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SUMáRiO: 1. Introdução; 2. Dos fundamentos para a realização do juízo de 
admissibilidade acerca dos pedidos de provas; 2.1. Do papel do juiz como 
presidente do processo penal; 2.2. O princípio da celeridade processual: por 
um processo penal sem dilações indevidas; 3. Dos requisitos para a admissão 
da prova; 3.1. Das provas impertinentes; 3.2. Das provas irrelevantes;  
3.3. Das provas  protelatórias; 4. Do conteúdo do requerimento de provas;  
5. Conclusão; 6. Referências Bibliográficas.

RESUMO: O trabalho busca fazer um exame sobre o juízo de admissibilidade 
do pedido de provas em processo penal, analisando um julgado do Superior 
Tribunal de Justiça, de relatoria do Min. Felix Fischer. Assim, inicialmente 
pretendeu-se analisar os fundamentos para a realização do juízo de 
admissibilidade do pedido de provas, para em um segundo momento 
examinar as hipóteses em que o juiz tem o dever de indeferir esses pedidos 
(provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias), discorrendo, também, 
sobre qual deve ser o conteúdo do pedido de produção de provas formulado 
pelas partes no processo penal.

* Doutorando em Ciências Jurídicas e Políticas pela Universidad Pablo de Olavide/Espanha. 
Mestre em Criminología y Ciencias Forenses pela mesma Instituição. Foi pesquisador-visitante 
do Max-Planck-Institut para Direito Penal Estrangeiro e Internacional em Freiburg/Alemanha. 
É Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, estando atualmente 
convocado para atuar, com dedicação exclusiva, como Membro Auxiliar da Corregedoria 
Nacional do CNMP. 
1 Artigo originariamente publicado em: Sistema Penal em debate: Estudos em homenagem ao 
Min. Felix Fischer. Org. Paulo César Busato e Alexey Choi Caruncho. Curitiba: IEA Academia, 2015.

Sobre o juízo de admissão 
do pedido de provas no 
processo penal
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About the admissibility of evidence in criminal 
procedure
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ABSTRACT: En el trabajo se buscó hacer un examen acerca del juicio de 
admisibilidad de la solicitud de pruebas en el proceso penal, analizando un 
precedente del “Superior Tribunal de Justiça” brasileño, en que fue ponente 
el Min. Felix Fischer. Así, inicialmente se pretendió analizar los fundamentos 
para la realización del juicio de admisibilidad de la solicitud de pruebas, para 
entonces, en un según momento, examinar las hipótesis en que el juez tiene 
el deber de denegarla (pruebas impertinentes, irrelevantes y dilatorias), 
descorriendo, también, acerca de cual debe ser el contenido de las solicitudes 
de producción de prueba formuladas por las partes en el proceso penal. 

PAlAvRAs-chAve: Direito Processual Penal; Direito Probatório; 
Admissibilidade das Provas; Requerimento de provas. 

PALABRAS CLAVE: Derecho Procesal Penal; Derecho Probatorio; Admisibilidad 
de las pruebas; Solicitud de prueba. 

KEywORDS: Criminal procedure; the access to evidence; the admissibility of 
evidence; request for evidence
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1. introdução

 Dedico o presente trabalho ao eminente Min. Felix Fischer, como 
uma pequena homenagem pelo grandioso trabalho junto ao Superior 
Tribunal de Justiça e ao Ministério Público do Estado do Paraná, instituições 
em que sempre apresentou uma extraordinário preparo técnico e uma 
sensível razão prática.

 Justamente por conta disso é que o tema que se pretende abordar 
neste artigo é eminentemente prático, do dia-a-dia do fórum, sendo que 
parece estar a merecer um estudo um pouco mais amplo, com o objetivo 
de, quem sabe, alterar a práxis que vem reinando nos mais diversos juízos 
criminais deste país.

 Para lançar mão desta pequena reflexão, a ideia é se valer do seguro 
fio condutor apresentado Min. Fischer, em precedente de sua relatoria. 

