pode ser cada uma dessas distintas 

categorias probatórias, seja na incidência do contraditório na formação e produção de cada 

uma dessas informações.  

No primeiro plano, conquanto  Gomes Filho entende que a distinção entre provas 

cautelares e provas antecipadas não tenha relevância prática341, é interessante a separação 

entre as três categorias.  

Segundo Soares, do ponto de vista da gravidade da situação que pode motivar a 

decisão pela produção das informações em cada uma dessas três modalidades excepcionais, 

haverá a seguinte gradação: a situação será emergencial e, assim, de solução absolutamente 

impostergável (produção de informações irrepetíveis), ou será urgente e, com isso, a solução 

deve ser tomada em prazo rápido, mas com menor gravidade do que a situação emergencial 

                                                 
340 Id., ibid., pp. 176-8. 
341 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. 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: Revista dos Tribunais, 2009, p 253. Para Gomes Filho, “o que o procedimento cautelar propicia é 

justamente a antecipação da formação da prova. A diversidade terminológica tem sua raiz na consideração do 

meio ou do resultado: a medida acautelatória é o instrumento para a antecipação da produção da prova.” 
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(produção de informações de cunho cautelar), ou, enfim, será rotineira, isto é, ordinária (caso 

de antecipação de produção probatória)342.  

 

3.5.1 Atos de produção probatória irrepetível 

 

A irrepetibilidade que pode circunscrever a uma determinada informação que se 

deve produzir ou a uma situação concreta que torne a produção urgente é noção conhecida 

do Direito Processual brasileiro.  

A situação está na natureza da prova que, como dizem Lopes Júnior e Gloeckner, 

“tem de ser realizada no momento do seu descobrimento, sob pena de perecimento ou 

impossibilidade de posterior análise”343. Irrepetível, por exemplo, é o reconhecimento344, a 

realização de algumas perícias, como a do exame do local do crime (art. 169, CPP).  

Em arremate, para Soares,  

 

a prova penal irrepetível ou elemento probatório penal de produção irrepetível, é 

aquele pré-constituído em situação de emergência temporal e inviável 

judicialidade, cuja fonte probatória tem qualidade epistemológica irrecuperável 

após perdida sua única oportunidade (muitas vezes sob surpresa do imputado), ou 

exponencialmente diminuída com o passar do tempo, até se perder em curto 

interregno345. 

A prova irrepetível, na lição de Badaró, é aquela que decorre de  

 

uma situação de contraditório impossível, em razão de causas que incidem 

externamente sobre a fonte de prova, impedindo sua aquisição processual em 

contraditório. A impossibilidade pode decorrer de causa natural (por exemplo: a 

                                                 
342 A classificação do autor tomou de empréstimo os termos utilizados na literatura médica, na referida gradação 

(SOARES, Gustavo Torres. Op. cit., 2016, pp. 65-6, rodapé 101). 
343 LOPES JÚNIOR, Aury; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen, 2013, pp. 215-6 e 327. Assim também, LOPES 

JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 335. 
344 Mariângela Tomé Lopes, com amparo em doutrina argentina, aponta que “esse meio de prova, em razão da 

especial natureza que o reveste, é um ato definitivo e irreprodutível, pois não pode ser repetido em condição 

idêntica.” Segundo essa autora, “o reconhecimento é irreprodutível, pois não pode ser renovado nas mesmas 

condições. Qualquer novo reconhecimento estará viciado, pois influenciado pelo primeiro. A partir do 

momento que o reconhecedor teve contato com a pessoa a ser reconhecida, a imagem guardada na memória 

influirá no segundo reconhecimento. Assim, estará o ato viciado. É, portanto, meio irrepetível de prova.” 

LOPES, Mariângela Tomé. Algumas questões controversas acerca do reconhecimento. In: RASCOVSKI, Luiz 

(Coord.). Temas relevantes de direito penal e processual penal. São Paulo: Saraiva, 2012, pp .198-199. 

LOPES, Mariângela Tomé. O reconhecimento de pessoas e coisas como um meio de prova irrepetível e 

urgente. Necessidade de realização antecipada. Boletim IBCCRIM, ano 19, n. 229, pp. 6-7, São Paulo: 

IBCCRIM, dez. 2011. FRANÇA, Rafael Francisco. Meios de obtenção de prova na fase preliminar criminal: 

considerações sobre reconhecimento pessoal no Brasil e na legislação comparada. Revista Brasileira de 

Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 112, jan./fev. 2015, p. 336. 
345 SOARES, Gustavo Torres. Op cit., 2016, p. 66. 
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morte da testemunha) ou de um comportamento ilícito do acusado ou de terceiro 

(por exemplo: violência, ameaça, suborno ou mesmo assassinato do depoente)346.  

 

Por essa característica, aliás, ela é aquela produção probatória “de mais baixo 

potencial epistemológico, na medida em que não se trata de atenuação, mas de ausência de 

contraditório”347. 

 

3.5.2 Atos de produção probatória cautelar 

 

Já a nota de cautelaridade na produção de dados probatórios, conforme a distinção 

que se tem feito, é comparativamente menos impactante do que a da irrepetibilidade.  

Cuida-se, aqui, de informações que podem vir a ser produzidas em momento 

posterior, mas, seja pela relevância na produção em momento anterior ao regular, seja pela 

pertinência dessa mesma medida, seja pelo perigo antevisto em se aguardar a produção 

futura, decide-se antecipar a produção probatória.  

Distintamente do que se vê com a irrepetibilidade, normalmente adstrita à elaboração 

de provas técnicas e periciais, na cautelaridade o que se vê como exemplo é a produção de 

informações a partir de fontes pessoais348. 

Por se tratar de situação menos gravosa (do ponto de vista da imperiosidade de se 

antecipar em definitivo a colheita do dado probatório, haja vista as comparações entre 

emergência e urgência e, assim, imperatividade ou recomendação de antecipação da 

                                                 
346 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. O valor probatório do inquérito policial. In: AMBOS, Kai; 

MALARINO, Ezequiel; VASCONCELOS, Eneas Romero de (Coords.). Polícia e investigação no Brasil. 

Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, p. 275. 
347 Id., ibid., p. 276. 
348 “O exemplo  clássico pode ser colhido, com ponderações, da redação ainda original do art. 225 do CPP: o 

depoimento judicial da testemunha (ou vítima) sobre a qual paire, por motivo de idade ou moléstia grave 

(inclusive em decorrência do suposto crime), justo receio de que, na ocasião da futura e regular instrução 

probatória, tenha perecido ou esteja impossibilidada de depor.” (SOARES, Gustavo Torres. Op cit., 2016, pp. 

69-70). Para esse autor, ainda, “o art. 225 do CPP utiliza a expressão “antecipadamente” para se referir à 

produção probatória cautelar. Entretanto, como já dito acima, a “produção antecipada de provas” não se 

confunde com a “produção de provas antecipadas”: a “produção antecipada de provas” cuida do gênero provas 

pré-constituídas; a “produção de provas antecipadas” é espécie, limitada às provs legitimamente antecipadas.”” 

(SOARES, Gustavo Torres. Op cit., 2016, p. 69, rodapé 108).  LOPES JÚNIOR e GLOECKNER também 

entendem que o art. 225 se liga à situação de cautelaridade, e tratam do dispositivo à luz do que tomam por 

“medida cautelar de produção antecipada de prova”. (LOPES JÚNIOR, Aury; GLOECKNER, Ricardo 

Jacobsen, 2013, pp.215-216). Diversamente, por entender que a situação do art. 225 do Código de Processo 

Penal se liga à ‘verdadeira produção emergencial e antecipada de prova’, ao passo que o art. 366 do CPP 

versaria sobre ‘medida cautelar incidental ad perpetuam rei memoriam’, que visa à segurança da prova, tão 

somente documentando algum fato cujo desaparecimento seja provável, para que, posteriormente, possa ser 

utilizado como prova.” (PELUSO, Vinícius de Toledo Piza. Revelia e produção antecipada da prova 

testemunhal no processo penal (art. 366 do CPP). In: Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, n. 72, maio-jun. 2008, p. 195). 
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colheita de informação, tudo a partir do que parece ser o diagnóstico de perecimento 

imediato da informação no primeiro caso e risco previsível de futuro perecimento, no 

segundo), “os elementos probatórios de produção cautelar devem necessariamente ser 

elaborados em sede judicial, mediante proposição probatória veiculada por requerimento ao 

juízo competente e sob o possível contraditório”349. 

De acordo com Badaró, na situação de produção de prova cautelar, “a urgência na 

obtenção ou no exame do elemento probatório faz com que não se possa instaurar um 

contraditório contemporâneo à sua produção. A produção de uma prova em contraditório 

demanda tempo que, nesse caso, é inimigo da urgência”350. 

 

3.5.3 Atos de produção probatória antecipada 

 

Quanto à terceira categoria – os atos de produção probatória antecipada – esses estão 

vinculados à situação de oportunidade temporal rotineira ou só aparentemente breve e 

judicialidade desnecessária, acidental ou só aparentemente inviável351.  

A propósito dessa categoria, Gomes Filho lembra da sistematização de Calamandrei 

para asserir que  

 

os procedimentos instrutórios antecipados são aqueles mediante os quais a 

formação das provas ou a aquisição e o controle das provas pré-constituídas 

ocorrem não no processo e no momento oportuno, mas antes da própria 

instauração da relação processual352. 

 

O exemplo é o da juntada de documentos que poderiam ser livremente acessados 

pelos interessados, como a própria situação de emergência ou urgência putativas (situação 

de antecipação na necessidade de realização de exame necroscópico e situação de 

cautelaridade de velhice que induzia a crer na justificativa da antecipação de depoimento 

testemunhal), nas quais, não tendo se concretizado nem a situação de emergência e nem de 

urgência, posteriormente se admita a valoração da prova que era aparentemente irrepetível 

ou aparentemente cautelar353.  

                                                 
349 SOARES, Gustavo Torres. Op. cit., 2016, p. 70. 
350 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2016, p. 274. 
351 SOARES, Gustavo Torres. Op. cit., 2016, p. 73. 
352 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Op. cit., 2009, p. 253. 
353 Os exemplos são de SOARES, Gustavo Torres. Op. cit., 2016, pp. 74-5. 
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Nesse sentido, aponta Badaró que na terceira situação (prova antecipada), a urgência 

na realização “decorre do risco conhecido e previsível de perecimento da fonte de prova ou 

mesmo da grande dificuldade em produzi-lo no momento procedimental adequado”354. 

Vale lembrar, por se tratar de nova categoria instituída no cenário processual penal 

brasileiro a partir de 2008, que a separação entre prova irrepetível e prova antecipada pode 

sugerir efeitos práticos relevantes. Isso porque, de acordo com Badaró,  

 

na prova irrepetível, não houve contraditório na sua produção e não poderá mais 

haver, porque a fonte de prova, por fatores imprevisíveis, não mais está disponível. 

Já na prova antecipada, fatores previsíveis de risco de indisponibilidade da fonte 

de prova justificaram sua produção antecipada, mas em contraditório de partes e 

perante um juiz. Em suma, numa não há contraditório; noutra, ele se realiza antes 

do momento normal355. 

 

Nesse detalhe de distinção entre situações de prova irrepetível e prova antecipada, 

pode-se ver que o ato irrepetível é aquele, como diz Nicolás Schiavo, que  

 

deve ser rodeado de determinados resguardos porque uma vez realizado 

desaparece – por sua natureza – a possibilidade de ser reiterado, de onde vem que 

os efeitos probatórios emergentes do mesmo se projetem até todas as etapas do 

processo. Ao contrário, o ato de antecipação extraordinária de prova é um 

procedimento específico para dotar de igual caráter – projeção probatória até todas 

as etapas do processo – a um ato processual que por sua natureza pode ser 

reiterado356. 

 

Uma nota que dá relevância ao estudo dessa tríplice abordagem é a consideração de 

que nas três situações (irrepetibilidade, cautelaridade ou antecipação) há sempre menção à 

informação ser pré-constituída à persecução penal, ou nela constituída (rectius: 

constituenda).  

Exemplo de tal relevância é o tratamento conferido à pré-constituição do elemento 

probatório nas situações de irrepetibilidade ou antecipação da constituição da prova. Tanto 

a situação da pré-constituição como a de antecipação servem, na lição de Teresa Armenta 

Deu, como validação de valoração judicial aos elementos colhidos antes da fase do juízo 

oral357. De sua sorte, além de concordar com a excepcionalidade de, nessas situações, os 

elementos de informação servirem de fundamento para sentenças que podem até ser de 

                                                 
354 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2016, pp. 275-6. 
355 Id., ibid., p. 276.  
356 SCHIAVO, Nicolás. Código Procesal Penal de al Provincia de Buenos Aires. Análisis doctrinal y 

jurisprudencial. Artículos 266-542. 2. ed. Buenos Aires: Hammurabi, 2015, p. 71. 
357 DEU, Teresa Armenta. Op. cit., 2007, p. 144.  
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condenação, Gimeno Sendra entende que o elemento unificador entre a antecipação e a 

preconstituição é justamente a irrepetibilidade do ato probatório358. 

A variação conceitual faz com que se caminhe em nova separação terminológica, em 

observância ao que se pode entender por uma característica probatória definida e, assim, 

consequentemente, a observância do contraditório na sua produção e admissibilidade.  

 

3.6 Provas pré-constituídas e provas constituendas 

 

Essa separação se mostra relevante porque, como acima adiantado, o ato de colheita 

da informação (seja ela repetível, antecipada, cautelar ou não, e esteja ou não vinculada à 

fase judicial da persecução penal) pode se vincular às chamadas provas constituídas no 

processo (constituendas) ou, diversamente, pré-constituídas.  

E, nessa distinção, há regimes específicos do contraditório na produção da prova e, 

consequentemente, deve haver na admissibilidade de tais informações. Assim, enquanto as 

chamadas provas pré-constituídas, na lição de Badaró, “dizem respeito a fontes de 

conhecimento pré-existentes ao processo”, as provas “constituendas são constituídas e 

produzidas com atos do processo. As provas constituendas se formam no âmbito do 

processo, enquanto as provas pré-constituídas existem fora do processo, em procedimentos 

extraprocessuais”359. 

Mesmo em ordenamentos distintos do brasileiro, como é o caso do italiano, que não 

tem rigorosa distinção terminológica entre prova cautelar, irrepetível e antecipada360, a 

abordagem doutrinária se mostra útil nessa separação conceitual.  

Assim, por exemplo, para Franco Cordero, em monografia prévia à vigência do 

Codice di Procedura Penale, de 1988, “às provas que preexistem na realidade 

                                                 
358 Id., ibid., pp. 373-4. Analogamente, e sem maiores aprofundamentos: SOLER, José María Rifá; 

GONZÁLEZ, Manuel Richard; BRUNO, Iñaki Riaño. Derecho Procesal Penal. Pamplona: Fondo de 

publicaciones del gobierno de Navarra. Instituto Navarro de Administración Pública, 2006. Em classificação 

particular, que bem significa como o tema ainda é tormentoso, José Maria Asencio Mellado vê em separado os 

requisitos da “irrepetibilidade” (que pode ser tanto previsível como não previsível), urgência, preconstituição 

da prova e antecipação da prova (MELLADO, José Maria Asencio. Derecho Procesal Penal. Valencia: Tirant 

lo Blanch, 2008, pp. 254-9). 
359 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2016, p. 262; BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. 

Op. cit., 2015a, p. 388. Nesse ponto há particular divergência entre o autor referido e Gustavo Torres Soares. 

O último, ao que parece, diverge do primeiro porque coloca a categoria de prova “pré-constituída” como gênero 

dentro do qual as espécies seriam as três modalidades há pouco referidas (provas cautelares, não repetíveis e 

antecipadas). (SOARES, Gustavo Torres. Op. cit., 2016, pp. 58-9, rodapé 83). 
360 “Na Itália, portanto, prova ‘antecipada’ e ‘cautelar’ tendem à equivalência embora se repitam: nenhum dos 

dois termos é estabelecido no CPP italiano.” (SOARES, Gustavo Torres. Op. cit., 2016, pp. 64-5). Não é foco 

do presente capítulo, mas na Itália há, conforme arts. 392 a 404 do Codice di procedura Penale, o instrumento 

de incidente probatório, expediente para a produção de elementos probatórios de forma antecipada.  
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extraprocessual, se contrapõem aquelas formadas no processo. As primeiras consistem em 

uma coisa, as outras trazem origem de uma atividade desenvolvida segundo o rito previsto 

pelas normas”361. 

Para Taruffo, enquanto as provas “pré-constituídas” são aquelas decorrentes de 

procedimentos extraprocessuais e se formam fora do processo, as chamadas por ele de 

provas “de formação processual” decorrem de procedimentos processuais nos quais as 

formas se formam no âmbito do processo362. 

Em âmbito mais recente, inclusive, Paolo Ferrua revela ser adepto dos mesmos 

critérios de distinção, e aponta que  

 

as provas constituídas são aquelas formadas no interior da sede processual em 

sentido lato, o que inclui a atividade desenvolvida pelos órgãos inquiridores: 

declarações de testemunhas e imputados, reconhecimentos, confrontos, perícias, 

experimentos judiciais, etc. Provas pré-constituídas ou extra constituídas são todas 

as outras, ou seja, as provas pertencentes a uma realidade externa ao processo 

(coisas pertencentes ao crime, declarações extraprocessuais, documentos, 

fotografias, registros em vídeos, impressões digitais e, mais em geral, qualquer 

acontecimento do mundo externo que possa assumir relevância para a prova do 

fato imputado)363. 

 

A distinção é importante porque, se por um lado, as provas constituendas se formam 

dentro do processo, com participação (em sua produção) das partes, com as provas pré-

constituídas nada disso acontece, já que elas apenas “entram” no processo já formadas, ou, 

em termos menos técnicos mas consagrados, com a sua mera “juntada”.  

Nas provas pré-constituídas, enfim, o procedimento de formação da prova – daí ser 

relevante a lição dos autores anteriormente referidos – é peculiar e o filtro de controle  (pelo 

contraditório) na produção probatória e, inclusive, admissibilidade pelo juízo, é distinto do 

que é feito em matéria de prova constituenda.  

                                                 
361 Tradução livre da seguinte passagem: “a prove che preesistono nella realtà extraprocessuale, si 

contrappongono quelle formate nel processo. Le prime consistono in una cosa; le altre traggono origine da 

un´attività svolta secondo il rito previsto dalle norme.” (CORDERO, Franco. Op. cit., 1963, p. 55). 
362 TARUFFO, Michele. La prueba de los Hechos. Trad. Jordi Ferrer Beltrán. Madrid: Trotta. 2002, p. 378. 

Em outra passagem, repete-se que “prueba preconstituida es aquella que se crea antes y fuera del processo, 

mienras que es de formación procesal aquella que se forma en el processo, con los procediminentos 

expressamente previstos por la ley.” (Id., ibid., p. 468). 
363 Tradução livre do seguinte texto: “prove constituite sono quelle formate all´interno della sede processule 

latamente intesa, che include anche l´attività svolta dagli organi inquirenti: dichiarazoni rese da testi ed 

imputati, ricognizioni, confronti, perizie, esperimenti giudiziali, ecc. Prove precostituite o extra-costituite sono 

tutte le altre, ossia le prove appartenenti ad una realtà esterna al processo (cose pertinente al reato, 

dichiarazioni extraprocessuali, documenti, fotografie, videoregistrazioni, impronte digitali, e, più in generale, 

qualsiasi accadimento del mondo esterno che possa assumere rilevanza per la prova del fatto imputato).” 

(FERRUA, Paolo. La Prova nel processo penale. Struttura e procedimento. 2. ed. Turim, Italy: Giappichelli, 

v. I, 2017a, p. 65). Nesse sentido, ainda: TONINI, Paolo; CONTI, Carlotta. Op. cit., 2014, p. 66. 
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Com razão, Badaró resume esse panorama ao asserir que  

 

as provas pré-constituídas não se formam em contraditório. Não se formam, nem 

mesmo, no próprio processo. São provas constituídas antes e fora do processo. 

Assim, seu regime de formação contenta-se com que tais provas sejam submetidas 

a contraditório posterior364. 

 

Em se tratando de prova constituenda, o contraditório será exercido na própria 

formação da prova, posto que em processo e com participação dos envolvidos. Já em se 

cuidando de prova pré-constituída, pela impossibilidade do contraditório na formação da 

prova (ela chega “pronta” ao processo por intermédio de juntada pelo envolvido interessado) 

realiza-se o contraditório pelo menos antes de ser proferida decisão judicial que seja a 

valoração do documento em si.  

É frequente, a propósito, distinguir o regime do contraditório na admissibilidade 

dessas duas categorias de meios de prova entre o contraditório na produção da prova (provas 

constituendas) e contraditório sobre a prova produzida (provas pré-constituídas)365. 

Eduardo Cambi afirma que  

 

com relação às provas pré-constituídas, as partes têm direito a exercer o 

contraditório a partir do ingresso do documento em juízo, podendo contestar a sua 

admissibilidade, a sua eficácia e o valor que lhe deve ser atribuído; ao contrário, 

com relação às provas constituendas, ambas as partes têm de ter direito a participar 

de todos os atos que culminem na formação da prova, desde as atividades 

desenvolvidas na preparação até a sua valoração366. 

 

E, por isso, essa separação se mostrará importante no decorrer deste estudo. Ao se 

refletir sobre o limite na produção e admissibilidade da prova penal, essa separação será 

levada em conta.  

 

 

3.7 Provas típicas, atípicas, anômalas e irrituais 

 

A tipicidade ou atipicidade probatória ganha relevância neste capítulo, seja a partir 

da necessidade de se tratar da terminologia da prova e dos avanços tecnológicos vivenciados 

em matéria probatória, seja pelas consequências que se pode divisar em termos de 

                                                 
364 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2016,  p. 266.  
365 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2015a, p. 390, com menção a lições de Giulio Ubertis.  
366 CAMBI, Eduardo. A prova civil. Admissibilidade e relevância. São Paulo: RT, 2006, p. 34. 
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admissibilidade ou não de determinado meio de prova sem a sua observância, ou má 

observância dos critérios legais, onde houver, para a produção probatória.  

Mencionar, dessa forma, a terminologia de provas típicas, atípicas e suas variações 

(irritualidade, anomalia) supõe, primeiro, breve consideração sobre a própria tipicidade em 

matéria probatória. Isso porque, mais uma vez voltando a algo do que já se falou 

anteriormente – a ritualização no procedimento probatório, sua institucionalização mais ou 

menos firme e variável, conforme cada sistema jurídico – impõe que se analise a produção 

da prova sob o pano de fundo de admissão exclusivamente dos meios de prova típicos ou, 

ao contrário, atípicos.  

A consideração sobre a tipicidade ou atipicidade em matéria probatória faz com que 

se resgate a ideia de superação da prova tarifada e se consagre o ideal de liberdade probatória.  

O tempo, pois, é de superação do que já se chamou de “aritmética das provas”367, 

prevalecendo a lógica de ampla liberdade probatória, sendo excepcional a inadmissibilidade 

de produção de determinados meios de prova. O tema já foi tratado no estudo da lógica 

inclusiva, a qual permeia a admissão das fontes de informação no Processo Penal. 

Ainda assim, a chamada “tipicidade probatória” merece atenção, na medida em que 

se pode perguntar: se o que está previsto na lei, quanto ao conteúdo e à forma, é o que se 

chama de típico, seria atípico só o que não estivesse rigorosa e completamente previsto em 

lei, ou haveria alguma nuance?368 Em outros termos: o que é prova atípica?  

Já se sustentou e aqui se renova o entendimento, com base em autores brasileiros e 

estrangeiros, que prova atípica não é apenas a prova inominada, isto é, sem previsão alguma 

na lei. Atípica também é a prova que, conquanto nominada pela lei, não tenha estabelecido 

um procedimento para a sua produção369.  

                                                 
367 LUCCA, Giuseppe de. Il sistema delle prove penali e il principio del libero convincimento nel nuovo rito.  

Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milão, Itália: Giuffrè, fasc. 4, out./dez. 1992, p. 1264. 
368 VIEIRA, Renato Stanziola. 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 de prova em Processo Penal). Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, n. 87, nov./dez. 2010, pp. 189-231.  
369 Aqui, cuida-se da divisão doutrinária entre concepções ampliativa e restritiva de provas atípicas. Pela 

concepção restritiva, só seria atípico o que efetivamente não gozasse de qualquer previsão legal; já pela 

concepção ampliativa, seria atípico determinado meio de prova, ainda que nominado, mas despido de previsão 

procedimental para a produção. A propósito, à exceção de José Carlos Barbosa Moreira, que assemelha a 

tipicidade à mera nomeação do meio de prova (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Provas atípicas. Revista 

de Processo. São Paulo, v. 19, n. 76, 1994), processualistas penais que atentaram à tipicidade no campo 

probatório seguem a concepção ampliativa (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Provas atípicas e provas 

anômalas: inadmissibilidade da substituição da prova testemunhal pela juntada de declarações de quem poderia 

ser testemunha. In: YARSHELL, Flávio Luiz; MORAES, Maurício Zanoide de (Orgs.). Estudos em 

homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: DPJ, 2005, p. 344; FERNANDES, Antonio 

Scarance. Op. cit., maio-jun. 2007, p. 231, conclusão n. 3). Na doutrina brasileira, é recomendável o estudo 
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Pode-se, ainda, chegar a outro detalhamento ao compreender que atípico será 

determinado meio de prova ou não nomeado ou, mesmo que nomeado, não terá previsão de 

rito. 

Em matéria de provas típicas, o que seriam provas irrituais e provas anômalas? E 

que diferenças práticas há entre uma e outra situação probatória?  

A anomalia é a desconformidade ou a inobservância do figurino previsto para um 

determinado meio de prova, previsto no ordenamento jurídico, constatado pelo uso de 

procedimento que seria o correto para determinado meio de prova, mas intentando a 

produção de outro meio de prova (ou que demandaria procedimento específico, ou que não 

é dotado de procedimento algum). Em suma: a anomalia é vedada pelo ordenamento jurídico 

justamente porque propicia o que Paolo Tonini chamou de fraude de etiquetas370. Na 

anomalia se usa um rito específico para determinada produção probatória para a produção 

de outro dado probatório. Além do exemplo referido por Tonini, a doutrina brasileira lembra 

das “substituições” de testemunhos pelas chamadas declarações testemunhais escritas e, com 

isso, consequentemente, se pretende tratar do meio de prova que deveria ser o testemunhal 

como meramente documental371.  

Figura conceitualmente distinta da prova anômala é a prova irritual que, aqui se 

assume como prova típica, em que não há um desvio no procedimento probatório como visto 

com a prova anômala. Na prova irritual, como estudado pela doutrina que sobre isso se 

debruçou, não há uma fraude na utilização de um procedimento probatório com vistas a 

produzir outro meio de prova e, sim, uma inobservância do próprio procedimento probatório 

previsto para o determinado meio de prova que se intenta produzir. Nessa situação, portanto, 

a desobediência ao figurino procedimental se dá dentro do mesmo procedimento probatório, 

                                                 
detalhado feito no tema de autoria de Guilherme Madeira Dezem (DEZEM, Guilherme Madeira. Da prova 

penal. Tipo processual, provas típicas e atípicas. Campinas, SP: Millennium, 2008). 
370 “Se al teste si chiede di identificare informalmente una persona, l’elemento di prova che se ne ricava sarà 

forse utilizzabile (perché cosi afferma la giurisprudenza), ma certamente il giudice non dispone dello 

strumento per valutarne l’attendibilità, poiché non ha seguito le modalità idonee a verificare tale dato. Se il 

giudice fondasse la decisione sulla base del risultato della identificazione informale, la motivazione sarebbe 

illogica in quanto non avrebbe accertato correttamente un punto ritenuto indispensabile dal codice, quale è 

l’attendibilità della prova utilizzata (art. 546, comma 1, lett. e).” (TONINI, Paolo. Op. cit., 2000, p. 95). Na 

tradução livre: “Se ao teste se pede para identificar informalmente uma pessoa, o elemento de prova que se 

obtém será talvez utilizável (porque assim afirma a jurisprudência), mas certamente o juiz não dispõe do 

instrumento para valorar a atendibilidade, porque não seguiu a modalidade idônea a verificar tal dado. Se o 

juiz fundasse a decisão na base do resultado da identificação informal, a motivação seria lógica na medida em 

que não teria aferido corretamente um ponto considerado indispensável ao código, qual seja a atendibilidade 

da prova utilizada (art. 546, “l”, letra “e”). A propósito, SEIÇA, Alberto Medina de. Legalidade da prova e 

reconhecimentos “atípicos” em processo penal: notas à margem de jurisprudência (quase) constante. Liber 

Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias. Coimbra: Coimbra, 2003, pp. 1387-1421. 
371 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2005, pp. 344-5. 
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onde há uma fuga ao que o próprio procedimento de determinado meio de prova disciplina. 

Os exemplos lembrados pela doutrina são o de prova pericial efetuada por quem não tem 

curso superior (em procedimento írrito ao previsto no art. 159 do CPP) ou, ainda, o 

procedimento de reconhecimento que fuja aos rigores do art. 226, também do Código de 

Processo Penal.  

E, assim como se percebeu ao analisar a prova anômala, a prova irritual também não 

goza de validade, na medida em que, como sintetiza Guilherme Madeira Dezem, cuida-se 

de “produção em desconformidade com o modelo legal”372. 

Enfim, as categorias de provas anômalas e irrituais podem até se aproximar na 

medida em que ambas dependem da consideração de se cuidar de produção de meio de prova 

na observância de algum procedimento previsto em lei (provas típicas). Mas, em resumo, 

podem se separar na medida em que, como apontado por Dezem, podem acarretar 

consequências distintas,  

 

ou seja, a nulidade ou a ilicitude da prova. Com efeito, ambas acabam por gerar, 

em maior ou menor grau, nulidade ou ilicitude. No entanto, trata-se de categorias 

distintas: a prova anômala é produzida segundo o modelo legal. Seu problema 

consiste em que o modelo legal utilizado não é o adequado para o caso, não é o 

que caso requer. Já a prova irritual não é produzida segundo o modelo legal. Em 

verdade, utiliza-se o meio adequado, mas sem a observância dos elementos típicos 

previstos em lei. Em síntese, tem-se a seguinte distinção: na prova anômala segue-

se procedimento previsto em lei, mas não o procedimento previsto para aquele 

meio de prova. Na prova irritual segue-se o procedimento previsto para o meio de 

prova, mas sem a observância do modelo previsto em lei373. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
372 DEZEM, Guilherme Madeira. Da prova penal. Tipo processual, provas típicas e atípicas. Campinas, SP: 

Millennium, 2008, p. 153. 
373 Id., ibid., p. 155.  
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4 VARIAÇÕES ESTRUTURAIS NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA 

 

4.1 Delimitação do capítulo 

 

Em capítulo anterior tratou-se do procedimento probatório em si mesmo, descendo 

às minúcias das suas fases específicas, desde o requerimento de produção de determinados 

elementos de informação, até a sua conclusiva valoração por parte do juiz. Analisou-se, 

assim, o procedimento probatório por dentro dele mesmo, na sequência encadeada de atos 

até a decisão final sobre o conjunto probatório.  

Neste capítulo pretende-se analisar o que se chama de “variações estruturais”, que se 

prendem a alguma peculiaridade de um ou outro sistema processual penal e, a partir daí, 

chegar a um cenário favorável do ponto de vista geral sobre a produção da prova no Processo 

Penal.  

Faz-se, agora, uma análise não mais interna do procedimento probatório, mas ainda 

correlata ao próprio procedimento porque, estruturalmente, as especificidades de cada 

sistema que merecem as considerações a seguir convidam a refletir sobre o cenário do 

Processo Penal brasileiro.  

As variações de cada sistema processual penal nessa temática decorrem, ao que 

parece, da constatação de que, desde a consagração do Code D´Instruction Criminelle, o 

Processo Penal bifásico se consagrou como modelo amplamente disseminado.  

Assim, com a pesquisa de elementos de informação tão distinta a depender da fase 

processual da investigação preliminar e da fase judicial, cada sistema processual passou a 

imaginar uma possível acomodação para as formas de pesquisa sobre os fatos e, depois, 

sobre a valoração das informações colhidas numa ou noutra fase.  

A ritualização da forma de obtenção dos elementos de informação segue importante 

tônica, justamente porque as distinções de abrangência de princípios como contraditório, 

imediação, concentração, oralidade e outros numa e noutra fase da persecução penal impõem 

que não se perca de vista a questão374. 

Diferentemente de resenhar as estruturas bifásicas a partir da consagração do modelo 

francês, e de tentar coadunar a difundida expressão “sistema misto” com ideais antagônicos, 

                                                 
374 “Nel sistema bifásico, o misto, istruzione e dibattimetno sono consecutivi. Orientata al modello accusatorio, 

la riforma li ha confusi, nel senso letterale del verbo: l´opera istruttoria costituisce il clou dei dibattimenti; e 

da questa struttura nascono difficoltà ignote al vecchio regime.” (CORDERO, Franco. Procedura Penale. 8. 

ed. Milano, Italy: Giuffrè, 2006, p. 871).  
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que são a acusatoriedade e a inquisitorialidade (e, a partir daí, enveredar por mais 

classificações e nomenclaturas, como “acusatório mitigado”, “acusatório com investigação 

oficial”), assume-se que o sistema misto é um problema375.    

Do ponto de vista da estruturação das formas de obtenção da prova no Processo 

Penal, seu controle judicial e posteriores situações de valoração constituem um problema. 

Particularmente, o problema está no tema do controle da obtenção e admissibilidade das 

provas no Processo Penal – uma vez que ainda não há ciência processual penal evoluída a 

ponto de elaborar um sistema melhor – com qual cada sistema tenta lidar.  

Por isso, as variações estruturais são critério válido de observação do que pode ou 

não haver de funcional em determinados sistemas para, então, voltar os olhos ao cenário 

brasileiro.  

 

4.2 A estrutura do Codice di Procedura Penale, de 1988 

 

O modelo processual penal italiano é paradigmático porque, com o advento do 

Codice di Procedura Penale, de 1988, estruturou-se de forma a privilegiar a obtenção e a 

consequente admissibilidade e valoração da prova penal sob o contraditório das partes, 

considerando a imediação do contato de todos com a prova em si.  

Plasmou-se, ali, a ideia de que a prova, em regra, é aquela formada em contraditório, 

ou seja, que nasce no contraditório entre as partes perante o juiz. E, como visto 

anteriormente, se o problema da estrutura processual penal é seu aspecto bifásico, desde as 

indagini preliminari até o encaminhamento do caso à fase do dibattimento, ali se buscou 

soluções específicas, seja de controle propriamente do mérito da acusação, dos seus 

fundamentos probatórios (em que se analisam, inclusive, se as informações são ou não 

suficientes à continuidade da persecução penal), ou da admissibilidade dos elementos de 

informação.  

                                                 
375 Luigi Ferrajoli parece fazer coro às fortes palavras de F.M. Pagano, que tomou o sistema misto como um 

“monstro, nascido da junção entre os processos acusatório e inquisitório”. Linhas após essa referência aduz 

que “o conjunto alcançou do mesmo modo um caráter de irracionalidade e despotismo comparável aos do 

processo pré-moderno, e só em parte superados pelo novo Código de Processo Penal.” (FERRAJOLI, Luigi. 

Direito e razão. Teoria do Garantismo Penal. 2. ed. rev. e ampl., com introdução e índices onomástico e 

analítico. Trads. Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares, Luiz Flávio Gomes. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2006, pp. 521-2).  
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A estrutura ordinária e a amplitude dos debates probatórios, tal qual idealizadas pelo 

Codice, orientam-se para a fase de dibattimento. É, portanto, o dibattimento, como afirma 

Franco Cordero, a forma culminante do contraditório376.  

De sua sorte, as indagini preliminari são, na separação entre as fases do Processo 

Penal italiano (exemplo do chamado sistema “misto”), como diz Paolo Tonini, o conjunto 

de todas as investigações desenvolvidas pelo Ministério Público e pela polícia judiciária377.  

Na fase das indagini preliminari, o escopo investigativo se esgota na reconstrução 

do fato endereçada ao Ministério Público. Isso significa dizer que a informação ali 

amealhada é inconfundível com a prova, no sentido de produção em contraditório 

(contraditório na formação da prova). Investiga-se e se vai em busca de fontes de prova que 

possibilitem o oferecimento de ação penal ou, ao contrário, atestar a sua inviabilidade378.  

A predisposição da formação da prova em ambiente de máxima contraditoriedade 

entre as partes na presença do juiz é enaltecida por Gilberto Lozzi, que entendeu (ao menos 

na redação do Codice di Procedura Penale anterior ao advento da Lei n. 479/1999, da qual 

se tratará mais adiante) que a razão de ser da previsão inaugural era a de “reduzir ao mínimo 

o valor probatório da investigação preliminar para dar plena atuação ao contraditório no 

momento de formação da prova”379. 

                                                 
376 CORDERO, Franco. Op. cit., 2006, p. 389.  
377 TONINI, Paolo. Manuale di Procedura Penale. 19. ed. Milano, Italy: Giuffrè, 2018, p. 413. “le indagini 

preliminari consistono in investigazioni svolte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziara.”  
378 Por isso mesmo, Siracusano e outros veem o art. 326 do Codice di Procedura Penale como a “cortina da 

parte dinâmica do Código (l’art. 326 cpp costituisce il sipario della parte dinamica del codice.” 

(SIRACUSANO, D.; SIRACUSANO, F. Le Prove. In: SIRACUSANO, D.; GALATI, A.; TRANCHINA, G.; 

ZAPPALÀ, E. Diritto Processuale Penale. Edizione a cura de CHIARA, G. Di; PATANÈ, V.; 

SIRACUSANO, F. Milano, Italy: Giuffrè, 2013, p. 391). Continuam citando os autores: “lo scopo delle 

indagini non è, dunque, l´esercizio dell´azione ma l´acquisizione di un plafond ricostruttivo completo, così 

che, “a valle”, il pubblico ministero possa individuare il percorso – esercizio dell´azione o richiesta di 

archiviazione, l´uno e l´altra doverosi in presenza dei rispettivi presupposti – da imboccare.” (Id., ibid., p. 

392). Especificamente em matéria de lógica e tipos de inferência, Gustavo Badaró traça a distinção que aqui 

pode ser lembrada, entre indução e abdução. Isso, particularmente porque se a indução é conhecida do 

raciocínio judicial (o método permite, por experimentação, estabelecer resultados que apontem probabilidade 

de ligação entre causa e consequência), na abdução há um processo inferencial, diz o autor, que “permite 

explicar a ocorrência de um fato conhecido, por meio da capacidade de conjecturar. É a inferência que formula 

uma hipótese explicativa. Do ponto de vista cronológico, a abdução se desenvolve do presente para o passado, 

indo dos fatos conhecidos para as suas explicações. Nessa estrutura silogística, vai-se da conclusão para as 

premissas.” É esse o raciocínio abdutivo, segundo o autor, “o raciocínio utilizado pelos investigadores.” O que 

vale repisar, a propósito dessa breve incursão na epistemologia judiciária, é que se faz coro com Badaró ao se 

situar contrariamente à utilização da abdução como raciocínio probatório na sentença. (BADARÓ, Gustavo 

Henrique Righi Ivahi. Um modelo de epistemologia judiciária: o controle lógico e racional do juízo de fato no 

processo penal. Tese (doutorado em Direito) – Egrégia Congregação da Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo. São Paulo, 2018a, pp. 88-96 e conclusões, itens 36 e 37). 
379 “ridurre al mínimo il valore probatorio delle indagini preliminar per dare piena attuazione al 

contraddittorio nel momento di formazione della prova.” (LOZZI, Gilberto. Lezioni di procedura penale. 8. 

ed. Torino, Italy: G. Giappichelli Ed., 2013, p. 351).  
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Em síntese, e inclusive porque detalhes procedimentais que possam escapar do tema 

de obtenção e controle na admissibilidade das informações desbordam deste estudo380, como 

lembra Metello Scaparone, as investigações preliminares disciplinadas pelo Código 

peninsular  

 

consistem na atividade de pesquisa e recolha de informações que o Ministério 

Público e a Polícia, adquirida a notícia de que um crime possa ter sido cometido, 

desenvolvem por consentirem ao próprio Ministério Público a assunção de 

determinações inerentes ao exercício da ação penal, isto é, decidir se exercita ou 

não exercita essa ação381. 

 

A investigação preliminar italiana é repleta de atos de pesquisa de informações 

praticadas, em regra, pelo Ministério Público e, também, pela Polícia Judiciária.  

Além das duas instituições, a Lei n. 397/2000 consagrou a indagine difensive que, 

para o que importa ao presente estudo, constituiu um mecanismo jurídico de defesa para a 

busca de suas fontes de prova, seja por entrevistas com pessoas ou por documentos e 

informações em órgãos públicos e privados e, enfim, documentar as diligências em autos 

próprios (o fascicolo del difensore)382.  

Uma vez mais, sem adentrar no detalhe inerente à atividade defensiva nas indagini 

preliminari, o defensor, uma vez realizada a atividade perquiritória própria, entrega o 

fascículo com suas investigações diretamente ao cartório do juiz funcionalmente incumbido 

de controlar a legalidade das indagini preliminar 383.  

