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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. 
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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.  



23 

 

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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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. 
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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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