 Trata-se do acórdão proferido pela 5a Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, no HC 132.908/CE, que foi julgado em 13/08/2009 e que tem a 
seguinte ementa, transcrita apenas na parte em que interessa:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. (...) INDEFERIMENTO DE 
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR E ARROLADAS 
NA DEFESA PRÉVIA. INOCUIDADE DA OITIVA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 
DA CELERIDADE PROCESSUAL. ARTS. 209 E 213 DO CPP. JUSTIFICATIVA 
IDÔNEA.
(...)
III - Testemunha é a pessoa que depõe sobre o fato criminoso ou suas 
circunstâncias, tanto que o CPP autoriza que não seja computada como 
testemunha aquela que, não obstante arrolada tempestivamente, nada 
souber que interesse à decisão da causa (art. 209, § 2º, parte final do 
CPP). Assim, o indeferimento justificado da inquirição de testemunha 
se apresenta, a uma, como medida consonante com as funções do juiz 
no processo penal a quem, segundo o art. 251 do CPP, incumbe prover a 
regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos e, 
a duas, como providência coerente com o princípio da celeridade processual 
(art. 5º, inciso LXXVIII, da Lex Fundamentalis).
IV - Na espécie, ficou caracterizada a prescindibilidade da inquirição das 
testemunhas arroladas, pois, além de residirem no exterior, nada sabiam 
acerca dos fatos apurados na ação penal ou sobre suas circunstâncias. 
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Ademais, a expedição de carta rogatória somente procrastinaria o 
encerramento da ação penal e a segregação cautelar da paciente.
(...)” 
(STJ - HC 132.908/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado 
em 13/08/2009, DJe 13/10/2009)

 A questão relativa à possibilidade ou não do indeferimento de 
pedido de provas no processo penal não chega a ganhar grande destaque 
nos manuais brasileiros2. Talvez por conta disso, quem sabe, o tema não vem 
encontrado muito eco na atuação diária dos juízes criminais.

 Essa reflexão é urgente, uma vez que, também se constata na 
prática, em especial nos casos mais complexos, um certo receio dos juízes 
em indeferir pedidos de prova.

 Talvez o risco de ver posteriormente atos processuais anulados, com 
sério prejuízo à pretensão de justiça que deve ser perseguida pelo sistema 
criminal3, também, explique a timidez com que o tema vem sendo abordado 
nas decisões judiciais.

 Tudo isso, porém, revela a importância do tema, bem como a 
extrema relevância do precedente aqui analisado, que sem dúvidas dá mais 
confiança aos juízes criminais para realizarem o devido exame dos pedidos 
de produção probatória.

2 Veja-se, a título de exemplo, as seguintes referências: LIMA, Renato Brasileiro de. Manual 
de Processo Penal. 2a ed. Salvador: Juspodvm, 2014, pp. 1257-1258;  LOPES JUNIOR, Aury. 
Direito Processual Penal, 11a ed. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 554-555 e 571; OLIVEIRA, 
Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 281 e 
ss. RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 12a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, pp. 401 
e ss.; TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 9a ed. 
Salvador: Juspodvm, 2014, pp. 536-537. 
3 Conforme afirma ROXIN: “A finalidade do processo penal tem (...) natureza complexa: a 
condenação do culpado, a proteção do inocente, a formalidade do procedimento afastada 
de toda arbitrariedade e a estabilidade jurídica das decisões. Todas essas exigências são 
igualmente significativas para uma comunidade organizada desde o ponto de vista do Estado 
de Direito. Sua realização simultânea e seu equilíbrio em caso de conflito, constituem o atrativo 
e a dificuldade desse ramo do jurídico.” ROXIN, Claus. Direito Procesal Penal. Buenos Aires: 
Editora del Puerto, 2006, p. 04. Sobre essa pretensão de justiça, veja-se: JIMÉNEZ REDONDO, 
Manuel. Estudio preliminar in VIVES ANTÓN, Tomás S. Fundamentos del Sistema Penal, 2ª. 
Ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, pp. 86-88. 
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 Feita essa pequena introdução (1), convém deixar claro o roteiro 
a ser seguido no presente trabalho, que conterá os seguinte tópicos: (2) 
dos fundamentos para a realização do juízo de admissibilidade acerca dos 
pedidos de provas; (3) dos requisitos para a admissão das prova; (4) Do 
conteúdo do requerimento de provas; e (5) conclusão.

2. Dos fundamentos para a realização do juízo de admissibilidade 
acerca dos pedidos de provas

 A análise a respeito dos fundamentos para a realização do juízo 
de admissibilidade acerca dos pedidos de produção de provas no processo 
penal está assentada basicamente em dois aspectos: (2.1.) o primeiro diz 
respeito justamente acerca do papel do juiz criminal como presidente do 
processo penal e, por consequência, da sua função de principal responsável 
por assegurar a realização do princípio do devido processo legal; e (2.2) o 
segundo é a necessidade de se promover a celeridade processual, que é 
dever imposto ao juiz e as partes em decorrência da concretização de um 
processo sem dilações indevidas. 