                                                 
380 Prazo de duração de indagini preliminari, situações de renovação de indagini após conclusão, e outras 

tantas, se abordadas aqui, tirariam o foco do trabalho.  
381 Tradução livre de: “sono l´attività di ricerca e raccolta di informazioni che il pubblico ministero e la polizia 

giudiziaria, acquisita la notizia che um reato sarebbe stato commesso, svolgono per consentire allo stesso 

pubblico ministero di assumer ‘le determinazioni inerenti all´esercizio dell´azione penale’ (art .326), cioè di 

decidere se esercitare o non esercitare tale azione.” (SCAPARONE, Metello. In: CONSO, Giovanni; GREVI, 

Vittorio (Coords.). Compendio di procedura penale. 4. ed. Padova: Cedam, 2008, p. 484).  
382 Toda a disciplina da investigação defensiva encontra-se prevista nos arts 327-bis e 391 do Código de 

Processo Penal italiano, reformulados com o advento da Lei n. 397, de 07.12.2000. 
383 Art. 391, octies: “1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve 

adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli 

elementi di prova a favore del proprio assistito. 2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia 

conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al 

giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto 

l'intervento della parte assistita. 3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne 

richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso 

l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere 

visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro 

intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui 

all'articolo 433.4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore 

del proprio assistito.” 



145 

 

Ali, acautelado em cartório judicial, o caderno defensivo poderá ser consultado pelo 

Ministério Público a pedido, que irá anexar o fascicolo del pubblico ministero para fins de 

encaminhamento e, se for o caso, de julgamento oral384. O conjunto das informações, 

contidas então, nos fascículos da acusação e da defesa, passará, em momento posterior, a 

integrar os autos que serão encaminhados à decisão. Isso ocorrerá no momento futuro da 

audiência preliminar.  

O tratamento das informações colhidas ao longo das indagini preliminari e, como se 

imaginou, em forma de controle de sua admissibilidade na Itália, ganha destaque com dois 

procedimentos bastante específicos: a audiência preliminar e o incidente probatório. É sobre 

eles que se tratará a seguir.  

 

4.2.1 A audiência preliminar 

 

Uma vez concluídas as indagini preliminar, com a manifestação do Ministério 

Público de richiesta di rinvio a giudizio, isto é, de oferecimento de acusação formal385, abre-

se a fase específica do controle da acusação, em que se resgata a ideia do progetto 

preliminare, de 1978, lembrada na relazione al progetto preliminare, de 1987, como 

“udienza de smistamento”386, isto é, audiência de filtro, de triagem, seleção387.  

                                                 
384 Em fase distinta do Processo Penal italiano, da qual resumidamente se falará adiante, com o término da 

audiência preliminar (ITALIA. Codice di Procedura Penale de 1989. Arts. 430 e 433. Disponível em: 

https://www. polpenuil.it/attachments/048_codice_di_procedura_penale.pdf. Acesso em: 12 set. 2019). 
385 Que deve não só preencher os requisitos formais do art. 417 do Codice di Procedura Penale, como p. ex., 

dados de identificação da pessoa acusada, enunciação em forma clara e precisa do fato e circunstâncias 

agravantes, indicações de fontes de prova adquiridas, pedido de condenação, data e assinatura, como, também, 

suceder ao aviso di conclusione delle indagini preliminari, como insuprimível notificação ao imputado para, 

em querendo, ter acesso ao fascículo da indagini, que se encontrará ainda no cartório do Ministério Público 

antes do encaminhamento da acusação ao juízo (Id., ibid., art. 415, bis, comma 2).   
386 Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codide di procedura penale, delle disposizioni sul 

processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l´adequamento dell´ordinamento giudiziario 

al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni (GAZZETTA UFFICIALE DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA. Parte Prima. Roma: Lunedì, 24 ottobre 1988. Supplemento ordinario n. 2, n. 250 

del 24 ottobre 1988. Serie generale, p. 101). 
387 “Smistamento”: triagem, seleção, derivação, desvio; “Smistare”: triar, fazer triagem, selecionar, repartir, 

subdividir, derivar, desviar (BENEDETTI, Ivone C. (Coord. Geral). Dicionário Martins Fontes. Italiano-

português. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 1012). Franco Cordero, a propósito: “Meglio che le domande 

passino a un filtro, ed è l´udienza preliminare; vi appare il giudice che interloquiva durante le indagini (ma 

non la stessa persona física: sarebbe incompatibile), evocato dalle parti in materia cautelare e dove bisognasse 

acquisire prove.” (CORDERO, Franco. Op. cit., 2006, p. 912). 
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Essa audiência tem papel central na conformação do Processo Penal italiano388, e é 

um divisor de águas, tanto em matéria de controle das informações endereçadas ao juiz, 

como em relação ao andamento do processo dali em diante.  

Quanto à determinação do seu resultado, é a partir da audiência preliminar que pode 

surgir a sentença de non luogo procedere (art. 425, Codice di Procedura Penale)389, ou o 

encaminhamento do caso à solução por rito diferenciado390 ou, ainda, ao dibattimento.  

O papel central na estrutura do Processo Penal italiano se reflete não só por controlar 

a acusação quanto à matéria de mérito do caso e dos indicativos de suficiência probatória, 

como, também, pela sua própria dinâmica, que privilegia o contraditório efetivo a fim de 

propiciar decisão391.  

Uma vez recebida a petição do Ministério Público (richiesta di rinvio a giudizio) no 

cartório do juiz da audiência preliminar, as partes – Ministério Público e defensor do acusado 

com participações necessárias (art. 420, CPP) – são intimadas a comparecer em audiência, 

no máximo, em 30 dias (art. 418, 2, CPP).  

Na audiência preliminar, e como disciplina propriamente o art. 421 do Codice di 

Procedura Penale, há apresentação dos argumentos do Ministério Público a propósito dos 

elementos de informação que justificam o oferecimento da ação penal, bem como 

declarações (se assim preferir) do próprio acusado (que pode ser interrogado). Depois de 

aberta a palavra a intervenientes civis, há exposição oral defensiva. Há previsão de réplicas 

ao Ministério Público e, depois, à defesa.  

                                                 
388 SCAPARONE, Metello. Op. cit., 2008, p. 563; LOZZI, Gilberto. Op. cit., 2013, p. 417; SIRACUSANO, 

D.; SIRACUSANO, F. Op. cit., 2013, p. 527. 
389 Tal sentença pode decorrer de conclusão judicial quanto à própria ausência de tipicidade, inexistência do 

fato típico, não cometimento pelo apontado como autor, causas de exclusão de punibilidade ou, ainda, por 

razões que no Brasil se aproximam da chamada “justa causa”, como insuficiência de elementos de informação 

para embasar acusação, contradição e inidoneidade entre os próprios elementos de acusação (CPP, art. 425, 1 

e 3). Franco Cordero trata, aqui, de “ogniqualvolta l’ipotetica accusda risulti non sostenibile” (CORDERO, 

Franco. Op. cit., 2006, p. 912). Acredita-se ser para essa última situação o endereçamento da lição de Gilberto 

Lozzi, que a toma por “sentença meramente processual” (LOZZI, Gilberto. Op. cit., 2013, p. 423). 
390 Procedimentos especiais dispostos ao longo do Livro VI do Codice di Procedura Penale (ITÁLIA. Op. cit., 

1989): giudizio abbreviato (arts. 438-443), applicazionie della pena su richiesta delle parti (arts. 444-448), 

giudizio direttissimo (arts. 449-452), giudizio immediato (arts. 453-458), procedimento per decreto (arts. 459-

464). 
391 A dinâmica da audiência preliminar é reduzida aos seguintes atos: a) no início as partes pedem ao juiz a 

admissão dos atos ou documentos; b) depois, o Ministério Público expõe sinteticamente o resultado da indagini 

preliminari e os elementos de prova que justificam o pedido de rinvio a giudizio; c) na sequência, o imputado 

pode dar declarações (o que passou a ser previsto com o advento da Lei Carotti, 479/1999) e ser interrogado – 

com o que acontecerá exame cruzado; d) depois disso, os defensores de partes privadas apresentam seus 

argumentos (parte civil, responsável civil, pessoa civilmente obrigada pela pena pecuniária e, por fim, o 

imputado), com réplica do Ministério Público; e) por fim, o Ministério Público e o defensor formulam os 

últimos pedidos, inclusive à vista dos documentos e informações já admitidos pelo juiz da audiência preliminar 

no início da audiência (TONINI, Paolo. Op. cit., 2018, pp. 500-1).  
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Os argumentos apresentados de parte a parte devem levar em conta os documentos 

já constantes do caso, incluindo-se os elementos de informação admitidos pelo juízo até o 

próprio início da audiência (art. 421, 3, CPP).  

Se os elementos de informação apresentados em audiência bastarem, há decisão 

judicial imediata, em autêntico julgamento conforme o estado do processo. Caso contrário, 

a solução a ser dada ao caso sofreu alteração com o advento da Lei Carotti (Leggi n. 479, 16 

dicembre 1999), que suscitou intensos debates doutrinários. Tal lei, em seus arts. 18 a 26, 

promoveu diversas alterações no Código de Processo Penal italiano, particularmente quanto 

à audiência preliminar.  

Em decorrência dessa alteração legislativa, o juiz da audiência preliminar, caso não 

se sentir apto para decidir a causa no estado em que se encontra (CPP, art. 421, comma 4), 

pode tanto determinar complementos de diligências, fixando nova data para a continuidade 

dos debates, em nova audiência (CPP, art. 421-bis, comma 1) como, ainda que de ofício, 

proceder à assunção das provas que se encaminhariam para uma sentença de non luogo a 

procedere (CPP, art. 422, comma 1)392.   

Caso haja suficiência do julgamento do feito em audiência preliminar, abrem-se, 

então, os caminhos há pouco referidos. Em contrário, haverá decisão de non luogo procedere 

ou, ao contrário, encaminha-se o feito ao dibattimento ou, ainda, a uma das soluções 

alternativas indicadas no Livro VI do Codice di Procedura Penale, de 1989.  

 

4.2.2 O incidente probatório 

 

Especificamente por conta da ideia de remeter a formação da prova no âmbito do 

contraditório à fase do dibattimento, com efetiva participação igualitária das partes perante 

o juiz, o incidente probatório constitui autêntica contribuição italiana no contorno da 

obtenção e da admissibilidade da produção de prova no Processo Penal.  

A tônica dessa fase eventual e específica, diretamente voltada à “aquisição 

antecipada”393 de provas no Processo Penal, é o juízo de excepcionalidade que justifica a 

antecipação de colheita de determinadas provas antes do momento próprio do dibattimento.  

                                                 
392 O ponto é tormentoso na doutrina italiana e há quem, como Delfino Siracusano e outros, tomem a audiência 

preliminar como uma figura que, malgrado depositária de esperanças com sua redação inicial, tenha se 

configurado como um instituto de “insignificante rendimento” (SIRACUSANO, D.; SIRACUSANO, F. Op. 

cit., 2013, p. 528). Os autores entendem que a Lei n. 479, de 1999, promoveu uma “escorregada inquisitória” 

(slittamento inquisitório). (Id., ibid., p. 539). A aludida lei, segundo eles, promoveu ao fim e ao cabo, uma 

“metamorfose do art. 422” (Id., ibid., p. 540).  
393 CORDERO, Franco. Op. cit., 2006, pp. 871-2. 
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De fato, como afirma Lozzi, deve-se ter em mente a excepcionalidade na medida em 

que se o incidente probatório se tornar muito frequente, o princípio pelo qual a assunção da 

prova vem reservada ao dibattimento resultaria comprometido e, sub-repticiamente, por uma 

multiplicidade de atividades instrutórias, seria reintroduzida uma forma de instrução 

antecedente ao dibattimento394. 

A regra, no dibattimento, é a formação da prova em contraditório. A 

excepcionalidade prevista no Codice di Procedura Penale vem disposta nos arts. 392 a 404, 

e é impossível que, de ofício, o juiz promova ou determine a formação do incidente.  

Apenas o Ministério Público e o imputado, nas indagini preliminari, são legitimados 

a requerer a produção do incidente (CPP, art. 392, comma 1)395. Admitida a regra da 

produção probatória a pedido das partes, cuida-se para formular pedido específico de 

modificação do cenário em que se dá tal produção.  

Figurativamente, com o incidente probatório antecipa-se a prova cuja sede ordinária 

de produção seria o dibattimento. De acordo com a separação já tratada em capítulo anterior 

deste estudo, sustenta-se que com o incidente probatório se presta a antecipar determinada 

produção probatória396, ordinariamente produzível e admissível na fase do dibattimento. 

Antecipa-se a produção de tal prova para a fase das indagini preliminari397 ou outro 

momento específico398, a depender da situação justificante.  

Na separação referida anteriormente, que trata da figura de antecipação probatória, o 

ordenamento italiano garante a incidência de contraditório na formação da prova, bem como 

delimita a sua eficácia tanto para o dibattimento como para debates extrapenais. Se o 

defensor do imputado não tiver participado do incidente probatório, a prova não pode ser 

                                                 
394 Tradução livre do seguinte trecho: “Se l´incidente probatorio fosse molto frequente, il principio per cui 

l´assunzione della prova viene riservata al dibattimento risulterebbe compromesso e, surrettiziamente, 

attraverso una molteplicità di attività istruttorie, si reintrodurrebbe una forma di istruzione antecedente al 

dibattimento.” (LOZZI, Gilberto. Op. cit., 2013, p. 376). 
395 A vítima, se porventura pretender a produção desse específico procedimento, pode requerer ao Ministério 

Público que titularize o pedido (CPP, art. 394).  
396 Metello Scaparone entente, diversamente, que se trata de “acquisizione probatória sicuramente o 

prevedibilmente non ripetibili in dibattimento, ed il cui risultato no potrà essere sottratto alla cognizione del 

giudice del giudizio.” (SCAPARONE, Metello. Op. cit., 2008, p. 532). 
397 Em regra, nos termos do art. 393, o pedido é apresentado “entro i termini per la conclusione delle indagini 

preliminar e comunque in tempo sufficiente per l´assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi 

termini.” Siracusano e outros apontam que pode ocorrer de o pedido se dar na investigação defensiva 

(SIRACUSANO, D.; SIRACUSANO, F. Op. cit., 2013, p. 497).  
398 A Corte Constitucional italiana, na decisão 77/1994, entendeu como inconstitucional a fixação feita pelo 

legislador ordinário, nos arts. 392 e 393 do Codice di Procedura Penale, exclusivamente vinculado às indagini 

preliminari. Declarou-se, desde então, que o incidente probatório pode se dar mesmo em momento posterior 

ao das indagini preliminari, inclusive podendo surgir ao longo da audiência preliminar. A propósito dessa 

discussão: BIONDI, Giuseppe. L´incidente probatorio nel processo penale. Milano, Italy: Giuffrè, 2006, pp. 

175-82.  
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utilizada no dibattimento (CPP, art. 403), e a sentença produzida com base na prova 

produzida no incidente probatório não tem eficácia, em regra, para a parte civil que não tenha 

dele participado (CPP, art. 404).  

O que há é a produção de prova a destempo, com antecipação momentânea e ritual 

de incidência de regras que teriam lugar ordinariamente se fosse a prova produzida no 

dibattimento. Tanto assim que, além das regras que disciplinam o objeto da produção da 

prova, o momento, os participantes necessários, a formalização de audiência para tanto, e as 

provas produzidas são assumidas com a forma estabelecida para o dibattimento, nos termos 

do art. 401, comma 5, do Codice di Procedura Penale399. 

No procedimento específico do incidente probatório, há (i) contraditório sobre a 

admissibilidade do incidente; depois disso, (ii) decisão do juiz das indagini preliminari sobre 

a admissibilidade e o fundamento do pedido, para (iii), então, ocorrer a audiência in camera 

di consiglio; e (iv) eventual integração de contraditório na produção da prova em 

audiência400. 

O pedido de realização do incidente probatório deve especificar a prova a ser 

assumida, os fatos que constituem o objeto e as razões da relevância do pedido, tendo em 

conta o dibattimento, as pessoas que poderão constituir as fontes de produção da prova, as 

circunstâncias que evidenciam que a prova não será reproduzível no dibattimento, tudo nos 

termos do art. 393 do Codice di Procedura Penale401. 

 

4.3 A estrutura do Processo Penal latino-americano reformado 

 

Um observador que se detiver exclusivamente sobre o panorama atual do processo 

penal da maioria dos países da América Latina, talvez chegue a algumas linhas-mestras em 

matéria de controle de obtenção e admissibilidade de provas.  

E, com razoável dose de razão talvez consiga escolher como epítetos para o novo 

modelo latinoamericano os casos do Chile, com o advento do Código de Processo Penal de 

2000, e do Uruguai, com o exemplo mais recente, promulgado pela Ley 19.293/2014, mas 

vigente desde 01.11.2017. 

                                                 
399 Não se desconhece o debate existente entre o que pode ser considerado como prova irrepetível, prova 

antecipada ou prova cautelar, como já dito anteriormente neste estudo. A propósito dessa resenha, no cenário 

italiano, se manifesta Giuseppe Biondi (Id., ibid., pp. 5-7).  
400 TONINI, Paolo. Op. cit., 2018, p. 471. 
401 SIRACUSANO, D.; SIRACUSANO, F. Op. cit., 2013, p. 497.  
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Antes, porém, de se chegar a esses pontos, é importante se debruçar sobre o breve 

histórico das reformas latinoamericanas em si mesmas, com um retrospecto que traga, uma 

vez mais, a ligação umbilical entre Processo Penal e decisão política de Estado e, ao mesmo 

tempo, facilite uma possível conclusão para se situar o Processo Penal brasileiro dentro dessa 

situação.  

No que interessa ao caso brasileiro, a propósito, é conhecer o que houve com os 

países vizinhos e apegados à tradição mais próxima, que tenham vivenciado alterações, 

inclusive políticas, parecidas com as do Brasil, até mesmo no tempo recente.  

Esse brevíssimo tratamento da evolução do Processo Penal de países da América 

Latina nos últimos 50 anos impõe que, à partida, se pense em duas perguntas: por que 

reformar o sistema? e, em qual modelo – se é que há algum, em alguma medida – se espelhar?  

A primeira delas não esconde uma abordagem muito mais complexa do que pode 

sugerir qualquer aproximação hermética, fechada em dogmatismo processual penal. Com 

sua abordagem radical, Jorge Esquirol reflete sobre o reformismo latinoamericano a partir 

de uma interessada ideia de que os sistemas latinoamericanos como um todo são “falidos” 

e, como tal, merecem a reforma – de preferência a partir de mimetismos europeus ou 

norteamericanos402.  

Por essa vertente de análise, as reformas dos sistemas jurídicos latinoamericanos – 

incluindo-se aí o processual penal – a partir da década de 60 do século passado vieram a 

reboque de interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos da América, como, 

inclusive, documenta a United States Agency for International Development (USAID) a 

partir de auxílio financeiro da agência financeira norte-americana de fomento. 

                                                 
402 ESQUIROL, Jorge L. The failed law of latin america. The American Journal of Comparative Law, v. 56. n. 

1, 2008, pp. 75-124. Disponível em: https://doi.org/10.5131/ajcl.2007.0003. Acesso em: 9 ago. 2019. Ao longo 

desse texto, o autor desenvolve o que parece um raciocínio que pode ser circular, mas sempre a partir de 

interesses externos àqueles dos países latinoamericanos: o sistema jurídico latinoamericano é falido, e por isso 

mesmo precisa ser reformado. Como as reformas vêm de sistemas “melhores”, não há sequer uma observância 

por princípio de soluções domésticas que cada sistema poderia atingir por si só. Repete-se o discurso de que 

há corrupção endêmica, que as leis não são seguidas, que não têm aderência social, e que as instituições gozam 

de descrédito geral. Por isso, a ideia (que vem de fora desses países e é facilmente recebida) é que, sim, trata-

se de “repúblicas de bananas” e, assim – justamente por isso – as reformas são estimuladas. As críticas do autor 

cubano são longe de se constituírem como simples. Tocam com a assimilação, também, entre 

desenvolvimentismo econômico e reformas jurídicas. As ideias do autor se espraiam, também, por outros 

textos, como: ESQUIROL, Jorge L. The Latin American tradition of legal failure. Comparative Law Review, 

v. 2, n. 1. 2011. E, também:  ESQUIROL, Jorge L. Las ficciones del derecho latinoamericano. Bogotá: Siglo 

del Hombre Editores, 2014; ESQUIROL, Jorge L. El nuevo latinoamericanismo jurídico. In: BONILLA 

MALDONADO, Daniel (Org.). Geopolítica del conocimiento jurídico. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 

2015. 

https://doi.org/10.5131/ajcl.2007.0003
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Numa outra perspectiva, Maximo Langer refere não ser tão unidirecional a relação 

“norte-sul” radicalmente vista por Esquirol e outros que com ele concordam403, e constrói 

uma concepção a partir da relação “centro-periferia”.  

Pode-se sustentar, nessa abordagem, que eventual novidade processual penal não é 

sempre e necessariamente orientada do centro para a periferia, como intuitivamente se 

pensa. Em outras palavras, percebe-se que na visão de Langer, não é tão indefectível que o 

Direito Processual Penal latinoamericano se constitua como mero apêndice ou repositório 

de ideais norte-americanos404. As respostas às quais o autor chega sobre a primeira pergunta 

(por que reformar o sistema?) vão além da influência política e econômica, e passam, a partir 

da década de 70 do século passado, no contexto latino-americano, pela afirmação dos direitos 

humanos e pela transição de regimes políticos autoritários para democráticos405.  

De qualquer forma – e isso importa reter na resposta à primeira pergunta e retornar a 

um dos pontos iniciais deste estudo – é a ligação umbilical entre Processo Penal e escolha 

política. Nas palavras de Alberto Binder, percebe-se o “crescente entendimento do processo 

de reforma da Justiça Penal como desenvolvimento de uma determinada política pública”406. 

Do ponto de vista da justificativa política para as reformas, seja pelo viés de 

aproximação com a Europa e os Estados Unidos da América, ou de se erigir modelos 

processuais penais consentâneos aos regimes democráticos que se instauravam por aqui, a 

principal tônica, na medida do que cada país conseguisse, era superar a matriz inquisitória 

do Processo Penal rumo a um modelo que se aproximasse mais do jargão acusatório.  

Sem o propósito de cuidar da terminologia que distingue uma categoria da outra 

(inquisitório ou acusatório), há um denominador comum entre os autores no sentido de que 

“o” motivo impulsionador das reformas processuais penais não descola da superação de 

modelo preso a um regime político autoritário, rumo a outro, ligado ao sistema democrático.  

                                                 
403 MATTEI, Ugo. A theory of imperial law: a study on U.S. hegemony and the Latin resistance. Indiana 

Journal of Global Legal Studies, v. 10, n. 1, 2003, pp. 382-448. 
404 LANGER, Maximo. Revolution in Latin American Criminal Procedure: Diffusion of Legal Ideas from the 

Periphery. The American Journal of Comparative Law, v. 55, n. 4, pp. 617-76, 2007. Disponível em: 

https://doi.org/10.1093/ajcl/55.4.617. Acesso em: 12 set. 2019. 
405 Id., ibid., p. 631.  
406 BINDER, Alberto. A reforma da justiça penal na América Latina como política de longo prazo. In 

Fundamentos para a Reforma da Justiça Penal. Trad. e revisão técnica Augusto Jobim do Amaral. 

Florianópolis: Empório do Direito, 2017, p. 47. Mais ainda, segundo Binder, “os processos de transição em 

direção à democracia que começam a se desenvolver na década dos 80, com as particularidades e ritmos de 

cada um deles, mas também com seus elementos comuns, trouxeram como uma novidade a inclusão da questão 

judicial como parte do problema democrático em sua totalidade.” (Id., ibid., p. 55). 
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Superar a matriz processual penal espanhola apegada à Ley das Siete Partidas, de 

1265, rumo ao “modelo misto” francês de 1808407, era algo que dificilmente não 

acompanharia a pretensão de democracia inerente às transformações de cada país 

latinoamericano408. Isso foi sentido, outra vez, por Binder, ao apontar que se tencionava 

superar, por aqui, a “funcionalidade política” do sistema inquisitorial.  

Segundo o autor,  

 

o modelo inquisitorial que recebeu a América Latina cumpria funções políticas 

claras, a serviço das novas formas de absolutismo e poder concentrado sobre 

territórios mais extensos. A justiça penal, ao manipular, embora seja parcialmente, 

um dos instrumentos mais poderosos do Estado, tem estado a serviço desse poder 

concentrado ao longo de nossa história. Ninguém pode desconhecer as 

dificuldades que tivemos em nossa região para construir uma vida republicana, 

muito mais quando começou a se tratar de uma República democrática409. 

 

A segunda pergunta (em qual modelo se espelhar?) é igualmente complexa, e toca 

no ponto que também extravasa a abordagem fechada em cada sistema processual penal, 

porque convida ao exercício do Direito Comparado. O campo, aqui, passa a ser o dos 

transplantes jurídicos, na conhecida expressão de Alan Watson410.  

Sem qualquer pretensão de exercício comparativo, é possível construir uma 

assimilação mais ou menos segura dos últimos anos sobre qual (ou quais) foram os modelos 

possíveis de aproximação dos sistemas processuais penais da América Latina para, então, se 

chegar ao panorama atual. Com isso, espera-se, ter a necessária segurança para cuidar do 

Processo Penal Reformado.  

O primeiro período que mereceu destaque foi o mais atrelado à Escola de Córdoba, 

cujo corifeu foi Alfredo Vélez Mariconde (ele e Sebastián Soler foram os idealizadores do 

Código de Processo Penal daquela província, em 1939, e vigente a partir de 1940). Aquele 

                                                 
407 LANGER, Maximo. Op. cit., pp. 628-30. Entre 1991 e 2006, o autor apontou 14 países que teriam 

introduzido o sistema acusatório nos seus Códigos de Processo Penal (Bolívia, em 1999; Chile, em 2000; 

Colômbia, em 2004; Costa Rica, em 1996; República Dominicana, em 2002; Equador, em 2000; El Salvador, 

em 1997; Guatemala, em 1992; Honduras, em 1999; México, nos estados de Oaxaca e Chihuahua, em 2006; 

Nicarágua, em 2001; Paraguai, em 1997; Peru, em 2004; e Venezuela, em 1998).  
408 A longuíssima vigência das Siete partidas, ou Libro de las Leyes na América espanhola pré-independência 

é explorada por Julio Maier e Eberhard Struensee (MAIER, Julio; STRUENSEE, Eberhard. Introdução. In: 

MAIER, Julio B.J.; AMBOS, Kai; WOISCHNIK, Jan (Coords.). Las Reformas Procesales Penales en América 

Latina. Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung, Ad-Hoc Editorial, 2000, p. 21). 
409 BINDER, Alberto. Op. cit., 2017, p. 54. 
410 WATSON, Alan. Legal transplants. An Approach to Comparative Law. 2. ed. London: University of 

Georgia Press, 1993. Sobre legal transplants e evolução doutrinária, com alguma aproximação ao Processo 

Penal, sugere-se: VIEIRA, Renato Stanziola. O que vem depois dos legal transplants? Uma análise do Processo 

Penal brasileiro atual à luz de Direito Comparado. Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Porto 

Alegre, v. 4, n. 2, maio/set. 2018, pp. 767-806. Disponível em: https://doi.org/10.22197/rbdpp. v4i2.133. 

Acesso em: 18 ago. 2019. 

https://doi.org/10.22197/rbdpp.v4i2.133
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Código de Processo Penal foi, segundo Julio Maier e Eberhard Struensee, a “pedra 

fundamental da transformação em matéria processual penal” na América Latina411. As fontes 

de assimilação foram os Códigos de Processo Penal, de 1913 e 1930412. 

Após isso, entre 1980 e 1990, com influência direta de Maier, chegou-se a uma 

segunda onda reformista no Processo Penal latinoamericano. Maier, tendo sido aluno de 

Vélez Mariconde, apresentou, em 1986, com influência direta do Processo Penal alemão, 

um projeto de Código de Processo Penal à Argentina, que acabou não sendo consagrado por 

motivação política413.  

Ainda nessa segunda fase, como aponta o próprio Maier, as ideias-mestras eram de 

estímulo ao princípio da oportunidade regrada e da suspensão do procedimento. Os ideais se 

concretizaram no Código de Processo Penal da Guatemala, de 1992, e no Código de Processo 

Penal da Costa Rica, de 1995. 

De qualquer sorte, o documento fundamental dessa fase foi o Código Modelo de 

Processo Penal para Ibero-América, apresentado por Julio Maier e por Ada Pellegrini 

Grinover, em 1988, na 11ª Conferência do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual 

no Brasil414. 

Esse projeto unificador dos sistemas processuais penais latinoamericanos, como 

enfatizou Grinover,  

 

procurava servir de base a uma impostergável política renovadora, atendendo à 

imperiosa exigência de estimular um profundo movimento de reforma em todos 

os países da comunidade hispano-americana, em grande parte ainda atrelados ao 

processo penal antigo415. 

                                                 
411 MAIER, Julio B.J.; AMBOS, Kai; WOISCHNIK, Jan (Coords.). Las Reformas Procesales Penales en 

América Latina. Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung, Ad-Hoc Editorial, 2000, p. 24. 
412 LANGER, Maximo. Op. cit., 2007, p. 634. Nessa fase, já se imaginava privilegiar, como aponta Julio Maier, 

o “juízo oral, público, contraditório e contínuo” como base da sentença penal. Um dos ecos dessa primeira 

fase, segundo o autor, foi o Código de Processo Penal da Costa Rica, de 1970 (MAIER, Julio. Panorama de la 

reforma de la administración de justicia penal en hispanoamérica. In: Estudios sobre el nuevo Proceso Penal. 

Implementación y puest em práctica. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2017, p. 99).  
413 LANGER, Maximo. Op. cit., 2007, p. 637. O próprio “Código Maier” teria servido de fonte para o Código 

Procesal Penal Modelo, do qual se falará posteriormente. Defende esse ponto de vista: SOLIMINE, Marcelo 

A. Bases del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Ley 27.063. Buenos Aires: Ad Hoc. 2015, p. 29. 
414 Julio Maier e Eberhard Struensee apontam no Código Procesal Penal Modelo o ponto de conformidade de 

toda ou de grande parte da reforma latinoamericana do Processo Penal. Repercutiram seus ideais, como se 

apontou na edição do texto dos autores publicados em 2000, os Códigos da Guatemala, de 1992, e vigência a 

partir de 1994; Costa Rica, El Salvador, Chile, Argentina, Venezuela, Paraguai, Bolívia, Nicarágua, Honduras, 

República Dominicana, Panamá, Equador, Peru (MAIER, Julio B.J.; AMBOS, Kai; WOISCHNIK, Jan. Op. 

cit., 2000, pp. 26 e 28). O Código Procesal Penal Modelo foi visto por Marcelo Solimine como a “plataforma 

de lançamento para os processos de reforma assumidos na América Latina.” (SOLIMINE, Marcelo A. Op. cit., 

2015, p. 29). 
415 GRINOVER, Ada Pellegrini. O Código Modelo de Processo Penal para Ibero-América 10 anos depois. 

Revista de la Faculdad de Derecho. DERECHO PUCP, n. 53, 2000, pp. 950-1. A autora, na visão adotada 

após 10 anos de apresentação do Código Modelo entendeu que ele “provocou uma verdadeira revolução no 

Processo Penal da América Latina.” (Id., ibid., p. 958). Binder aponta fontes de direito italiano e alemão para 
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De acordo com o Código Modelo, entre muitas outras medidas sobre as quais se 

meditou, a polícia investigativa passou a se enquadrar como ente subordinado ao Ministério 

Público (arts. 73 e 74) que, aliás, passou a ser a autoridade que poderia decidir sobre pedidos 

de diligências formulados pela defesa em investigação preliminar (art. 256). Passou-se, 

então, a disciplinar a situação de antecipação de prova (reconhecimento, reconstrução, 

perícia ou inspeção que, por sua natureza e características, devam ser considerados 

definitivos ou irreproduzíveis ou, quando alguma declaração sobre prova possa presumir que 

não terá como ser feita em fase de debate oral (art. 258).  

O Código Modelo cuidou, inclusive, de fase intermediária e prévia à dos debates orais 

que, entre outras atribuições, delegou ao juiz decidir sobre a admissibilidade de meios de 

prova (art. 267, item 4), recepção das provas reputadas pertinentes e úteis (art. 272), para 

então remeter ao juízo oral a causa, no chamado “auto de apertura” (art. 274)416. 

A ideia principal dessa segunda fase, como expressou Binder, era a de “oralizar todo 

o procedimento”, de modo que “todo o relacionamento entre as partes, tanto na etapa 

preparatória no controle da acusação, nas impugnações, na execução da pena e, certamente, 

no juízo central, fosse levado adiante mediante um litígio oral e público”417. 

                                                 
o Código Modelo e reconhece que “quase todos os processualistas da região latino-americana” tinham-no como 

núcleo (BINDER, Alberto. Op. cit., 2017, p. 59). Também: GRINOVER, Ada Pellegrini. Influência do Código 

de Processo Penal Modelo para Ibero-América na legislação latino-americana. Convergências e dissonâncias 

com os sistemas italiano e brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: RT. 1, 1993, pp. 

41-63. Este último artigo pode ser consultado, também, em: GRINOVER, Ada Pelegrini. O processo em 

evolução. 2. ed. São Paulo: Forense Universitária, 1998, pp. 218-41. 
416 O Código Modelo, para Ada Pellegrini Grinover, tornou o sistema acusatório o “lema e leme das reformas”. 

A ideia de fase intermediária no Processo Penal, como preconizado no Código Modelo, bebe da fonte alemã, 

que possuía já a fase intermediária no Processo Penal. Ali, como apontam Roxin e Schünemann, a tal fase 

intermediária se prestava a atingir uma decisão judicial sobre a abertura do juízo oral e, por tal decisão, se 

visava exercer um controle negativo da admissibilidade e necessidade da persecução penal. Na própria fase 

intermediária, como disciplinado pelo sistema alemão, o acusado poderia pedir produção probatória e exercer 

defesa sobre a pretensão de encaminhamento do feito ao juízo oral (ROXIN, Claus; SCHÜNEMANN, Bernd. 

Derecho Procesal Penal. Trad. da 29. ed. alemã por Mario F. Amoretti e Dario N. Rolón, rev. por Ignacio F. 

Tedesco. Buenos Aires: Ediciones Didot, 2017, p. 495). Sobre a ideia de haver juízes separados – um que 

cuidaria da fase intermediária e outro que trataria do juízo oral, Klaus Volk tem o seguinte entendimento: “la 

demanda de crear um ‘tribunal de apertura’ separado es ciertamente simpática, pero ilusória, pus resulta 

costosa, retrasa consideravelmente el proceso (Cuestiones de detención!) y también fracassa por el hecho de 

que los jueces conversan entre si sobre sus juicios. Menos de uno por ciento de los casos com acusación no 

son abiertos. Aun cuando se considereque el procedimiento intermédio no es efectivo, mantiene sin embargo 

su alto valor simbólico.” (VOLK, Klaus. Curso fundamental de derecho procesal penal. Traducción de la 7ª 

edición alemana por Alberto Nanzer, Noelia T. Núñez, Daniel R. Pastor y Eugenio Sarrabayrouse. Revision de 

traducción de Noelia T. Núnez. Buenos Aires: Hamurabi, 2016, p. 234). A propósito dessa fase no Processo 

Penal alemão: MAIER, Julio B. J. La Ordenanza Procesal Penal Alemana. Su comentário y comparación con 

los sistemas de enjuiciamiento penal argentinos. Buenos Aires: De Palma, v. II, 1982, pp. 149 e ss; COLOMER, 

Juan-Luis Gomez. El proceso penal aleman. Introducción y normas básicas. Barcelona: Bosch. 1985, pp. 157-

60; HEGER, Martin. Strafprozessrecht. Stuttgart: Kohlhammer, 2013, pp. 115-8; KINDHÄUSER, Urs. 

Strafprozesrecht. 3. Auflage. Baden-Baden: Nomos, 2013, pp. 195-203. 
417 BINDER, Alberto. Op. cit, 2017, p. 75. 
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Um terceiro período de reformas ocorreu a partir da década de 90 do século passado 

até 2006, e se notabilizou por influências de entidades supranacionais que se seguiram ao 

USAID, no implemento de mudanças processuais penais em países situados ao sul dos 

Estados Unidos.  

Também nesse período se intensificou a rede que Langer nomeia de “ativistas” em 

prol do espírito reformista, destacadamente Binder, que foi seguido, mais recentemente, pelo 

chileno Cristian Riego418.  

A principal característica dessa terceira onda reformista foi a desformalização da 

investigação preliminar. A consagração das ideias se deu no Código da província de Chubut 

(Argentina) e também nos Códigos de Processo Penal do Chile e Uruguai419, assim como no 

Código Procesal Penal de la Nación da Argentina, de 2014420. 

Atualmente, e na interpretação particular de Maier, vive-se uma quarta fase nas 

reformas, com as ideias todas centradas no direito da organização judicial, sem apontar, 

especificamente, a consagração em algum sistema processual penal latinoamericano421.  

 

4.3.1 O Código de Processo Penal do Chile, de 2000 

 

É no contexto visto anteriormente, que no ano de 2000 se implementou o novo 

Código de Processo Penal chileno, em substituição ao pretérito Código de Procedimento 

Penal, vigente desde 1906, visto por José Luis Guzmán Dalbora como um modelo 

inquisitório “de pura cepa”422 e por Cristián Riego como “um sistema inquisitivo bastante 

ortodoxo”423. 

                                                 
418 LANGER, Maximo. Op. cit., 2007, pp. 653-5. O próprio Binder, a propósito, para esse período temporal, 

trata da “cooperação dos Estados Unidos da América” e de sua participação ativa no processo de reforma. 

Aliás, essa participação interessada motivou “certos setores políticos atentos especialmente a sustentar boas 

relações com esse país” e “abriu novos debates acerca de avaliar se o processo de reforma era um produto 

genuíno das tentativas de democratização de cada país ou uma imposição estrangeira.” (BINDER, Alberto. Op. 

cit., 2017, p. 63). 
419 MAIER, Julio. Op. cit., 2017, pp. 100-1. 
420 SOLIMINE, Marcelo A. Op. cit., 2015. A desformalização é um dos princípios reitores do novo processo 

penal argentino, o que se vê logo do art. 2º do Código Procesal de la Nación: “princípios del proceso 

acusatorio. Durante todo el proceso de deben observar los princípios de igualdad entre las partes, oralidad, 

publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización.” 
421 MAIER, Julio. Op. cit., 2017, pp. 101-5. 
422 DALBORA, José Luis Guzmán. Involución de la reforma procesal penal chilena. Revista Procesal Penal, 

n. 68, feb. 2008, p. 4. 
423 RIEGO, Cristián. Chile. Las Reformas Procesales Penales en América Latina. In: AMBOS, Kai; 

WOISCHNIK, Jan. Las Reformas Procesales Penales en América Latina. Buenos Aires, Konrad Adenauer 

Stiftung e Ad-Hoc Editorial, 2000, p. 168.  
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O advento do novo Código chileno foi de alta significação desde o surgimento da 

discussão de sua própria necessidade, como a participação da sociedade civil em sua 

implementação, a específica previsão de duração escalonada e parcial de vigência ao longo 

do país e, enfim, propriamente, os institutos jurídicos dos quais passou a tratar.  

Houve, como apontam Maurício Duce e Cristián Riego, desde o esforço do governo 

de Eduardo Frei, entre 1994 e 2000, o direcionamento para a modernização e a adequação 

do sistema de justiça criminal chileno a um regime democrático424. 

Vários órgãos públicos foram reconfigurados ou fundados em estreita ligação com o 

novo Código de Processo Penal. Se não fundados posteriormente à edição do Código, 

anteriormente já se prenunciava a mudança de ares. Assim foi que, por exemplo, tendo sido 

o projeto do novo Código submetido ao Congresso Nacional chileno, em 5 de junho de 1995, 

instituiu-se a Ley Organica Constitucional del Ministerio Publico (Ley n. 19.640), em 23 de 

março de 1998425; reformou-se o Código Orgânico de Tribunales (Ley n. 19.665), em 11 de 

novembro de 1998; criou-se a Defensoria Penal Pública (Ley n. 19.718), em 12 de julho de 

1999; e, como se viu na Itália, foram previstas também Normas Adecuatorias del Sistema 

Legal Chileno a la Reforma Procesal Penal (Ley n. 19.806), em 11 de agosto de 1999.  

Além disso, sob o ponto de vista da vigência escalonada do novo Código, o Chile 

determinou que em períodos temporais distintos cada região territorial fosse colhida pelo 

novo Código. Assim, por exemplo, independentemente do nome de cada região, numa 

primeira etapa de vigência, em 16 de dezembro de 2000, foram colhidas as regiões IV e IX; 

em 16 de outubro de 2001, as regiões II, III e VII; em 16 de dezembro de 2002, as regiões I, 

XI e XII; em 16 de dezembro de 2003, as regiões V, VI, VIII e X, chegando-se à região 

metropolitana de Santiago em 16 de junho de 2005426.  

Como qualquer inovação profunda no sistema de justiça, o novo Código trouxe 

inúmeras novidades. Em observação à delimitação deste estudo, contudo, importa tratar da 

estrutura trifásica do Processo Penal chileno, com destaque à eficácia probatória da fase de 

investigação, da fase intermediária propriamente dita e, por fim, do controle de provas no 

juízo oral.  