2.1. Do papel do juiz como presidente do processo penal 

 Ao Juiz criminal compete a direção do processo penal, “devendo 
zelar pela regularidade do seu desenvolvimento, para o que poderá dispor 
até mesmo da força pública” 4, cabendo-lhe  assegurar a realização do devido 
processo legal, garantindo o respeito ao princípio do contraditório e da ampla 
defesa, assim como o princípio da celeridade processual.

 De tal maneira, é função e dever do Juiz realizar o devido controle 

4 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008, p. 379. Nesse sentido é o artigo 251 do CPP: “ Ao juiz incumbirá prover à regularidade 
do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar 
a força pública.”. Assim, também, foi a fundamentação constante do julgado STJ - HC 132.908/
CE, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 13/08/2009, DJe 13/10/2009, aqui 
utilizado como referência. 
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sobre a marcha processual, avaliando os atos que devem, segundo o quadro 
normativo em vigor, ser realizados, assim como prevenindo eventuais 
interferências indevidas no curso do processo.

 Dessa função de presidente do processo, é possível extrair a primeira 
e óbvia conclusão deste trabalho no sentido de que as partes não têm um 
direito potestativo de produzir as provas que bem entenderem à revelia de 
qualquer juízo de admissibilidade do magistrado, como se tem visto a miúde 
na prática forense.

 Permitir a indicação arbitrária pelas partes das provas que pretendem 
produzir é deslocar a função de zelar pela regular tramitação processual do 
Juiz à acusação e à defesa, permitindo, inclusive, que as partes, nos casos 
mais complexos, inviabilizem a tramitação processual com a indicação de 
provas de difícil produção e totalmente desconectadas com os objetivos 
perseguidos no processo.

 Por isso, convém reafirmar o dever do juiz de tomar as rédeas do 
processo – de modo evidentemente democrático e respeitador dos demais 
atores processuais – buscando proteger a marcha processual de influências e 
dilações indevidas, promovendo assim o princípio do devido processo legal. 

2.2. O princípio da celeridade processual: por um processo penal sem 
dilações indevidas 

 Como forma de prestigiar, ainda mais, o princípio do devido 
processo legal, a Constituição da República, em seu art. 5o, inciso LXXVIII 
(incluído pela EC 45), consagrou o direito fundamental do indivíduo de que, 
no âmbito administrativo ou judicial, seja assegurada a obtenção de meios 
que garantam a celeridade da tramitação processual.

 Desse modo, houve o reconhecimento explícito em nossa 
Constituição do princípio da celeridade processual (speedy trial), que veicula 
um dever - ao Estado e aos particulares (portanto, ao juiz, Ministério Público, 
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acusação privada e defesa)5 - de atuar de modo a promover um processo 
sem dilações indevidas, de acordo com as específicas circunstâncias de cada 
caso concreto6.

 O princípio da celeridade processual tem sua origem na jurisprudência 
norte-americana de meados do século passado, em que se proclamou ser 
esse princípio um desdobramento lógico da cláusula do devido processo 
legal, estabelecida pela XIV Emenda Constitucional dos Estados Unidos7.

 Essa tese foi consagrada pela Suprema Corte no caso Smith v. Hoey 
(1969), em foi reconhecido que o devido processo legal estabelece três 
exigências mínimas a serem buscadas no processo penal: (i) impedir a prisão 
indevida e opressiva antes do julgamento; (ii) minimizar a preocupação e 
ansiedades derivadas da acusação pública; e (iii) limitar as possibilidades de 