 

                                                 
424 DUCE, Mauricio J.; RIEGO, Cristián R. Proceso Penal. Santiago: Ed. Jurídica del Chile, 2007, p. 58.  
425 Na vigência do antigo Código de Procedimento Penal de 1906, no ano de 1927 o Ministério Público foi 

suprimido como entidade acusadora por imaginar que sua função não tinha “verdadeira relevância” (RIEGO, 

Cristián. Op. cit., 2000, p. 169). 
426 Com detalhamento sobre o processo de implementação das instituições referidas e também das sucessivas 

vigências parciais até se chegar à região metropolitana (DUCE, Mauricio; RIEGO, Cristián Riego. Op. cit., 

2007, pp. 72-4). 
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4.3.1.1 A fase de investigação 

 

Aponta-se na doutrina, duas grandes novidades nesse espaço do cenário processual 

penal chileno: a efetiva submissão da Polícia – seja a judiciária ou a preventiva, como são 

os carabineros – ao Ministério Público (art. 79)427, e a previsão como regra de ineficácia 

probatória dos atos informativos colhidos de sua duração.  

As duas situações são interligadas, como será abordado aqui, pois com a lógica de 

que a Polícia é auxiliar do Ministério Público e age sob seu comando e subordinação, facilita-

se a conclusão de que uma das funções precípuas da investigação preliminar é a de produzir 

informações suficientes ao próprio Ministério Público. Ou seja: quem comanda a 

investigação determina como o auxiliar vai atrás das informações, tratando-se, portanto, de 

lógica linear.  

Essa função de produzir os chamados antecedentes probatórios para a acusação é 

conhecida como a principal função da fase preliminar do Processo Penal chileno.  

Como dizem Lennon e Masle, essa fase “consiste na indagação preliminar, por parte 

do Ministério Público e da Polícia, dos fatos denunciados que apresentem características de 

crime. Sua função principal é a de colheita de antecedentes probatórios que permitam 

fundamentar a formulação de uma acusação contra uma pessoa por um delito 

determinado”428. 

Justamente por se cuidar de fase de recolha de informações endereçadas ao 

Ministério Público, precipuamente, é que Duce e Riego entendem que um consectário dessa 

mudança deva ser a inexistência de regras rígidas para a “acumulação de informação”. Há, 

                                                 
427 “Artículo 79. Función de la policía en el procedimiento penal. La Policía de Investigaciones de Chile será 

auxiliar del ministerio público en las tareas de investigación y deberá llevar a cabo las diligencias necesarias 

para cumplir los fines previstos en este Código, en especial en los artículos 180, 181 y 187, de conformidad a 

las instrucciones que le dirigieren los fiscales. Tratándose de delitos que dependieren de instancia privada se 

estará a lo dispuesto en los artículos 54 y 400 de este Código. Asimismo, le corresponderá ejecutar las medidas 

de coerción que se decretaren. Carabineros de Chile, en el mismo carácter de auxiliar del ministerio público, 

deberá desempeñar las funciones previstas en el inciso precedente cuando el fiscal a cargo del caso así lo 

dispusiere.” A distinta atuação entre polícia investigativa e polícia preventiva, e o risco de atividades 

militarizadas na investigação de delitos comuns e, inclusive, como a promessa de desmilitarização de 

investigação criminal pode se constituir em promessa não cumprida a depender de estrutura de funcionamento 

e prioridade em investimento num ou outro órgão, não passaram despercebidas por Maria Inés Horvitz Lennon, 

Julián López Masle (LENNON, Maria Inés Horvitz; MASLE, Julián Lopez. Derecho Procesal Penal chileno. 

Principios, sujetos procesales, medidas cautelares, etapa de investigación. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 

tomo 1, 2005, pp. 175-7).   
428 Id., ibid., p. 443. Assim também, MIGUEL, Cristián Maturana; LÓPEZ, Raúl Montero. Derecho Procesal 

Penal. Santiago: Thomson Reuters, tomo II, 2012, p. 578. 
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dessa forma, na investigação, segundo esses autores, tanto informalidade quanto 

flexibilidade429. 

A baixíssima (não é inexistente, posto que em situação de prova antecipada existe 

efetiva eficácia probatória430) eficácia probatória dos elementos de informação amealhados 

na fase de investigação é vista, inclusive, como um aspecto positivo, que retira a centralidade 

dessa fase como vínculo a uma possível sentença de condenação.  Categoricamente, há quem 

afirme, inclusive, que “uma consequência lógica dessa característica é que o novo sistema 

de investigação não tem caráter probatório”431. 

Essa baixíssima eficácia probatória das informações colhidas na investigação é vista 

pela doutrina chilena como um dos estímulos assumidos pelo legislador rumo à valorização 

do juízo oral (como terceira fase do Processo Penal instrutório).  

Em outros termos, justamente por se prestar a arregimentar informações ao 

Ministério Público para decidir se irá ou não levar o caso ao juízo oral, é que a fase de 

investigação deve ser de pequena eficácia probatória.  

O que deve ser objeto de valoração na sentença não é o que se colhe nessa fase, mas 

sim o que se colherá no juízo oral. E foi a propósito disso que se previu, no art. 296, do 

Código de Processo Penal chileno, que  

 

La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá rendirse durante 

la audiencia del juicio oral, salvas las excepciones expresamente previstas en la 

ley. En estos últimos casos, la prueba deberá ser incorporada en la forma 

establecida en el Párrafo 9º de este Título. 

 

De toda forma, não é essa – a de recompilar elementos de informação para o 

Ministério Público – a única função da investigação preliminar. Há, além dela, as funções 

de filtrar e evitar a preparação do juízo oral de casos infundados (um filtro procedimental) 

                                                 
429 DUCE, Mauricio J.; RIEGO, Cristián R. Op. cit., 2007, p. 121.  
430  Artículo 191. Anticipación de prueba. Al concluir la declaración del testigo, el fiscal o el abogado asistente 

del fiscal, en su caso, le hará saber la obligación que tiene de comparecer y declarar durante la audiencia del 

juicio oral, así como de comunicar cualquier cambio de domicilio o de morada hasta esa oportunidad. Si, al 

hacérsele la prevención prevista en el inciso anterior, el testigo manifestare la imposibilidad de concurrir a 

la audiencia del juicio oral, por tener que ausentarse a larga distancia o por existir motivo que hiciere temer 

la sobreviniencia de su muerte, su incapacidad física o mental, o algún otro obstáculo semejante, el fiscal 

podrá solicitar del juez de garantía que se reciba su declaración anticipadamente. En los casos previstos en 

el inciso precedente, el juez deberá citar a todos aquellos que tuvieren derecho a asistir al juicio oral, quienes 

tendrán todas las facultades previstas para su participación en la audiencia del juicio oral. Sin perjuicio de lo 

anterior, la inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en la 

que se rinda la prueba anticipada.” 
431 DUCE, Mauricio J.; RIEGO, Cristián R. Op. cit., 2007, p. 120. Os dados colhidos nessa fase “não se 

constituirão em elementos de prova suscetíveis de ser valorados na sentença.” (Id., ibid.).  
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e, também, a de promover o término antecipado ou, se for o caso, seguir uma solução 

procedimental alternativa à submissão do caso ao julgamento oral432. 

Um pormenor que cabe tratar aqui é que, mesmo na fase de investigação, o Processo 

Penal chileno primou por ser minudente a ponto de prever dois momentos bem distintos: o 

antes e o depois da chamada formalização da investigação.  

Com efeito, mesmo na primeira fase do Processo Penal chileno (investigação), há um 

momento processual de destaque e de cunho garantístico aos interesses do investigado433, no 

qual o Ministério Público comunica ao imputado, na presença do Juiz de Garantias, que se 

encontra em curso investigação a respeito de um ou mais delitos a ele atribuídos (CPP, art. 

229). Cuida-se, como dito por Duce e Riégo, de uma etapa central do procedimento na 

própria investigação preliminar434.  

Como efeitos comuns à formalização da investigação, o Código prevê a suspensão 

do curso do prazo da prescrição (art. 233, “a”), o início da contagem do biênio dentro do 

qual deve se encerrar a investigação (arts. 233, “b”, e 247)435 e a impossibilidade de 

                                                 
432 LENNON, Maria Inés Horvitz; MASLE, Julián Lopez. Op. cit., 2005, p. 471. Duce e Riégo assumem 

interpretação distinta. Segundo eles, os objetivos são (i) racionalização de carga de trabalho para se chegar a 

padrões de eficiência e qualidade; (ii) cuidar de proteção dos interesses das vítimas; (iii) cuidar, como visto, da 

eficácia da investigação (DUCE, Mauricio J.; RIEGO, Cristián R. Op. cit., 2007, p. 131). 
433 A função garantística é a de informar ao imputado, de forma específica e clara, sobre os fatos atribuídos e 

sua qualificação jurídica (LENNON, Maria Inés Horvitz; MASLE, Julián Lopez. Op. cit., 2005, p. 540). No 

mesmo sentido, DUCE, Mauricio J.; RIEGO, Cristián R. Op. cit., 2007, p. 220; MIGUEL, Cristián Maturana; 

LÓPEZ, Raúl Montero. Op. cit., 2012, p. 637.  
434 DUCE, Mauricio J.; RIEGO, Cristián R. Op. cit., 2007, p. 229. Essa ideia chilena foi encampada depois, no 

Código Procesal Penal de la Nación da Argentina (Ley n. 27.063), com a específica fase de formalización de 

la investigación preparatória (arts. 254 e ss.) 
435 “Artículo 247. Plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo de dos años desde 

la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, el fiscal deberá proceder a cerrarla.  Si el fiscal no 

declarare cerrada la investigación en el plazo señalado, el imputado o el querellante podrán solicitar al juez 

que aperciba al fiscal para que proceda a tal cierre. Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a 

una audiencia y si el fiscal no compareciere, el juez otorgará un plazo máximo de dos días para que éste se 

pronuncie, dando cuenta de ello al fiscal regional. Transcurrido tal plazo sin que el fiscal se pronuncie o si, 

compareciendo, se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo 

de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias 

correspondientes. Esta resolución será apelable. Si el fiscal se allanare a la solicitud de cierre de la 

investigación, deberá formular en la audiencia la declaración en tal sentido y tendrá el plazo de diez días para 

deducir acusación. Transcurrido este plazo sin que se hubiere deducido acusación, el juez fijará un plazo 

máximo de dos días para que el fiscal deduzca la acusación, dando cuenta de inmediato de ello al fiscal 

regional. Transcurrido dicho plazo, el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, sin que 

se hubiere deducido la acusación, en audiencia citada al efecto dictará sobreseimiento definitivo. En este caso, 

informará de ello al fiscal regional a fin de que éste aplique las sanciones disciplinarias correspondientes. El 

plazo de dos años previsto en este artículo se suspenderá en los casos siguientes: a) cuando se dispusiere la 

suspensión condicional del procedimiento; b) cuando se decretare sobreseimiento temporal de conformidad a 

lo previsto en el artículo 252, y c) desde que se alcanzare un acuerdo reparatorio hasta el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas por el imputado a favor de la víctima o hasta que hubiere debidamente garantizado 

su cumplimiento a satisfacción de esta última.” No Brasil, conquanto não haja previsão legal nesse sentido, 

apontam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de trancamento de persecuções penais em 

razão de excessivo e irrazoável excesso de prazo, seja com os indivíduos soltos ou com presos. Como último 

exemplo, consulte-se: HC 480.079, 6ª T., Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 21.05.2019. 
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arquivamento da investigação pelo Ministério Público sem controle judicial (arts. 167 e 233, 

“c”). De fato, com a formalização da investigação, passa a haver intervenção permanente do 

Juiz de Garantias no controle da atividade investigativa do Ministério Público, e maior 

participação no desenrolar do investigado e sua defesa técnica.  

Via de regra, a formalização da investigação é um ato unilateral do Ministério 

Público, que se sujeita a seu juízo de oportunidade na investigação. Essa é a premissa 

indicada pelo art. 230 do Código de Processo Penal chileno e, por isso mesmo, a ideia de 

estratégia de investigação seja tão marcante nas abordagens do assunto feitas por Duce e 

Riego436.  

Acontece que, em algumas situações previstas no Código de Processo Penal chileno, 

a formalização de investigação não depende pura e simplesmente de juízo de oportunidade 

do Ministério Público. Assim é, por exemplo, se houver requerimento de produção de 

informações que dependam de prévia autorização judicial (reserva de jurisdição)437, se 

houver pedido de recepção antecipada de prova ou de produção medidas cautelares (art. 230, 

CPP) ou, ainda, por determinação judicial em sendo o caso de pedido do próprio sujeito que 

se sinta investigado sem a correlata notificação dessa situação (CPP, art. 186)438. 

 

 

 

                                                 
436 DUCE, Mauricio J.; RIEGO, Cristián R. Op. cit., 2007, p. 219. O novo Código de Processo Penal do Peru, 

Decreto Legislativo nº 957, publicado em 29 de julho de 2004, estabelece no art. 336, de forma análoga, a 

formalização da investigação. Ali se tratou de análise sobre requisitos de “procedibilidade” a serem analisados 

pelo Ministério Público. A propósito, nota-se em comentários de doutrina, a assimilação dos peruanos às ideias 

chilenas (SUMARRIVA, Ana C. Calderón. El Nuevo Sistema Procesal Penal. Análisis Crítico. Lima: Editorial 

San Marcos, 2013, p. 202). 
437 “Artículo 9º.  Autorización judicial previa. Toda actuación del procedimiento que privare al imputado o a 

un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restringiere o perturbare,  requerirá 

de autorización judicial previa.  En consecuencia, cuando una diligencia de investigación pudiere producir 

alguno de tales efectos, el fiscal deberá solicitar previamente autorización al juez de garantía. Tratándose de 

casos urgentes, en que la inmediata autorización u orden judicial sea indispensable para el éxito de la 

diligencia, podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo al efecto, tales como teléfono, fax, 

correo electrónico u otro, sin perjuicio de la constancia posterior, en el registro correspondiente. No obstante 

lo anterior, en caso de una detención se deberá entregar por el funcionario policial que la practique una 

constancia de aquélla, con indicación del tribunal que la expidió, del delito que le sirve de fundamento y de la 

hora en que se emitió.” O art. 236, do Código de Processo Penal, excepciona as situações em que, sendo o caso 

de reserva prévia de jurisdição, deveria também se dar a formalização de investigação, para os casos de alta 

gravidade dos fatos e presunção de que a formalização da investigação tornaria as medidas ineficazes.  
438 “Artículo 186. Control judicial anterior a la formalización de la investigación. Cualquier persona que se 

considerare afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente, podrá pedir al juez 

de garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueren objeto de ella. También podrá el 

juez fijarle un plazo para que formalice la investigación.”  
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4.3.1.2 A fase intermediária 

 

Na segunda fase do Processo Penal chileno, com a apresentação de denúncia escrita 

ao Juiz de Garantias, estipula-se audiência oral para que haja o controle da acusação e, 

particularmente, para a delimitação deste estudo, também o controle da admissibilidade das 

informações e provas a serem produzidas em juízo oral.  

Impossível não lembrar do “smistamento”, já tratado aqui por ocasião da audiência 

preliminar como autêntica novidade do Processo Penal italiano, de 1988. Trata-se de 

fundamental fase de filtro cognitivo pela qual o Processo Penal é depurado para saber o que 

a autoridade judicial admite ou não em termos de informação. É, aliás, justamente por existir 

uma audiência intermediária, específica, que os momentos anterior (investigação) e posterior 

(juízo público e oral) se qualificam.  

A propósito desta fase específica, e como esclarecem Duce e Riego, este estudo segue 

a ideia de instituir a prevalência de um juízo oral, público, contraditório e imediato como 

etapa central do processo439. Por isso, é possível remeter o ideal reformista chileno à razão 

de ser da audiência preliminar do Processo Penal italiano, como há pouco se viu.  

De qualquer sorte, na audiência preliminar chilena, conhecida como “etapa 

intermedia” ou “preparación de juicio oral”, as finalidades são múltiplas. Objetiva-se, com 

ela, determinar o objeto da persecução penal, bem como depurar o procedimento (saneando 

o feito), determinar o objeto de prova do juízo oral e os meios de prova que serão admitidos 

e, enfim, promover os consensos que redundarão em saídas alternativas ao juízo oral440. 

Especificamente quanto à apresentação e controle da admissibilidade da prova penal, 

constata-se que é na fase de audiência intermediária que se debate sobre as provas oferecidas 

por cada uma das partes, com requerimentos, observações e colocações sobre relevância das 

provas oferecidas (art. 272). Da mesma forma, sobre a inadmissibilidade de provas que não 

passem pelo crivo da pertinência ou licitude (art. 276).  

É nesse momento que, como apontam Cristián Maturana Miguel e Raúl Montero 

López, são determinados os fatos que passarão a ser objeto de prova, bem como os meios de 

prova a serem utilizados pelas partes no juízo oral. Aqui se determinam, também, os fatos 

que se dão por acreditados mediante convenções probatórias e se excluem as provas 

impertinentes, as que visam acreditar fatos públicos e notórios, as que forem redundantes, 

                                                 
439 DUCE, Mauricio J.; RIEGO, Cristián R. Op. cit., 2007, p. 117. 
440 MIGUEL, Cristián Maturana; LÓPEZ, Raúl Montero. Op. cit., 2012, p. 735.  
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ilícitas ou que tiverem sido obtidas com inobservância das garantias fundamentais ou 

provenham de atuações ou diligências que tiverem sido declaradas nulas441. 

 

4.3.1.3 A fase oral  

 

Com a superação da fase intermediária sem a solução alternativa do caso penal, ou 

sem seu arquivamento, o Juiz de Garantias o encaminha ao Tribunal que apreciará a causa 

em juízo oral, etapa denominada “auto de apertura del juicio oral”. E, assim, tem início a 

terceira fase do processo ordinário instrutório chileno.  

Esta é, propriamente, a fase em que há prevalência dos princípios da imediação, 

oralidade, continuidade, publicidade, contraditoriedade e livre convencimento do tribunal no 

contato com as provas produzidas442.  

Chega-se ao que Duce e Riégo chamam de “núcleo central do novo processo” em 

que os próprios autores apresentam dados de pesquisa empírica, os quais revelam que não 

mais do que 2,6% dos casos penais atingem, ao tempo em que se publicou a obra consultada, 

a fase de juízo oral443. 

 

4.3.2 O Código de Processo Penal do Uruguai, vigente a partir de 2017 

 

Da mesma forma como ocorreu com a onda reformista supracitada, o Uruguai 

também empreendeu uma reforma processual penal com vistas a superar o modelo de 

Processo Penal inquisitório, e privilegiar em seu lugar o modelo próximo dos cânones 

acusatórios444. 

Na evolução vivenciada pelo país, percebeu-se que desde o Código de Instrucción 

Criminal, de 1878, o Uruguai convivia com um “corpo legal inquisitivo e já antigo para a 

evolução doutrinária da época”445. Esse espírito inquisitivo durou por mais de 100 anos, até 

                                                 
441 MIGUEL, Cristián Maturana; LÓPEZ, Raúl Montero. Op. cit., 2012, pp. 574-5. 
442 LENNON, Maria Inés Horvitz; MASLE, Julián Lopez. Op. cit., 2005, p. 444.  
443 DUCE, Mauricio J.; RIEGO, Cristián R. Op. cit., 2007, p. 373, rodapé 1. 
444 Onda reformista de longo prazo que, de resto, caracterizou mais de um país latinoamericano. Vale 

exemplificar o caso peruano, a partir do desenvolvimento histórico que fez César Eugenio San Martín Castro. 

(CASTRO, César Eugenio San Martín. La reforma procesal penal peruana: evolución y perspectivas. In: 

POZO, José Hurtado; CASTRO, César Eugenio San Martín (Coords.). La reforma del proceso penal peruano. 

Anuario de Derecho Penal. Lima: Pontifícia Universidad Católica del Peru, Fondo Editorial, 2006, pp. 27-68). 
445 OLIÚ, Alejandro Abal. Antecedentes del nuevo C.P.P.. Las iniciativas de codificación procesal penal en 

Uruguay. In: OLIÚ, Alejandro Abal (Coord.). Curso sobre el Nuevo Código del Proceso Penal. Ley n. 19.293. 

Instituto Uruguayo de Derecho Procesal. Facultad de Derecho. Universidad de la República. Montevideo: 

Fundación de Cultura Universitaria, 2018, p. 19.  
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surgirem as primeiras indicações concretas de que, de fato, estaria em gestação um modelo 

diferente de Processo Penal para o Uruguai.  

Com efeito, diz-se que desde 1878, a mudança mais sensível que antecedeu ao 

advento do novo Código de Processo Penal foi um efêmero Código (Lei n. 15.032, de 7 de 

julho de 1980), cujo diploma não passou de mero corretivo de “alguns notórios defeitos da 

legislação anterior, mas mantendo um caráter fortemente inquisitivo”446.  

Aponta-se que, conforme o Código de 1980, não só predominava um sistema misto 

(inquisitivo na investigação, e acusatório no chamado “sumário” e na chamada “ampliação 

sumarial”) como de investigação preliminar a cargo do juiz, com amplíssima iniciativa 

probatória do tribunal, e inefetividade de princípios, como publicidade e imediação447. 

Nessa continuidade de sistema inquisitivo, há, ainda, curiosidade sobre a 

promulgação de outro Código, em 1997 (Ley n. 16.893), mas que sequer entrou em vigência, 

haja vista sucessivas prorrogações de início de vigência desse próprio Código até o advento 

de 01.11.2017, com a vigência já da Ley n. 19.293, isto é, do novo Código de Processo Penal 

uruguaio448.  

Com o novo regime, aponta-se que a investigação preliminar passou ao cargo do 

Ministério Público, a fase judicial a depender de formalização ou promoção do Ministério 

Público, as medidas limitativas de liberdade requererem petição de parte (e a prisão 

preventiva passou a ser uma exceção), havendo o reconhecimento de novas faculdades à 

vítima.  O tribunal, assim, despiu-se de iniciativa probatória, consagrando-se a oralidade, a 

publicidade, a imediação e a oportunidade regrada449. 

Novamente, poderiam ser indicadas aqui inúmeras novidades, mais ou menos 

sensíveis, do ponto de vista estrutural do modelo uruguaio, seja internamente (olhando para 

o cenário retroativo de 2017 no próprio país), como, também, comparativo aos regimes 

jurídicos de países vizinhos, como o Brasil. Estabelecido, porém, o recorte na questão 

                                                 
446 Id., ibid., p. 23. 
447 CHEDIAK, Jorge; NICASTRO, Gustavo; PESCE, Marcelo. El Nuevo C.P.P. a poco más de 15 dias de su 

entrada en vigor. Consideraciones generales, observaciones y soluciones para su implementación. In: Estudios 

sobre o Nuevo Proceso Penal. Implementación y Puesta en Práctica. Asociación de Magistrados del Uruguay. 

Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2017, pp. 170-1. 
448 Oliú aponta a sucessão de leis que ao fim e ao cabo caracterizaram aquele Código (Ley n. 16.893) como um 

código que nunca teve vigência (OLIÚ, Alejandro Abal. Op. cit., 2018, pp. 23-4). No mesmo sentido, 

manifestam-se CHEDIAK, Jorge; NICASTRO, Gustavo; PESCE, Marcelo. Op. cit., 2017, p. 170. Na síntese 

de Oliú, ao longo de 14 décadas desde 1871, houve 14 tentativas de reforma, com 11 projetos básicos de 

diferentes códigos de Processo Penal, tendo sido quatro deles aprovados no âmbito legislativo. A ideia era, na 

sucessão temporal, a de “projetar um melhor sistema processual penal” (OLIÚ, Alejandro Abal. Op. cit., 2018, 

pp. 24-5). 
449 CHEDIAK, Jorge; NICASTRO, Gustavo; PESCE, Marcelo. Op. cit., 2017, p. 171. 
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probatória e, pontualmente, em obtenção e admissibilidade das provas, as novidades tratadas 

serão o regime da investigação preliminar e o estabelecimento de uma fase específica de 

controle da acusação e das provas indicadas pelos envolvidos.  

 

4.3.2.1 A investigação preliminar (indagatória preliminar) 

 

O caso chileno tem mesmo se tornado uma tônica nos regimes pesquisados até aqui, 

comprovando que na fase preliminar da persecução penal, tipicamente investigativa (e 

nomeada no Uruguai de indagatória preliminar), almeja-se não a produção de provas em 

sentido técnico estrito, para fins de valoração em sentença, mas a busca de “fontes que logo 

permitirão ao fiscal oferecer no processo respectivo os meios probatórios que sustentam a 

imputação”450. 

Essa fase, e como já se apontou anteriormente, “é uma etapa prévia ao processo”, e 

fica a cargo do Ministério Público451. Nela se recolhem as evidências que ulteriormente 

podem permitir o exercício de acusação formal, isto é, “imputar responsabilidade penal à 

pessoa investigada”452. 

Daí, como já se percebeu a partir da análise de outros sistemas processuais penais 

guiados pelo mesmo espírito reformista,  

 

as evidências que o Ministério Público recolhe não constituem prova, salvo as que 

tenham sido recebidas com o controle da outra parte e a intervenção do juiz como, 

por exemplo, a prova antecipada prevista nos arts. 213, do Código de Processo 

Penal453. 

                                                 
450 VALENTIM, Gabriel.  Las Partes. In: OLIÚ, Alejandro Abal (Coord.). Curso sobre el nuevo Código de 

Proceso Penal. Ley nº 19.293. Montevideo: Fundación de Cultura Universitária, v. I, 2018, p. 280. O autor 

indica como referência, em rodapé 39 da página referida, a obra de Lennon e Masle (Op. cit., 2005), dois 

chilenos que trataram do novo sistema processual chileno.  
451 Arts. 45.1, E 49.1, do CPP. O Ministério Público uruguaio só se tornou independente do Poder Executivo 

com o advento da Ley 1.334, de 14 de agosto de 2015, que criou a Fiscalía General de la Nación. E com a Ley 

19.483, de 28 de dezembro de 2016, que regulou seu funcionamento, ficou claro competir à Fiscalía fixar e 

executar a política pública de investigação de crimes. Outro autor que bebe de fontes chilenas para tratar da 

subordinação funcional entre polícia e Ministério Público como novidade do sistema uruguaio é Gabriel 

Valentim (Op. cit., 2018, p. 301, rodapé 65 e também p. 304, rodapé 75). 
452 DE LAS CARRERAS, Beatriz Larrieu. La actuación del Juez en el Nuevo Proceso Penal. In: Estudios sobre 

o Nuevo Proceso Penal. Implementación y Puesta en Práctica. Asociación de Magistrados del Uruguay. 

Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2017, p. 284. 
453 Id., ibid., p. 284. Assim, também: FERNÁNDEZ, Selva Klett. Reglas generales de la prueba. In: OLIÚ, 

Alejandro Abal (Coord.). Curso sobre el nuevo Código de Proceso Penal. Ley nº 19.293. Montevideo: 

Fundación de Cultura Universitária, v. I, 2018, p. 460. Sobre a prova antecipada no Código de Processo Penal 

Uruguaio: “Artículo 213. El fiscal, el defensor y la víctima o sus familiares en su caso, podrán solicitar el 

diligenciamiento de prueba en forma anticipada en los siguientes casos: a) declaración de testigos e informe 

de peritos, cuando exista motivo fundado para considerar que no podrá formularse en las audiencias del 

proceso por enfermedad u otro grave impedimento, o cuando hayan sido expuestos a violencia, amenaza, 

ofertas o promesas de dinero u otra utilidad para que no declaren o lo hagan falsamente; b) declaración de 
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Via de regra, contudo, a investigação preliminar sequer permanece encartada nos 

autos, salvo se alguma medida tiver sido praticada após prévia intervenção do tribunal (CPP, 

art. 259,1).  

Uma aproximação que se nota com o sistema chileno – tido doutrinariamente como 

fonte de inspiração do modelo uruguaio – é, também, a bifurcação entre investigação 

preliminar formalizada e investigação preliminar não formalizada. E, assim como se viu no 

modelo chileno, a formalização da investigação “constitui o ato de comunicação pelo qual o 

fiscal informa a uma pessoa que está sendo objeto de uma investigação, possibilitando dessa 

forma o direito de defesa”454. 

Tendo o Ministério Público concluído a presença de materialidade de crime e 

indicação de autor, deve formalizar a investigação e, para tanto, solicita a designação de 

audiência – a chamada audiência de formalização –, prevista nos termos do art. 266 do 

Código de Processo Penal (CPP).  

Com isso, a investigação passa a ser “formalizada” e o investigado formalmente 

adquire a qualidade de imputado. Tem início, também, a contagem do prazo máximo de um 

ano (prorrogável por mais um), findo o qual – se for o caso – deverá haver oferecimento de 

acusação formal (art. 265), bem como o início da suspensão do curso da prescrição da ação 

penal (art. 267).  

                                                 
testigos, cuando exista la probabilidad de que la espera a la realización de las audiencias del proceso, les 

cause un perjuicio severo o ponga en riesgo serio la calidad de la prueba testimonial; c) reconocimientos, 

inspecciones o reconstrucciones, que por su naturaleza y características deben ser considerados actos 

definitivos e irreproducibles; d) el diligenciamiento de cualquier medio probatorio, cuando el transcurso del 

tiempo pudiere frustrar su realización o perjudicar su eficacia. Artículo 214. (Procedimiento). 214.1 La parte 

que solicite el diligenciamiento de prueba anticipada deberá precisar su objeto y las razones de su importancia 

para el proceso. También indicará el nombre de las personas que deben intervenir en el acto y las 

circunstancias de su procedencia. 214.2 El trámite se dispondrá con citación de la parte contraria, salvo que 

esa comunicación pueda frustrar la finalidad y eficacia de la medida. En este último caso, una vez diligenciada 

la prueba se dará conocimiento de lo actuado a la contraparte, quien tendrá la oportunidad de completarla o 

de presentar contraprueba en la etapa procesal oportuna. 214.3 La prueba anticipada se diligenciará de 

conformidad con las reglas referidas al medio probatorio pertinente.” No processo penal peruano, guiado pela 

mesma lógica, art. 325: “las actuaciones de la investigación sólo sirven para emitir las rsoluciones propias de 

la investigación y de la etapa intermedia. Para los efectos de la sentencia tienen carácter de acto de prueba 

las pruebas antecipadas ricibidas de conformidad com los artículos 242º y siguients, y las actuaciones 

objetivas e irreproducibles cuya lectura en el juicio oral autoriza este Código.” 
454 VALENTIM, Gabriel. Op. cit., 2018, p. 282. O autor aponta que em sua interpretação o art. 43 do CPP 

Uruguaio imporia que, tão logo tivesse início uma investigação endereçada a alguém o MP já devesse 

formalizá-la. Ao que parece ao autor dessas linhas, a referência deveria ter sido não ao art. 43, mas ao art. 64 

do Código de Processo Penal, que estabelece, dentro das garantias do investigado, a de ser informado de forma 

clara e específica sobre os fatos que se lhe imputam e os direitos que tem, a de solicitar ao fiscal das diligências 

de investigação destinadas a desvirtuar as imputações que se lhe formulam, a de conhecer o conteúdo da 

investigação, salvo declaração de reserva e no tempo em que durar, conforme as regras da indagatória 

preliminar (art. 64, c, d, f, CPP). Não foi, contudo, essa a diretiva seguida por uma instrução interna do órgão 

(Instrucción general de Fiscalía n. 7, de 09.11.2017), que tratou dos critérios gerais de investigação. De acordo 

com a normativa interna (apartado XI.1), a Fiscalía só necessitaria promover a comunicação da investigação a 

alguém se tiver solicitada a formalização.  
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Com o oferecimento de acusação nos termos do art. 266.2 do CPP, em que há 

exposição articulada dos fatos, autoria e demais requisitos que entornam a acusação formal, 

após a audiência de formalização, se não houver o arquivamento do feito ou o 

encaminhamento para soluções alternativas, o processo penal segue para nova fase.  

Essa nova fase começa com novo articulado do acusador, a partir da acusação formal, 

nos termos do art. 127 do CPP. O primeiro passo é a fase intermediária, em que há a chamada 

preparação do juízo oral ou, em outros termos, a fase de controle de acusação.  

 

4.3.2.2 A fase de controle da acusação 

 

A fase de controle de acusação constitui-se, como aponta José María Gómez 

Ferreyra, em autêntica  

 

nova etapa procedimental, situada entre a audiência de formalização e a audiência 

de juízo, cuja função axial é a de determinar se concorrem os pressupostos para a 

abertura do juízo oral; um estágio de saneamento e valoração de todo o material 

probatório oferecido pelas partes que culmina com o auto de abertura ao juízo oral 

(auto de apertura a juicio oral) como decisão judicial por meio da qual se admite 

o pedido do ministério público de que o acusado seja submetido a juízo público455. 

 

O cuidado da audiência visa a controlar o conteúdo da acusação, assim como as 

necessidades da defesa, servindo de marco sobre o qual será desenvolvido o debate em juízo 

oral. Funciona, ademais, como um filtro no processo penal uruguaio, depurando situações e 

provas que não merecem chegar à fase de debate oral456.  

A propósito da fase de controle de acusação, Binder expõe que um processo 

corretamente estruturado tem que garantir que a decisão de submeter o imputado ao 

julgamento não pode ser apressada superficial ou arbitrariamente. Em sua visão, a fase 

intermediária constitui-se no conjunto de atos processuais, cujo objetivo consiste na correção 

ou saneamento formal dos requerimentos ou atos conclusivos da investigação457.  

                                                 
455 FERREYRA, José María Goméz. El debido proceso del control de acusación. In: Estudios sobre o Nuevo 

Proceso Penal. Implementación y Puesta en Práctica. Asociación de Magistrados del Uruguay. Montevideo: 

Fundación de Cultura Universitaria, 2017, p. 235. 
456 Id., ibid., p. 238.  
457 BINDER, Alberto. La fase intermedia, control de la investigación. Instituto de Ciencia Procesal Penal. 

Disponível em: http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/faseintermedia.pdf. Acesso em: 18 maio 

2019. Há versão integral em português desse texto: BINDER, Alberto. Introdução ao Direito Processual 

Penal. Trad. de Fernando Zani; rev. e apres. de Fauzi Hassan Choukr. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003,  

pp.187-94. 

http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/faseintermedia.pdf
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A fase intermediária, afirma Binder, tem a função de discussão ou debate preliminar 

sobre os fatos e requerimentos conclusivos da investigação. E foi nessa lógica que, no 

Código de Processo Penal do Uruguai, observada a igualitária distribuição de oportunidades 

de argumentos entre acusação e defesa (CPP, arts. 127 e 128), que na audiência de controle 

de acusação – para o recorte deste estudo – se decide sobre a admissibilidade e rechaço de 

meios probatórios não necessários, inadmissíveis ou inconcludentes458. 

Novidade que chamou a atenção no funcionamento da audiência de controle de 

acusação, além de que é nessa fase que os dois pólos da causa penal indicam as provas que 

pretendem ver admitidas para depois serem produzidas na fase de juízo oral (daí a separação 

já tratada em capítulo anterior deste estudo entre admissibilidade e produção de prova), foi 

que a admissibilidade da produção probatória (art. 140.2) se dá após debate entre as partes. 

Esse debate prévio ao juízo positivo ou negativo da admissibilidade está previsto no art. 268, 

do Código de Processo Penal do Uruguai459. 

Afirma-se, pois, que se por um lado a inadmissibilidade de uma produção (futura) de 

determinado meio de prova pode se dar pelas razões genéricas de validez intrínseca do 

determinado meio (vulneração de princípios de hierarquia constitucional, prova colhida em 

inobservância de formalidade que deveria guiar seu procedimento de obtenção, etc.), o 

Código de Processo Penal uruguaio estabelece, também, que nessa audiência há 

contraditório sobre a admissibilidade dos meios de prova460. 

Essa audiência é concluída após saneado o feito e, se for o caso, encaminhado ao 

juízo oral, com o auto de apertura a juicio, que é a decisão judicial “por meio da qual se 

                                                 
458 “Art. 140.2: Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público, la defensa y la víctima. El tribunal 

decidirá su admisión y podrá rechazar los medios probatorios innecesarios, inadmisibles o inconducentes.” 

No sistema peruano, arts. 351 e 352 do Código de Proceso Penal. Assim: VILLANUEVA, Víctor Cubas. El 

nuevo proceso penal peruano. Teoría y práctica de su implementación. Lima: Palestra Editores, 2009, pp. 481-

5. Conforme o sistema processual penal colombiano, os propósitos e as formalidades dessa audiência se 

encontram entre os arts. 355 e 365 do Código de Procedimiento Penal de 2004 (Ley  n. 906, de 31 de agosto). 

Ainda sobre a Colômbia, especificamente, MARTÍNEZ, José Joaquín Urbano. La nueva estrutura probatória 

del procesl penal. Hacia una propuesat de fundamentación del sistema acusatorio. Bogotá: Nueva Jurídica. 

2016, pp. 247-53. 
459 O art. 268 menciona “observações” das partes, no contraditório instituído nessa audiência. Selva Klett 

Fernández aduz que o art. 268.2 do CPP complementa o art. 140.2 do mesmo Código (FERNÁNDEZ, Selva 

Klett. Op. cit., 2018, p. 464). Conforme previsto no CPP: “Art. 268.2 Resueltos los planteos en audiencia, cada 

parte ofrecerá su prueba y formulará las observaciones que considere pertinentes respecto de la prueba de la 

parte contraria. El juez velará por un genuino contradictorio sobre estos puntos y rechazará la prueba cuando 

esta resulte inadmisible, impertinente, sobreabundante, dilatoria e ilegal. 268.3 Las partes podrán arribar a 

acuerdos probatorios, dando por acreditados determinados hechos, los que no podrán ser debatidos en   juicio. 

El juez evitará discusiones que son propias del juicio oral y resolverá oralmente, de manera inmediata y 

fundada los planteos de las partes, basándose en las evidencias que presentaren las partes en audiencia.   268.4 

No podrá admitirse en juicio ninguna prueba a la que la defensa no haya tenido acceso y posibilidad de 

control. A tales efectos el juez adoptará las medidas pertinentes para garantizar el control por la defensa.” 
460 Id., ibid., p. 464. 
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admite a acusação; vale dizer, se aceita o pedido fiscal de que o acusado seja submetido a 

um juízo público”461, nos termos do art. 269, 1, do CPP.  

 

4.4 Ainda o Código Modelo para Ibero-América: o que ficou para trás 

 

Na conclusão deste capítulo, e percebidos alguns institutos utilizados em matéria de 

controle de admissibilidade de material probatório em Processo Penal mais ou menos 

afastado da sistemática brasileira, deve-se relembrar do Código Modelo para Ibero-América.  

Naquele documento apresentado a partir da motivação de harmonizar os diversos 

sistemas processuais penais latinoamericanos, havia a previsão, também, de uma fase 

intermediária, de controle de acusação e de controle dos elementos de informação constantes 

do procedimento, colhidos ao longo da investigação preliminar, bem como o controle sobre 

o que as partes visavam apresentar em momento futuro.  

Cuidava-se, pois, do controle do que já se havia incorporado ao procedimento, bem 

como do que se requeria fosse produzido futuramente. Isso é o que se via nos arts. 267 e 

seguintes do Código Modelo, a partir da apresentação das “actuaciones y los medios de 

prueba” à disposição para a consulta de todos o intervenientes (art. 267)462.  

Uma vez apresentadas tais informações, o tribunal determina a prática dos meios de 

prova “pertinentes y útiles que fueran oferecidos” (art. 272). O Código Modelo nomeou esse 

procedimento específico de recepção da prova, o que ocorre em audiência pública com essa 

finalidade.  

Finalizado esse procedimento específico de controle é que, como já se consagrou em 

sistemas distintos tratados anteriormente, surge o auto de apertura, e se dá o 

encaminhamento do caso à autoridade judicial distinta, que se encarregará da análise do feito 

no juízo oral.  

Havia, pois, a inspiração, outra vez, de cuidar de fase específica, não somente 

preparatória para o juízo oral, como se fosse uma antessala do julgamento, e sim, também 

de filtragem probatória. Na audiência preliminar, com variações em cada um dos sistemas 

há pouco analisados, cuidava-se de separar o que poderia ser admitido para a possível 

discussão futura em termos probatórios, rechaçando-se o que era inadmissível.  

                                                 
461 FERREYRA, José María Goméz. Op. cit., 2017, p. 244.  
462 O imputado, por exemplo, naquele primeiro momento, poderia, entre outras atividades processuais, “señalar 

los médios de prueba que estime omitidos, reequiriendo que los practique el tribunal.” (CPP, art. 268, 4). 
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Chamadas de audiência preliminar ou de fase intermediária, constatou-se autoridade 

judicial distinta daquela que, depois, viria a apreciar a causa no juízo oral (giudice delle 

indagine num caso e Juiz de Garantias em outros), em autêntica e salutar fase de filtro 

probatório (como se defende neste estudo).  

O retorno ao tratamento do aspecto probatório específico da fase intermediária do 

Processo Penal se justifica como forma de antecipação de conclusão para o Processo Penal 

brasileiro, sem prejuízo do próximo capítulo deste estudo, que irá aprofundar, em alguma 

medida, o ponto sobre o qual agora se avança.  

Não há previsão, no Brasil, de fase intermediária de controle substancial e processual 

da acusação. Muito menos, como é o tema desta pesquisa, de controle da recepção das 

informações já constantes da investigação e depuração do que, a partir daí, pode ser objeto 

de instrução. Sequer, também, há fase de recepção da prova, como paradigmaticamente se 

nomeou no Código Modelo ou separação funcional entre autoridades judiciais, a depender 

de a persecução penal estar em investigação preliminar ou em juízo oral.  

Malgrado se debata, na fase específica dos arts. 395 a 399 do CPP brasileiro, 

reformado em 2008, com o advento da Lei n. 11.719, sobre algum controle de acusação, não 

se estabelece o contraditório efetivo (e oral) sobre as fontes de informação apresentadas pelo 

acusador, tampouco qualquer audiência específica de controle do que se produziu e, como 

contraponto, dos elementos informativos trazidos pela defesa. Muito menos se debate aqui, 

até porque nem existe previsão legal a respeito, a separação de competência entre 

autoridades distintas, que acompanharam a fase de investigação preliminar e que irão se 

responsabilizar pelo julgamento do caso.  

Além de inexistir rigoroso debate para se efetivar um controle da admissibilidade 

específica dos elementos de informação já integrados aos autos de persecuções penais e 

outros a serem produzidos em fases futuras, não há separação de atribuição de causas de 

impedimento de exercício da jurisdição em razão de atuação já efetivada.  

Aqui não somente inexiste controle sobre a admissão dos elementos de informação 

já apresentados, como não há rígido controle sobre requerimentos de produção probatória 

futura. E, tampouco, se estrutura o processo de forma a prevalecer o dado probatório que 

deve ser produzido em contraditório. A consagração da forma escrita em que se dá a 

apreciação judicial dos fundamentos sobre os quais se erige a acusação e os argumentos 

defensivos, de resto, sinaliza pela vã procedimentalização do momento que, como visto, 
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constituir-se-ia em fundamental avanço rumo ao Processo Penal respeitoso aos interesses 

contrapostos463. 

Vale a lembrança, de 1993, de Ada Pellegrini Grinover, para quem  

 

o processo brasileiro deveria alinhar-se à técnica do Código Modelo, prevendo 

uma fase processual preliminar, destinada ao saneamento do processo e ao juízo 

de admissibilidade sobre a acusação, conduzida por juiz diverso do de mérito. Uma 

vez recebida a acusação, proceder-se-ia ao desapensamento dos atos do inquérito, 

com exceção das provas irrepetíveis, na conformidade do disposto no Código 

italiano de 1988, para que nenhum elemento prévio pudesse contribuir, ainda que 

só psicologicamente, a formar o convencimento do juiz da causa464. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
463 Se se puder estabelecer ainda uma tipologia, dá-se notícia de três sistemas de controle de acusação. Num 

deles há a abertura direta ao juízo, no qual a defesa carece de faculdades para se pronunciar sobre a investigação 

preliminar, como é próprio dos sistemas inquisitórios. Em outro sistema, ele depende sempre de um ato de 

oposição defensiva ao encaminhamento ao juízo, ou seja: se não houver oposição, passa-se diretamente por 

essa fase. E um terceiro sistema, que proclama a obrigatoriedade do controle da acusação, um controle 

mandatório de legalidade e de exercício da ação penal (POMA, Juan R. Hurtado. ¿Que se discute en la 

audiência de control de acusación? Instituto de Ciencia procesal Penal. Disponível em: 

http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/controldeacusacionpdf.pdf. Acesso em: 17 ago. 2019, p. 2). 
464 GRINOVER, Ada Pelegrini. Op. cit., 1998, pp. 239-40.  

http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/controldeacusacionpdf.pdf
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5 O CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO 

NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO 

 

Já se verificou ao longo deste estudo, que tanto no sistema Processual Penal italiano 

quanto nos diversos exemplos oriundos de regimes jurídico-processuais latinoamericanos, 

instituiu-se uma fase específica e própria para o controle substancial e formal dos elementos 

de informação.  

Tal fase em que a procedimentalização específica segue figurino processual 

específico, normalmente é divisora de águas do Processo Penal, seja porque nela atua 

autoridade judicial distinta da que irá apreciar o juízo oral, ou porque cuida de autêntico 

filtro ao encaminhamento da causa ao juízo oral que admitirá a sua constituição em objeto 

do processo.  

Destarte, encaminhou-se a evolução processual penal dos exemplos suprarreferidos 

para uma fase autêntica, com autoridade judicial e finalidade específicas, com passagem pelo 

controle na admissibilidade de elementos de informação.  

No Brasil, essa alteração, desde 1832, ainda não ocorreu. E é dessa renitência que 

beira a dois séculos que trata este capítulo.  

 

5.1 A decisão de pronúncia no Código de Processo Criminal, de 1832 

  

O Processo Penal brasileiro, desde a primeira codificação, assume estrutura bifásica, 

com separação entre a arregimentação de informações que possam subsidiar a acusação 

formal e a fase consequente, em que se debate em juízo a suficiência daqueles próprios 

elementos para absolver ou condenar alguém.  

Ao longo dos anos, desde o advento do primeiro Código de Processo Penal (então 

Código de Processo Criminal de primeira instância, de 29 de novembro de 1832), sempre 

houve tal separação465.  

                                                 
465 Havia, inclusive, até 1841, a separação entre grande júri e pequeno júri, em moldes apegados à sistemática 

inglesa de justiça criminal, em que o primeiro decidia pela admissibilidade da acusação, enquanto o segundo 

era o encarregado de análise de procedência ou não de seus termos (MENDES JÚNIOR, João. O Processo 

Criminal brazileiro. 3. ed. augmentada. Rio de Janeiro: Typ. Baptista de Souza, v. I, 1920, pp. 255-6; 

MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. Ed. rev. e atual. por Eduardo Reale 

Ferrari. 2. ed. atual. Campinas, SP: Millennium, 2000, p. 103; SIQUEIRA, Galdino. Curso de Processo 

Criminal. Com referência especial à legislação brasileira. 2. ed. rev. e augmentada. São Paulo: Livraria e 

Officinas Magalhães, 1917, p. 13). O chamado júri de acusação foi abolido com a Reforma Processual Penal 

de 1841 (Lei 261, arts. 51 a 55). A previsão por fases e a instituição desses dois institutos específicos aparece, 

no Código de 1832, entre os art. 235 e 291.  
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A doutrina que se debruçou sobre a conformação inicial do Processo Penal brasileiro 

aponta, inclusive, desde o seu início, ao chamado “sistema misto” imperante, a chamada 

formação da culpa (inerente à fase preliminar da persecução penal), caracterizada por 

procedimento inquisitório, enquanto que a fase então chamada de plenário de acusação, 

defesa, provas e julgamento, era apegada ao modelo acusatório.  

Como assevera João Mendes Júnior, em lição aplicável à época,  

 

o nosso Codigo do Processo Criminal, consagrando o systema mixto, subordinou 

a formação da culpa mais ao processo inquisitorio do que ao accusatorio, deixando 

ao plenário da accusação, defesa, provas e julgamento, toda a amplitude do 

processo accusatorio466. 

 

De lá para cá ocorreram algumas sensíveis alterações de terminologia, de estrutura, 

mas, na essência, a estrutura bifásica, com as prevalências conhecidas de procedimento 

escrito num momento e oral em outro, perdura até os dias atuais.  

Exemplificativamente, e ainda no século XIX, autores que se debruçaram sobre o 

período de regência no qual nasceu o Código de Processo Criminal, atribuem à instabilidade 

política o advento de importantes diplomas reformadores daquele Código, que foram a Lei 

261, de 1841, e o Regulamento 120, de 1842467.  

Foi naquele contexto, em 1871, que se previu, na investigação preliminar, a figura 

do inquérito policial, com o advento da Lei 2.033 e do Decreto 4.824468. 

De forma direta para o que importa a este estudo, a ideia que nasceu com a primeira 

sistematização brasileira de fontes de informação no Processo Penal foi a de formação da 

culpa, e de formação do corpo de delito.  

Anterior ao advento do Código de Processo Penal, de 1941, importava que o juiz 

tivesse a função de ir à procura dos elementos de informação. Ou seja, ele mesmo é quem 

formava o “corpo de delito, pela coligenda e registro de todos os vestígios da infração”469. 

                                                 
466 MENDES JÚNIOR, João. Op. cit., p. 254. Nesse sentido, ver SIQUEIRA, Galdino. Op. cit., 1917, p. 13. 
467 Exemplificativamente, Galdino Siqueira cita que “o alvo visado com essas modificações era fortalecer a 

autoridade, que devia estar aparelhada devidamente para dominar a situação anarchica em que cahira o paiz no 

periodo da menoridade.” (SIQUEIRA, Galdino. Op. cit., 1917, p. 13). 
468 PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Mais de cento e vinte e seis anos de inquérito policial – perspectivas 

para o futuro. In: GIL, Maria Eugênia (Org.). Obra em Processo Penal. São Paulo: Singular, 2018, p. 347. O 

Decreto 4.824, de 1871, tratou do inquérito policial como o conjunto de “todas as diligências necessárias para 

o descobrimento dos factos criminoso, de suas circumstancias e dos seus autores e complices”, e minudenciou, 

nos parágrafos, seus procedimentos. Naquele contexto, como apontou Galdino Siqueira, o inquérito policial 

era uma “peça de instrucção ou instrumento, para servir de base à denúncia, à queixa ou ao procedimento ex 

officio.” (SIQUEIRA, Galdino. Op. cit., 1917, p. 305). 
469 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Processo Penal, ação e jurisdição. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1975, p. 164. Essa obra rendeu àquele autor a titularidade da cadeira de Direito Processual Penal 

junto à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1939. 
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No sistema de então, como advertia Pimenta Bueno, na fase preliminar da persecução 

penal, havia de fato, uma “série de atos autorizados pela lei por meio dos quais o juiz 

competente investiga, colige todos os esclarecimentos, examina e conclui que o crime existe 

ou não, e no caso afirmativo quem é o indiciado como autor dele ou como cúmplice”470. 

No sistema de 1832, com a divisão entre processos sumário (Título III) e ordinário 

(Título IV), a decisão de pronúncia é ponto de destaque. Com efeito, nos processos 

ordinários, em que a acusação implicava prisão processual, a decisão funcionava como 

autêntico controle dos conteúdos da acusação e, também, como fiel da idoneidade de todo o 

procedimento prévio de formação da culpa471. 

Vale lembrar que naquele momento em que ao juiz competia ir à busca das 

informações, a formação da culpa chegava a ser vista como o  

 

processo preliminar ou série de atos determinados pela lei, por meio dos quais o 

juiz competente examina e comprova a existência do crime, reconhece seus 

elementos, esclarece suas circunstâncias e colige provas de quem seja seu autor e 

cúmplices, quando haja; e, consequentemente, detém os indiciados, debaixo de 

fiança ou prisão, nos termos da lei, até que se decida da acusação472. 

 

A decisão de pronúncia, naquela época, funcionava como sistema de controle da 

acusação e, como dito por Joaquim Canuto Mendes de Almeida, naquele contexto, “equivale 

a invio a giudizio do direito italiano”, como fase encerradora da instrução prévia473. A 

pronúncia referia que,  

                                                 
470 BUENO, José Antonio de Pimenta. Apontamentos sobre o processo criminal brasileiro. 2. Ed. correcta e 

augmentada. Rio de Janeiro: Empresa Nacional do Diário, 1857; Ed. anotada, atualizada e complementada por 

José Frederico Marques. São Paulo: RT, 1959, pp. 267-8. E, como visto já por outro autor referido no texto, o 

corpo de delito, agora para Pimenta Bueno, era a “demonstração ou comprovação judicial da existência do 

crime ou fato que se considera criminoso, com todas as suas circunstancias, que devem ser cuidadosamente 

examinadas e descritas, pois que esse todo é a base do procedimento criminal.” (Id., ibid.,  p. 334).  
471 Havia a separação, naquele contexto, e como lembra Canuto Mendes de Almeida, entre as infrações 

inafiançáveis, afiançáveis e policiais, e entre os processos ordinários e sumários. Normalmente, os processos 

sumários, dizia o autor, dispensam a formação da culpa e neles a acusação não acarreta a prisão ou sujeição do 

réu a afiançar-se para poder defender-se. (ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Op. cit., p. 174). Dizia o 

autor, inclusive, que “a formação da culpa é pressuposto de acusação, não só nos processos ordinários comuns, 

mas também em processos especiais, como os de pessoas privilegiadas e os de responsabilidade.” (Id., ibid., p. 

179, nota de rodapé n. 13). Galdino Siqueira também lembra que em sentido restrito e técnico a expressão 

(formação da culpa) só tem lugar “nos processos dos crimes em que o réu se livra preso ou é afiançado. Nesse 

sentido, a formação da culpa é o processo que precede à acusação criminal de que o réu se livra preso ou 

afiançado, por meio do qual o juiz competente conhece da existência, natureza e circunstâncias do delito, a 

quem seja o delinquente. Por isso é que não dependem dessa apuração preliminar os preceitos cominatórios 

penais, como termo de segurança; os crimes denominados policiais e as contravenções, as infrações de posturas 

das câmaras municipais.” (SIQUEIRA, Galdino. Op. cit., 1917, pp. 327-8). Sobre a formação da culpa, em 

exposição sistemática do período, ver: FERNANDES, Antonio Scarance. Teoria geral do procedimento e o 

procedimento no Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, pp. 121-6. 
472 José Antonio Pimenta Bueno apud ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Op. cit., 1975, p. 178. 
473 Id., ibid., p. 174. 
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é um juízo de acusação, operação jurisdicional diversa do juízo da causa. Não 

declara que o ato examinado é passível de punição, mas decide, no caso, da 

legitimidade de se instaurar ação penal. Assentando sobre elementos probatórios, 

comuns aos do futuro e possível julgamento criminal propriamente dito, a 

pronúncia, não lhe esgota, nem lhe diminui, todavia, o conteúdo. Não determina 

o fundamento condenatório ou absolutório, mas apenas o fundamento acusatório. 

Suas premissas são, como o juízo da causa, a lei e um fato concreto; mas, enquanto 

a lei que este aplica exprime o direito de punir, a pronúncia declara, tão-só, o 

direito de acusar; e, ao passo que o fato sobre que recai o juízo da causa é o 

pretenso crime ou contravenção, o fato que a pronúncia aprecia é a existência de 

prova do pretenso crime ou contravenção, quanto baste legalmente para justificar 

uma ação penal474. 

 

Sustenta-se, pela evolução histórica ora elaborada, ser impróprio, dadas as sensíveis 

diferenças sistemáticas do Modelo Processual Penal, de 1832, e o vigente, apontar alguma 

similitude entre a pronúncia apegada àquele modelo e a atual decisão de pronúncia 

específica do procedimento especial de crimes dolosos contra a vida.  

Naquele momento pretérito, rigorosamente, a pronúncia era “a” decisão de 

recebimento de acusação. Era ela que servia de controle de acusação e de elementos de 

informação, sendo equivocado estabelecer confusão entre aquele instituto e a vigorante 

decisão de pronúncia, proferida em momento da persecução penal após a primeira decisão 

judicial de recebimento da denúncia e, inclusive, após instrução processual regular, em 

contraditório, acarretando autorização de submissão a julgamento pelo júri dos específicos 

crimes aludidos.  

Cuida-se, nesta etapa do estudo, ao falar da pronúncia durante a vigência do Código 

de Processo Criminal de 1832, da autêntica decisão de juízo de admissibilidade da causa em 

processo ordinário, o que é distinto da decisão de pronúncia no atual sistema processual 

penal, que não inaugura o controle da acusação, tampouco é marco divisório entre as fases 

policial e judicial da persecução penal, prestando-se, antes, exclusivamente, a separar a causa 

do juízo togado e preparando a submissão da matéria aos juízes leigos.  

Esse teste das provas, como aqui se analisa, feito pelo juiz incumbido pela decisão 

de pronúncia, encerra com o encaminhamento do caso ao juízo oral475 ou, ao contrário, o 

julgamento de improcedência da denúncia ou queixa (CPC de 1832, art. 145).   

                                                 
474 Id., ibid., p. 174.  
475 Enquanto o art. 144 do CPC previu que com a procedência da denúncia ou queixa (isto é, com a decisão de 

pronúncia), impunha a decisão de prisão em desfavor do imputado, pelo art. 166 ainda se determinava que ele 

ficaria sujeito à acusação criminal, suspenso no exercício de suas funções públicas, e com suspensão de metade 

de seu “ordenado ou soldo, que tiver em razão do emprego”.  
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A decisão de pronúncia, naquele contexto, prestava-se a declarar se alguém era ou 

não “suspeito do delito que faz o objeto do procedimento criminal”476. E o iter processual 

previsto até que se chegasse à tal decisão, a partir do oferecimento de denúncia, determinava 

que, com ou sem corpo de delito, era necessária a inquirição de testemunhas (de duas a cinco, 

ex vi do art. 140 do CPC), com a faculdade de interrogatório do denunciado (art. 142).  

Para a época, importa lapidar a frase, uma vez mais, de Joaquim Canuto Mendes de 

Almeida: o juízo de acusação prova as provas previamente477. 

 

5.2 O recebimento da denúncia, originariamente, no Código de 1941 

 

Com o advento da primeira constituição republicana e a permissão contida no art. 

34478, grassaram legislações estaduais com seus respectivos Códigos Estaduais de Processo 

Penal479.  

Tal pluralidade, em paralelo à vigência do Código de Processo Criminal, de 1832, 

permaneceu até que a nova Constituição do Brasil, de 1934, tratasse do Direito Processual 

como de competência legislativa privativa da União (art. 5º, XIX, “a”), ao tempo em que já 

determinou, nas disposições transitórias (art. 11), a formação de comissão de juristas para a 

elaboração de novo Código de Processo Penal.  

Com esse espírito constituiu-se a comissão composta por Bento de Faria, Plínio 

Casado e Gama Cerqueira, que redundou em apresentação de projeto, em 1935, cuja 

exposição de motivos foi apresentada pelo então Ministro da Justiça, Vicente Ráo. O 

documento ficou conhecido como Projeto Vicente Ráo, contudo, não se consolidou como 

novo Código.  

Com o advento da nova Constituição da República, agora em 1937, manteve-se a 

unidade processual (art. 16, XVI) e se restringiu o julgamento pelo tribunal do júri aos crimes 

dolosos contra a vida, à exceção de aborto480. Após isso, adveio o Decreto-Lei n. 3.689, de 

3 de outubro de 1941, que é o Código de Processo Penal vigente desde então.  

                                                 
476 BUENO, José Antonio de Pimenta. Op. cit., 1959, p. 367. 
477 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Princípios fundamentais do Processo Penal. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1973.  
478 Art. 34, § 23: “Compete privativamente ao Congresso Nacional: [...] legislar sobre o direito civil, comercial 

e criminal da República e o processual da Justiça Federal.” 
479 José Henrique Pierangeli elenca os diversos Códigos de Processo Penal estaduais que tiveram vigência no 

período da Primeira República (PIERANGELI, José Henrique. Processo Penal. Evolução histórica e fontes 

legislativas. São Paulo: Thomsom / IOB, 2004, pp. 150-5).  
480 Essa reconfiguração adveio do Decreto-Lei n. 167, de 5 de janeiro de 1938. O decreto foi expressamente 

mencionado como motivo de categorização do procedimento do júri para os crimes específicos contra a vida, 
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Na redação originária do Código vigente não havia fase específica de controle dos 

elementos da acusação. Com efeito, até o advento da Lei n. 11.719, de 2008, ao ser oferecida 

a denúncia ou queixa, e o juiz, ao receber a petição inicial, já designava dia e hora para 

interrogatório da pessoa indicada como autora do fato, ordenando, em consequência, a sua 

citação (art. 394). Citado, e depois de interrogado, o acusado só então indicava eventuais 

testemunhas e oferecia as conhecidas “alegações escritas” (art. 395).  

Cuidava-se, pois, de manifestação defensiva que vinha após o recebimento de 

acusações e, mais grave, após o interrogatório dos acusados, em franca dessintonia com a 

regra, segundo a qual o acusado deve ser ouvido após conhecer na íntegra toda a carga 

acusatória. Isso porque, no procedimento mantido entre 1941 e 2008, após o interrogatório, 

colhiam-se as provas acusatórias e defensivas481.  

Aliás, naquele procedimento, inclusive, a própria “defesa escrita” preconizada no art. 

395, que sequer era peça processual obrigatória, na medida em que o Código preconizava 

que “apresentada ou não a defesa”, o processo teria seu curso regular (art. 396)482.  

A prática forense revelava a superficialidade com que as manifestações defensivas 

nessa fase eram elaboradas. Entre os autores de Processo Penal, calha lembrar de Fernando 

Tourinho Filho, ao asserir que “como o juízo de admissibilidade da demanda é feito antes 

da prévia, a defesa não tem muito interesse em emprestar a esse ato processual um colorido 

de contestação. Limita-se, grosso modo, a arrolar testemunhas e a requerer diligências”483. 

Ao longo da Instrução, aliás, não se notava sequer preocupação, mais uma vez até o 

advento da Lei n. 11.719, de 2008, com a produção de provas tidas como “irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias”. Ou seja: não havia fase específica de controle de acusação 

e tampouco havia momento processual próprio, mesmo que não se constituísse em fase 

regrada dentro do Processo Penal.  

                                                 
ali indicados, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, de 1941 (Exposição de Motivos, item 

XIV). 
481 A exposição de motivos do Código sinalizava, de fato, para essa sequência, pois ao cuidar da instrução 

criminal, ostensivamente previu a instrução criminal “ou formação da culpa”, como sequência ao interrogatório 

do acusado. (Exposição de Motivos, item X).  
482 Dentre os autores que se manifestaram nesse sentido, está Guilherme de Souza Nucci, que assim se 

expressou: “afinal, como se disse, o mais importante nessa fase é o oferecimento do rol de testemunhas. Se não 

houver interesse na prova testemunhal, é possível fique a defesa inerte. Aliás, note-se o disposto no início do 

art. 396: “Apresentada ou não a defesa”, demonstrando o seu caráter de facultatividade.” (NUCCI, Guilherme 

de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007, p. 667). No 

mesmo sentido, CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de Processo Penal. Comentários Consolidados e Crítica 

Jurisprudencial. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 611. E, ainda: NORONHA, Edgard de Magalhães. 

Curso de Direito Processual Penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 224. 
483 TOURINHO FILHO, Fernando. Processo Penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, v. 4, 1999, p. 39. Na época, 

dizia Tourinho: “se houver reforma do CPP, essa matéria não poderá ser olvidada: defesa-contestação antes do 

despacho liminar.” 
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Assim, com esses dispositivos, de longuíssima duração, posto que entre 1941 e 2008, 

havia se passado mais de meio século, antes do advento de reformas pontuais já no século 

XXI, cogitava-se de alterações no Processo Penal brasileiro. Algumas delas, capitais ao 

cenário de controle de elementos da acusação, importam ser aqui consideradas.  

 

5.3 Movimentos reformistas até o advento do PL 4.207/2001 

 

A primeira manifestação clara no sentido de se imprimir maior rigor ao controle de 

admissibilidade de elementos de informação no Processo Penal brasileiro se deu no início 

da década de 60 do século passado.  

A possível modificação apareceu no estudo, apresentado em 1963, pelo professor 

Hélio Tornaghi ao então ministro João Mangabeira, que se constituiu em Anteprojeto de 

Código de Processo Penal.  

Aquele documento, malgrado sistematizado em mais de 800 artigos, não chegou a 

ser apresentado à votação pelo Poder Legislativo, haja vista o momento político que o país 

atravessava desde a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, até a iminência do 

Golpe Militar de 1964.  

De qualquer sorte, conquanto se pudesse notar ali a facultatividade da peça defensiva 

(Anteprojeto Hélio Tornaghi, art. 555), na esteira do que já vinha da redação originária do 

Código de 1941, imaginava-se o embrião de um controle mais rígido dos elementos de 

informação já no início da fase judicial do Processo Penal.  

Assim é que o juiz, conforme o art. 549 daquele Anteprojeto, só iria se manifestar 

sobre a “aceitação ou rejeição” da denúncia ou queixa após a réplica do acusado, que poderia 

se dar em até três dias a contar da apresentação da peça acusatória inicial484. E, após recebida 

a denúncia ou queixa seria dada nova abertura à defesa para outra manifestação escrita, dessa 

vez nos moldes preconizados anteriormente, a saber, conforme o art. 395 do Código de 

Processo Penal, de 1941, antes da alteração de 2008.  

O controle que se imaginava exercer era distinto e mais amplo do que a 

especificidade de um controle próprio e delimitado da admissibilidade de elementos de 

informação, já que parecia, mesmo, um controle da própria acusação. O viés, portanto, é 

                                                 
484 Art. 549: “ao lhe ser apresentada a denúncia ou a queixa e antes de se pronunciar sobre sua aceitação, ou 

rejeição, o juiz mandará citar o acusado para que replique à acusação em três dias. Parágrafo único. A réplica 

versará exclusivamente sobre a existência de qualquer das causas de rejeição previstas no art. 551.” O artigo 

551 previa, como causas de rejeição da acusação, as situações de atipicidade e excludentes de culpabilidade, 

como também as de extinção de punibilidade e falta de pressuposto do processo ou condição da ação.  
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inclusive de controle da admissibilidade da acusação, mais do que da admissibilidade 

pontual de elementos de informação.  

Entre o final da década de 60 do século passado e início da década de 70, com o 

espírito reformista, constituía-se nova comissão para elaboração de estudos sobre a Reforma 

Processual Penal brasileira485.  

Nascia ali o Anteprojeto José Frederico Marques, que resumiria toda a sistematização 

da matéria a ser reformada ao longo de mais de 900 artigos, em comissão presidida pelo 

referido professor, e composta, inicialmente, também, por Benjamim Moraes Filho e José 

Salgado, o último sucedido por Hélio Tornaghi após o seu falecimento.  

O projeto final, após o crivo da Comissão Revisora presidida por José Carlos Moreira 

Alves, então coordenador da Comissão de Estudos Legislativos, foi encaminhado ao 

Congresso Nacional por meio da mensagem n. 159/1975.  

No Congresso Nacional foi autuado como PL n. 633/1975 e ali, após receber mais de 

780 emendas, foi encaminhado ao Senado, em 1978. Naquele mesmo ano, contudo, o Poder 

Executivo retirou a matéria de discussão, mediante o argumento de que, por um lado, com a 

não entrada em vigor do Código Penal, de 1969, não haveria como ser prestigiada a alteração 

processual penal que com ele mantinha estreito laço, como, também, as próprias inúmeras 

emendas oferecidas pela Câmara acabaram por desfigurar sua estrutura486. 

De qualquer sorte, aparecia ali novo passo – e dessa vez importantíssimo – para o 

amadurecimento de uma fase específica para o controle de admissibilidade dos elementos 

de informação no Brasil.  

A ideia, que medrava com o entusiasmo pessoal de José Frederico Marques, era a de 

fase de saneamento no Processo Penal, malgrado possa ser percebido – pela similitude 

mesma ao regramento do Direito Processual Civil – que o saneamento pressupunha o 

oferecimento de acusação formal. Isto é: não se cuidava de controle próprio, específico, 

pontual, delimitado à admissibilidade de elementos de informação, como filtros prévios a 

serem levados ao juízo. Com efeito, ao que parece, cuidava-se de um outro tipo de filtro: um 

filtro posterior, mais amplo, com vistas ao encerramento ou continuidade do processo, não 

somente por conta de regularidade de produção de informações, mas que em larga medida 

poderia também ser conduzido à categoria de justa causa para a persecução penal.  

                                                 
485 PASSOS, Edilenice. Código de Processo Penal: notícia histórica sobre as Comissões Anteriores. Brasília, 

2008. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI95399,51045-Poder+Executivo+ja+fez+ 

diversas+tentativas+para+alterar+o+CPP. Acesso em: 22 jul. 2019. 
486 PASSOS, Edilenice. Op. cit., 2008.  

https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI95399,51045-Poder+Executivo+ja+fez+%20diversas+tentativas+para+alterar+o+CPP
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI95399,51045-Poder+Executivo+ja+fez+%20diversas+tentativas+para+alterar+o+CPP
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Segundo se previa no Projeto de Lei n. 633/1975487, o juiz, ao despachar a denúncia 

ou queixa, determinava, inicialmente, que o réu se manifestasse para a resposta à acusação 

(art. 272). Nessa resposta – que passaria a ser peça processual obrigatória (art. 278, PL n. 

633/1975) – além de matérias preliminares sobre pressupostos processuais e condições de 

procedibilidade, o réu poderia invocar “tudo o que interessa à sua defesa, bem como requerer 

a produção de provas.”  

Após a apresentação dessa resposta, previa-se novo prazo, mais exíguo (três dias, ex 

vi do art. 288 do PL n. 633/1975) para que o acusador se manifestasse sobre as preliminares 

arguidas pelo réu e, na sequência, houvesse o proferimento do “despacho saneador” no 

Processo Penal, ou o “julgamento antecipado da lide”, ou ainda, a “sentença de encerramento 

do processo” (art. 289, PL n. 633/1975).  

Nesse momento, que se constituiria em nítida fase processual de controle formal e 

substancial da admissibilidade da acusação (frise-se: posterior à instauração da demanda), 

se por um lado o nomeado julgamento antecipado da lide lidasse com absolvição, extinção 

de punibilidade ou reconhecimento de inimputabilidade (art. 290) e por outro a rejeição da 

inicial sem análise do mérito tratasse de situações de falta de justa causa ou falta de 

pressuposto processual ou condição de procedibilidade (art. 291), o juiz poderia, para se 

chegar a um desses caminhos processuais ou mesmo ao seguimento do processo, determinar 

o interrogatório do réu, a suspensão do feito para a sua submissão a exame de sanidade ou 

determinar diligências para elucidar questão preliminar apresentada pela defesa (art. 290, 

parágrafo único, PL n. 633/1975)488. 

Somente ao cuidar de situação em que não é possível extinguir o processo com ou 

sem análise de mérito é que o juiz, enfim, recebe a inicial, “proferindo despacho saneador” 

                                                 
487 Quase uma década depois dos debates suscitados por aquele projeto malogrado, novo Governo apresentou 

PL n. 1655/1983, que amplamente seguiu o mesmo ideário na matéria aqui discutida. Como constou da 

apresentação do aludido projeto de lei ao Congresso Nacional pelo Ministro da Justiça Ibrahim Abi-Ackel, o 

novo projeto mantinha “as partes fundamentais da codificação elaborada pelo professor José Frederico 

Marques” (Id., ibid.). Como se nota na apresentação deste novo Anteprojeto de Código de Processo Penal, de 

fato, as ideias fulcrais do Anteprojeto de José Frederico Marques mantiveram-se ali presentes. Foi o próprio 

Frederico Marques quem conferiu, aliás, a última revisão técnico-jurídica no PL n. 1655/1983 (BRASIL. 

Anteprojeto de Código de Processo Penal. Apresentação. Ministério da Justiça. Gabinete do Ministro. Brasília, 

1981).  
488 Esse ponto mereceu observações quanto à separação entre o Processo Penal e o Processo Civil. Com efeito, 

em debate havido em setembro de 1971 na Associação dos Advogados de São Paulo, Ruy Homem de Melo 

Lacerda pontuava que “o juiz então deverá sanear o processo, e aqui se introduziu uma novidade, que não 

ocorre no processo civil. É que na fase de saneamento do processo o juiz pode determinar a colheita de provas, 

inclusive interrogar o réu.” (ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. Ciclo de Palestras sobre 

o Anteprojeto do Código de Processo Penal. São Paulo: Ed. Unidas, 1971, p. 115). Nesse mesmo debate, tomou 

a palavra Luciano Marques Leite e, no ponto, entendeu que a propósito do anteprojeto Frederico Marques a 

doutrina brasileira tinha que “quebrar a cabeça”. Disse ele que “temos que encontrar uma solução brasileira 

para os nossos problemas brasileiros.” (Id., ibid., p. 136).   
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e determinando os próximos passos processuais. Destacadamente, porém, naquela fase a 

autoridade judicial deve “indeferir, desde logo, as provas impertinentes ou protelatórias” 

(art. 293, II, PL 633/1975). 

Como defendido por José Frederico Marques, “o despacho saneador é, assim, um 

‘divisor de águas’, que separa vertentes do procedimento, como ato ad quem da fase 

postulatória e momento a quo da fase instrutória e decisória”489. 

Inclusive, com os olhos voltados até mesmo em retrospectiva (dado que já se referiu 

neste estudo que originariamente o instituto da pronúncia era um divisor de águas no 

Processo Penal, e não se cingia apenas a uma decisão intermediária no processo, a depender 

do crime), disse Frederico Marques que “o recebimento da peça acusatória, portanto, no 

despacho saneador, equivale à pronúncia. Em ambos, está expresso o resultado do iudicium 

accusationis, com a declaração da admissibilidade a acusação”490.  

Constata-se, como mais uma vez deve ser enfatizado, que essas fases imaginadas nos 

idos de 60 e 70 do século passado, atrelam-se não à admissibilidade de elementos de 

informação por si só, mas sim, vão além e tocam nos elementos de admissibilidade da 

acusação. Ou seja: mais do que regularidade probatória, cuida-se de pontos interessantes à 

idoneidade probatória.  

Nesse sentido, e para que fique claro que o momento em que se imaginava o exercício 

desse controle é posterior à demanda já instaurada, Frederico Marques expõe que 

 

Só depois de proferido o despacho saneador pode o processo caminhar para diante 

a fim de atingir o seu objetivo, que é o de julgar o juiz a lide penal, declarando 

procedente a acusação – no todo ou em parte –, com a condenação do réu, ou 

declarando-a improcedente, com sentença absolutória491. 

A propósito do momento específico que se refletiu no Projeto Frederico Marques, 

Rogério Lauria Tucci entendeu que no despacho saneador no Processo Penal haveria uma 

decisão que poderia atingir “tríplice natureza”, seja de sentença definitiva, de decisão 

terminativa, ou enfim, de decisão interlocutória mista. 

                                                 
489 MARQUES, José Frederico. O despacho saneador no projeto do Código de Processo Penal. Revista do 

Serviço Público, v. 40, n. 2, 1983, pp. 41-44, p. 43. Disponível em: https://doi.org/10.21874/rsp.v40i2.2227. 

Acesso em: 12 ago. 2019. 
490 Id., ibid., p. 42. 
491 Id., ibid., p. 43. As alterações propugnadas pelo autor foram aplaudidas por Weber Martins Batista, outro 

entusiasta do despacho saneador para o Processo Penal brasileiro (BATISTA, Weber Martins. O saneamento 

no Processo Penal. Direito Penal e Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1997, pp. 107-61. Tese 

com a qual o autor obteve o título de Docente-Livre da Faculdade de Direito da UERJ). 

https://doi.org/10.21874/rsp.v40i2.2227
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Para Tucci, aliás, tamanha era a relevância da fase do saneamento do processo, que 

se acaso vingasse o Projeto Frederico Marques, o Processo Penal ordinário teria quatro fases: 

postulatória, saneadora, instrutória e decisória492. 

Outro movimento reformista que tocou com o ponto deste estudo foi visto na 

apresentação do PL n. 4.895/1995, e constituiu um dos resultados advindos dos estudos 

realizados sob a presidência do ministro do Superior Tribunal de Justiça e diretor da Escola 

Nacional da Magistratura, Sálvio de Figueiredo Teixeira, na Comissão de Juristas 

encarregada de realizar estudos e propor soluções para a alteração dos Códigos de Processo 

Civil e Penal493. 

Os trabalhos que redundaram na apresentação de 16 anteprojetos de lei ao Poder 

Executivo contaram com a participação de pessoas ligadas não só ao Direito Processual 

Penal, como, também, ao Direito Penal, vinculadas e não vinculadas a entidades acadêmicas 

e representativas, também, de órgãos de classe494. 

Como defendeu o próprio presidente da Comissão, ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, um dos pontos de destaque foi o estabelecimento de “contraditório prévio ao 

recebimento da denúncia, na linha hoje adotada pela maioria dos estatutos processuais penais 

modernos, privilegiando-se os princípios que regem a oralidade, especialmente os da 

imediação e da concentração”495. 

Assim foi que a Exposição de Motivos que acompanhou o PL n. 4.895/1995, constou 

que uma inovação importante seria, justamente, o “estabelecimento de um contraditório 

prévio ao recebimento da denúncia”, na linha defendia pelo Anteprojeto de Código de 

Processo Penal de autoria de José Frederico Marques496. 

                                                 
492 TUCCI, Rogério Lauria. Direito Intertemporal e a Nova Codificação Processual Penal. São Paulo: José 

Bushatsky, 1975, pp. 67-72.  
493 A constituição de tal comissão se deu pela Portaria n. 145, de 1992, do Ministro da Justiça Célio Borja 

(PASSOS, Edilenice. Op. cit., 2008.). A ela se seguiu, em 1993, a Portaria n. 349, publicada em 17 de setembro, 

pela qual o novo Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, instituiu comissão de revisão dos anteprojetos então 

apresentados por aquela primeira comissão. Mais uma vez a presidência foi atribuída a Sálvio de Figueiredo 

Teixeira.  
494 Para se perceber a diversidade do perfil dos integrantes das Comissões que redundaram na entrega dos tais 

anteprojetos de lei a partir da constituição da comissão de revisão, basta perceber a presença de Ada Pellegrini 

Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho, Antônio Nabor Areias Bulhões, Aristides Junqueira de Alvarenga, 

Edson Freire O’Dweyer, Fátima Nancy Andrighi, Francisco Camargo Lima, José Barcelos de Souza, Luiz 

Carlos Fontes de Alencar, Luiz Flávio Gomes, Luiz Luisi, Luiz Vicente Cernicchiaro, Marco Aurélio Costa 

Moreira de Oliveira, Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti, Roberto Maurício Genofre, Rogério Lauria Tucci 

e Sidnei Agostinho Benetti e outros (TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O Processo Penal brasileiro e o novo 

impulso pela sua modernização. Revista da EMERJ, v .3, n. 10, 2000, pp. 38-43, p. 40. Ainda: TEIXEIRA, 

Sálvio de Figueiredo. A Reforma Processual Penal. Revista de Processo, v. 75, jul-set. 1994, pp. 126-129). 
495 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Op. cit., 2000, p. 40. 
496 Diário do Congresso Nacional. Seção I, sexta-feira, 20 de janeiro de 1995, p. 1077, item 8.  
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De qualquer sorte, conquanto se antecipasse o momento do controle da acusação, não 

havia, ainda, especificamente, uma fase própria para o controle dos elementos de 

informação. Isto é: antecipava-se o controle, mas este ainda era genérico e não pontual e 

específico sobre a regularidade de elementos de informação já constantes dos autos ou que 

se pretendesse produzir.  

Justificava-se, particularmente, a novidade por conta de ser uma  

 

linha metodológica adotada pela maioria dos estatutos processuais penais 

modernos (Alemanha, Itália, Código Modelo para a América Latina, vários 

Códigos estaduais argentinos), que permite ao juiz aferir concretamente a 

viabilidade da acusação cortando no nascedouro muitas ações penais e podendo 

chegar à absolvição sumária – como ocorre no nosso procedimento perante o juiz 

preparador nos casos de processos de competência do Tribunal do Júri497. 

 

Propunha-se, no PL n. 4.895/1995, que no art. 395 do Código de Processo Penal 

constasse que o juiz, se acaso deferisse liminarmente o processamento da denúncia ou 

queixa, ordenaria, em 10 dias, a citação do acusado para a resposta aos seus termos.  

Na oportunidade, poderia arguir preliminares e invocar o que interessasse à defesa, 

podendo, inclusive, oferecer documentos e justificações, além de especificar provas 

pretendidas e arrolar testemunhas. A resposta era vista como peça obrigatória (art. 395, § 3º) 

e sobre ela – sendo a situação de questões preliminares e documentos – abrir-se-ia 

contraditório com o acusador para, depois, proferir-se decisão de recebimento ou não da 

acusação.  

Com o recebimento da acusação, nesse novo momento, se designaria a data de 

audiência de instrução e julgamento, iniciando-se com o interrogatório do acusado para, na 

sequência, haver a produção das provas orais e demais atos de instrução (art. 399). 

O aludido projeto de lei foi retirado de pauta a pedido do Presidente da República, 

em 21 de maio de 1996 (mensagem n. 446, de 21.05.1996), diante da necessidade de reexame 

da matéria a partir da edição da Lei n. 9.099/95. 

 

5.4 A tramitação do PL n. 4.207/2001 e o advento da Lei n. 11.719/2008 

 

Já em 1999, o ministro da Justiça, José Carlos Dias, convidou o Instituto Brasileiro 

de Direito Processual para apresentar novas propostas de reforma do Código de Processo 

                                                 
497 BRASIL. Ministério da Justiça. Propostas de alteração do Código de Processo Penal. Revista Jurídica. Porto 

Alegre: Síntese, ano XLIII, n. 212, jun. 1995, p. 118.  



183 

 

Penal. Para tanto, foi composta uma Comissão, sob a presidência da professora Ada 

Pellegrini Ginover498, sendo apresentados sete anteprojetos de lei.  

O tema de procedimento, que toca de perto com a abordagem em desenvolvimento 

neste estudo foi apresentado na Câmara dos Deputados e ali autuado sob PL n. 4207/2001.  

Na redação originária do texto submetido ao debate no Congresso Nacional, constava 

como redação projetada do art. 395 do Código de Processo Penal:  

 

Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se 

não a rejeitar liminarmente, ordenará a citação do acusado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de dez dias, contados da data da juntada do 

mandado aos autos ou, no caso de citação por edital, do comparecimento pessoal 

do acusado ou do defensor constituído499. 

 

Tal redação foi alterada e, já no Projeto de Lei n. 4207-B, que foi aquele endereçado 

à votação pelo Senado, atribuía-se ao art. 395 a peculiar alteração:  

 

Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se 

não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias ou, no caso de citação 

por edital, do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. 

 

Encaminhada essa versão do texto ao Senado, naquela Casa o Projeto de Lei foi 

autuado sob Projeto de Lei da Câmara (PLC) n. 36/2007, vindo a sofrer importante alteração 

com substitutivo do Senado.  