5 Como é sabido, o dever de respeito aos direitos fundamentais não recai exclusivamente sobre 
o poder estatal (ainda que o seja de modo preponderante), podendo gerar também efeitos 
a terceiros particulares (eficácia horizontal), o que autoriza a conclusão de que o particular 
tem o dever de agir com lealdade no sentido de não embaraçar abusivamente a celeridade 
processual. A respeito da discussão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, confira-
se: SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2009, pp. 374-383. Veja-se que PEDRÁZ PENALVA se posiciona explicitamente no sentido da 
imposição, também aos particulares, desse dever de observância ao princípio da celeridade 
processual, ao afirmar que os direitos dessa natureza devem ser entendidos: “como 
princípios supremos do ordenamento jurídico em sua totalidade”, sendo que “tal afirmação 
acarreta uma vertical vigência dos mesmos, ou frente aos poderes públicos, e, ao mesmo 
tempo, horizontal, pois informaria também as relações recíprocas entre os particulares 
(Drittwirkung).” PEDRÁZ PENALVA, Ernesto. Derecho Procesal Penal: princípios de Derecho 
Procesal Penal, tomo I. Madrid: Editorial Colex, 2000, p. 389. Em suas conclusões, o mesmo 
autor afirma que: “(...) o direito a um processo sem dilações indevidas, integrante da garantia 
do devido processo (24.2. CE), implica no cumprimento pelo juiz e pelas partes dos prazos 
previstos pelo legislador processual. Ao obedecer o mandato constitucional, imediatamente 
voltado a efetividade, se salvaguarda a seguridade jurídica e se deixa de lado descriminações 
ou tratamentos arbitrários.” PEDRÁZ PENALVA, Ernesto. Derecho Procesal Penal: princípios de 
Derecho Procesal Penal, tomo I. Madrid: Editorial Colex, 2000, p. 399. Sobre o dever de boa-
fé no processo penal, veja-se: CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no Processo Penal, entre 
garantismo, instrumentalidade e boa-fé in Garantismo Penal Integral. CALABRICH, Bruno; 
FISCHER, Douglas; PELLELA, Eduardo. (orgs.). 2a ed. Salvador: Juspodvm, 2013, pp. 435-439.
6 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. La Reforma del Proceso Penal II: comentários a la ley de 
medidas urgentes de Reforma Procesal. Valencia: Tirant lo Blanch, 1992, p. 39. 
7 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Op. cit., p. 39. Vide a esse respeito o julgado Klopfer v. North 
Carolina 386 US 213 (1967) em: PEDRÁZ PENALVA, Ernesto. Op. cit., p. 384.
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um grande atraso no processo que possa prejudicar a capacidade do réu se 
defender8.

 O princípio do speedy trial, porém, somente ganhou efetivamente 
força na jurisprudência dos EUA no julgamento do caso Barker v. Wingo 
(1972) 9. 

 Já no caso U.S. v. Marion (1971) houve uma abordagem mais completa 
de seu conteúdo, sendo que no caso U.S. v. Lovasco (1977) enfrentou-se 
especificamente o problema das dilações processuais indevidas 10.

 Assim, restou reconhecido esse dever de promover um processo 
sem dilações indevidas como forma de realização plena do princípio do 
devido processo legal.

 Entretanto, um ponto relevante a ser ressaltado acerca do princípio 
da celeridade processual, é a sua dupla função protetiva, já que busca 
proteger tanto interesses individuais do acusado, quanto o interesse público 
– que no sistema brasileiro é patrocinado pelo Ministério Público - uma vez 
que:

“os atrasos provocam uma distorção da justiça, (...) que é particularmente 
visível na justiça criminal: as penas impostas tardiamente perdem seu 
sentido, pois não logram seus objetivos de prevenção geral e resultam 
nefastas desde o ponto de vista da prevenção especial. A tutela jurídica, que 
constitui a função essencial das penas, sai assim prejudicada, aparecendo 
essas, não como um mal necessário, mas sim como causas adicionais de 

8 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Op. cit., p. 39. Assim, também, PEDRÁZ PENALVA, Ernesto. Op. 
cit., p. 321. PEDRÁZ PENALVA afirma, ainda, que: “É por isso que a jurisprudência do Tribunal 
Constitucional [espanhol] vem reassentando o caráter da prova como íntimo correlato e como 
consequência do direito de defesa, reafirmando uma e outra vez: 1) a existência do direito 
de que a prova pertinente proposta em tempo e forma seja admitida pelos juízos e tribunais 
ordinários (SSTC 40/1986, 196/1988 e 87/1992); 2) a atribuição a eles do requisito exclusivo 
da relevância entre os meios de prova propostos pelas partes e o objeto de que se trate em 
cada caso (SSTC 55/1984 e 22/1990); y 3) a obrigação de motivar de maneira adequada as 
razões pelas quais determinado meio de prova resulta impertinente (SSTC 40/1986, 51/1985 e 
233/1992).” PEDRÁZ PENALVA, Ernesto. Op. cit. p. 324.
9 Sobre o caso BARKER e o princípio do speedy trial, veja-se: DRESSLER, Joshua; MICHAELS, Alan 
C. Understanding Criminal Procedures, vol. 2., 4a ed. Newark: LexisNexis, 2006, pp. 166-170. 
10 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Op. cit., p. 39. 
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fricção e ruptura em excesso, podendo chegarem a transformar-se em atos 
de hostilidade, segundo a plástica expressão de Hobbes.” 11 

 Assim, o princípio da celeridade processual, que deriva do devido 
processo legal, pode ser invocado também pelo Ministério Público, dado que 
não se trata de um direito fundamental exclusivo do acusado, pois envolve 
também uma pretensão de proteção ao interesse público, no sentido de que 
os conflitos sejam resolvidos o mais rápido possível12.