Constava, então, da proposta devolvida, que “Nos procedimentos ordinário e 

sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz ordenará a citação do acusado para responder 

à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.” (art. 396)500.  

 

Como justificativa para a alteração, o Grupo de Trabalho de Reforma Processual 

Penal do Senado Federal501, após haver recebido sugestão por Comissão composta de 

membros do Poder Judiciário, entendeu que deveria ser suprimida a expressão “recebê-la-á” 

que constava do art. 395 do projeto originário da Câmara.  

                                                 
498 A Comissão era integrada também por Petrônio Calmon Filho, Antônio Magalhães Gomes Filho, Antônio 

Scarance Fernandes, Luiz Flávio Gomes, Miguel Reale Júnior, Nilzardo Carneiro Leão, René Ariel Dotti 

(substituído por Rui Stoco), Rogério Lauria Tucci e Sidnei Benetti. 
499 Diário da Câmara dos Deputados, ed. 30 mar. 2001, p. 09491. 
500 A comparação entre a redação final do PL 4207-B, originário da Câmara e endereçado ao Senado, e o que 

veio a se constituir no PL 4207-C, em retorno do Senado à Câmara após o substitutivo apresentado pode ser 

verificada em consulta ao Diário da Câmara dos Deputados, 12 de fevereiro de 2008, pp. 1371-9. 
501 Constituído pelos Senadores Jefferson Peres, Mozarildo Cavalcanti, Pedro Simon, Romeu Tuma e Ideli 

Salvati. 



184 

 

Isso porque, conforme se justificou, “O ato de recebimento da denúncia está previsto 

no momento descrito no art. 399, ou seja, após a oportunidade de resposta preliminar. A 

atual redação do projeto antecipa desnecessariamente o exame de admissibilidade da 

denúncia”502. 

Uma vez devolvido o PL à Casa de origem, atribuiu-se a relatoria da análise do 

substitutivo do Senado ao Deputado Régis de Oliveira, sendo rejeitada a Emenda n. 8 

anteriormente indicada (supressão da expressão “recebê-la-á” no momento inicial de 

apreciação da admissibilidade da acusação).  

A motivação apresentada para tanto foi a seguinte:  

 

Ocorre que instrumento que é o processo, não pode ser mais importante do que a 

própria relação material que se discute através dos autos. Aliás, após a EC 45, que 

incluiu o inciso LXXVIII ao art 5º, garantindo a duração razoável do processo, 

mais ainda se faz importante a redação aprovada pela Câmara, pois sendo inepta 

de plano a denúncia ou queixa, razão não há para se mandar citar o réu e, somente 

após a apresentação de defesa deste, extinguir o feito. Melhor se mostra que o juiz 

ao analisar da denúncia ou queixa ofertada possa fulminar de plano relação 

processual infrutífera, pois de trabalho inútil certamente não requer o magistrado, 

sempre assoberbado de processos, sem contar a economia processual obtida com 

a interrupção inicial e imediata de uma relação processual inepta a gerar qualquer 

tipo de benefício à sociedade503. 

 

Ao que parece, portanto, da leitura da aludida justificativa, o escopo de se manter a 

antecipação no recebimento da denúncia era o de evitar o curso de processos penais inúteis.  

Mas o problema processual penal que tal alteração ocasionou foi o contrário da 

aludida simplificação (imaginada em favor de se evitar ações penais inúteis), já que 

possibilitou a permanência da aceitação de acusações – com seus respectivos elementos de 

informação – sem o controle jurisdicional prévio.  

Constata-se, portanto, que mesmo levando em conta o espírito simplificador da 

reforma, propalado pela justificativa, se está diante de exemplo de imaginário de 

simplificação processual que, no fim das contas, está na contramão da evolução do Processo 

Penal. 

De qualquer sorte, mais uma vez a discussão se colocou no plano da admissibilidade 

da acusação, isto é, da justificativa ou não para a continuidade de uma persecução penal. 

Não se cuidou, porém, de debater a admissibilidade de elementos de informação, 

                                                 
502 Emenda n. 08-CCJ. Tal justificativa foi expressamente encampada no Parecer 1.001, de 2007, da Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, que apreciou o PLC 36/2007 e o devolveu à Câmara (BRASIL. 

Senado Federal. Parecer n. 1.001, de 2007, p. 8).  
503 BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Projeto de Lei n. 4.207, 

de 2001. Item 6, p. 6. 
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especificamente e, assim, não se cogitou tratar da validação do que já existia de informação 

no processo antes do momento de oferecimento da acusação, tampouco de controlar sua 

licitude.  

Pode-se, inclusive, argumentar que, ao se controlar a acusação como um todo, cuida-

se de controlar forçosamente a regularidade dos atos de instrução já encampados na 

persecução penal (numa relação de conteúdo e continente). Mas, de qualquer forma, além 

de não cuidar especificamente do filtro processual epistemológico para admitir o que virá a 

ser objeto de provas (com teses e refutações) na Instrução, o momento processual continuava 

a ser quase o mesmo: antes de um imaginado recebimento da acusação, mas já após o 

oferecimento de denúncia ou queixa. 

De qualquer sorte, na sequência, a Câmara acabou aprovando a redação final do 

texto, já sob a rubrica PL n. 4207-E, de 2001, conferindo a seguinte redação final ao art. 396: 

“Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a 

rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.” E foi essa a redação que permaneceu com o advento 

da Lei n. 11.719/2008, que conferiu a redação vigorante ao art. 396 do Código de Processo 

Penal.  

Em matéria de controle de admissibilidade de acusação, o que se vê da redação final 

conferida ao dispositivo de lei, foi a perda da oportunidade de se estabelecer a novidade de 

controle prévio, com contraditório efetivo entre os envolvidos acerca da admissibilidade da 

acusação.  

No tema do controle de elementos de informação, perdeu-se a oportunidade tão 

anunciada e tentada há décadas, que foi a de contar com apreciação jurisdicional firme no 

ponto e evitar o início de ações penais sem razão idônea. Pior ainda, sem um controle tópico 

judicial sobre a regularidade dos elementos de informação, depurando-se no início o que 

pode ou não ser admitido como objeto de instrução futura.   

Claramente, como percebe Leandro Galluzzi dos Santos, “o legislador aqui avançou 

menos do que previa o projeto inicial”504.  

                                                 
504 SANTOS, Leandro Galluzi dos. Procedimentos. 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: Revista dos Tribunais, 

2009, p. 323. A redação conferida ao art. 396, e a inauguração de momentos específicos para a rejeição liminar 

da acusação (art. 395) ou absolvição sumária (397) trouxe sério debate doutrinário acerca do momento em que 

se considera recebida a denúncia – se com o juízo preliminar que analisa a presença de seus requisitos de 

aptidão, presença de pressuposto processual ou condição de ação ou justa causa (art. 395) ou, diversamente, 

após a resposta do acusado, se não se der a absolvição sumária. Esse debate, malgrado importante, foge do 

escopo deste estudo. Para um apanhado do assunto: GIACOMOLLI, Nereu José. Reformas do Processo Penal. 

Considerações Críticas. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, pp. 64-5. Com ampla menção bibliográfica: 
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Além disso, no que toca a este estudo, perdeu-se a oportunidade de descer um degrau 

na minúcia que cuida da produção e admissibilidade de elementos de informação no 

Processo Penal. 

 

5.5 Síntese da evolução histórica com considerações sobre o PL n. 8.045/2010 

 

De 1832 até o advento da Lei n. 11.719/2008, inclusive, o que se tem é não só a 

tendência – pois é dado arraigado no Processo Penal brasileiro, como se diagnostica – mas 

a consagração de um modelo em que a regra é a inexistência, de fato e de direito, de controle 

judicial com participação prévia dos envolvidos ao recebimento de acusações.  

Mais claro ainda é o posicionamento de inexistência de controle, de filtro algum, 

sobre a licitude de elementos de informação constantes de investigações preliminares ao 

oferecimento de denúncias ou queixas no Processo Penal brasileiro.  

Mais especificamente do que o controle sobre a justa causa, não há, mesmo, controle 

sobre o que deve permanecer no processo, em termos de aptidão e regularidade probatória. 

E isso é provocação suficiente ao desenvolvimento desta pesquisa.  

A regra inclusiva, como se viu anteriormente neste estudo, em si mesma é 

oportunizadora de aproximação do que verdadeiramente pode ter ocorrido (admite-se, por 

premissa, o maior número possível de informações para que, epistemologicamente, se 

chegue à coincidência entre o que se prova nos autos e o que pode ter acontecido 

realisticamente, ou seja: que haja a melhor correspondência possível entre a prova e o 

evento).  

Mas, ainda assim, o controle epistemológico do que pode e deve ser admitido no 

processo demanda uma fase própria e específica, pois, e disso também se tratou 

anteriormente neste estudo, a obtenção da verdade é juridicamente regrada. É condicionada 

aos parâmetros que um determinado ordenamento deve impor. E isso é o que ainda falta.  

Assim, é que até hoje sequer se estranha a miríade de posicionamentos dos tribunais 

com a idêntica premissa, repetida como dogma, segundo a qual é excepcional o prematuro 

trancamento/encerramento de persecuções penais.  

As expressões podem variar, mas não a essência: perpetua-se, no Brasil, desde 

sempre, o ideário de que é estranho – por mais que países vizinhos e com tradições jurídicas 

                                                 
BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Rejeição da denúncia ou queixa e absolvição sumária na reforma 

do Código de Processo Penal: atuação integrada de tais mecanismos na dinâmica procedimental. Revista 

Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: RT, n. 76, Jan./Fev. 2009, pp. 123-80, p. 149-52. 



187 

 

parecidas com a brasileira, inclusive, sigam caminho processual penal rigorosamente distinto 

– o controle prévio, com escrutínio no qual o acusado tenha influência verdadeira, de 

admissibilidade de elementos de informação constantes da acusação. 

Há difundido entendimento, inclusive, que perpassa as alterações ocorridas no 

cenário processual brasileiro, sejam concretizadas ou cogitadas, de que o Processo Penal, 

uma vez instaurado com a notitia criminis, em regra deve ser conduzido até a sentença de 

mérito após Instrução Processual.  

Trocando em miúdos, a regra disseminada é quase como um piloto automático, em 

funcionamento de modo contínuo, no sentido de que, uma vez instaurado o Processo Penal, 

o normal, o comum, é que à investigação siga o recebimento de uma acusação e, igualmente 

normal, que assim tudo caminhe até final da decisão de mérito.  

O raciocínio é o de que é excepcional o prematuro trancamento de persecução penal, 

pois a máquina judiciária funciona voltada ao momento culminante da sentença de mérito 

após a instrução. Há predisposição histórica para que a ideia de filtro, de controle probatório, 

não tenha aderência.  

Por trás desse raciocínio abstrato se encontra não só o prestígio à investigação e ao 

posicionamento de órgãos públicos (majoritariamente, pois em regra as ações penais no 

Brasil são de iniciativa pública) mas, também, a postura que, sem explicação, fecha a 

possibilidade de controle dos atos de acusação, ou de controle dos próprios atos de prova e 

da colheita de informações. O discurso, portanto, nem sempre explica o modo de ser do 

Processo Penal, pois a generalidade do que é comum ou excepcional esconde o equívoco 

que é não se proceder tal controle. 

O controle judicial sobre a admissibilidade de elementos de informação, bem como 

a especificidade de autêntica fase processual própria à essa análise, curiosamente, permeiam 

a evolução histórica do Processo Penal brasileiro, como se vê da evolução contínua de 

sistemas contíguos, mas não ganharam aqui qualquer adesão.  

Viu-se, em capítulo anterior neste estudo, que a recepção da prova é algo que ganha 

especificidade e é objeto de especial consideração por legisladores de países que, inclusive, 

seguiram tradição jurídica similar à brasileira, como é o caso daqueles da américa espanhola. 

A própria nomenclatura, de fase de “recepção da prova”, como se viu, foi cunhada no Código 

Modelo para Ibero-América.  

Da mesma forma, viu-se em capítulo anterior, que a previsão de separação de atuação 

de autoridades judiciárias a depender das fases processuais – particularmente durante a 

separação entre a fase preliminar do Processo Penal e a fase judicial, do juízo oral, com o 
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auto de apertura, é igualmente noção comezinha de países com tradição similar à brasileira. 

Mas, aqui, a ideia não teve, igualmente, prestígio.   

No particular, enquanto se caminha fora do Brasil (mas não longe daqui) – pelo visto 

no sentido contrário à fixação de regra de prevenção a partir de conhecimento de informações 

contidas na fase preliminar – aqui ainda se prestigia a antiga ideia de contato por parte do 

julgador, com elementos de informação prévios à instauração da fase judicial da demanda.  

Em outras palavras, enquanto se caminha no sentido da abolição do instituto da 

prevenção a partir do conhecimento de determinada autoridade judicial que tenha atuado em 

fase distinta do feito, aqui ele goza de consagração intocada.  

Ademais, enquanto se proliferaram estudos no âmbito do Processo Penal Comparado 

– mesmo o latinoamericano505 – sobre a contaminação a se evitar com o repúdio à ideia de 

prevenção pelo contato pernicioso e vicioso do juiz com as informações constantes de 

cadernos de investigação, aqui essa preocupação não é constante506.  

É fato que, com a tramitação do PLS n. 156/2009, ora numerado como PL n. 

8.045/2010, em tramitação na Câmara, o projeto de Código de Processo Penal assume 

caminho diverso.  

Em breve menção ao documento que já há uma década se encontra em tramitação no 

Congresso Nacional, cuida-se, outra vez, de se propiciar uma fase processual específica de 

                                                 
505 Bernd Schünemann empreendeu importante estudo sobre o comportamento do juiz da causa que tenha tido 

previamente acesso aos elementos de informação de investigações preliminares. As conclusões do estudo são 

relevantes porque tratam de certo comprometimento do juiz àquilo que foi produzido em termos de informação 

na fase de investigação, o que comumente significa uma aliança do que foi arregimentado naquela fase, 

ordinariamente com vistas ao início de ações penais. Sem prejuízo de leitura recomendável da íntegra do artigo, 

deve-se apontar que o juiz “se orienta segundo uma prévia avaliação oriunda de uma pessoa por ele aceita 

como competente” (essa pessoa, como dito no estudo e conhecido em termos de encaminhamento de denúncias, 

é representante do Ministério Público). Também, segundo Schünemann, “o juiz tendencialmente apega-se à 

imagem do fato que lhe foi transmitida pelos autos da investigação preliminar; informações dissonantes desta 

imagem inicial são não apenas menosprezadas, como diria a teoria da dissonância, mas frequentemente sequer 

percebidas, o que pode ser explicado, segundo a psicologia da informação, pela preferência de apercepção e 

armazenamento de informações redundantes (já conhecidas). Isso traz consequências especialmente negativas 

sobre os resultados do processamento de informação pelo juiz, se ele não tiver possibilidade de formular 

pessoalmente perguntas e, com isso, de aumentar sua própria atenção. Por último, pode-se verificar que o juiz 

se orienta segundo a avaliação realizada pelo promotor, o que pode ser descrito por aquilo que quero chamar 

de efeito aliança, e que pode ser explicado pela teoria dos processos de comparação social.” (SCHÜNEMANN, 

Bernd. O juiz como um terceiro manipulado no processo penal? Uma confirmação empírica dos efeitos 

perseverança e aliança. In: GRECO, Luís (Coord.). Estudos de Direito Penal, Direito Processual Penal e 

Filosofia do Direito. Trad. de Luis Greco. Barcelona: Marcial Pons, 2013, pp. 213 e 215).  
506 Há exceção ao estado de coisas, como se nota na previsão do art. 16, do Projeto de Lei n. 8.045/2010, ora 

em tramitação na Câmara dos Deputados, que se consubstancia no projeto do novo Código de Processo Penal. 

De acordo com aquele dispositivo, “Art. 16. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído 

nas competências do juiz das garantias ficará impedido de funcionar no processo.” Em âmbito doutrinário, e 

com profunda análise da sistemática de prevenção no Processo Penal, complementando a análise do instituto 

como causa de exclusão de competência (regra de prevenção às avessas, em suas palavras) com o implemento 

da figura de Juiz de Garantias, consulte-se o trabalho de MAYA, André Machado. Imparcialidade e processo 

penal. Da prevenção da competência ao juiz de garantias. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2014. 
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admissibilidade da acusação, mediante a determinação do recebimento da denúncia após a 

análise da resposta trazida pelo denunciado (PL n. 8.045/2010, art. 272).  

Caminha-se, no sentido do texto projetado, rumo a uma fase intermediária do 

Processo Penal brasileiro, prestigiando-se, assim, o ideal já visto nas várias propostas de 

reforma do Código de Processo Penal brasileiro desde o Anteprojeto Hélio Tornaghi. Ou 

seja: mais uma vez se avança, mas ainda pouco.  

Ao longo da tramitação do PL n. 8.045/2010 tem-se cogitado sobre o advento do Juiz 

de Garantias no Processo Penal brasileiro, a cuidar da investigação preliminar e dos atos de 

controle de jurisdição que ali se mostrem imperativos. Debate-se, também, sobre a exclusão 

física dos autos, uma vez concluída a fase preliminar da persecução penal, com seu 

endereçamento ao juízo oral.  

Ainda assim, contudo, não há cogitação de fase processual específica – chame-se de 

recepção da prova como se viu no Código Modelo, ou de fase preliminar ou intermediária 

– para se aproximar da terminologia latinoamericana ou italiana. E é esse ponto capital na 

filtragem dos elementos de informação amealhados na fase prévia – aí incluída a tormentosa 

categoria dos meios de obtenção de prova – da persecução penal que demanda a específica 

proposta de reacomodação. 

Defende-se, nesta pesquisa, a necessidade de fase processual específica no Processo 

Penal brasileiro que vise o controle dos elementos de informação que subsidiam denúncia 

criminal ou queixa. É imperativo que se fixe um momento para o controle da admissibilidade 

do que já se obteve em termos de informações processuais, excluindo o material viciado e 

exercendo controle positivo sobre o material que, validamente, pode ser objeto de prova em 

instrução criminal futura.  

Não se trata de controlar a acusação, apreciando justa causa ou aptidão, ou mesmo 

situações excludentes de tipicidade ou culpabilidade. Cuida-se de instituir, aqui, fase de 

validação ou exclusão do material probatório já constante dos autos, filtrando-se o conteúdo 

para futura instrução em juízo oral.  

No capítulo que segue procura-se especificar o conteúdo da proposta.  
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6 CONTROLE NA OBTENÇÃO E ADMISSIBILIDADE DE ELEMENTOS DE 

PROVA NA DINÂMICA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRA 

 

Nos dois últimos capítulos trata-se das reformas processuais penais em países que 

guardam certa similitude no desenvolvimento sistemático da matéria probatória com o 

brasileiro e, também, se aponta que, em pelo menos um ponto específico não se evoluiu. 

Esse exemplo foi o da previsão de fase específica de admissibilidade dos elementos de 

informação na persecução penal.  

O Processo Penal brasileiro reclama a fase preliminar de controle quanto à 

admissibilidade dos elementos de informação, fase do processo que passa a ser tratado neste 

capítulo.    

Os principais eixos que se imagina mereçam ser abordados são os da autoridade 

judicial que exercerá tal controle, bem como o momento de realização da audiência e a 

profundidade do controle exercitado.  

Como há especificidades até aqui já abordadas, além de especificamente a fase de 

controle de admissibilidade de elementos de informação, abordar-se-á, também, o controle 

da obtenção de informações a título cautelar, irrepetível ou por antecipação e as informações 

obtidas a partir dos chamados meios de obtenção de prova.  

Por fim, o capítulo cuidará, ainda, das situações que justificam um controle prévio à 

obtenção de determinadas informações ou um controle a posteriori, chancelando ou 

expurgando o material inadmitido. 

Imagina-se, assim, cobrir, além da fase específica de controle da admissibilidade de 

elementos de informação, como motivo de fundo da pesquisa até aqui desenvolvida, 

situações especiais que justificam pontualmente abordagens tópicas.  

 

6.1 O Juiz de Garantias e o filtro de Admissibilidade Probatória  

 

Ao longo dos capítulos anteriores, defendeu-se a existência de um filtro para se 

efetuar o controle de admissibilidade dos elementos de informação no Processo Penal. 

Atingido esse momento do estudo e a metodologia que se seguiu até aqui, nomeia-se tal 

possibilidade de filtro epistemológico.  

Ao longo desta pesquisa caminhou-se com as exposições sobre tradições processuais 

conhecidas, cuidou-se de fases próprias em alguns sistemas processuais penais e, enfim, 

tratou-se da evolução histórica brasileira.  
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Trilhou-se, assim, o caminho para se chegar ao ponto de defender uma fase específica 

do controle da admissibilidade das provas no Processo Penal brasileiro e, onde não se 

mostrar impositiva a fase própria e autônoma, ao menos se imagina uma sistemática de 

melhor controle judicial sobre as informações a serem obtidas no referido Processo Penal. 

Há, nessa medida, um estímulo à oralidade na medida em que aqui se defende a fase 

processual própria de controle de admissibilidade de elementos de informação e, também, 

de momentos específicos – ainda que distintos dessa fase – em que o embate de argumentos 

em audiência deva acontecer. Potencializa-se, ainda, o exercício do contraditório para a 

validação de admissibilidade de provas no Processo Penal. E, por fim, caminha-se rumo a 

um Processo Penal pautado por mais audiências em momentos capitais.  

Se, porém, ao longo da Instrução Processual a atividade de produção probatória das 

partes estiver regrada com o exercício do contraditório, com o confronto em regra prévio à 

admissão de determinada informação em juízo, enfim, com a participação judicial atenta a 

cada pleito de produção probatória, o problema passa à fase preliminar.  

E, como visto pelos modelos próximos ao brasileiro, já lembrados anteriormente 

neste estudo, sugere-se uma atividade judicial de controle da admissibilidade dos elementos 

de prova. Com efeito, uma das tônicas deste estudo, ou seja, um dos móveis que 

impulsionaram a pesquisa, foi a cogitação de maior controle judicial no momento da entrada 

das provas no Processo Penal brasileiro.  

 O tema que se enfrenta aqui, portanto, é da seguinte ordem: se é de um juiz que se 

cuida, seria esse juiz o mesmo que irá apreciar os fatos, decidindo o mérito da causa? Ou 

deve ser outro juiz, nos moldes das indagini preliminari da Itália, com a rígida separação 

funcional entre autoridades judiciárias, pela fase do processo, em que um juiz se encarrega 

de fiscalizar a regularidade da investigação e observância dos direitos dos envolvidos 

naquela fase, enquanto outro se incumbe de apreciar o caso com vistas à prolação de sentença 

de mérito?  

  

6.1.1 A figura do Juiz de Garantias em ordenamentos processuais contíguos 

  

É digno de nota que uma das principais motivações na figura do Juiz de Garantias é 

a de propiciar o melhor funcionamento da Justiça Penal. Com efeito, no Uruguai, por 

exemplo, ensina-se que “el adecuado funcionamento de un sistema acusatorio requiere 
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necessariamente la previsión de dos jueces para que entiendan en el assunto: un juez de 

control de garantias y un juez de juicio oral”507. 

Naquele país, após o advento do novo Código de Processo Penal, houve alteração na 

legislação de forma a conduzir o processo com dois juízes distintos: um na fase de 

investigação (Juiz de Garantias) e outro na fase de juízo oral. Isso se deu com o advento da 

Lei n. 19.549, de 25 de outubro de 2017, que inaugurou o chamado “sistema do duplo juiz 

para o Processo Penal”508. 

Ensina-se, então, que  

 

la normativa aprobada y vigente a partir del 1º de noviembre de 2017 establece 

que durante las etapas preliminares (investigación preliminar, audiência de 

formalización, adopción de medidas cautelares, audiências de acuerdos y 

audiencia de control de acusación) actuará um juez em función de juez de 

garantías o juez de control; durante la audiência del juicio y el dictado de la 

sentencia definitiva actuará outro juez que recibe la denominación de juez de 

juicio oral509. 

 

Nesse sistema, tanto para a garantia dos direitos em jogo na fase preliminar, como 

para se resguardar a imparcialidade que deve permear a atividade de (qualquer) juiz ao longo 

do Processo Penal, pontua-se, também, que o Juiz de Garantias não é um juiz do 

conhecimento (ele não pode, diz Beatriz Larrieu de las Carreras, valorar nem julgar a 

responsabilidade do imputado), e sua atuação deve se limitar ao ato submetido a seu 

controle510. 

O outro paradigma de estudos escolhido para esta pesquisa foi o Chile, que teve a 

mudança como uma das características do advento do novo Código de Processo Penal, de 

2000511.  

                                                 
507 DE LAS CARRERAS, Beatriz Larrieu. La actuación del Juez en el Nuevo Proceso Penal. In: Estudios sobre 

o Nuevo Proceso Penal. Implementación y Puesta en Práctica. Asociación de Magistrados del Uruguay. 

Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2017, p. 279. 
508 Id., ibid., p. 279. Diante dos riscos com um sistema de dois juízes a depender de cada fase processual não 

assegurar a imparcialidade, Maria Inéz Horvitz Lennon cogita, inclusive, uma alternativa ótima, que conteria 

um terceiro juiz, esse específico para a fase intermediária do procedimento, distinto do juiz de garantia e do 

juiz oral. A proposta, segundo a autora, não vingaria por princípios orçamentários (LENNON, Maria Inéz 

Horvitz; MASLE, Julián López. Derecho Procesal Penal Chileno. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, tomo 

II, 2004, pp. 19-20). 
509 DE LAS CARRERAS, Beatriz Larrieu. Op. cit., 2017, p. 280. 
510 Id., ibid., p. 281.  
511 Juan Lopes Masle lembra do itinerário legislativo que criou a expressão “juez de control de la instrucción”, 

consagrando-se a expressão “juez de garantia”, ao invés, inclusive, de “juez de garantias”. Com a alteração da 

nomenclatura que ao final prevaleceu no Código Orgânico e Tribunales, justificou-se que a função do juiz seria 

a de “hacer efectiva la garantia del debido proceso consagrada en el numeral 2º (sic) de la Constitución 

Política, por lo que la expresión ‘garantia’ debe ser usada en singular.” (LENNON, Maria Inés Horviz; 

MASLE, Julián López. Op. cit., 2004, p. 71, rodapé 101). 
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De maneira abstrata, a previsão da figura do Juiz de Garantia no Código de Processo 

Penal chileno, no art. 70, disciplina ser ele a autoridade que conhece as gestões que podem 

acontecer ao longo do procedimento de investigação. Ele também se pronuncia sobre as 

autorizações judiciais prévias solicitadas pelo Ministério Público para realizar atuações que 

privam, restringem ou perturbam o exercício de direitos assegurados pela Constituição512. 

A propósito, é feliz a expressão “medidas intrusivas” utilizada por Julian Lopez 

Masle como objeto de controle por parte do juiz de garantia513, pois foge do nominalismo 

que tenta categorizar tais medidas intrusivas em meios de obtenção de prova, extraindo-se 

dali alguma difícil categorização útil.  

E, como se vem afirmando, além da tutela específica de garantia dos direitos do 

investigado, a atuação do juiz de garantia no Chile tem como escopo resguardar a 

imparcialidade do Magistrado.  

Maria Inés Horvitz Lennon aponta que se trata de assegurar a imparcialidade do 

órgão jurisdicional que atua na fase oral, isto é, “que o julgamento do acusado se realize só 

com base na informação e as provas que se produzam no curso do juízo e não na base da 

obtida durante a investigação preparatória”514. 

E, fechando o ciclo, o juiz de garantia no Chile é o órgão jurisdicional unipessoal e 

letrado, com competência para exercer as atribuições que a lei lhe atribui desde o início da 

etapa de investigação preparatória até a decisão de “auto de apertura de juicio oral”, que 

encerra o procedimento intermediário515. 

 

6.1.2 A idealização da figura do Juiz de Garantias no Brasil 

 

Trata-se, aqui, da figura do Juiz de Garantias, previsto em capítulo próprio (Capítulo 

II, Título II, do Livro I) do projeto de Código de Processo Penal brasileiro, em tramitação na 

                                                 
512 O Juiz de Garantias chileno atua, inclusive de ofício, como juiz de “cautela de garantias”, uma vez 

diagnosticado que o imputado não esteja em condições de exercer os direitos atribuídos pela Constituição, 

pelas leis ou pelos tratados internacionais ratificados pelo Chile. Se for o caso, o juiz pode, inclusive, suspender 

o andamento da persecução penal caso persista a situação de hipossuficiência.  
513 LENNON, Maria Inéz Horvitz; MASLE, Julián López. Op. cit., 2004, p. 101.  
514 Id., ibid., p. 199.  
515 Id., ibid., p. 200-1.  
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Câmara dos Deputados, o qual recentemente foi objeto de legislação publicada, ainda não 

vigente, no cenário processual penal brasileiro516,517.  

No projeto de Código de Processo Penal consta que o Juiz de Garantias “é 

responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos 

direitos individuais.” (Projeto de Lei n. 8.045/2010, art. 14, caput)518.  

Em matéria de controle de atividade probatória, que pode se dar em investigação 

preliminar, são de competência dessa autoridade judiciária as seguintes questões:  

 

decidir sobre o pedido de produção antecipada de provas consideradas urgentes e 

não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 14, VI); decidir 

sobre os pedidos de: a) interceptação telefônica, fluxo de comunicações em 

sistemas de informática e telemática ou outras formas de comunicação; b) quebra 

dos sigilos fiscal, bancário e telefônico; c) busca e apreensão domiciliar; d) acesso 

a informações sigilosas; e) obtenção da prova que restrinjam (sic) direitos 

fundamentais do investigado (art. 14, X) e, enfim, outras matérias inerentes às 

atribuições definidas no caput deste artigo (art. 14, XVIII)519. 

  

Malgrado seja essa a sistemática prevista no projeto de Código de Processo Penal, a 

recente alteração legislativa foi mais clara no que toca às matérias reservadas à apreciação 

do Juiz de Garantias.  

Assim, no que diz respeito aos pedidos de produção antecipada de provas 

consideradas urgentes e não repetíveis520, instituiu-se no art. 3º, “b”, alínea VII, que se 

assegura “o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral.” Essa previsão final 

                                                 
516 A Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que entrará em vigor em 23 de janeiro de 2020 em razão de 

vacatio legis de 30 dias (art. 20), alterou diversos dispositivos tanto do Código Penal quanto do Código de 

Processo Penal e de leis extravagantes, todas relacionadas à justiça criminal. No que diz respeito à figura do 

Juiz de Garantias, instituiu sua presença no Brasil e, observada a publicação recente, as alterações serão tratadas 

ao longo do texto.  
517 Sem prejuízo do que se abordará adiante acerca da figura do Juiz de Garantias, é importante ter em mente 

o que Geraldo Prado advertia em 2010, quando ainda estava em tramitação o PLS 156/2009, posteriormente 

autuado e renumerado na Câmara dos Deputados para PL 8.045/2010. A lição do professor é importante 

porque, com atualidade, trata de uma das tônicas da configuração do Processo Penal como arena de decisão 

político-criminal. Disse ele, então: “porque é de manutenção de poder que se fala quando corporações judiciais 

tentam preservar a iniciativa probatória em suas mãos e recusam a fórmula do juiz das garantias, proposta no 

PLS 156/2009.” (PRADO, Geraldo. Crônica da reforma do Código de Processo Penal brasileiro que se inscreve 

na disputa política pelo sentido e função da Justiça Criminal. In: Em torno da jurisdição. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2010, p. 118).  
518 Conforme art. 3-A, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, “O juiz 

das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos 

individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário [...].” 
519 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 8.045/2010. Disponível em: https://www.camara.leg. 

br/roposicoesWeb/fichadetramitacao;jsessionid=2ED86FF2BACA945E7A9032E7D7DC4FFB.proposicoes

Web2?idProposicao=490263. Acesso em: 12 ago. 2019.    
520 Malgrado não deva passar sem atenção a indevida junção conceitual de “urgente”, “irrepetível” e “de 

produção antecipada”. 
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se liga a um dos pontos que serão adiante explicitados, em estímulo ao processo por 

audiências.  

Os demais aspectos probatórios tratados na nova lei, os quais guardam relação com 

o espírito reformista do PL 8.045/2010, foram literalmente reproduzidos, agora, na nova 

redação conferida ao art. 3º, “b”, inc. IX, alíneas “a” a “e” da Lei n. 13.964/2019, que alterou 

o Código de Processo Penal. 

Começa-se a trilhar, como salta aos olhos, um caminho que até 24 de dezembro de 

2019 era exclusivamente de Direito projetado e que, ainda que tenha havido notável 

evolução do ponto de vista do Direito Positivo com o advento da nova lei, continua, ainda, 

a motivar reflexões de lege ferenda.  

E, quiçá por isso, haja a possibilidade de ora tratar do que já é digno de nota positiva 

em termos de evolução na separação da atividade jurisdicional (Juiz de Garantias distinto do 

juízo da causa), e ora endereçar a crítica que vem permeando este estudo: ainda diante da 

nova legislação e da reforma projetada, não há fase específica de controle de elementos de 

informação, tampouco regramento específico que possibilite o controle pontual do juiz sobre 

a obtenção e admissibilidade de outros elementos de informação.  

No Brasil, o que se almeja implementar com a figura do Juiz de Garantias é, também,  

 

impedir a contaminação do juiz do processo com as provas produzidas sem o 

devido contraditório e ampla defesa próprio da fase de persecução policial, além 

de evitar o contato com aquelas provas produzidas ilegalmente, ao arrepio da lei e 

da Constituição521. 

 

Como aponta Maurício Zanoide de Moraes, das duas funções que se notam com mais 

facilidade na atuação do Juiz de Garantias (a garantia dos direitos do cidadão, na fase de 

investigação criminal, e a impossibilidade de sua atuação, na fase processual posterior à 

investigação), a segunda é a mais importante.  

Segundo o aludido autor,  

 

                                                 
521 MARRAFON, Marco Aurélio. O juiz de garantias e a compreensão do processo à luz da Constituição: 

perspectivas desde a virada hermenêutica no Direito brasileiro. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; 

CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de (Orgs.). O Novo Processo Penal à Luz da Constituição 

(Análise crítica do Projeto de Lei n 156/2009, do Senado Federal). Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010, p. 145. 

As linhas que se seguirão para tratar da figura do Juiz de Garantias, e mesmo sobre a atividade de controle da 

admissibilidade probatória, seguem caminho diametralmente oposto ao preconizado por Mauro Fonseca 

Andrade que, ao que parece, não aprova ponto de vista algum defendido pelos autores já referidos em matéria 

de Juiz de Garantias e, no Brasil, nomeadamente é contrário ao que apregoam André Machado Maya, Jacinto 

Nelson e Miranda Coutinho e Maurício Zanoide de Moraes (MAYA, André Machado; COUTINHO, Jacinto 

Nelson e Miranda; MORAES, Maurício Zanoide de. Juiz de garantias. Curitiba: Juruá, 2011), com quem há 

plena concordância.  
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a grande finalidade da sua inserção está em garantir que o juiz da causa não atue 

contaminado por sua atuação anterior (em fase investigativa). Com isso se evitam 

os inegáveis comprometimento de resultado e vinculação psicológica que o 

magistrado que atuou na investigação carrega para dentro da ação penal. Quem é 

capaz de negar que um magistrado atuante na fase de investigação já forme sua 

convicção desde esse primeiro instante, sendo, não raras vezes, irrelevante a fase 

judicial? Com a separação na atuação judicial, conforme projetado, garante-se de 

forma muito mais efetiva o devido processo legal, o contraditório, o direito à prova 

e a presunção de inocência. Tudo porque se criou um novo sistema que assegura 

maior imparcialidade judicial e, com isso, maior isenção psicológica do 

magistrado no momento de julgar a causa. Por isso se dizer que o juiz das garantias 

dá maior efetivação ao princípio acusatório determinado constitucionalmente. 

Porque o juiz que atua na fase de investigação, embora com funções distintas, 

psicologicamente muito se aproxima da figura do Ministério Público, órgão cuja 

função é, examinando o material investigativo, analisar se tem fundamento idôneo 

ou não para acusar522. 

 

A consagração da figura do Juiz de Garantias, no Brasil, entretanto, é só um passo 

para o estabelecimento de uma fase autônoma de controle dos elementos de informação (ou, 

para se resgatar a terminologia do Código Modelo) – a fase de recepção da prova.  

Isso porque mesmo que na legislação brasileira projetada e agora na recém-publicada 

alteração processual penal, ainda sequer vigente, já se elenque uma série de atividades de 

controle probatório (decidir, por exemplo, sobre prova antecipada, irrepetível, urgente), e 

que o espectro de matérias acobertadas por “obtenção de provas que restrinjam direitos 

fundamentais do investigado”523 possibilite, ao final, que o juiz decida sobre outras matérias 

que tenham pertinência às atividades de investigação ainda que não nomeadas nos incisos 

anteriores (art. 14, XVIII)524, o passo continua a ser pequeno.  

                                                 
522 MORAES, Maurício Zanoide de. Quem tem medo do “juiz das garantias”? Boletim do Instituto Brasileiro 

de Ciências Criminais. Edição Especial CPP, ago./2010, pp. 21-23. Miguel Reale Júnior não concorda com o 

ponto de vista segundo o qual a atuação do mesmo juiz na fase de investigação e na fase de juízo oral acarreta 

riscos à imparcialidade. “Não entendo (diz ele) que o juiz se vincule às suas decisões, precárias quanto ao 

exame da prova, de forma a estar comprometido com o que decidiu a ponto de se tornar parcial. [...] A 

imparcialidade, essencial ao sistema acusatório, não se alcança com a exclusão de competência para julgar a 

causa ao Juiz que oficiou durante a fase inquisitiva, mas sim pelo aprendizado a que se deve submeter o 

Magistrado no sentido de desbastar, na medida do possível, seus preconceitos para poder decidir com 

equidistância frente ao conflito entre acusação e defesa, sendo certo que esses preconceitos são, em geral, 

adquiridos ao longo da vida e no decorrer de sua formação.” (REALE JÚNIOR, Miguel. O juiz das garantias. 

Revista do Advogado, ano XXXI, n. 113, set. 2011, pp.109-11, grifos no original). 
523 Expressão cunhada desde o advento do PLS n. 156/2009, que foi o documento que esteve mais adstrito aos 

trabalhos da Comissão de Juristas nomeada pelo Senador Renato Casagrande com a incumbência de redigir o 

anteprojeto de novo Código de Processo Penal. Congrega as atividades de investigação que poderiam ser 

realizadas sem prévia ciência do investigado, e poderiam gerar a obtenção de fontes de prova. Ou seja: 

sintomaticamente antes do advento da Lei n. 12.850/2013, que nomeou os chamados “meios de obtenção de 

prova” ali indicados, já havia como se tratar das diligências de investigação mais invasivas sem se recorrer à 

terminologia que, como já se viu, é problemática (item 3.3.4, supra).  
524 A cláusula aberta foi mantida na nova redação conferida ao art. 3º, “b”, inc. XVIII, do Código de Processo 

Penal, com o advento da Lei n. 13.964/2019: “outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste 

artigo.” 
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Imaginou-se, com a reforma projetada, e como ficou claro a partir da recente 

alteração legislativa, alterar a delimitação de competência, o que não aconteceu em medida 

que parece importante – a estrutura do processo. Alterar o Processo Penal brasileiro com 

vistas à duplicidade de juízos, todavia, a depender da fase, é importante, mas faltou a 

previsão sobre a fase específica de controle de admissibilidade de elementos de informação.  

Com efeito, a projeção da instituição do Juiz de Garantias no Brasil, como tratado no 

PL n. 8.045/2010 e, inclusive, na Lei n. 13.964/2019, deixa a situação probatória ainda 

insuficientemente cuidada. E isso, por um lado, por conta da delimitação equivocada da 

cessação de sua jurisdição; e, por outro, como adiante se cuidará, por se tratar de evolução 

pela metade, na medida em que não há a já falada audiência preliminar de recepção da prova.  

 

6.2 A duração da competência do Juiz de Garantias 

 

O regramento projetado é suscetível à crítica pontual e, agora, com o advento da Lei 

n. 13.964/2019, o Direito Positivo encontrou solução que pareceu satisfatória.  

Conforme os termos do PL n. 8.045/2010 se, por um lado, estabelecia-se que o Juiz 

de Garantias exerceria jurisdição para encerrar a investigação ou mesmo determinar sua não 

instauração quando não houvesse fundamento que a amparasse (art. 14, inc. VIII), e mesmo 

pudesse extinguir a investigação em casos de atipicidade, excludentes de juridicidade, 

culpabilidade ou extinção de punibilidade (art. 14, XIII), por outro, fixou-se como 

delimitação final de sua competência o momento da propositura da ação penal (art. 15, 

caput).  

Pior do que a incompletude de possibilitar ao Juiz de Garantias a análise de mérito 

de investigações para lhe determinar o encerramento ou trancamento, mas não seguir a 

mesma possibilidade de análise de mérito quando do momento de oferecimento de ações 

penais, é o resultado processual desse desnível. Em outros termos: mais do que 

desequilibrada a atuação (porque num momento processual se outorga a possibilidade de 

análise de mérito, e noutro não)525, a previsão torna ineficaz o propósito de se caminhar rumo 

à imparcialidade.  

                                                 
525 Miguel Reale Júnior critica o desacerto da escolha legislativa na medida em que o exame que se propicia 

seja feito pelo juiz da causa (receber, rejeitar denúncias, decretar absolvição sumária) supõe a análise com base 

na “prova” colhida na fase inquisitiva. Segundo ele, por esse problema (o juiz da causa encerra o processo no 

nascedouro com base em informações da investigação), há uma “insuperável contradição no Projeto” (REALE 

JÚNIOR, Miguel. Op. cit., 2011, p. 109). De sua sorte, Marcos Zilli segue postura bastante cautelosa ao se 

posicionar sobre o tema. O autor reconhece que o chamado “controle da admissibilidade da acusação” poderia 

ser exercido pelo Juiz de Garantias e não pelo juiz da causa diante da antevisão de “risco de contaminação do 
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Tal dessintonia foi corrigida com o advento da Lei n. 13.964/2019, que alterou o 

Código de Processo Penal e estatuiu que “a competência do juiz das garantias abrange todas 

as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da 

denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código.”  

Se, como visto, uma das funções primordiais da figura do Juiz de Garantias é 

impossibilitar que o juiz da causa tenha contato com as matérias probatórias que podem ser 

decididas por aquele e, dessa forma, receba os autos que lhe são remetidos à situação 

desejável de máxima ignorância em termos cognitivos, encaminhar-se a proposição de ações 

penais ao juiz da causa – e não ao Juiz de Garantias – significa dar um forte golpe contra a 

ideia de imparcialidade do juiz.  

E foi esse golpe contra a imparcialidade que se evitou com o advento da alteração da 

Lei n. 13.964/2019. A delimitação da duração da competência do Juiz de Garantias, 

elencando como previsão de que essa autoridade judiciária receba (se for o caso) as 

acusações para, sucessivamente, encaminhar os autos ao juiz da causa, é correta e supera a 

limitação que matizava a previsão aqui comentada, constante do PL n. 8.045/2010.   

Sim, porque subjetivamente, ao tomar conhecimento dos atos de investigação 

havidos até então, o juiz da causa já terá contato prévio com diligências efetuadas ou 

eventualmente pedidas e ainda não decididas, isto é, com elementos de informação que 

podem significar comprometimento, no início de ação penal, com determinadas teses. E, 

com isso, o risco do efeito aliança, visto por Schünemann e já tratado neste estudo526, 

mostra-se uma constante. 

É por isso que aqui se faz coro ao entendimento de André Machado Maya no sentido 

de que melhor seria que  

 

o recebimento ou a rejeição da denúncia ou queixa fosse ato processual da 

competência do próprio juiz de garantias, visto que ele já estará em contato com 

os elementos indiciários produzidos na fase pré-processual, com o que se estará 

afastando qualquer necessidade de o juiz da instrução processual manter contato 

com o material informativo que compõe o inquérito policial, exceto para tomar 

conhecimento das provas ditas irrepetíveis, como os laudos periciais. Com efeito, 

se o objetivo é afastar o juiz do contato com a investigação preliminar, outro 

                                                 
julgador em fase dos elementos informativos colhidos em sede de investigação.” Defende, porém, a postura 

adotada pelo projeto justamente porque segundo ele, “quem acompanha todo o esforço investigatório de 

descoberta e de apuração visando à construção de uma tese acusatória, dificilmente gozaria da equidistância 

necessária para apreciar a admissibilidade da acusação.” O autor é cuidadoso e assere que “as indagações 

revelam que não há soluções simples para problemas complexos.” (ZILLI, Marcos. O juiz das garantias, a 

estrutura acusatória e as memórias do subsolo. Um olhar sobre o PL 8045/10 (Projeto do novo Código de 

Processo Penal). In: SIDI, Ricardo; LOPES, Anderson Bezerra (Ogs.). Temas atuais da investigação 

preliminar no Processo Penal. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017, pp. 408-9). 
526 Nota de rodapé 505, supra.  
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caminho não resta que deixar a decisão sobre o início do processo penal a cargo 

do próprio juiz de garantias, como disciplina o CPP de Portugal527. 

  O mesmo também se dá na reestruturação, parece ser a melhor, justamente para evitar 

o risco do efeito aliança. Assim, a escolha legislativa deve ser a de que os elementos de 

informação que não tenham a natureza de cautelar, irrepetível ou antecipados, sequer sigam 

encartados aos autos, após a decisão em questão, por parte do Juiz de Garantias.  

O caso é, pois, de exclusão física, em regra, do conteúdo informativo do inquérito 

policial dos autos do processo, como apontam Aury Lopes Júnior e Ricardo Jacobsen 

Gloeckner528. De fato, como apontam esses dois autores,  

 

o objetivo é a absoluta originalità do processo penal, de modo que na fase pré-

processual não é atribuído o poder de aquisição da prova. Ela somente deve 

recolher elementos úteis à determinação do fato e da autoria, em grau de 

probabilidade, para justificar a ação penal. A efetiva coleta da prova está reservada 

para a fase processual – giudice del dibattimento – cercada de todas as garantias 

inerentes ao exercício da jurisdição. A originalidade é alcançada, principalmente, 

porque se impede que todos os atos da investigação preliminar sejam transmitidos 

ao processo – exclusão de peças –, de modo que os elementos de convencimento 

são obtidos da prova produzida em juízo. Com isso, evita-se a contaminação e 

garante-se que a valoração probatória recairá exclusivamente sobre aqueles atos 

praticados na fase processual e com todas as garantias529. 

 

Especificamente, portanto, era passível de crítica a previsão constante do PL n. 

8.045/2010, em seu art. 15, § 4º, que estipula que “os autos que compõem as matérias 

submetidas à apreciação do Juiz de Garantias serão apensados aos autos do processo.”   

Da mesma forma, a previsão constante do art. 37 do PL n. 8045/2010 (“Os autos do 

inquérito instruirão a denúncia, sempre que lhe servirem de base”) deve ser igualmente 

criticada neste estudo pelos mesmos motivos ora elencados530. E, neste ponto, mais uma vez 

a alteração da Lei n. 13.964/2019 foi oportuna.  

                                                 
527 MAYA, André Machado. Imparcialidade e processo penal. Da prevenção da competência ao juiz de 

garantias. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2014, p. 205. Na estrutura do Código de Processo Penal 

português, entre os arts. 286 a 310, há detalhamento da sequência de instrução específica que pode se realizar 

na fase preliminar, distinta da colheita de provas que acontece na fase do juízo oral, que é tratada em separado 

pelo estatuto português.  
528 LOPES JÚNIOR, Aury; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação preliminar no Processo Penal. 5. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 332. 
529 Id., ibid., p. 332. De forma eloquente, Nereu José Giacomolli aponta que “após o recebimento da denúncia 

ou queixa-crime, o que for repetível em juízo não mais encontra funcionalidade, comporta a exclusão física. 

Não há como esperar o impossível, ou seja, a ausência de contaminação das peças no inquérito no processo 

penal e, mormente, nas decisões tomadas no decorrer e no fim do processo (sentença). No mínimo, o que foi 

colhido incrementa o risco de contaminação. Por isso, o corretivo há de ser a exclusão física do inquérito.” 

(GIACOMOLLI, Nereu José. A fase preliminar do processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, pp. 

116-7). 
530 No sentido das ideias aqui desenvolvidas, também se posicionam: ROSA, Alexandre Morais da; RITTER, 

Ruiz. Os prejuízos à jurisdição penal decorrentes da integralização dos autos do inquérito policial no processo. 

In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; PAULA, Leonardo Costa de; SILVEIRA, Marco Aurélio Nunes 
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Isso porque, como consta na nova redação conferida ao art. 3º, “c”, do Código de 

Processo Penal, agora em seu parágrafo 3º,  

 

Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão 

acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da 

defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução 

e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas 

de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos 

para apensamento em apartado.” 

  

O resultado é, pois, o estímulo normativo para que o juiz da causa valore de fato 

aquilo que for produzido em contraditório judicial para fins de proferimento de sentença. As 

exceções, como antes previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, são mais uma vez 

lembradas: provas irrepetíveis, medidas de obtenção ou antecipação de provas531. 

E quanto aos documentos que forem mantidos nos autos, a previsão de que 

permaneçam em apartado (CPP, art. 3º, “c”, § 3º), com o asseguramento às partes532 do 

amplo acesso aos autos na secretaria do juízo das garantias, oportuniza que, se for o caso, 

eles possam ser explorados e, então, reinseridos nos autos.  

Há, contudo, o risco de não ser obedecida a previsão que consagra a exclusão física 

de informações sem as peculiaridades já anunciadas anteriormente, a depender dos 

requerimentos de reinserção de tais elementos por qualquer dos envolvidos. E isso suscitará 

novo controle judicial sobre a admissibilidade de tal juntada, sob pena de a previsão que 

altera o espectro de cognição a ser endereçado ao juiz da causa se tornar letra morta.  

O que se teme, a depender da postura judicial a se desenhar, é o risco de se tomar a 

exceção (a natureza especial de determinadas situações, a justificar sua permanência nos 

autos com o fim de investigações) como regra. Isso desnatura, como à primeira vista se vê, 

a natureza mesma dos determinados meios de prova em sentido genérico (cautelar, 

irrepetível, antecipado), como também inviabiliza que se atinja o objetivo percebido com a 

recente alteração legislativa. 

                                                 
da (Orgs.). Mentaliadde inquisitória e processo penal no Brasil. O sistema acusatório e a reforma do CPP no 

Brasil e na América Latina. Florianópolis: Empório do Direito, v. 3, 2017, pp. 148-9. 
531 No ponto, se por um lado a terminologia coincide com o já vigente art. 155 (“provas cautelares, não 

repetíveis e antecipadas”), de outro mostra dessintonia que fragiliza o raciocínio sistemático (na nova redação, 

trabalha-se com a ideia de “provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas”). 

Ou seja: da tríade cautelar-não repetível-antecipada migra-se para a tríade-irrepetível-medidas de obtenção de 

provas-antecipação de provas. Isso, conquanto possa significar despreocupação com o rigor semântico, justifica 

outra vez a crítica já feita sobre a categoria dos “meios de obtenção de prova”, pois aqui o novo legislador nem 

trabalhou com essa hipótese, e sim com a de “medidas de obtenção de provas”. 
532 Não há, rigorosamente, “partes” antes de oferecida e recebida uma acusação. De toda sorte, foi essa a 

expressão consagrada no art. 3º, “c”, § 4º, do CPP, com a alteração da Lei n. 13.964/2019: “Fica assegurado às 

partes o amplo acesso aos autos acautelados na secretaria do juízo das garantias.” 
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Em suma, melhora a sistemática se, além de exercer o controle sobre a justificativa 

para a existência ou continuidade de persecuções penais, e também sobre a produção de 

informações na investigação, ao Juiz de Garantias for prevista a competência para receber 

ou rejeitar a ação penal proposta, ou absolver sumariamente a pessoa acusada e, então, se 

positivo o juízo de admissibilidade da ação, aí sim encaminhar os autos ao juízo da causa. 

Isso, com a particularidade de os elementos de informação que vierem a acompanhar os 

autos remetidos ao juízo oral serem apenas de natureza cautelar, irrepetível ou antecipada. 

A medida proposta nesta tese e encampada recentemente com o advento da Lei 

13.964/2019, é similar ao que já se vê, por exemplo, na Itália, com a richiesta di rinvio a 

giudizio, que supõe o esgotamento da análise da inicial de ação penal por parte do giudice 

dell´udienza preliminare (arts. 416 e ss., do Codice di Procedura Penale), como já se viu 

em capítulo anterior neste estudo (item 4.2.1, supra). E, também, é o que se nota em países 

contíguos ao Brasil, que passaram por reformas processuais penais inspiradas no Código 

Modelo, com o auto de apertura (art. 274).  

De acordo com a metodologia do Código Modelo, que prevê inclusive a fase 

intermediária em que há a recepção da prova, o tribunal que recebe a acusação é o tribunal 

que analisa os elementos de informação da investigação preliminar (ali, nomeada de fase de 

instrucción).  

Somente após o juízo positivo de admissibilidade dos elementos de informação e da 

acusação é que os autos são encaminhados ao juízo oral, com a designação do juízo 

competente para apreciar o fato e com as eventuais modificações sobre admissão de 

acusação, bem como as determinações de comunicação processual aos envolvidos para 

comparecimento e apresentação de pedidos de produção de prova perante o juízo da causa 

(art. 274).  

É pertinente, uma vez mais, lembrar o modelo uruguaio que, ao fim da audiência de 

controle de acusação presidida pelo Juiz de Garantias, e caso aquela autoridade judiciária 

entenda ser justificável a continuidade da persecução penal, dita o auto de apertura a juicio 

(art. 269, 1, Código de Processo Penal), remetendo-se o feito a outro órgão jurisdicional que, 

na fase oral, iniciará a presidência do feito.  

É, também, o que se vê na sistemática argentina, em que o Juiz de Garantias tem a 

competência delimitada ao momento de redação do auto de apertura al juicio, com a 

finalização do controle de acusação533. 

                                                 
533 Essa é a interpretação feita a partir do art. 53, “e”, do Codigo Procesal Penal de la Nación em conjunto com 

o previsto no art. 42 da Ley n. 27.146, de 2015, que trata da organização e competência da justiça federal e 
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O auto de apertura a juicio é, como já mencionado em capítulo anterior neste estudo 

(itens 4.3.1.2 e 4.3.2.2, supra), a decisão judicial pela qual se aceita o pedido da acusação de 

que o acusado seja submetido ao juízo oral534. 

O controle da admissibilidade da prova já ofertada, com juízo positivo ou negativo 

de admissibilidade, se dá na fase de audiência de controle de acusação, pelo Juiz de 

Garantias535. O funcionamento do sistema nesses moldes acontece se houver uma fase 

específica entre o encerramento da investigação preliminar e a fase de juízo oral. Essa é a 

fase preliminar, ou fase intermediária, da qual já se cuidou anteriormente.  

O modelo chileno segue a mesma linha, com o encaminhamento dos autos ao juízo 

oral a partir da decisão do juiz de garantir o auto de apertura del juicio oral (art. 281, Código 

de Processo Penal do Chile). A resolução do auto de apertura del juicio oral é a mais 

importante decisão tomada na fase intermediária, pois é com ela que o juiz de garantia 

determina o tribunal oral competente para a próxima fase processual, bem como as pessoas 

que irão intervir no processo, delimita o objeto da causa, e define as provas que poderão ser 

apresentadas durante o curso da fase oral536.  

No Chile debateu-se, inclusive, sobre a autoridade judiciária responsável por decidir 

pedidos de medidas cautelares pessoais entre a decisão do auto de apertura del juicio oral e 

o efetivo conhecimento da causa pela nova autoridade judiciária. A decisão legislativa foi 

no sentido de endereçar ao juízo oral essas questões, malgrado tenha havido crítica 

doutrinária, justamente pelo que aqui se tem objetado537. 

Como no Brasil se imagina que a introjeção da figura do Juiz de Garantias possa 

ocorrer sem essa fase específica de filtro de admissibilidade dos elementos de informação 

no Processo Penal, faz-se necessário, agora, ter olhos para a tal fase.  

                                                 
nacional argentina. A propósito: CEBALLOS, Nicolás R.; DARAY, Roberto R.; PETITE, Alberto J. Huarte; 

LEO, Roberto. Código Procesal Penal Federal. Análisis Doctrinal y Jurisprudencial. Coordenado por 

ASTURIAS, Miguel A. Dirigido por DARAY, Roberto R. 2. ed. Buenos Aires: Hammurabi, 2019, p. 272. 

Bem a propósito, “Es importante remarcar que la jurisdicción de garantias no debe dar indicación alguna al 

fiscal acerca del modo en que debe proceder, cuestión del exclusivo ressorte de quien ejercita la acción penal. 

Por ello, la jurisdicción solo dictaminará sobre el mérito para remitir o no la causa a juicio (función de control 

negativa) y nunca sobre las posibles líneas de investigación o las medidas no realizadas, situación que 

retrotraería al organismo jurisdiccional a la impronta inquisitiva del antiguo régimen.” (ROSA, Mariano R. 

la; VILLANUEVA, Horacio J. Romero. Código Procesal Penal Federal Comentado. Arts. 254 al 397. Buenos 

Aires: Thomson Reuters La Ley, tomo III, 2019, p. 142). 
534 DE LAS CARRERAS, Beatriz Larrieu. Op. cit., 2017, p. 295. Assim, também, FERREYRA, José María 

Goméz. Op. cit., 2017, p. 244. 
535 DE LAS CARRERAS, Beatriz Larrieu. Op. cit., 2017, p. 283.  
536 MIGUEL, Cristián Maturana; LÓPEZ, Raúl Montero. Derecho Procesal Penal. Santiago: Thomson 

Reuters, tomo II, 2012, p. 575. 
537 LENNON, Maria Inéz Horvitz; MASLE, Julián López. Op. cit., 2004, p. 211, rodapé 230. 
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Se o sistema, porém, não for modificado de forma a prever também essa fase, e com 

contornos não somente de controle de acusação (como imaginado no cenário reformista que 

já foi objeto do Capítulo 5 deste estudo, sendo integrante, inclusive, do PL n. 8.045/2010), 

o sistema processual penal brasileiro continuará a funcionar mal.  

Cabe atentar para a fase de filtro sobre os elementos de informação, o que aqui se 

preferiu nomear de filtro epistemológico, etapa em que o juiz (das garantias) deve exercer 

controle sobre a admissibilidade de determinadas informações no Processo Penal.  

 

6.3 A Audiência de Controle da Admissibilidade dos elementos de informação 

 

A defesa que se faz da necessidade da audiência específica de recepção de elementos 

de prova, para se lembrar da terminologia do Código Modelo ou, como aqui se passará a 

nomear – controle da admissibilidade dos elementos de informação –, merece 

contextualização específica.  

Isso porque a ideia que motiva a alteração, como se verifica no Direito Processual 

Penal Comparado, é a de propiciar maior oralidade no Processo Penal, inclusive em 

momentos específicos da própria investigação.  

Com isso, malgrado seja ainda disseminada a estrutura de Processo Penal bifásico 

em termos mais genéricos – como uma fase de investigação e outra posterior, de instrução – 

em pormenor, a fase de audiência preliminar como antessala ao juízo oral faz com que a 

perspectiva do Processo Penal se altere.  

Destarte, passa-se a cogitar para o Brasil não mais que duas fases, mas de um 

Processo Penal trifásico, em que a fase intermediária, ou preparatória, seja tão importante 

quanto as outras duas.  

A fase intermediária, que pode significar o encerramento do processo ou sua 

continuidade538, efetivamente precisa de ritualística própria e, nela própria surge outra ideia 

importantíssima percebida nos sistemas que prestigiam a sua existência avulta, a saber: a 

oralidade.  

Com efeito, mesmo que não se rotule o sistema de adversarial ou de acusatório, como 

aqui se tenta evitar, fato é que ao longo das três fases (investigativa, intermediária, oral) 

estimula-se, nos sistemas verificados, maior oralidade ao longo de todo o arco processual.  

                                                 
538 A fase intermediária funcionaria, também, como um “elo entre as fases pré-processual e processual” 

(LOPES JÚNIOR, Aury; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Op. cit., 2013, p. 267). No sentido do texto, 

também: GIACOMOLLI, Nereu José. Op. cit., 2011, pp. 69-70. 
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E, como aponta Geraldo Prado, “a concepção de uma etapa intermediária deriva, 

diretamente, da noção de um processo penal acusatório orientado pela presunção de 

inocência, cuja superação requisita atividades pautadas pelo respeito à dignidade 

humana”539. 

Isso significa que, mesmo que o Juiz de Garantias não se comporte como autêntico 

juiz da causa, há, sim, uma proliferação de audiências, em que o contraditório (mesmo em 

fase investigativa) é prestigiado em maior medida do que se conhece no Brasil até hoje.  

Um exemplo do quanto a oralidade pode ser estimulada em fase de investigação se 

vê no Guía Judicial para Audiencias de Control de Garantias, idealizado pelo Conselho 

Superior da Judicatura, a Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” e a Embaixada dos 

Estados Unidos na Colômbia, como manual de apoio a todos os juízes que atuam como 

jueces de garantia. Ali, como evidência de estímulo à oralidade, enumeram-se 39 tipos de 

audiências que podem se desenrolar540, cada uma com comportamento próprio do 

Magistrado e dos demais envolvidos.  

Por isso, como já se viu no Capítulo 5 deste estudo, se até o momento o máximo a 

que se chegou na análise de fundamentos da acusação e de controle sobre elementos de 

informação foi o saneamento do processo, com as ideias de Hélio Tornaghi, José Frederico 

Marques, Weber Martins Batista e Rogério Lauria Tucci, a audiência preliminar – ou, na 

                                                 
539 PRADO, Geraldo. Prova penal e sistema de controles epistêmicos. A quebra da cadeia de custódia das 

provas obtidas por métodos ocultos. Madrid: Marcial Pons, 2014, p. 46. 
540 Exemplificativamente: “[…] audiencia de solicitud de captura, audiencia de solicitud de control de 

legalidad de captura (com orden escrita), audiencia de solicitud de control de legalidad de captura 

(flagrância), audiencia de formulación de imputación, audiencia de imposición de medida de aseguramiento, 

audiencia de sustitución de medida de aseguramiento, audiencia de revocatória de medida de asecuramiento, 

audiencia de obtencipon de muestras que involucren al imputado, audiencia de control prévio a busqueda 

selectiva en base de datos, audiencia de control posterior a busqueda selectiva em base de datos, audiencia 

de desarchivo, audiencia de solicitud de medids cautelares (suspensión del poder dispositivo), audiencia de 

suspensión de registros obtenidos fraudulentamento, audiencia de control posterior registro y allanamiento, 

audiencia de contol de legalidad posterior a retención de correspondência, audiencia de control de legalidad 

posterior a interceptaciones telefônicas, audiencia de declaración de contumácia, audiencia de prueba 

antecipada, audiencia de inspección corporal, audiencia de control prévio de exámenes de adn que involucren 

al indiciado o imputado, audiencia de control de legalidade prévio para vigilância y seguimento e personas, 

audiencia de control de legalidad posterior para vigilância y seguimento de personas, audiencia de control de 

legalidad posterior de entrega vigilada, audiencia de control de legalidad posterior de actuación de agentes 

encubiertos, audiencia de control de legalidad prévio de agente encubierto cuando hay ingresso a la morada.” 

(REPÚBLICA DE COLOMBIA. Guía Judicial para Audiencias de Control de Garantías. Actualizado/Ley 

1098/06. 3. ed. República da Colombia, jul. 2018). Leonel González Postigo e Tobias José Podestá elencam, 

diante do Código de Processo Penal de la Nación, na Argentina, dezenas de exemplos de audiências mesmo 

em fase preliminar do Processo Penal argentino, que vão desde aspectos de controle de atividade probatória 

até providências cautelares pessoais e de tramitação processual, além de situações de estímulo à oralidade em 

atividade no juízo oral, em recursos e em execução penal. Como defendem os autores, “a oralidade constitui, 

na realidade, um modelo de trabalho que coloca a sala de audiência como o espaço natural para o trabalho dos 

juízes e das partes.” (POSTIGO, Leonel González; PODESTÁ, Tobias José. A oralidade no novo Código de 

Processo Penal da nação Argentina. Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Porto Alegre, v. 3, n. 3, 

set./dez. 2017, pp. 849-78, p. 852. Disponível em: https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i3.89). 

https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i3.89
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verdade, um tema que ela contém, a saber, o controle da admissibilidade dos elementos de 

informação – se encontra, no Processo Penal brasileiro, em lugar diferente ao projetado nesta 

pesquisa.  

O que se imagina é que se institua a fase processual antes de recebida a acusação, e 

antes mesmo de se aferir a idoneidade dos elementos de informação que poderão ser objeto 

de controle recíproco das partes em juízo oral. Ou seja: é um autêntico filtro; e do ponto de 

vista do controle probatório, um filtro epistemológico.  

Além de ser um filtro epistemológico, a audiência de controle da admissibilidade dos 

elementos de informação é um divisor de águas no Processo Penal, tanto para frente como 

para trás. Para trás porque pode validar ou expurgar em momento próprio informações que 

não podem permanecer na persecução penal. E, assim, possui importante natureza de 

depuração, de profilaxia sobre o que poderá ou não ser objeto de futura valoração. E, para o 

futuro, porque ao admitir determinadas informações, projeta e delimita análise que será feita 

em momento futuro, sem risco de contaminar informações que não deveriam constar no 

processo.  

Um dos motivos, aliás, que impelem propriamente a defesa intransigente de um 

momento específico, uma fase processual com audiência própria, para o controle da 

admissibilidade de elementos de informação, é a arraigada postura judicial no Brasil de não 

se aferir a validade da prova em momento predeterminado, diante do argumento de que em 

fase própria a prova será valorada541.  

Confunde-se, ainda, no Brasil, a livre valoração com o objeto do que se pode valorar. 

Joga-se, assim, para o fim do processo, quando não só o risco de contaminação que pode 

advir de eventual ilicitude originária (que poderia ter sido debelada) torna mais pesado o 

ônus argumentativo do próprio juiz para excluir no futuro determinada prova dos autos, 

como se confundem – em momento que poderia ser propício para a admissibilidade – os 

planos de produção e valoração probatória.  

A cogitação de uma fase específica de controle de admissibilidade de elementos de 

informação, portanto, pode significar, em termos sistemáticos, algo não tão sensível do ponto 

de vista da alteração de dispositivos do Código de Processo Penal. Já em relação ao controle 

da licitude de informações e de sanear, antes de iniciadas ações penais, o que pode e o que 

                                                 
541 “O juízo sobre admissão dos meios de prova”, dizem Mariano de la Rosa e Horácio J. Romero Villanueva, 

“constitui um dever para o juiz que inescusavelmente deverá pronunciar-se sobre cada um dos meios de prova 

propostos, seja para admiti-los, seja para denegá-los, sem que possa desviar seu pronunciamento nem diferi-lo 

para um momento distinto do legalmente previsto.” (ROSA, Mariano R. la; VILLANUEVA, Horacio J. 

Romero. Op. cit., 2019, tomo II, p. 56, tradução livre). 
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não pode ser objeto de contraditório em juízo oral (e, por isso mesmo, evitar a confusão entre 

produção e valoração da prova), comparativamente à alteração do Direito Positivo, seu efeito 

pode ser positivamente muito mais impactante.  

Salienta-se, ainda, que para tratar de possível formatação da audiência de controle da 

admissibilidade dos elementos de informação, ela dependerá da existência do Juiz de 

Garantias, bem como terá eficácia se for ele, e não o juiz da causa, quem irá exercer o próprio 

controle.  

 

6.3.1 O Controle da Admissibilidade de elementos de informação em países contíguos 

 

Tratou-se, em momento anterior neste estudo, da existência da fase intermediária e 

sua importância para a estrutura do Processo Penal que otimize a oralidade e potencialize o 

contraditório (ver itens 4.2.1., 4.3.1.2 e 4.3.2.2, supra).  

Agora, porém, pretende-se descer o degrau para compreender como a mirada 

comparatista – com a pretensão de demonstrar o funcionamento em alguns países sem se 

descer às minúcias de cada um deles – pode ser útil à configuração projetada do Direito 

Processual Penal brasileiro.  

 

6.3.1.1 O modelo chileno 

 

No exemplo do Chile, a preparación del juicio oral (Título II do Livro 2 do Código 

de Processo Penal)542 engloba os arts. 259 a 280 do Código daquele país.   

Como autêntica fase processual, ao longo da fase de preparação do juízo oral debate-

se sobre um objeto muito mais amplo do que o filtro epistemológico, como própria e 

exemplificativamente, as exceções defensivas (coisa julgada, incompetência), os requisitos 

da acusação (individualização de acusados, relação circunstanciada de fatos atribuídos, 

solicitação de pena aplicável) e outros. Ou seja: o objeto da fase de preparação do juízo oral 

é mais amplo do que o recorte feito neste estudo e, aqui, o foco é exclusivamente o controle 

de admissibilidade dos elementos de informação543.  

                                                 
542 No Capítulo do Processo Ordinário, o Título I trata da etapa de Investigação e o título III cuida da etapa do 

Juízo Oral.  
543 Tanto o processo penal chileno (art. 275) quanto o sistema colombiano (art. 356,4 e parágrafo), o peruano 

(art. 350, 2) e o argentino (arts. 135, “e” e 280, “c”) trabalham com a possibilidade de convenções ou 

estipulações probatórias, ou acordos acerca dos meios de prova na fase preliminar. O tema de convenções 

probatórias, por envolver consensualidade entre os envolvidos e dar como provados fatos a partir de acordo 

processual entre os envolvidos, suscita debate diferente do que se pretende aprofundar neste estudo. Malgrado 
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Nessa medida, logo se vê que a acusação deve conter indicação clara dos meios de 

prova que intenta produzir em juízo (art. 259, f)544. Oferecida a acusação, a audiência de 

preparação para o juízo oral deve se dar entre 25 e 35 dias, sob presidência do Juiz de 

Garantias (art. 260). Até a véspera de sua realização o acusado pode apresentar argumentos, 

entre eles a exposição de seus meios de prova que deverão ser examinados pelo juízo oral, 

nos mesmos termos previstos para o Ministério Público (art. 263).  

Na audiência de preparação do juízo oral (que não admite argumentos escritos, ex vi 

do art. 266), há debate acerca das provas oferecidas pelas partes. E, ali, cada parte formula 

solicitações, observações e colocações que estima relevantes quanto às provas oferecidas 

pela outra, para os fins previstos nos incs. II e III do art. 276 (art. 272)545.  

O artigo mencionado prevê situações de exclusão de provas para el juicio oral. De 

acordo com sua previsão,  

 

o juiz de garantia, logo que examinar as provas oferecidas e escutar os 

intervenientes que houverem comparecido à audiência, ordenará fundadamente 

que se excluam de ser levadas ao juízo oral aquelas que forem manifestamente 

impertinentes e as que tiverem por objeto acreditar fatos públicos e notórios. Caso 

entenda que a aprovação nos mesmos termos em que tiveram sido oferecidas as 

provas testemunhal e documental produziria efeitos dilatórios no juízo oral, 

disporá também que o respectivo interveniente reduza o número de testemunhas 

ou de documentos, quando por eles se desejar acreditar os mesmos fatos ou 

circunstâncias que não guardarem pertinência substancial com a matéria que se 

submeterá ao conhecimento do tribunal do juízo oral. Do mesmo modo, o juiz 

excluirá as provas que provierem de atuações ou diligências que houverem sido 

declaradas nulas e aquelas que houverem sido obtidas com inobservância de 

garantias fundamentais. As demais provas que houverem oferecido serão 

admitidas pelo juiz de garantia ao ditar o auto de apertura del juicio oral546. 

                                                 
cuide de debate interessante do ponto de vista prático e relevante do ponto de vista científico, entendeu-se que 

a abordagem própria sobre esse tema desbordaria do foco da presente pesquisa na construção da audiência 

preliminar como fase de filtro epistemológico, de efetivo controle quanto à admissibilidade de elementos de 

informação.  
544 “Articulo 259. Contenido de la acusación. La acusación deberá contener en forma clara y precisa: [...] f) 

el señalamiento de los médios de prueba de que el ministerio público pensare valerse en el juicio;”. O 

assistente de acusação deve, também, indicar seus meios de prova nessa fase, obedecida distinção temporal, 

pois seu prazo é de, no máximo, até 15 dias antes da audiência de preparação do juízo oral (art. 261, c). 
545 “Articulo 272. Debate acerca de las pruebas ofrecidas por las partes. Durante la audiência de preparación 

del juicio oral cada parte podrá formular las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimare 

relevantes con relación a las pruebas ofrecids por las demás, para los fines previstos en los incisos segundo y 

terceiro del artículo 276.” 
546 “Artículo 276. Exclusión de pruebas para el juicio oral. El juez de garantía, luego de examinar las pruebas 

ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, 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. Si estimare que la aprobación en los mismos términos 

en que hubieren sido ofrecidas las pruebas testimonial y documental produciría efectos puramente dilatorios 

en el juicio oral, dispondrá también que el respectivo interviniente reduzca el número de testigos o de 

documentos, 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. 

Del mismo modo, el juez excluirá las pruebas que provinieren de actuaciones o diligencias que hubieren sido 

declaradas nulas y aquellas que hubieren sido obtenidas com inobservancia de garantías fundamentales. Las 
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A hipótese de recurso contra o auto de apertura del juicio oral é justamente a situação 

de apelação do Ministério Público contra a exclusão de provas decretada pelo juiz de garantia 

(o recurso tem duplo efeito: devolutivo e suspensivo), conforme art. 277547.   

Com a reforma processual penal chilena, de 2005, implementada pela Lei n. 20.074, 

acrescentou-se, ainda, o cuidado da exclusão de provas apresentadas pelo Ministério 

Público, pois, se forem reputadas essenciais pelo acusador para o debate em juízo oral, 

poderá haver a suspensão do processo até que o juiz competente decida (novamente) sobre 

a admissibilidade das provas indicadas548.  

6.3.1.2 O modelo uruguaio 

 

A sistemática uruguaia, tal como prevista no Código de Processo Penal correlato, é 

mais simples, pois especificamente na audiência preliminar, o Ministério Público, e depois 

a vítima, se assim entender, expõe os meios de prova que pretende empregar na fase oral 

(art. 269, 2 e 3, CPP). A isso segue a palavra ao imputado, que pode, também, oferecer os 

meios de prova que julgar necessários para contestar o pedido acusatório (CPP, art. 269,5). 

Na mesma audiência, após os debates, há a decisão sobre os meios probatórios 

propostos, oportunidade em que o juiz rechaça os que forem impertinentes, desnecessários 

ou inconducentes, e produzirá o diligenciamento da prova549. 

 

                                                 
demás pruebas que se hubieren ofrecido serán admitidas por el juez de garantía al dictar el auto de apertura 

del juicio oral.” 
547 No sistema argentino se estipulou que o auto de apertura del juicio oral é irrecorrível (art. 280, in fine). Há 

críticas doutrinárias a respeito dessa previsão: ROSA, Mariano R. la; VILLANUEVA, Horacio J. Romero. Op. 

cit., 2019, tomo III, pp. 142-5.   
548 “Articulo 277. Auto de apertura del juicio oral. Al término de la audiência, el juez de garantia dicatará el 

auto de apertura del juicio oral. Esta resolución deberá indicar: [...] El auto de apertura del juicio oral sólo 

será susceptible del recurso de apelación, cuando lo interpusiere el ministerio público por la exclusión de 

pruebas decretada por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente. 

Este recurso será concedido en ambos efectos. Lo dispuesto en este inciso se entenderá sin perjuicio de la 

procedencia, en su caso, del recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva que se dictare en el juicio 

oral, conforme a las reglas generales. Si se excluyeren, por resolución firme, pruebas de cargo que el 

Ministerio Público considere esenciales para sustentar su acusación en el juicio oral respectivo, el fiscal podrá 

solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa ante el juez competente, el que la decretará en audiencia 

convocada al efecto.”. A aludida reforma processual penal decorreu de visão endereçada propriamente aos 

juízes de garantia. Segundo Mauricio Duce, o debate parlamentar que se seguiu à proposição do Governo 

tinha em seu centro a perspectiva de que juízes de garantia eram lenientes com os investigados e concediam 

com muitas facilidades as solturas de quem se lhes apresentava preso. Substancialmente essa reforma alterou 

a sistemática de prisão preventiva e incluiu, como visto, a parte final do art. 277 ao Código de Processo Penal 

chileno.” (DUCE, Maurício. Diez años de reforma procesal penal en Chile: apuntes sobre su desarrollo, logros 

y desafíos. In: CASTAÑEDA, Susana (Coord.). Nuevo proceso penal y delitos contra la administración 

pública. Lima: Jurista Ed., 2014, pp. 145-96). 
549 “Art. 269.8. A continuación el juez se pronunciará sobre los medios probatórios propuestos, rechazando 

los que fueren inadmisibles, innecesarios o inconducentes y procederá al diligenciamiento de la prueba.” 
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6.3.1.3 O modelo colombiano 

 

O sistema colombiano é mais complexo e detalhado do que o uruguaio. Malgrado 

guarde peculiaridades, como, por exemplo, a duração da competência do ali nomeado juez 

de control de garantias diversa da que aqui se entende correta ao pensar no cenário 

brasileiro550, vale a pena tratar de pontos típicos na matéria de audiência específica de 

controle de admissibilidade de elementos de informação.  

De acordo com o sistema colombiano, ao oferecimento da acusação já se abre 

previsão de audiência específica (para a chamada “formulação de acusação”, ex vi dos arts. 

338 e seguintes do Código). Após a audiência de formulação de acusação, designa-se 

“audiência preparatória”, a ser agendada entre 15 e 30 dias após a última (art. 343). 

Como o Código colombiano prevê disclosure bilateral na audiência de formulação 

de acusação, o juiz pode compelir acusação e defesa a exibirem documentos e informações 

que detenham e possam ser relevantes para a descoberta dos fatos (art. 344). Assim, na fase 

seguinte – da audiência preparatória – prevê-se que as partes enunciem todas as provas que 

intentarão apresentar na audiência do juízo oral551. 

Ainda na audiência preliminar acontecem os requerimentos de produção probatória 

(solicitudes probatórias) das partes, como aquelas que requeiram para sustentar suas 

pretensões (art. 357). O juiz, então, decretará a prática das solicitadas se elas se referirem a 

fatos de acusação que requeiram prova, de acordo com as regras de pertinência e 

admissibilidade. Além disso, as partes podem provar as pretensões a partir de meios lícitos 

que livremente decidam para que sejam incorporados ao processo. Excepcionalmente, se o 

Ministério Público tiver conhecimento da existência de prova não pedida, mas que tenha 

essencial relevância no caso, poderá, também, requerer a sua prática (art. 357). 

Há efetivo contraditório, em plena oralidade552, na audiência preliminar quanto à 

admissibilidade dos elementos de informação. Inclusive, é naquele momento que as partes 

podem solicitar a exclusão, o afastamento ou a inadmissibilidade de meios de prova 

                                                 
550 De acordo com o art. 153 do Código de Procedimiento Penal (Ley n. 906, de 31 de agosto de 2004, vigente 

a partir de 01.01.2005), tanto a audiência de formulação de acusação, a audiência preparatória, ou a de juízo 

oral, acontecem perante o juez de control de garantias. Por exclusão, a fase intermediária, em que se dá o 

controle de admissibilidade de elementos de informação, é já feita pelo juiz da causa.  
551 “Art. 356. Desarrollo de la audiência preparatória. Em desarrollo de la audiência el juez dispondrá: [...] 

3. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio 

oral y público. 
552 Pois o Código de Procedimiento Penal tem como regra paramétrica de audiências a oralidade, o que se vê 

no art. 145: “Artículo 145. Oralidad de la actuación. Todos los procedimientos de la actuación, tanto 

preprocesales como procesales, serán orales.” 
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considerados inadmissíveis, impertinentes, inúteis, repetitivos ou encaminhados a provar 

fatos notórios, ou que, por outro motivo não dependam de prova553.  Não são admissíveis, 

tampouco, os meios de prova que decorram de conversas entre Ministério Público e 

imputado ao longo de acordos prévios, suspensões condicionadas e aplicações do princípio 

da oportunidade, a não ser que haja consentimento nesse sentido por parte de acusado ou 

defensor. 

A fase preliminar, ou preparatória, na Colômbia, se finda com a mera instalação do 

juízo oral, sem encaminhamento de auto de apertura, como se viu anteriormente, acontecer 

com outros sistemas processuais latinoamericanos.   

Resumidamente, no sistema colombiano, a autoridade judicial que oficia na 

investigação é nomeada de juez de la investigación preparatoria, analogamente ao já tratado 

Juiz de Garantia.  

 

6.3.1.4 O modelo peruano 

 

No modelo peruano, pois, a fase intermediária se desenvolve perante juez de la 

investigación preparatoria (Código Procesal Penal, de 29 de julho de 2004, arts. 344 e 

seguintes). A acusação, também no Peru, é endereçada ao juez de la investigación 

preparatoria que designa audiência preliminar, e que proíbe a apresentação de alegações 

escritas, a se realizar entre 5 e 20 dias a contar de seu recebimento em cartório, sendo vedado 

o debate sobre diligências de investigação ou provas, salvo as antecipadas ou a apresentação 

de prova documental (art. 351). 

Naquela específica fase processual há o controle da admissibilidade dos meios de 

prova oferecidos, devendo o juiz apreciar se o requerimento de produção probatória tem a 

especificação do provável aporte a obter o melhor conhecimento do caso, e se o ato 

probatório pedido é pertinente, conducente e útil para ser oportunamente produzido em 

juízo554. 

                                                 
553 “Artículo 359. Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba. Las partes y el Ministerio 

Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de 

conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, 

repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba.” 
554 “Artículo 352. Decisiones adoptadas en la audiencia preliminar. […] 5. La admisión de los médios de 

prueba oferecidos requiere: a) Que la petición contenga la especificación del probable aporte a obtener para 

el mejor conocimiento del caso; y b) Que el acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil. En 

este caso se dispondrá todo lo necesario para que el medio de prueba se actúe oportunamente en el Juicio. El 

pedido de actuación de una testimonial o la práctica de un peritaje especificará el punto que será materia de 

interrogatorio o el problema que requiere explicación especializada, así como el domicilio de los mismos. La 

resolución que se dicte no es recurrible.” 
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6.3.2 Parâmetros da Audiência de Controle da Admissibilidade dos elementos de informação 

 

Inexiste fase específica para o controle da admissibilidade de elementos de 

informação no Direito Processual Penal brasileiro. Por outro lado, na fase intermediária do 

Processo Penal, em diversos países e cada qual com alguma particularidade, há fase própria 

em que, entre outros pontos de debate, é feito tal controle.  