 Mesmo porque é de interesse de todos, por exemplo, que eventual 
pessoa injustamente acusada seja o quanto antes absolvida e de que 
as testemunhas venham a ser ouvidas no processo penal com a maior 
brevidade possível, evitando-se, assim, que esqueçam dos fatos, dado o já 
conhecido efeito deletério do tempo sobre a memória humana13, o que pode 
gerar no processo o denominado efeito da prevalência probante dos atos 
investigatórios, com sérios prejuízos à defesa14.

 Por outro lado, a demora processual pode acarretar absolvições 
evitáveis - também com prejuízo à pretensão de justiça ínsita ao Sistema 
Penal - uma vez que:

“(...) em alguns casos o prolongamento do processo é buscado pelo próprio 
acusado como tática dilatória para obter a absolvição ou uma condenação 
mais benigna. A memória das testemunhas se debilita e mostra suas 
fraquezas nos depoimentos cruzados. Algumas podem morrer, mudar-se de 
lugar ou, simplesmente, negar a cooperar com as partes que as arrolou.” 15

 Desse modo, tanto a acusação quanto a defesa têm interesse na 

11 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Op. cit., p. 76. 
12 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Op. cit., p. 77. 
13 ROXIN, Claus. Op. cit., p. 116. 
14 Veja-se que se as testemunhas não se recordam exatamente dos fatos, potencializa-se 
o risco do denominado efeito da prevalência probante dos atos investigatórios, em que os 
elementos de informação produzidos na fase investigatória acabam se sedimentando como 
verdade processual na fase judicial. A respeito vide: SCHÜNEMANN, Bernd. La policía alemana 
como auxiliar do Ministerio Público: estructura, organización y actividades in Obras, tomo II. 
Santa fe: Rubinzal-Culzoni, 2009, pp. 473 e ss. 
15 HORVITZ LENNON, María Inés; LÓPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno, tomo 
I. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2003, p. 464.
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realização do princípio da celeridade processual, concretizado por meio de 
um processo penal sem dilações indevidas. 

 Daí é que surge a grande relevância do juízo de admissibilidade dos 
requerimentos de produção de provas no processo penal, como meio de 
assegurar o respeito à garantia do princípio do speedy trial, evitando-se a 
prática de atos processuais desnecessários que retardam o encerramento do 
processo, prejudicando, pois, a sua necessária celeridade16.

3. Dos requisitos para a admissão da prova

 No iter procedimental, o tema das provas aparece fundamentalmente 
em quatro fases distintas: (i) o requerimento das provas; (ii) o juízo de 
admissão; (iii) a produção das provas admitidas; e (iv) a valoração das provas 
produzidas17.

 O foco do presente trabalho será limitado basicamente à segunda 
fase (ii), em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade a respeito das 
provas requeridas18, ainda que, em um segundo momento, será discorrido 
também algo a respeito do conteúdo do requerimento de provas (i).

 Os requisitos para a admissão das provas vêm estabelecidos 
fundamentalmente pelo § 1o, do art. 400 do Código de Processo Penal:

“Art. 400.  (...)
§ 1o  As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir 
as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.”

 Referido parágrafo, apesar de fazer referência às provas produzidas 

16 Ademais, além do princípio da celeridade processual, existe uma imposição à administração 
pública de economizar tempo e recursos públicos, realizando apenas os atos necessários para 
o adequado cumprimento do seus deveres (CR, art. 37, caput). 
17 Cf.: LOPES JUNIOR, Aury. Op. cit., p. 571; TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Op. 
cit., pp. 536-537. HORVITZ LENNON, María Inés; LÓPEZ MASLE, Julián. Op. cit., p. 138.
18 Por transcender aos objetivos do presente trabalho, não analisaremos o indeferimento do 
pedido de juntada ou produção de provas ilícitas e ilegítimas.
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em audiência, apresenta uma inegável transcendência, balizando também o 
juízo de admissibilidade sobre as prova que não são realizados em audiência19, 
uma vez que essas provas, apesar de constituírem exceção aos importantes 
princípios da imediação e concentração20, ostentam o mesmo fundamento 
lógico consistente na ideia de que somente deve ser deferida a produção de 
provas que sejam importantes para o processo penal.