É chegada a hora de, além de se aprofundar na configuração proposta de fase 

preliminar com a figura de Juiz de Garantias e específica delimitação de duração de 

competência, cogitar sobre os parâmetros de controle dos atos probatórios na audiência 

específica.  

Se, no Brasil, o que se tem é a previsão do art. 157 do Código de Processo Penal, 

proscrevendo-se as provas ilícitas sob a perspectiva do desentranhamento555, apenas com a 

aproximação conceitual do que seja uma prova ilícita e a forma como apreciar nexo de 

causalidade e fonte independente, na audiência de controle de admissibilidade se poderá 

cuidar de critérios específicos para o juiz admitir, ou rechaçar, a introjeção nos autos, de 

elementos de informação.  

E, se a construção do modelo epistemológico aqui desenvolvida vai no caminho de 

separar o que pode ser conhecido pelo Juiz de Garantias do que pode ser conhecido pelo juiz 

da causa, é na fase de controle da admissibilidade de elementos de informação que o filtro 

epistemológico deve se revelar.  

Mais do que proscrever a ilicitude probatória, o que de resto tem extrato 

constitucional (CF/88, art. 5º, inc. LVI), é necessária a reconfiguração do sistema processual 

penal brasileiro para que haja uma fase específica do controle, prévio ao início da Instrução 

Criminal.  

Isso, também, sem prejuízo de se perceber o acerto do legislador reformista ao prever, 

com a alteração na redação do art. 157 do Código de Processo Penal, que “o juiz que 

conhecer o conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou 

acórdão” (art. 157, § 5º, com redação conferida pela Lei n. 13.964/2019).  

Cuida-se, mais do que nova regra de proibição de valoração da prova, que 

redundaria especificamente em proibição de sua análise, de previsão mais radical, excluindo-

se, com a prova reconhecida por inadmissível, também o juiz que dela tenha tido 

conhecimento. A norma se aproxima de nova e específica causa objetiva de impedimento do 

                                                 
555 Operação jurídica que pressupõe logicamente que a informação esteja encartada aos autos e desatrelada de 

qualquer momento em que tal controle deve ser exercido. 
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juiz, haja vista a consequência de torná-lo, ao fim e ao cabo, impedido de proferir sentença 

naquele feito em razão do fato objetivo.  

Quem teve cognição do proibido de se valorar não pode assumir o papel que seria 

fictício de sentenciar imparcialmente, sem que tivesse o conhecimento do material excluído.  

A regra, portanto, conquanto radical e sujeita a questionamentos quanto à danosidade 

de substituições dos juízes a partir de situações surgidas no andamento do processo (já que 

em princípio, a determinação de exclusão probatória pode partir até mesmo do próprio juiz 

com vistas a que ele mantenha sua imparcialidade, e se isso de fato se der, pode parecer um 

contrassenso extirpar a possibilidade de proferir decisão no caso daquele próprio juiz, que 

se mostrou cauteloso a ponto de determinar a exclusão probatória) é, em princípio, salutar. 

Só se deve valorar, portanto, o que tenha sido depurado e filtrado, atendidas as regras 

processuais que estabelecem formas de ingresso admissíveis – e, evidentemente, previsões 

sobre natureza de controle a ser exercido por autoridades judiciais – das informações no 

Processo Penal, por autoridade prevista para exercer tal controle.  

Como teses ora desenvolvidas, além de se defender que, de lege ferenda, haja um 

momento e uma autoridade judicial específica, agora se chega ao problema do que se 

controla, e sob quais critérios.  

Afinal, mesmo que a regra epistemológica seja a inclusiva e se siga a lógica da 

máxima pro probatione (é desejável que ao juiz cheguem tantos conhecimentos quanto 

possíveis para estabelecer a melhor correspondência entre seu conhecimento e o que houve 

no evento passado), não há um direito indiscriminado à admissibilidade de toda e qualquer 

informação no Processo Penal.  

O mais seguro, como aqui se sustenta, antes de descer às minúcias de cada situação 

particular – que podem se dar em situações como as de elementos de informação cautelares, 

irrepetíveis, antecipados, ou mesmo de controle da admissibilidade de determinados 

métodos invasivos de produção de informações – é considerar, como critério básico do 

controle da admissibilidade, a pertinência, a relevância e a legalidade dos elementos de 

informação que se quer apresentar aos autos.  

Retoma-se, nesta parte do estudo, pois, a distinção feita anteriormente entre os filtros 

lógico e formal do controle no plano abstrato para voltar a tratar deles, agora em concreto, 

na audiência própria.  

Como tratado em capítulo anterior (2.4.1, supra), cogitar de uma junção pura e 

simples de admissibilidade a partir dos planos formal e lógico acarretaria um risco de 
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metamorfose (expressão de Damaška) entre os planos de admissibilidade, propriamente dito, 

e antecipação – indevida – da valoração probatória.  

Ainda assim é impossível, na lógica da admissibilidade de elementos da informação, 

não levar em conta, além das regras formais próprias de controle de legalidade, as inerentes 

aos aspectos lógicos que regem a admissão das provas.  

Assim, deve haver cuidado para se evitar ao máximo que o Magistrado que exerce o 

controle da admissibilidade das provas descure dos critérios lógicos. Ou seja: não se cuida 

de analisar a já falada, por Taruffo e, no Brasil, Marcelo Vinícius Vieira, “eficácia da prova”, 

mas ainda assim o que não se pode é fechar os olhos para a informação supérflua, irrelevante.  

Pode-se conjecturar, inclusive, não de uma pressuposição ou presunção, de 

relevância ou irrelevância (ou pertinência ou impertinência) da informação, mas sim de um 

controle efetivo e diferenciado do plano lógico, quando comparado com o controle formal 

da admissibilidade das provas.  

É dizer: se, por um lado (plano formal), o Direito Positivo deve prever regras 

concretas sobre o procedimento probatório, com as situações de admissibilidade e de 

vedações, como a situação do plano lógico é diversa (o máximo que logicamente se faz é 

perquirir sobre o que é relevante, o que é útil), nesse último o controle de admissibilidade 

pode ser mais criterioso.  

Colocando em outros termos, como a fiscalização pode ser menos complexa quanto 

ao atendimento de requisitos formais da admissibilidade probatória do que o preenchimento 

de seus requisitos lógicos, a medição dos dois critérios também não pode ser a mesma.  

O teste de relevância e de utilidade pode ser mais rígido do que o teste de adequação 

formal. Afinal, o teste de adequação formal requer figurino mais específico e voltado às 

situações de adequação típica da forma de obtenção e admissibilidade de elementos de 

informação, ao passo que o que se passa com os critérios lógicos é forçosamente mais 

abstrato e desconectado de figurino legal dessa ou daquela informação. 

Assim, e inclusive por se repetir aqui o já tratado anteriormente (2.4.1, supra) no 

sentido de que o juízo sobre a superfluidade e relevância não diz respeito à prova em si, mas 

à sua relação com o contexto em que se coloca e com a proposição a ser provada com outras 

provas, o controle sobre o plano lógico da admissibilidade pode ser distinto daquele que se 

faz sobre o plano formal.  

Se, como dizem Mariano de La Rosa e Horacio J. Romero Villanueva sobre o 

contexto argentino, “o juízo sobre a admissão dos meios de prova está circunscrito aos 
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critérios de pertinência, utilidade e legalidade dos meios de prova”556, no cenário brasileiro 

e guardadas as conceituações de relevância e utilidade, os critérios lógico e formal também 

se somam.  

 

6.3.2.1 O controle sob o plano lógico 

 

Como já se viu ao longo deste estudo, o controle lógico da admissibilidade da 

produção probatória que o Código de Processo Penal vigente estabelece é o previsto para a 

colheita de prova oral. Assim, como regra geral, o art. 400, § 1º prevê que “As provas serão 

produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.” Na mesma senda, o art. 411, § 2º, endereçado à colheita de 

prova oral na primeira fase instrutória dos casos afetos ao procedimento de tribunal do júri, 

repete a mesma previsão. 

Ao longo do Código de Processo Penal brasileiro, a relevância é referida em todas 

as suas passagens, como medida de importância abstrata a justificar a tomada de determinada 

decisão. Assim, por exemplo, pode-se citar a relevância do motivo para a separação 

processual (art. 80, CPP), a relevância da prova a se produzir antecipadamente (art. 156, I, 

CPP), a relevância do ponto a justificar a diligência prévia ao proferimento de sentença (art. 

156, II, CPP), a relevância, ao lado da pertinência, que justifique as perguntas suplementares 

do juiz em audiência de interrogatório (art. 188, CPP), a relevância de fatos ou circunstâncias 

que justifiquem acareações (art. 229), entre outras situações.  

Relevância, pois, como justificativa de decisão, é algo importante, algo de peso, que 

releva, e que não pode passar em branco sob pena de comprometer o andamento do processo. 

Do ponto de vista cognitivo, relevante é determinada informação que, se faltar, prejudica a 

almejada correspondência entre o que é dado ao juiz conhecer e o que se deu no mundo 

natural.  

A propósito, aponta Andrey Borges de Mendonça que prova irrelevante é a que,  

 

apesar de tratar do objeto da causa, não possui aptidão de influir no julgamento da 

causa ou para o conhecimento dos fatos. A prova irrelevante é uma contradição 

em termos, segundo Taruffo, pois se prova designa qualquer coisa que possa ser 

                                                 
556 ROSA, Mariano R. la; VILLANUEVA, Horacio J. Romero. Op. cit., tomo II, 2019, p. 57. O já aludido 

Código Procesal de la Nación prevê, no art. 135, “d”, que “somente se admitirán medios de prueba que 

guarden relación, directa o indirecta, con el objeto del proceso, sean útiles y pertinentes par la resolución del 

caso y no resulten manifiestamente sobreabundantes; no podrá denegarse prueba si para su producción 

hubiere conformidad de las partes; […].” 
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logicamente relevante para a comprovação de um fato, “o que não é relevante não 

é, em realidade, prova de nada557. 

  

Nesse sentido, como afirmam Paul Roberts e Adrian Zuckerman, “seria irracional 

procurar informação irrelevante ou ser influenciado por isso para se extrair conclusões”558. 

Como Taruffo demonstrou com a conhecida elegância, em referência neste estudo 

(2.4.1, rodapé 218, supra), o juízo sobre a relevância de algum meio de prova não há de ter 

relação com o valor probatório e, sim, com o êxito (projetado, como agora se pode ver) em 

demonstrar o que se pretende demonstrar. Outra vez, com Roberts e Zuckerman, “a 

relevância é a função do que você quer saber e por quê você quer saber isso”559. 

A audiência de controle de admissibilidade de elementos de informação, com 

oralidade e participação efetiva dos intervenientes do Processo Penal, portanto, justifica-se 

porque o contraditório entre os envolvidos pode tratar de pô-lo em debate, facilitando ao 

juiz, a separação sobre o que é e o que não é relevante.  

A audiência proposta, pois, é fase importante para que o juiz veja o que deve e o que 

não deve importar à causa, oportunizando o embate argumentativo entre os envolvidos, ou 

seja, entre quem pretende a introjeção de determinada informação e quem quer que ela seja 

mantida fora dos autos.  

É pela análise da relevância que, a contrario sensu, o juiz pode objetar pela 

admissibilidade de determinada informação no processo, analisando a sua utilidade e 

necessidade, o que atinge, também, o ideal de controle quanto à sua superfluidade. Observa-

se a discussão tratada em momento anterior do trabalho quanto ao momento inicial ou 

subsidiário em que as noções de superfluidade e utilidade são levadas em conta. Aqui se 

assumiu, na esteira de Badaró, que se cuida de juízo subsidiário, inconfundível com o inicial 

da relevância, e inclusive porque tal análise (superfluidade ou utilidade) leva em conta noção 

de economia processual e se dá a partir do cotejo do fato já provado ou não por outros meios 

de cognição. 

Já a pertinência, como se tratou em momento anterior neste estudo (2.4.1, supra), é 

a adstrição entre a informação que se quer produzir ou introjetar nos autos (uma vez já 

                                                 
557 MENDONÇA, Andrey Borges de. Código de Processo Penal Comentado. Coordenado por Antonio 

Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Righi Ivahi Badaró. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2018, p. 765.  
558 “It would be irrational to seek out irrelevant information or to be swayed by it in drawing conclusions.” 

(ROBERTS, Paul; ZUCKERMAN, Adrian. Criminal evidence. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, 

p. 98).  
559 No original: “relevance is a function of what you want to know and why you want to know it.” (Id., ibid., p. 

99, itálicos nossos).  



217 

 

obtida) e o tema a ser provado. Ou seja: é a relação entre o thema probandum e o meio de 

prova que se quer trazer aos autos. O juiz também controla tal relação e, mesmo que 

hipotético (pois o thema probandum pode sofrer variações ao longo da persecução penal), 

pode ser feito em audiência específica de controle de admissibilidade de elementos de 

informação.  

Uma vez mais, sem prejuízo do já tratado em momento anterior neste estudo com a 

menção à Rule 403, das Federal Rules of Evidence (4.2.1 e rodapé 153, supra), calha a 

lembrança portenha.  

Rosa e Villanueva estabelecem que o juiz deve avaliar se o meio cognitivo resulta 

pertinente ao thema probandi, com o problema da investigação ou com as hipóteses das 

partes. Isto é: ele deve verificar se há uma relação ontológica do fato objeto de prova com a 

norma penal que a acusação invoca como violada pelo imputado560.  

E, como o Direito Processual Penal brasileiro conhece a terceira expressão – 

“protelatórias” – a ela se chega pela exclusão do que é relevante e do que é pertinente. A 

informação protelatória é a expressão inútil, aquela que não agrega conhecimento efetivo 

(é, pois, irrelevante), aquela que não guarda relação com o que se quer produzir e o objeto 

do caso (é, pois, impertinente). Na linguagem de Andrey Borges de Mendonça, a prova 

protelatória “é aquela que não busca o esclarecimento dos fatos objetos do processo, mas 

apenas retardar o prosseguimento do rito”561. 

Do ponto de vista lógico, e seguindo o modelo inclusivo da admissibilidade das 

provas, alvitra-se que o juízo de ser protelatório ou não deva ser algo que não se afirme 

aprioristicamente, e sim, que só se atinja por exclusão, após a superação negativa dos testes 

de relevância e pertinência.  

Em outras palavras, o juiz não deve afirmar que determinada informação é 

protelatória como ponto de partida. Diversamente, deve passar pelo teste, motivando o 

caminho percorrido de não ser pertinente e tampouco ser relevante. Relevância e 

pertinência, portanto, devem receber avaliação preliminar do juiz antes de se cogitar que a 

produção probatória seja protelatória com vistas ao indeferimento.  

De qualquer sorte, a audiência de controle de elementos de informação na qual se 

possa estabelecer o contraditório sobre a admissibilidade a partir dos argumentos sobre a 

pertinência, a relevância (e, a fortiori, o aspecto não protelatório) de cada meio de prova 

requerido é potente instrumento que pode servir de filtro epistemológico ao juiz, além de 

                                                 
560 ROSA, Mariano R. la; VILLANUEVA, Horacio J. Romero. Op. cit., tomo II, 2019, p. 56.  
561 Id., ibid., p. 765. 
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estímulo ao Processo Penal pautado pela oralidade e pela participação ativa de seus 

integrantes.  

Ao fim e ao cabo, o que se pretende com a alteração sistemática de tratamento da 

admissibilidade dos elementos de informação em audiência específica, é que, de fato, se 

perceba que as expressões já conhecidas (relevância, pertinência) sejam vistas como 

autênticas cláusulas gerais562 em matéria de filtro de admissibilidade.  

Melhor cogitar sobre esse controle na fase própria e com possibilidade de 

contraditório sobre todas as informações que se pretende produzir do que – e como se vê 

ainda hoje no Brasil – apenas topicamente as expressões aparecerem, atreladas a 

determinados meios de prova, como é o caso de prova testemunhal.  

 

6.3.2.2 O controle sob o plano formal 

 

Se do ponto de vista lógico deve-se superar a especificidade de previsão de controle 

apenas e simplesmente para a colheita de prova oral, sob o ponto de vista formal o parâmetro 

que se tem é a previsão do art. 157 do Código de Processo Penal, que estabelece como prova 

ilícita “as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.” 

O controle, pois, é de adequação formal ao modo de produção de determinada 

informação. Cuida-se, não mais de critério hipotético e abstrato sobre o que pode se 

constituir como relação entre prova e tema a se provar, ou entre prova e ponto a se atingir 

com sua produção, mas, sim, do ponto palpável de adequação da informação obtida e a 

fattispecie prevista para tanto.  

A propósito, em específica monografia sobre a função normativa da nulidade, Julio 

Maier, a partir de diálogo com Hart e Alf Ross, lembra que “o juízo sobre a inadmissibilidade 

é idêntico ao sobre a validez, e, portanto, é uma forma de se fazer efetiva a nulidade”563. 

Note-se, por exemplo, o que pode se dar com irregularidades no procedimento de 

reconhecimentos em geral (art. 6º, VI, cc. arts. 226 e ss., Código de Processo Penal), como 

os exames de corpo de delito e suas formalidades inerentes (art. 6º, VII, cc. arts. 158 e ss., 

Código de Processo Penal).  

                                                 
562 A feliz expressão é utilizada por Andrey Borges de Mendonça, no já referido comentário ao art. 400 do CPP 

(MENDONÇA, Andrey Borges de. Op. cit., 2018, p. 765). 
563 MAIER, Julio. Función Normativa de la Nulidad. 2. ed. Buenos Aires: Ad-Hoc (1ª ed. Editorial de Palma), 

1980, p. 142. A abordagem do autor é fecunda não só porque esquadrinha os atos públicos que, para ocorrerem 

sem vício de ilegalidade dependem de adstrição ao figurino legal (daí a menção às normas potestativas), como 

adentra à discussão de sanção e nulidade como categorias distintas.  
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Independentemente da nomenclatura que se pretenda seguir, como atos de instrução 

e atos de investigação, do que se falou também em capítulo anterior neste estudo (3.4, supra), 

o controle formal é aquele feito no momento da audiência a partir da adequação do elemento 

de informação obtido e o figurino legal que lhe é correlato.  

Nesse ponto, e a partir da noção de tipicidade em matéria probatória, exerce-se, 

também, o controle sobre as provas irrituais e anômalas, cujas categorias foram tratadas 

anteriormente, no tópico 3.7, supra.  

As anomalias na produção da prova (seja a fraude de etiquetas lembrada por Tonini 

na categoria da prova anômala, ou a prova produzida sem adequação ao seu próprio figurino, 

tornando-a irritual) devem ser apreciadas para fins de extirpar do procedimento as obtidas 

sem tal adequação.  

Para além da noção de tipicidade, pode-se controverter sobre a exigência de reserva 

de lei em matéria de produção probatória de meios de prova ordinários, em oposição aos 

chamados meios de obtenção de provas. A respeito dessa distinção se tratará adiante.  

 

6.4 O Controle de Admissibilidade dos elementos de informação pré-constituídos 

 

Há peculiaridade a justificar o controle dos elementos de informação pré-constituídos 

(nos quais se procede a mera juntada aos autos para, posteriormente, exercer controle de 

admissibilidade) e os correlatos elementos de informação constituendos (aqueles cuja 

formação se dá no âmbito da persecução penal e, portanto, cuja integração aos autos não se 

dá com a mera juntada, e sim, com a efetiva produção ao longo da apuração).  

Como o regime do contraditório na formação e produção dessas informações já foi 

tratado em momento anterior neste estudo (3.6, supra), passa-se, doravante, a estabelecer 

alguma distinção entre ambos.  

Na medida em que as informações pré-constituídas são integradas ao processo penal 

com a sua juntada aos autos, e o controle na formação da prova não se dá no momento de 

sua elaboração (ou obtenção), o controle da admissibilidade de qualquer informação 

constituída fora da persecução penal em que se pretende sua juntada deve se dar tão logo o 

sujeito interessado promova o requerimento de sua juntada.  

Isso significa que, em se cuidando de elementos de informação preconstituídos, não 

se deve aguardar o momento específico da audiência de controle de admissibilidade de 

elementos de informação para avaliar a sua regularidade sob os planos lógico e formal. 

Vícios que tornem a informação impertinente ou irrelevante, e os que as caracterizem como 
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irregular ao figurino legal devem ser questionados e aferidos, isto é, controlados, desde a sua 

apresentação aos autos.  

Se, portanto, o controle lógico dos planos de pertinência e relevância para a 

admissibilidade das provas no Processo Penal pode ser vista como uma cláusula geral, neste 

estudo também se defende, como regra geral, que só podem ser valoradas as informações 

que tiverem passado pelo crivo do controle de admissibilidade.  

E, ao se tratar de admissibilidade de elementos de informação preconstituídos, 

malgrado o contraditório entre os sujeitos da persecução penal destinatária das informações 

não se estabelecer sobre sua formação (pois a informação não se formou no processo penal, 

mas sim fora dele), tão logo seja pleiteada a juntada das informações, deve-se abrir o 

contraditório para, da forma mais expedita possível, possibilitar que o magistrado exerça o 

filtro de admissibilidade.  

A situação equivale ao que especificamente o Direito Processual Penal italiano cuida 

como aquisição da prova pelo juiz, como tratado anteriormente, no item 2.3, supra.   

A ideia pode parecer contraproducente e, também, uma estéril procedimentalização 

na produção probatória. Mas o que está por trás dela, e que justifica a defesa do ponto de 

vista, é justamente o fato que o filtro epistemológico não causa ao Magistrado que conduz o 

processo, risco futuro de questionamentos quanto à ilicitude probatória, e – como já dito – 

não significa ônus futuro (e mais pesado quanto maior e mais complexa se tornar a futura 

instrução) de reapreciar o ponto fulcral de eventual ilicitude probatória, que é a sua 

admissibilidade no Processo Penal.  

Assim, não se cuida de procedimentalizar em demasia a admissibilidade de provas 

no Processo Penal, tampouco cogitar de ritualística inócua, mas, sim, simplificar a análise 

do thema probandum, depurando o que for tido como lícito após testes de contraditório entre 

os interessados, assegurando que ao juiz seja endereçada a correspondência possível entre o 

material cognitivo válido e o evento que será julgado. Repise-se que se fortalece o controle 

judicial, como a participação possível dos destinatários e, também, atendida a peculiaridade 

da informação a ser introduzida no Processo Penal, a oralidade para a sua validação no 

processo de destino.  

O controle, pois, dos elementos de informação pré-constituídos, como, por exemplo, 

a juntada de laudos produzidos em esfera extrapenal, apreciações de experts consultados 

pelos envolvidos, e mesmo a juntada de documentos constituídos aleatoriamente por cada 

um dos envolvidos e demais situações que surgem correlatamente a temas de prova 

emprestada ou compartilhamento de informações e, inclusive, com temas de cooperação 
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jurídica internacional, não demanda que se aguarde a audiência específica de controle da 

admissibilidade dos elementos de informação.  

O juiz deve, uma vez requerida a juntada das aludidas informações pré-constituidas, 

implementar o contraditório, instando a que se cumpra a análise, com a maior celeridade, 

dos requisitos lógicos e legais de admissibilidade da informação.  

O procedimento desse controle específico não demanda a especial audiência de 

controle, mas, sim, a análise pontual quanto à admissibilidade desses elementos de 

informação pré-constituídos, a se dar tão logo se implementem as condições necessárias à 

sua realização. 

 

6.5 O Controle de Admissibilidade de elementos de informação de natureza cautelar, 

irrepetível e antecipada  

 

Tais categorias específicas já foram estudadas anteriormente neste estudo (3.5, 

supra), e importa aqui tratar do controle de admissibilidade desses elementos de informação 

à luz do art. 155, do Código de Processo Penal. Isso porque o Código prevê, apenas, que o 

juiz pode formar sua convicção, em situações excepcionais, com base nos elementos de 

informação se a hipótese for de “provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.  

Em momento algum o sistema brasileiro estabelece a fase de controle de 

admissibilidade de tais informações, tampouco trata das especificidades de cada uma delas. 

Sobre isso não custa lembrar de atecnia legislativa, pois já foi constatado que as provas 

antecipadas são, sim, as produzidas em contraditório judicial, o que faz com que não se 

oponham à previsão constante do caput do mesmo dispositivo legal564.  

Ao não se cuidar da prevenção do figurino legal, com as situações justificantes de 

cada categoria, e com a possibilidade de o juiz ter amarras para compreender a questão 

concreta do seu enquadramento ou não dentro das situações de excepcionalidade, 

impossibilita-se o filtro epistemológico, e se gera insegurança quanto à admissibilidade ou 

não dessas fontes de informação.  

Colha-se, por exemplo, ainda que não soe o ideal, a previsão que vem do Código 

Procesal Penal de la Nación, da Argentina, de 2014, cujo art. 262 tratou da chamada 

antecipação de prova.  

                                                 
564 Com efeito, a leitura do dispositivo leva a crer que a regra é a prova “produzida em contraditório judicial” 

e que, no bloco dos “elementos informativos colhidos na investigação” que impedem, em regra, a valoração, 

estariam as “provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”, como se as três situações excepcionassem a 

vedação de valoração de prova não submetida ao contraditório. Ora, a prova antecipada se realiza com 

contraditório apenas em momento distinto.  
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Ainda que o sistema argentino tome situações díspares (colocando no mesmo 

dispositivo as situações de urgência, irrepetibilidade e antecipação) e as coloque sob o 

mesmo rótulo, ele previu, ao menos, que o pedido deve indicar cuidado com o ato definitivo 

e irreproduzível, ou tratar de declaração que não pode aguardar a fase de juízo oral para ser 

colhida. Ainda, pela complexidade do assunto, há possibilidade de a testemunha esquecer de 

pontos essenciais ou, então, haver alguma situação que justifique o risco de corrupção da 

conservação da prova.  

De acordo com o sistema argentino, ainda, a matéria trazida pelo interessado é 

debatida em audiência com os interessados, o que possibilita, diante da previsão do Código 

de la Nación, um controle quanto à admissibilidade da informação, cuja produção é 

requerida565.  

Tal controle é feito antes da realização da prova, o que chama a atenção quanto ao 

distinto momento processual da atividade judicial quando comparado, por exemplo, com o 

controle das informações preconstituídas, do que já se falou anteriormente.  

Na especificidade de antecipação de colheita de provas, e como igualmente já se viu 

anteriormente neste estudo (4.2.2, supra), a Itália prevê o incidente probatório como 

momento específico, que não se encaixa na fase oral (do dibattimento) e, sim, acontece nas 

indagini preliminari perante o giudizio delle indagini preliminari. 

 A sistemática de audiência específica para o controle e admissibilidade de elementos 

de informação que devam ser produzidos ante as circunstâncias excepcionais de 

antecipação, cautelaridade e irrepetibilidade, como cuida o figurino brasileiro (CPP, art. 

157), é importante alteração positiva a se propor566.  

                                                 
565 “Art. 262. Anticipo de prueba. Las partes podrán solicitar el anticipo jurisdiccional de prueba únicamente 

en los siguientes casos: a. Si se tratara de un acto que, por las circunstancias o por la naturaleza y 

características de la medida, debiera ser considerado como un acto definitivo e irreproducible; b. Si se tratara 

de una declaración que probablemente no pudiera recibirse durante el juicio; c. Si por la complejidad del 

asunto existiera la probabilidad de que el testigo olvidara circunstancias esenciales sobre lo que conoce; d. 

Si el imputado estuviera prófugo, fuera incapaz o existiera un obstáculo constitucional y se temiera que el 

transcurso del tiempo pudiera dificultar la conservación de la prueba. El juez admitirá o rechazará el pedido 

en audiencia. Si hace lugar, ordenará la realización con citación de todas las partes. Si existe acuerdo de 

todas las partes sobre la necesidad y modo de realización de la prueba anticipada, y siempre que se trate de 

alguno de los supuestos mencionados en el primer párrafo, el juez deberá disponer la producción anticipada 

de prueba. La diligencia será documentada en acta u otro medio idóneo y quedará bajo la custodia del 

representante del Ministério Público Fiscal, quien será responsable por su conservación inalterada.” 
566 Como também entende Fernando Gardinali Caetano Dias em artigo monográfico: DIAS, Fernando Gardinali 

Caetano. Prova cautelar, antecipada e irrepetível e o contraditório na investigação criminal. In: Revista Fórum 

de Ciências Criminais. Belo Horizonte: RFCC, ano 5, n. 10, jul./dez. 2018, pp. 115-43.  
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O posicionamento de LOPES JÚNIOR, a propósito, é elucidativo. Segundo referido 

autor, ainda que tenha como objeto o dispositivo do art. 225 do CPP (que, segundo ele, está 

“parcamente disciplinado e necessita urgentemente ser revisado”),  

 

“o incidente de produção antecipada da prova somente pode ser  admitido em casos 

extremos, em que se demonstra a fundada probabilidade de que será inviável a 

posterior repetição na fase processual da prova. Ademais, para justificá-lo, deve 

estar demonstrada a relevância da prova para a decisão da causa.”567 

 

 Segundo esse autor, com o que aqui se concorda, em termos de observância de 

contraditório e direito de defesa na produção do incidente probatório imaginado para o 

cenário brasileiro, deve haver a observância escrupulosa do seguinte cenário:  

 
“a) em audiência pública, salvo o segredo justificado pelo controle ordinário da 

publicidade dos atos processuais;  

b) o ato será presidido por um órgão jurisdicional; 

c) na presença dos sujeitos (futuras partes) e seus respectivos defensores;  

d) sujeitando-se ao disposto para a produção da prova em juízo, ou seja, com os 

mesmos requisitos formais que deveria obedecer o ato se realizado na fase 

processual; 

e) deve permitir o mesmo grau de intervenção a que teria direito o sujeito passivo se 

praticada no processo.”568 

 

Com ela se cuida de modalidade distinta de controle quando comparada à da 

audiência específica de controle de admissibilidade de elementos de informação, a contar da 

delimitação de seu objeto (mais restrito), bem como da impossibilidade de pré-determinação 

de momento. Constitui-se, ademais, não em fase demarcada dentro do modelo trifásico aqui 

proposto, mas sim, autônoma e independente, a depender da justificativa probatória.  

Tal como se alvitrou ao tratar do controle de admissibilidade de informações pré-

constituídas, além do vazio em termos de regramento quanto à oportunidade e aos critérios 

de controle serem uma realidade brasileira que pode ser alterada com inovação legislativa, 

não parece ser razoável aguardar o momento da audiência específica de controle de 

admissibilidade de elementos de informação.  

Aqui, por qualquer uma das três variáveis, a prova que requer a produção sempre terá 

o quid de urgente e, por isso mesmo, além de definir o momento certo para o filtro 

epistemológico a ser feito pelo juiz no incidente probatório, devem-se prever os requisitos a 

serem preenchidos para que, formalmente (além de preenchimento da regra geral de lógica 

                                                 
567 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 9. Ed. São Paulo: Saraiva. 2012, p. 336. 
568 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 9. Ed. São Paulo: Saraiva. 2012, pp. 336-337. 
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já vista, como de relevância e pertinência), possa-se decidir pela admissibilidade de sua 

produção.  

Alvitra-se, como nos modelos vistos, audiência específica para tal finalidade, na qual 

possa ser exercido o controle quanto à sua admissibilidade na persecução penal.  

 

6.6 O Controle da Admissibilidade da produção de técnicas ocultas de investigação  

 

Como visto em capítulo anterior deste estudo (3.3, supra), há como se distinguir 

abstratamente os chamados meios de prova dos meios de obtenção, ou de pesquisa de prova. 

E, como também se tratou oportunamente, a categoria “meios de obtenção de prova” é 

suscetível de críticas quanto à sua subsistência, podendo ser útil trabalhar com as ideias de 

métodos ocultos de produção de prova, ou métodos invasivos ou, ainda, técnicas ocultas de 

investigação, como cuida Gustavo Badaró569. 

De qualquer sorte, como a tônica deste estudo é a análise do procedimento de 

obtenção de determinada informação até o julgamento de sua admissibilidade no Processo 

Penal, não se pode perder de vista (3.3.2, supra) que mesmo autores que não são críticos 

centrais à categoria dos “meios de obtenção de prova” – como é o caso de Carlo Taormina570 

– entendem que aspectos de aquisição e obtenção devem ser levados em conta tanto para os 

“meios de prova” quanto para tal categoria.  

Concorda-se, exatamente neste ponto, com Geraldo Prado, ao afirmar que  

 

a indispensabilidade de um eficiente sistema de controles epistêmicos goza de 

especial importância nos dias atuais, porque vulgarizou-se o apelo, no âmbito da 

investigação, aos métodos ocultos de pesquisa (interceptação das comunicações e 

afastamento de sigilos) e de um modo geral a totalidade dos elementos 

informativos que subsidiam acusações encontra-se alicerçada em elementos 

obtidos dessa maneira571. 

 

De qualquer sorte, seja pelo aspecto da surpresa que rotineiramente é característica 

dessa categoria probatória, ou pela invasividade de direitos, como privacidade e intimidade, 

que também a colocam em patamar distinto dos meios de prova, é frequente nessas técnicas 

específicas de investigação que os ordenamentos jurídicos cuidem de situações de reserva 

                                                 
569 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. A colaboração premiada: meio de prova, meio de obtenção de 

prova ou um novo modelo de justiça penal não epistêmica? In: MOURA, Maria Thereza de Assis; BOTTINI, 

Pierpaolo Cruz (Coords.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 130.  
570 TAORMINA, Carlo. Il Regime della prova nel processo penale. Turim, Itália: Giappicheli, 2007, p. 194. 
571 PRADO, Geraldo. Op. cit., 2014, p. 43. 
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de jurisdição prévia às providências de aquisição das informações. Por isso, é exemplar, 

aqui, que o juiz se debruce não só sobre a admissibilidade, mas também sobre a obtenção de 

determinada informação.  

A legislação brasileira é pouco clara ao conceituar o que sejam tais técnicas, tanto no 

aspecto do regramento como dos requisitos para a obtenção de determinada informação e, 

depois outra vez, na admissibilidade da persecução penal.  

Já se viu, anteriormente, que o Código de Processo Penal brasileiro trabalhava, até o 

advento da Lei n. 13.964/2019, com a única hipótese de “meios de obtenção de prova” (ainda 

que os nomeie como “meio de prova”) na busca e apreensão572.  

A legislação brasileira, porém, é esparsa e pródiga em tratar de outras técnicas ocultas 

de investigação ou meios de obtenção de prova, como faz, por exemplo, nas situações de 

interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas (Lei n. 9.296/96), quebra de sigilo 

financeiro (Lei Complementar n. 105/2001) e fiscal (Código Tributário Nacional, art. 198). 

Outras técnicas também foram nomeadas pela Lei Federal n. 12.850/2013, tais como a 

colaboração premiada, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou 

acústicos, a ação controlada, o acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a 

dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações 

eleitorais ou comerciais, a infiltração policial, entre outras. 

Destarte, antes de tomar determinada medida, em regra, a autoridade judiciária 

analisa o próprio pedido de realização da diligência. O controle, portanto, é não só da 

admissibilidade como depende, também, da autorização para a obtenção de determinada 

atividade probatória.  

Admitida a distinção entre essas medidas e todas as demais vistas neste capítulo, 

passa-se a tratar, então, de um modelo, aqui sugerido de duplo controle: controle judicial no 

momento do pedido (requerimento ou representação) de produção de determinada técnica 

especial de investigação e, também, controle judicial no momento em que as medidas são 

concluídas e apresentadas ao juízo.  

No primeiro momento evita-se a diligência invasiva se não houver apresentação de 

motivação idônea para tanto; e, no segundo momento, evita-se a introjeção no Processo 

Penal de informações obtidas a partir de procedimento viciado.  

                                                 
572 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Processo Penal. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015a, 

p. 385. A aludida lei, publicada em 24 de dezembro de 2019, trouxe ao vocabulário jurídico brasileiro a 

expressão “medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas” (art. 3º, “c”, § 3º). 
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Nessa medida, o duplo controle judicial pode funcionar como poderoso antídoto, 

inclusive contra a situação de ilicitude probatória derivada, na medida em que o propósito 

das técnicas especiais de investigação, no Brasil, nomeadas de “meios de obtenção de prova” 

são arregimentares fontes de prova.  

O duplo controle pode ser efetivo mecanismo de controle da admissibilidade de 

provas no Processo Penal, bem como redutor de complexidades na apreciação de 

contaminação de provas lícitas por provas originariamente ilícitas (CPP, art. 157, § 1º).  

Em matéria de métodos ocultos de investigação, todavia, não se deve perder de vista 

a relação de “dependência recíproca entre legalidade e reserva de jurisdição”, como aponta 

Geraldo Prado573. 

 

6.6.1 O Controle da Admissibilidade da produção de técnicas ocultas de investigação: a 

autorização prévia 

 

Não há, na legislação brasileira, regra geral que indique parâmetros mínimos que o 

juiz deva levar em conta para deferir ou não a obtenção de informações que seriam 

consequência da implementação de cada uma dessas técnicas. Há peculiaridades que 

separam uma categoria de métodos ocultos de investigação de outra (como, por exemplo, o 

amplo debate, ou seja, a transparência entre os envolvidos, que caracteriza a colaboração 

processual, quando comparada com o sigilo natural que concerne à atividade de infiltração 

policial).  

Mesmo em situações que não são tão díspares, como as que dizem respeito à quebra 

de sigilos fiscal e financeiro, ou mesmo o acesso a informações cadastrais, não há um 

regramento quanto ao que deve ser levado ao juiz como idôneo a fim de justificar a obtenção 

de determinadas informações.  

Em outras palavras, faz sentido a preocupação de Badaró ao questionar: “quais as 

hipóteses fáticas e seus respectivos graus de suporte probatório que autorizam o emprego 

dos meios excepcionais de obtenção de prova nela previstos?”574. O autor trabalha, no 

referido artigo, com a categoria de standards probatórios de cada situação fática para 

possibilitar que o juiz entenda e delimite os motivos de deferimento ou não de cada pedido 

                                                 
573 PRADO, Geraldo. Op. cit., 2014, p. 62. 
574 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Hipóteses que autorizam o emprego de meios excepcionais de 

obtenção de prova. In: AMBOS, Kai; ROMERO, Eneas (Orgs.). Crime organizado. Análise da Lei 12.850/13. 

Barcelona: Marcial Pons, 2017, p. 20.  
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de realização de atividade especial de investigação. E, aponta, topicamente, na Lei n. 

12.850/2013, as fragilidades quanto aos requisitos específicos575.  

Se, por um lado, não se propõe nesta pesquisa, o aprofundamento da análise de 

standards probatórios variáveis de cada medida, utiliza-se o questionamento de Badaró para 

tratar de outro ponto: o sistema brasileiro não cuida de um controle, tampouco da obtenção 

de determinadas informações.  

Se não há uma tábua mínima para o juiz apreciar cada pedido de produção do 

chamado “meio de obtenção de prova”, a partida enfraquece o controle sobre as informações 

que podem regularmente ser admitidas no Processo Penal, tornando-se perigosa a relação 

entre exceção e regra a pautar qualquer juízo sobre a autorização para a realização de 

medidas investigativas extremas.  

O próprio catálogo de medidas probatórias da Lei n. 12.850/2013 tem como razão de 

ser o aprofundamento de investigações em nicho específico de atividades criminosas. As 

medidas investigativas ali tratadas são sabidamente atreladas a um movimento internacional 

que promove maior invasividade do Estado na privacidade das pessoas, como se viu 

anteriormente ao tratar da orientação dada pela Convenção das Nações Unidas Contra o 

Crime Organizado Transnacional a propósito das técnicas especiais de investigação (3.3.4, 

supra).  

É preciso atentar para as medidas excepcionais que, sem um controle judicial efetivo 

desde a possibilidade de sua obtenção, isto é, um controle prévio à sua autorização para 

realização, possam se tornar rotineiras. Por essa razão deve-se dar atenção à relação de regra 

e exceção. 

Cabe lembrar, inclusive, da distinção entre essas medidas probatórias especiais e os 

chamados meios de prova a partir das análises da admissibilidade de produção de 

determinadas informações em contexto de atipicidade. Assim é que doutrinariamente se 

chegou ao ponto de entender que, enquanto os últimos podem até ser produzidos dentro do 

parâmetro de certa atipicidade, observada a pressuposta inofensividade ao âmbito mais 

restrito de exercício de direitos fundamentais, o mesmo não ocorre com os primeiros. 

Badaró, por exemplo, aponta que os “meios de obtenção de prova estão regidos por um 

                                                 
575 Exemplificativamente, segundo o autor, para a medida de captação ambiental de sinais eletromagnéticos, 

ópticos ou acústicos, simplesmente “não há previsão de qualquer requisito específico e o respectivo standard 

probatório.” Para a medida de ação controlada, não há “definição legal de requisitos ou hipóteses específicas 

de cabimento.” Já a infiltração policial, sim, goza de regramento específico na Lei 12.850 quanto ao seu 

cabimento, tendo o legislador tratado de sua subsidiariedade (Lei n. 12.850, art. 10, § 2º), da necessidade de 

demonstração da necessidade da medida (Lei n. 12.850, art. 10) (Id., ibid., pp. 25, 28 e 31, respectivamente). 
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princípio de reserva legal, não sendo possível a produção de meios de obtenção de prova 

atípicos”576. 

Especificamente como exemplos observa-se que, se por um lado na ação controlada 

(arts. 8º e ss.) se prevê pura e simples “comunicação” ao juiz competente da decisão já 

efetuada por autoridade policial (art. 8º, § 1º), por outro, em infiltração policial se prevê a 

prévia “circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus 

limites” (art. 10, caput), bem como se exige a argumentação de que a atividade só se 

desenvolverá “se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis.” (art. 10, § 

2º). Ainda nessa medida consta que o próprio pedido (requerimento do Ministério Público 

ou representação da autoridade policial) deve conter a “demonstração da necessidade da 

medida” (art. 11).  

A Lei n. 12.850/2013, ao se reportar à Lei n. 9.296/1996, e cuidar da interceptação 

de comunicações telefônicas e telemáticas, se compraz com as exigências de “indícios 

razoáveis de autoria ou participação em infração penal”, apenada com reclusão, apenas 

indicando que não pode ser feita por “outros meios disponíveis” (Lei n. 9.296/96, art. 2º).  

A lacuna legislativa é chamativa porque, em situações das mais comuns, como se 

viu, o Direito Processual brasileiro trabalha com as categorias de pertinência e relevância 

requisitos positivados para a produção de provas. Não parece ter justificativa para a 

inexistência dessa regra geral básica em situações das mais invasivas, que são as técnicas 

ocultas de investigação, ou mesmo os nomeados “meios de obtenção de prova”.  

Ao contrário, o que se poderia supor é que, quanto mais invasivo for o meio de 

produção probatória em sentido lato, mais rígido deve ser o controle sobre sua 

admissibilidade, já que, de um lado está em jogo a ofensividade a direitos fundamentais e, 

de outro, a aptidão probatória.  

E isso, mesmo que os critérios lógicos aferíveis para a admissibilidade de 

informações no processo penal não sejam taxativamente prefixados como por exemplo, o rol 

de proibições probatórias. Mesmo que o sistema possa conviver com inexistência de 

taxatividade a afirmar “o que é” relevante e “o que é” pertinente, há regra geral como por 

exemplo, a do art. 400, §1º, do CPP. Por isso, em matérias sensíveis como são as previstas 

exemplificativamente na Lei n. 12.850/13, a inexistência de qualquer previsão legal sobre 

critérios lógicos deve ser repensada. Não se cuida de dizer quais serão os critérios, mas sim, 

de estatuir sua abrangência, particularmente nas situações previstas na matéria específica.  

                                                 
576 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Op. cit., 2017, p. 131. 
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Ou seja, o que parece ser razoável é existir uma proporção direta entre a invasividade 

do mecanismo probatório e o controle a ser exercido pelo juiz (quanto mais invasivo, maior 

deve ser o controle, atendido o critério mínimo de controle, ou seja: não há situação despida 

de qualquer controle jurisdicional sobre a introjeção de informações no Processo Penal).  

Outro exemplo da radical distinção de critérios justificativos para a obtenção de 

informações sensíveis está na situação de afastamento de sigilo fiscal que a Lei n. 

12.850/2013 (art. 3º, VI) remete à Lei Complementar n. 105/2001, que apenas indica não ser 

violação de dever de sigilo “a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos 

penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que 

envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa” (art. 1º, § 3º).  

O que se defende, a essa altura, como digno de previsão no momento da obtenção 

das autorizações para as medidas específicas, é uma tábua mínima que condicione o juiz a 

apreciar as situações.  

Como já visto, especificidades existem, mas nem isso impede que se cogite um 

regramento minimamente uniforme a possibilitar maior segurança à autoridade judicial no 

momento de apreciação dos pedidos de qualquer técnica oculta de investigação.  

Não se supõe, nessas situações específicas, a realização de audiências nos moldes 

aqui sugeridos, quando se cuidou de técnicas não sensíveis de investigação, tampouco se 

imagina atingir a máxima oralidade entre os envolvidos. Ainda assim, porém, deve haver 

uma previsão clara dos rigores mínimos a serem levados em conta por cada magistrado ao 

se deparar com pretensões de produção de técnicas ocultas de investigação.  

  

6.6.2 O Controle da Admissibilidade da produção de técnicas ocultas de investigação: a 

análise do resultado 

 

E, por se tratar de procedimentos que podem ou não ser duradouros no tempo em que 

as medidas ocultas de investigação estão em curso (exemplo: infiltração de agentes, 

suspensão de sigilo de comunicações telefônicas e telemáticas, captação ambiental de sinais 

eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, ação controlada), o controle da admissibilidade 

dessas informações demanda preocupação adicional.  

É que, além de se prever mais regras específicas para a obtenção de tais informações, 

parece se justificar, também, uma disciplina uniforme no controle da admissibilidade dessas 

informações, tão logo as providências investigativas se concluam.  
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Claro está que não competirá à autoridade judiciária avaliar a categoria da eficácia 

de prova no momento em que receber a conclusão de qualquer das medidas ocultas de 

investigação. De qualquer sorte, porém, deve haver momento específico em que a autoridade 

judiciária profira decisão sobre a validade do ocorrido durante o transcurso da aludida 

medida de investigação, ou seja, do aludido “meio de obtenção de prova”.  

Tome-se o exemplo da Lei n. 9.296/96, que cuida da interceptação de comunicações 

telefônicas e telemáticas, em que se prevê apenas que o juiz recebe o resultado das 

interceptações junto de autocircunstanciado (art. 6º, § 2º), sem proferir qualquer decisão 

sobre a higidez da medida e, assim, não analisa se houve ou não vício ao longo do 

procedimento. É, portanto, de fácil percepção a gravidade da lacuna legislativa, bem como 

se houve algum excesso de prazo nas prorrogações (se for esse o caso, ex vi do art. 5º, da Lei 

n. 9.296/96), e se houve interceptação telefônica de algum número de telefone não indicado 

tanto pelo próprio juiz, se houver decidido ex officio, como dos requerentes (Lei n. 

9.296/1996, art. 3º, I e II).  

Outro exemplo a ser citado é que, ao término da ação controlada, há apenas e tão 

somente a elaboração de “autocircunstanciado” (Lei n. 12.850/2013, art. 8º, § 4º), sem se 

prever algum controle judicial posterior à medida para verificar, por exemplo, se houve 

alguma irregularidade no retardamento do flagrante.  

Na situação de infiltração policial, malgrado se preveja que o juiz, ao deferir a 

medida, estabeleça seus limites (art. 10, in fine), com a conclusão da medida se prevê apenas 

que “o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente” (art. 10, § 4º), sem 

qualquer previsão de controle judicial da regularidade do procedimento.  

Há, também, como se admitir o ponto de partida, segundo o qual se imagina que, 

com o encaminhamento dos autos e as medidas concluídas, o juiz que venha a proferir 

decisão. Ainda assim soa insuficiente a disciplina brasileira, porque não especifica que a 

decisão judicial deve, motivada e circunstanciadamente, apreciar a medida recém-concluída, 

com vistas a validá-la, isto é, aceitar a sua incorporação no Processo Penal. É necessário, e 

não ocioso, prever que deve haver decisão específica após o cumprimento das medidas 

especiais de investigação, até para que sobre tal decisão possa se estabelecer, se necessário, 

controle recursal.  

Como antecipado, não se perde de vista a peculiaridade da categoria probatória dos 

métodos ocultos de investigação, e tampouco das distinções existentes entre uma e outra 

figura probatória. Por isso, como regra geral, e da mesma forma como se avisou no primeiro 
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controle aqui sugerido, não se cogita a realização de audiência pública com a participação 

dos interessados.  

É imperioso, contudo, que se supere a lacuna legislativa e se preveja, sim, a 

necessidade específica de decisão motivada e circunstanciada da autoridade judicial após o 

cumprimento de toda e qualquer medida oculta de investigação, tão logo ela se cumpra e a 

autoridade judicial seja disso comunicada.  

O estabelecimento desse controle gera segurança quanto à licitude do material 

probatório introduzido no Processo Penal e reduz a possibilidade de, uma vez percebido 

vício ao longo do procedimento da medida, ter a autoridade judicial de enfrentar a questão 

sob redobrado peso argumentativo, particularmente por conta do propósito dessas medidas, 

que é o de possibilitar a descoberta de fontes de prova.   

A ilicitude na colheita de informações, diagnosticada em métodos ocultos de 

produção de prova, pode acarretar a ilicitude das fontes de prova dela decorrentes. O duplo 

controle, como se defende nesta tese, pode evitar o surgimento do problema da contaminação 

de provas a partir da fonte ilícita originária (CPP, art. 157, § 1º).     
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7 CONCLUSÕES 

 

Ao longo do desenvolvimento deste estudo buscou-se trabalhar com um cenário que 

teve como ponto de partida a epistemologia para, então, circunscrever, paulatinamente, o 

tema, de forma a reduzir o foco até chegar à tese exposta no último capítulo.  

Pretende-se, doravante, resenhar, de forma sintética, os principais passos trilhados 

até se chegar ao ponto final do estudo.  

1. A epistemologia é a ciência que reflete sobre os critérios para se atingir maior gama de 

conhecimento. Emblematicamente, Susan Haack lembra que o Direito está ligado até o 

pescoço com a epistemologia. É pela epistemologia judiciária que se analisa as 

ferramentas com vistas à melhor atividade cognitiva do juiz na valoração da prova. 

Outrossim, é com base na epistemologia que se verifica se as regras probatórias 

aumentam ou diminuem a possibilidade de o juiz atingir conhecimento processualmente 

válido, com a melhor correspondência entre o fato natural e a decisão. 

2. A partir da epistemologia se avança para o Direito Probatório, com o seu estabelecimento 

em qualquer ordenamento jurídico de condicionantes da prova, desde a sua obtenção até 

o momento da valoração. Não existe ordenamento sem alguma regra probatória. E as 

regras probatórias, lembradas por Julio Maier como “regulação jurídica dos meios de 

prova”, funcionam como filtros que podem ser desde a obtenção das informações até a 

sua admissibilidade, como é o objeto delimitado deste estudo.  

3. Os filtros, basicamente, são de duas ordens: lógica e legal. Na primeira prevalece o 

critério de relevância e pertinência e, na segunda, ocorre a adequação a partir dos 

interesses protegidos por cada sistema jurídico. E cada distema jurídico estabelece, em 

consonância à determinada escolha político-criminal, a distinção entre regras legais de 

proibição fundadas em critérios que podem ser epistemológicos ou, distintamente, não-

epistemológicos.  

4. O juiz só deve valorar o que é produto de regular obtenção e de regular admissão e, 

posteriormente, regular produção. Falar em atividade probatória é falar de limites ao 

conhecimento.  

5. Historicamente, tais limites ao conhecimento tiveram motivações e conformações 

diversas, conforme determina a tradição do modelo de common law ou de civil law. Num 

e noutro modo, e em épocas distintas, a partir de motivações distintas, a forma de se 

estabelecer os controles sobre a atividade probatória era originariamente distinta.  
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6. Tal desenvolvimento distinto provocou, inclusive, consequências distintas quanto aos 

vícios da ilicitude probatória, ocasionando as ramificações conhecidas como 

exclusionary rules (que se consagraram, sobretudo nos EUA, a partir de interpretações 

no início do século XX das quarta, quinta e sexta Emendas Constitucionais). De outro 

lado, em modelos apegados ao civil law, onde o regramento aos métodos probatórios 

advinha fortemente do Direito Positivo, cuidou-se de regras de proibição probatórias.  

7. Se durante muito tempo tal separação dogmática foi perceptível, a partir da segunda 

metade do século XX passou-se a diagnosticar o que Fabrizio Guariglia nomeou de 

“fertilização cruzada” entre os dois modelos então estanques, ou o que Manuel da Costa 

Andrade nomeou de “mistura das águas” entre os modelos de exclusionary rules e 

proibições probatórias.  

8. Foi nesse sentido que o constituinte brasileiro, de 1988, com o art. 5º, LVI, inaugurou o 

tratamento do tema, ainda apegado à tradição de proibições probatórias. Com o advento 

da Reforma Processual Penal, de 2008, e a nova redação do art. 157 do Código de 

Processo Penal, flertou-se com as exclusionary rules. Atualmente, o Brasil se situa a 

meio caminho entre a regra originária de proibições probatórias e a fluidez inerente às 

exclusionary rules.  

9. O estudo do controle da obtenção e da admissibilidade dos elementos de prova no 

Processo Penal supõe o estabelecimento de um procedimento probatório. O 

procedimento, pois, é uma sequência encadeada de atos regrados pelo Direito Positivo, 

desde a investigação sobre a ocorrência do fato até a valoração probatória. O 

procedimento é fiel à eficácia da prova produzida. A prova é eficaz e, conforme aponta 

Franco Cordero, atende à fattispecie procedimental até sua valoração.  

10. Segue a classificação quadripartite de fases, ou momentos probatórios: propositura (ou 

requerimento), admissão, realização (ou produção) e valoração. Na particularidade do 

estudo procedimental, cuida-se da sua admissão e não de admissibilidade, já que a 

admissibilidade tem a ver com a prova abstrata, se lícita ou não, ou seja, se em tese 

poderia ou não ser produzida em algum processo. A admissão, todavia, é o conceito que 

decorre de fase procedimental e não da prova em abstrato. De mais a mais, a 

inadmissibilidade é sanção processual antecipada, que veda a entrada de determinada 

prova em juízo, o que não se confunde com a fase procedimental, da admissão. 

11. Reconhece-se a existência do direito à investigação como necessária pesquisa de fontes 

de prova com vistas a evitar ou justificar eventual ação penal, e prévio ao seu 

oferecimento. Não se reconhece, contudo, que tal direito signifique uma fase 
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procedimental autônoma, seja pela fluidez inata à investigação criminal, em que não há 

como reproduzir o paralelismo quadripartite, seja porque o direito à investigação não 

acontece necessariamente em investigação em sentido estrito, e sim, em toda e qualquer 

hipótese que justifique a busca autônoma de fontes de prova (como por exemplo, 

justificação criminal para fins de revisão criminal, habeas corpus).  

12. O Processo Penal italiano tem importante distinção entre momentos específicos da 

admissão e posterior aquisição ou assunção (provas constituendas, no primeiro caso, e 

pré-constituídas, no último). A fase da admissão é aquela necessária, que culmina com 

a autorização do juiz a que se produza, no futuro, o apontado meio de prova. Admite-se 

a produção futura do determinado meio de prova e, por isso, no Brasil equivaleria à fase 

de requerimento probatório. Já a fase de aquisição ou assunção, a depender do fato de 

ser a prova constituenda ou pré-constituída, é aquela em que o juiz autoriza a produção 

probatória. Nessa fase, como aponta Miguel Fenech, o juiz tem o “contato sensorial” 

com a prova.  

13. A distinção italiana e o tratamento sistemático que existe lá e aqui, faz com que se 

registre a existência de um regime de inclusão probatória, ou seja, presume-se admissível 

a prova cuja produção se requer. Os filtros, de distinta natureza, operam sobre o plano 

de inclusão probatória. Ainda assim, porém, o direito à admissibilidade probatória não é 

ilimitado. É, como toda a atividade probatória, regrado, isto é: não há direito absoluto à 

admissibilidade probatória e cada sistema convive com a conformação que escolher entre 

as exclusões probatórias (ex post) e as inadmissibilidades (ex ante). O Brasil, a partir de 

1988, inaugurou tratamento do tema com vistas às regras de proibição probatória (art. 5º, 

LVI), mas, em 2008, com a nova redação do art. 157, do CPP, flertou, também, com 

regras inerentes às exclusões probatórias.  

14. No filtro regrado, os critérios lógico e legal são os adotados. O plano lógico torna o 

controle de admissibilidade peculiar porque, por vezes, a depender da interpretação, pode 

se dar confusão indevida entre os critérios lógico e a chamada efetividade da prova. 

Nessas situações haverá antecipação de juízo valorativo sobre a prova, incorrendo no 

que Mirjan Damaška vê como risco de metamorfose de planos de admissibilidade e de 

valoração. Não se deve aferir a eficácia da prova, como lembra Michele Taruffo, a 

propósito de controle lógico da admissibilidade da prova penal.  

15. O procedimento é tão importante quanto o conteúdo veiculado pelo ato probatório.  

16. Em sentido processual, a prova é o conhecimento processualmente verdadeiro (Antonio 

Magalhães Gomes Filho) e pode significar tanto uma atividade (a de reconstrução 
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histórica do ocorrido), como um meio (um instrumento pelo qual as informações entram 

no processo) ou resultado (o conjunto final dos meios de prova, a serem apreciados pelo 

juiz).  

17. O elemento de prova é o dado probatório bruto, é o mais importante momento da 

sequência probatória (Giulio Ubertis), é a tradução consagrada da expressão evidence. É 

ele – o elemento de prova – que, introduzido no processo, é usado pelo juiz para a 

atividade inferencial. A fonte de prova é a origem, é o “de onde” vem o elemento de 

prova, e pode ser tanto um sujeito quanto um objeto, daí porque ser pessoal ou real. A 

fonte, estática como o elemento de prova, pré-existe ao processo. O meio de prova é o 

canal pelo qual o elemento de prova (o “quê” probatório) entra no processo, ou seja, é o 

canal comunicativo, o instrumento processual, o canal de informação, entre o elemento 

de prova e o juiz. Resultado de prova é o conjunto probatório que será objeto da 

valoração judicial.  

18. Especificamente quanto à divisão dos meios de prova e meios de obtenção (ou pesquisa) 

de prova, sua origem surgiu na Itália, com o progetto preliminare, de 1978, que foi 

depois repetida nas relazione ao Codice di Procedura Penale, de 1988. Ali se imaginava, 

no início, acabar com uma “flutuação linguística” e dar uniformidade ao sistema 

probatório italiano, superando a insegurança que vinha com o Codice Rocco, de 1930. 

Essa distinção revelou que os meios de obtenção de prova não seriam, por si só, fontes 

de convencimento judicial, pois tinham caráter instrumental probatório de segundo grau 

(Carlo Taormina) para chegar às fontes de prova. Com atividades extraprocessuais, são 

habitualmente caracterizados pela surpresa tomada fora do cenário do contraditório.  

19. Malgrado a distinção entre meios de prova e meios de obtenção de prova tenha ganhado 

prestígio em países como Portugal (Decreto n. 78/87), no Brasil, particularmente com o 

advento da Lei n. 12.850/2013, fez-se coro às críticas doutrinárias quanto à 

insubsistência da categoria dos meios de obtenção de prova por sua baixa suficiência 

epistemológica, por sua superfluidade e obscuridade conceitual. Assumiu-se que o 

melhor seria seguir a expressão técnica oculta de investigação, mas optou-se pela 

terminologia vigente no sistema brasileiro para evitar maior discussão terminológica.  

20. Na distinção entre os atos probatórios irrepetíveis, cautelares e antecipados, há uma 

gradação decrescente na justificativa da tomada a destempo de cada um deles que, 

proporcionalmente, conforma o regime de contraditório. Os atos irrepetíveis decorrem 

daqueles que não mais se reproduzem no futuro, tornando impossível que o 

conhecimento chegue ao juiz se o ato for realizado em momento oportuno, não havendo 
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contraditório em sua formação, mas baixo conteúdo epistemológico. Os atos probatórios 

cautelares são aqueles que podem ser realizados em momento futuro, entretanto, por 

relevantes motivos, teme-se que isso não possa ocorrer. Esses atos são realizados em 

plena incidência do regime do contraditório. Os atos antecipados são aqueles que 

decorrem de uma constatação menos comprometedora de realização em momento 

oportuno, e podem se justificar não por temor fundado de não reprodução futura, mas 

sim por dificuldade, ou putatividade de dificuldade. Também aqui há incidência do 

contraditório em sua formação.  

21. As provas constituendas (ou, na linguagem de Taruffo, provas de formação processual) 

são as decorrentes de procedimentos processuais que existem no âmbito do processo, ao 

contrário das provas pré-constituídas, como as decorrentes de procedimentos 

extraprocessuais que se formam fora do processo. As provas pré-constituídas têm regime 

de contraditório próprio, pois entram no processo já concluídas em sua formação, ou 

seja, o contraditório não se dá sob sua formação, mas após a sua entrada. Não há um 

rigoroso contraditório na formação dessas provas, mas sim, apenas posteriormente, sobre 

a prova produzida. 

22. Típica é aquela prova nomeada e sobre a qual se estrutura o procedimento probatório; e, 

atípica pode ser tanto a prova inominada quanto a nominada despida de procedimento 

probatório próprio. No âmbito das provas típicas, o vício da anomalia é uma fraude de 

etiquetas (Paolo Tonini) e significa o seguimento de um rito probatório para a produção 

probatória distinta daquele que ao final é o resultado. Já o vício da irritualidade se dá não 

com a troca de ritos, mas sim com o rito próprio de uma determinada prova, sem, 

contudo, a observância das próprias formalidades. Tanto a prova irritual como a anômala 

são inadmissíveis no Processo Penal.    

23. Desde o advento do Code d´instruction Criminelle, e a difusão do chamado sistema 

misto, com uma primeira fase investigativa tipicamente escrita e inquisitorial e uma 

posterior fase oral acusatória, imagina-se uma forma de superar essa dicotomia.  

24. Recentemente, na Itália, o advento do Codice di Procedura Penale, de 1988, trouxe 

contribuições que, se não extinguem completamente a lógica do modelo bifásico francês, 

apontam caminhos importantes no tema do controle da obtenção e admissibilidade dos 

elementos de prova. Além disso, como lógica que também se difundiu a partir do Codice 

di procedura penale, de 1988, considera-se que prova em sentido técnico-jurídico é 

aquela em regra formada em contraditório, ou seja, aquela que nasce no contraditório 

entre partes e juiz.  
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25. No modelo italiano, as indagini preliminari são as investigações que têm como escopo 

primário a reconstrução do fato endereçado ao Ministério Público, e não são objeto de 

valoração para proferimento de sentença. Há, pois, baixa eficácia probatória das 

informações amealhadas em indagini preliminari. Essa pequena eficácia tem como 

consequência maior efetividade probatória, justamente, das provas produzidas em 

contraditório.  

26. Além dessa característica, na Itália, há a fase específica de audiência preliminar como 

importante fase de filtro cognitivo, de “smistamento”, de triagem ou depuração sobre o 

que pode ser objeto de debates em futura fase oral do Processo Penal. A fase de audiência 

preliminar funciona como autêntico divisor de águas entre a investigação e a fase do 

juízo oral.  

27. O incidente probatório é outra característica do Processo Penal italiano para prestigiar o 

contraditório como intrínseco à formação da prova. Por ele, antecipa-se a colheita da 

prova penal, observado o mesmo cenário típico da fase oral. Ele funciona como uma 

aquisição antecipada da prova no Processo Penal.  

28. Na América Latina, os últimos 50 anos têm propiciado modificações nos processos 

penais de quase todos os países. Há como assumir postura crítica a partir de possível 

assimilação de modelos adversariais de Processo Penal, mas, por outro lado, há como 

defender uma coincidência com a mudança de regimes políticos que têm motivado, por 

si, alterações processuais penais. Com isso, se por um lado se comprova a ligação estreita 

entre conformação política e conformação processual penal, por outro se pode verificar 

que as mudanças, malgrado relativamente comuns em alguns temas, como inclusive, se 

tentou condensar com o Código Modelo de Processo Penal para Ibero America ide 1988, 

não chegaram ao Brasil.  

29. O paradigma chileno é interessante porque com a alteração de 2000, várias instituições 

atuantes na justiça criminal foram reconfiguradas ou inauguradas. Ali, também, 

esclareceu-se que a função da fase investigativa é arregimentar informações para o 

Ministério Público, bem como que a Polícia atua sob coordenação direta do Ministério 

Público. A ideia de baixa eficácia probatória, como se viu acontecer na Itália, também 

aqui foi prestigiada, justamente porque se seguiu a audiência preliminar e, depois dela, 

o processo oral. A fase intermediária assume, também, papel de filtro cognitivo. E com 

o seu encerramento, o Juiz de Garantias encaminha o auto ao juízo oral com a chamada 

decisão de “auto de apertura del juicio oral”. 
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30. O novo modelo uruguaio, vigente desde 2017, mostrou que a investigação preliminar 

sequer acompanha os autos, em caso de encaminhamento ao juízo oral. Também no 

Uruguai, com a fase intermediária de controle – de acusação e de provas – o processo 

tem um novo filtro cognitivo.  

31. O Código Modelo de Processo Penal para Ibero America tinha o que se nomeava como 

fase de recepção da prova, que era tipicamente a fase intermediária.  

32. O Brasil, desde 1832, conviveu com o processo penal bifásico, e jamais consagrou fase 

específica com finalidade de controlar a obtenção e admissibilidade de elementos de 

prova no Processo Penal. Se antes do advento do Código de Processo Penal, de 1941, 

com as arraigadas ideias de formação de culpa como juízo preliminar às acusações, o 

juiz tinha a função de ir à procura de elementos de informação, naquele contexto, a 

decisão de pronúncia é que significava o juízo positivo de admissibilidade de acusações. 

E, por ele havia o que Joaquim Canuto Mendes de Almeida lembrava ser paralelo ao 

invio a giudizio do Direito Processual Penal italiano.  

33. Depois, com o advento do Código de Processo Penal, de 1941, à admissão de acusação 

seguiu-se momento procedimental de pequeníssima importância, como mera 

apresentação de peça defensiva facultativa. 

34. Só com o Anteprojeto Hélio Tornaghi, em 1963, foi que se imaginou fase própria e 

específica de contraditório entre acusação e defesa, prévio ao recebimento de acusações. 

E, depois, no fim da década de 70 do século passado, com a apresentação do Anteprojeto 

Frederico Marques, apresentou-se ao debate o PL 633/1975, com a fase de saneamento 

do processo penal. Tal fase específica supunha, ainda, o filtro processual após o juízo 

prévio de aceitação da causa penal e não era, ainda propriamente, a fase específica de 

controle de elementos de informação no Processo Penal.  

35. Novamente, a ideia de contraditório prévio ao recebimento de acusações foi trazida no 

PL n. 4.895/1995, por intermédio de comissão de juristas presidida pelo ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira. Uma vez mais, porém, não se debatia sobre uma fase específica 

de controle da admissibilidade de elementos de informação no Processo Penal brasileiro.  

36. Finalmente, ao longo das discussões havidas no âmbito do andamento do PL n. 

4.207/2001 até o advento da Lei n. 11.719/2008, discutiu-se outra vez a possibilidade de 

contraditório prévio ao recebimento de acusações penais, com idas e vindas nos 

meandros do processo legislativo. E, ainda assim, não se cuidou de controle específico 

da admissibilidade de elementos de informação no Processo Penal.  
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37. Ressente-se do que se nomeou no estudo sobre a falta de filtro epistemológico que, na 

maioria das situações pode ser exercido com audiência de controle de admissibilidade de 

elementos de informação e, em situações especiais, em audiências tópicas.  

38. O filtro epistemológico deve ser exercido em fase de controle por parte do Juiz de 

Garantias, como se imagina deve ser implementado no Brasil. A tal juiz, além das 

competências previstas no texto do PL n. 8.045/2010, deve ser atribuída competência 

para a admissibilidade não só dos elementos de informação como, também, da ação 

penal, encaminhando-se, depois, e se for preciso, o caso ao juízo oral.  

39. Isso porque à figura do Juiz de Garantias com tal competência se acresce, também, uma 

nova conformação do Processo Penal brasileiro, em três fases distintas: investigativa, 

intermediária e oral. No modelo projetado, a fase intermediária seria fase que, no Código 

Modelo, chamou-se de recepção de prova. A fase de controle de admissibilidade de 

elementos de informação, como filtro epistemológico, tem natureza de depuração e é 

divisora de águas no Processo Penal brasileiro. Em retrospectiva, expurga-se elemento 

probatório viciado; e em prospectiva, admite-se produção de provas futuras após debate 

sobre validade em contraditório.  

40. Há, especificamente em países latino-americanos, além da Itália, previsões que são úteis 

na conformação da audiência intermediária, nos moldes sugeridos nesta tese. Isso se vê 

nos exemplos do Chile, do Uruguai, da Colômbia, do Peru, além de ter sido conjecturado 

no Código Modelo.  

41. O filtro epistemológico da audiência de controle de admissibilidade de elementos de 

informação atenderá aos dois critérios – lógico (controle da pertinência e relevância) e 

formal (adequação ao figurino legal previsto em lei para a obtenção e produção de 

determinado meio de prova). Nesse modelo de duplo critério, deve-se trabalhar com a 

consagração dos critérios lógicos e formais como autêntica regra geral para qualquer 

produção de informação ao invés de circunscrever o critério lógico, por exemplo, às 

previsões de produção da prova oral, o que ainda se vê nos arts. 400, § 1º, e 411, § 2º, do 

Código de Processo Penal brasileiro. Além disso, como a aferição do critério lógico é 

desapegada de regras prefixadas, haverá apreciação mais rigorosa do que a que se dá no 

plano da mera adequação formal aos requisitos para a produção de qualquer prova.  

42. O controle da produção de informações pré-constituídas é distinto daquele de provas 

constituendas (ou provas de formação processual, como ensina Taruffo). Como as 

informações pré-constituídas se formam fora de determinada persecução penal na qual 

são utilizadas, o controle de sua admissibilidade deve se dar tão logo as respectivas 
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informações aportem aos autos. Ou seja: para as informações pré-constituídas não se 

deve aguardar o momento da audiência específica de controle de admissibilidade de 

elementos de informação.  

43. Outra especificidade ocorre na produção de informações a título cautelar, irrepetível ou 

de forma antecipada, como se passou a prever a partir do art. 155, do Código de Processo 

Penal brasileiro após a Reforma Processual Penal, de 2008 e, mais recentemente, também 

conforme o art. 3º-B, VII, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019. O filtro 

epistemológico, nessas situações, justifica uma audiência específica para que se 

produzam as informações a partir de cada figurino legal excepcional. Ou seja: tal qual se 

defendeu nas informações pré-constituídas, as situações de cautelaridade, 

irrepetibilidade e antecipação demandam audiência autônoma de controle, em separado 

da audiência de controle de admissibilidade de elementos de informação.  

44. No que diz respeito às técnicas ocultas de investigação, disseminadas no Brasil sob a 

nomenclatura de meios de obtenção de prova, cogita-se duplo controle – um sobre a 

autorização para que se obtenha determinada medida intrusiva, isto é, para que se 

pratique determinada atividade probatória específica, e outro posterior, de 

admissibilidade do resultado da apontada atividade.  
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA 

 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1º. Esta lei altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código 

de Processo Penal).  

 

Art. 2º. Atribui nova redação ao art. 3º, do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941: 

 

  Art. 3º-B [...] 

VII - decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas 

urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência 

pública e oral, observadas as previsões do incidente processual previsto no art. 155, 

§ 1º deste Código;  

[...] 

 

XI - decidir sobre os requerimentos de produção de qualquer meio de obtenção de 

prova que restrinja direitos fundamentais do investigado, ou que se caracterize por 

sua produção de forma oculta do investigado, previstos neste Código ou em 

legislação especial, atendidos os controles de autorização para a obtenção das 

informações e de regularidade de seu conteúdo, nos termos previstos no art. 157-C 

deste Código. 

[...] 

 

XIV - decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, na fase intermediária do 

Processo Penal, observado o procedimento previsto nos arts. 396 a 399 deste Código, 

encaminhando-se a peça de acusação recebida e o que eventualmente lhe 

acompanhar, por decisão de remessa dos autos ao Juiz da Instrução e Julgamento. 

 

Art. 3º-C. A competência do Juiz de Garantias abrange todas as infrações penais, 

exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com a decisão de remessa dos autos 

ao Juiz da Instrução e Julgamento após o recebimento da denúncia ou queixa 

disciplinado na fase intermediária da persecução penal, observado o procedimento 

previsto nos arts. 396 a 399 deste Código. 

§ 1º. Encaminhada a denúncia ou queixa recebida com a decisão de remessa ao Juiz 

da Instrução e Julgamento, as questões não decididas na fase intermediária do 

Processo Penal serão decididas por este juiz. 

§ 2º. As decisões proferidas pelo Juiz de Garantias na fase preliminar ou na fase 

intermediária do Processo Penal não vinculam o Juiz da Instrução e Julgamento que, 

após a recepção em cartório da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade 

das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm
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Art. 3º-D. O juiz que, na fase de investigação ou na fase intermediária do Processo 

Penal, praticar qualquer ato incluído nas competências dos arts. 4º e 5º deste Código, 

ficará impedido de atuar no processo. 

 

Art. 3º. Atribui nova redação ao art. 155, do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941: 

 

Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 

contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos 

elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, 

não repetíveis e antecipadas.                       

§ 1º. Em se tratando de requerimento de produção de provas cautelares, não repetíveis 

e antecipadas, será seguido o rito processual do incidente probatório, atendidos os 

seguintes termos: 

I – o interessado na produção da prova cautelar, não repetível ou antecipada, deverá 

indicar em manifestação escrita, com os documentos que entender pertinentes, que 

se trata de uma ou mais de uma das seguintes situações justificantes:  

a) a prova que requer a produção deve ser considerada como definitiva e 

irreproduzível em outro momento processual; 

b)  a prova que requer a produção, em sendo de natureza testemunhal, atende a 

alguma das justificativas fáticas elencadas no art. 225 deste Código; 

c)   a prova que requer a produção provavelmente não poderá ser feita em momento 

processual futuro em razão de dificuldade intransponível que o transcurso do 

tempo apresentará para sua conservação.  

 

II –Uma vez requerida a realização de incidente probatório, o Juiz de Garantias ou o 

Juiz da Instrução e Julgamento designará audiência específica, cientificando-se os 

envolvidos do pedido, que permanecerá depositado em cartório para ter seu conteúdo 

acessado, e intimando-os para debate oral sobre a presença ou não das situações 

justificantes, na qual produzirá decisão sobre sua admissibilidade.  

 

III - Será admitida, se necessário à contraposição dos argumentos escritos de 

requerimento da realização de incidente probatório, a apresentação de documentos, 

observado o prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis antes da audiência, para sua 

juntada. 

 

IV – Deferido o pedido de realização do incidente probatório, o Juiz de Garantias ou 

o Juiz da Instrução e Julgamento estabelecerá prazo razoável, não inferior a 20 (vinte) 

e não superior a 30 (trinta) dias para que se produza a prova requerida.  

 

V - Uma vez produzida a prova requerida, com sua juntada aos autos, será aberta 

vista às partes para manifestações, em prazo comum de 10 (dez) dias, sobre a 

regularidade da sua produção, após o que haverá decisão judicial sobre sua 

admissibilidade. 

 

VI – Se o incidente probatório se realizar durante a fase preliminar do Processo Penal 

ou durante a fase intermediária, o Juiz de Garantias somente promoverá a remessa 

dos autos ao Juiz da Instrução e Julgamento após a sua realização. Se ele se realizar 

durante a fase de instrução e julgamento, os atos instrutórios eventualmente já 

designados só serão realizados após sua conclusão.  
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§ 2º. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições 

estabelecidas na lei civil. 

 

Art. 4º. Atribui nova redação ao art. 157, do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941: 

 

Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas 

ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 

Uma vez declarada inadmissível, a respectiva prova não pode ser objeto de valoração 

judicial para qualquer fim.  

[...] 

 

Art. 157-A. Sempre que se deparar com pedido de produção probatória, em qualquer 

fase processual, o juiz verificará se a prova cuja produção se requer aparenta ser 

relevante, pertinente e não protelatória, e motivará sua decisão de admissão ou não 

da respectiva produção probatória.  

 

Art. 157-B. Sempre que o pedido de produção probatória se constituir como o de 

apresentação de informação produzida fora da persecução penal na qual se requer a 

juntada, o juiz deverá, previamente à sua admissão, exercer controle prévio quanto 

ao preenchimento de seus requisitos de admissibilidade.   

§ 1º. No controle prévio de requisitos de admissibilidade, o juiz abrirá vista ao 

envolvido com interesse contrário à juntada, para em até 5 (cinco) dias se manifestar 

sobre o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da prova.  

§ 2º. Decorrido o prazo aludido no §1º, com ou sem manifestação, o juiz proferirá 

decisão sobre a admissão da prova.  

 

Art. 157-C. Sempre que se deparar com o pedido de produção de qualquer meio de 

obtenção de prova que restrinja direitos fundamentais do investigado, ou que se 

caracterize por sua produção de forma oculta do investigado, previsto neste Código 

ou em legislação especial, o juiz exercerá duplo controle  de admissibilidade da 

apresentação de informação nos autos, nestes termos: 

I – ao apreciar o requerimento da produção da produção probatória, deverão ser 

observadas a pertinência e relevância da medida, bem como pormenorizadamente 

apreciada sua imprescindibilidade aos fins almejados e a proporcionalidade da 

medida, que deverão constar na decisão judicial;  

II – tão logo se conclua a colheita ou obtenção da informação, haverá novo controle 

jurisdicional sobre a pertinência e relevância da medida, além de apreciação da 

legalidade do procedimento durante o tempo em que a atividade de pesquisa da 

informação se deu;  

 

Art. 5º. Atribui nova redação ao art. 225, do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941: 

 

Art. 225. O juiz poderá, mediante requerimento de qualquer envolvido e em incidente 

probatório tratado no art. 155, § 1º deste Código, em se tratando de prova testemunhal 

que não possa ser produzidaa no momento processual próprio, antecipar sua 

produção desde que se comprove alguma ou algumas das situações justificantes 

abaixo indicadas:  

a) A testemunha irá se ausentar do ato;  

b) Há risco de impossibilidade do ato, por vulnerabilidade, enfermidade ou outro 

motivo de saúde;  
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c) Há probabilidade de não fidedignidade do depoimento, em razão de ameaça, 

violência ou outro tipo de coação sofrida pela testemunha;  

d) Há risco de esquecimento de detalhes essenciais de caso, declarado judicialmente 

como excessivamente complexo.  

 

Art. 5º. Atribui nova redação aos art. 366, do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941: 

 

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, 

ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz, se 

provocado, determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes na 

forma de incidente probatório previsto no art. 155, § 1º, deste Código. Além disso, 

se for o caso, e se provocado, poderá o juiz decretar prisão preventiva, nos termos do 

disposto no art. 312. 

 

Art. 6º. Atribui nova redação aos arts. 396 a 399, do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro 

de 1941: 

 

Art. 396.  Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o 

Juiz de Garantias, se não a rejeitar liminarmente, dará início à fase intermediária do 

processo penal, antecedente à eventual fase do juízo de instrução e julgamento.  

§ 1º. Na fase intermediária, o Juiz de Garantias ordenará a citação do acusado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.  No caso de citação por 

edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou do defensor constituído.  

§ 2º. Aludido prazo pode ser multiplicado pela decisão judicial, atendida a duração 

razoável do processo, e a garantia da ampla defesa, a depender da complexidade do 

caso, número dos denunciados e do tempo dispendido pelo representante do 

Ministério Público ou do querelante para oferecimento da denúncia ou queixa.  

§ 3º. Na resposta, o denunciado ou querelado poderá arguir preliminares e alegar  

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário, oferecer resultados de suas diligências investigativas, 

impugnar os elementos de informação apresentados pela acusação com a denúncia 

ou queixa, questionar a licitude, a pertinência e a relevância da prova que a acusação 

pretende produzir perante o Juiz de Instrução e Julgamento.             

§ 4º. As exceções previstas nos arts. 95 a 112 deste Código serão autuadas em 

apartado e seguirão o rito que lhes for próprio.  

§ 5º. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o denunciado ou querelado, 

citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-

lhe vista dos autos por 10 (dez) dias, ressalvadas as situações previstas no art. 396, § 

2º.          

 

Art. 397. Após o oferecimento da resposta, o Juiz de Garantias designará audiência 

em prazo não inferior a 30 (trinta) e não superior a 45 (quarenta e cinco) dias, na qual 

deverão estar presentes os representantes do Ministério Público ou do querelante, o 

acusado e seu defensor constituído ou nomeado. 

§ 1º. Na aludida audiência, observados os debates exclusivamente orais dos 

envolvidos, haverá o Controle da Admissibilidade dos elementos de informação 

constantes dos autos, determinando-se o desentranhamento do que for reputado 

ilícito ou inadmissível, nos termos do art. 157 deste Código, bem como procedendo-
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se à recepção da prova até então apresentada após decisão judicial que declare sua 

licitude. 

  

Art. 398. Nessa audiência, haverá o controle dos fundamentos da acusação e, após a 

apresentação de argumentos exclusivamente orais dos envolvidos, o juiz deverá 

absolver sumariamente o acusado quando verificar:  

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;  

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo 

inimputabilidade;  

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou 

IV - extinta a punibilidade do agente. 

 

Art. 399. A fase intermediária do Processo Penal se encerra com a decisão, pelo Juiz 

de Garantias, de absolvição sumária ou recebimento da denúncia ou queixa.  

§ 1º Se o Juiz de Garantias receber a denúncia ou a queixa, redigirá o auto de remessa 

ao Juiz da Instrução e Julgamento, que então designará dia e hora para a audiência, 

ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for 

o caso, do querelante e do assistente.           

 

Art. 7º. Atribui nova redação aos arts. 581 e 583, do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro 

de 1941: 

 

Art. 581.  

[...] 

XXV – que indeferir o pedido de realização de incidente probatório; 

XXVI – que determinar o desentranhamento de provas, nos termos dos arts. 157 e 

397, § 1º, deste Código.  

 

Art. 583. 

[...] 

II – nos casos do art. 581, incs. I, III, IV, VI, VIII, X e XXV. 

 

 

Art. 8º. Revogam-se as disposições previstas no art. 3º-B, XI, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, e 

“e”, e as disposições dos arts. 11, 12 e art. 156, do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 

1941 (Código de Processo Penal).  

 

Art. 9º. Esta lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação.  
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