 Aliás, em sentido similar é o disposto no § 244, 3, do Código 
de Processo Penal Alemão (StPO), que estabelece critérios gerais para a 
admissão das provas no processo penal, ainda que com uma regência um 
pouco mais detalhada:

“Um pedido de produção de provas deve ser indeferido quando a produção 
probatória é inadmitida. Para os demais casos, um pedido de produção 
de provas somente pode ser negado quando a produção probatória for 
desnecessária, por se tratar de fato notório, quando o fato a ser provado 
é irrelevante para a decisão, quando ele já estiver provado, quando a 
prova for inapropriada ou inatingível, quando o pedido tem finalidade 
procrastinatória ou quando uma tese importante de defesa, com a qual 
o acusado pretende provar sua inocência, puder ser presumida como 
verdadeira.” 21

 Assim, a admissão do pedido pressupõe que a prova que se pretenda 
produzir, caso provada, tenha alguma influência, algum significado para a 

19 Pode-se citar como exemplo de provas que não são realizadas na audiência de instrução e 
julgamento: as perícias (CPP, art. 184), busca e apreensão (CPP, art. 240, § 2o), interceptação 
telefônica (Lei 9296/96, artigos 1o a 5o), dentre outras.
20 Cf.: MUÑOZ CONDE, Francisco. La Busqueda de la Verdade en Proceso Penal. 3a ed. Buenos 
Aires: Hammurabi, 2007, pp. 61 e ss.; GUARAGNI, Fábio André; GUIMARÃES, Rodrigo Régnier 
Chemin. Identidade Física do Juiz no Processo Penal: Percurso recente da questão no Brasil e 
a especial importância no tema de prova dos crimes econômicos in Direito e Processo Penal: 
entre prática e ciência. Curitiba: Luiz Carlos Estudos Jurídicos, 2013, pp. 151 e ss.
21 Tradução livre de:„Ein Beweisantrag ist abzulehnen, wenn die Erhebung des Beweises 
unzulässig ist. Im übrigen darf ein Beweisantrag nur abgelehnt werden, wenn eine 
Beweiserhebung wegen Offenkundigkeit überflüssig ist, wenn die Tatsache, die bewiesen 
werden soll, für die Entscheidung ohne Bedeutung oder schon erwiesen ist, wenn das 
Beweismittel völlig ungeeignet oder wenn es unerreichbar ist, wenn der Antrag zum Zweck der 
Prozeßverschleppung gestellt ist oder wenn eine erhebliche Behauptung, die zur Entlastung 
des Angeklagten bewiesen werden soll, so behandelt werden kann, als wäre die behauptete 
Tatsache wahr.”
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decisão do juiz penal (frustra probatur quod, probatum non rèlevat)22. 

 De tal maneira, considerando-se que incumbe ao juiz, “prover a 
regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos”, 
bem como velar pelo respeito ao “princípio da celeridade processual (art. 5º, 
inciso LXXVIII, da Lex Fundamentalis)” 23, pode-se concluir que o pedido de 
produção de provas pode ser indeferido nos seguintes casos: (3.1.) provas 
impertinentes; (3.2.) provas irrelevantes e (3.3.) provas protelatórias. 

3.1. Das provas impertinentes 

 O primeiro motivo que autoriza o indeferimento do pedido de 
provas é quando esta se afigura impertinente para o julgamento do processo 
penal. 

 Sobre a prova impertinente (prova sem significado para a decisão), 
VOLK afirma: 

“O fato que se pretende provar somente não tem significado para a decisão 
(für die Entscheidung ohne Bedeutung) quando ele não é suscetível de 
afetar, de alguma forma, a decisão, seja por razões fáticas ou seja por 
razões jurídicas. ” 24 

 A impertinência da prova por razões fáticas ocorre quando não há 
qualquer conexão entre os fatos que se pretende provar e a acusação, sendo 
que se trata de uma prova que o Judiciário pode obter, mas não quer25.

 Já a impertinência por razões jurídicas ocorre quando a prova que 
se pretende ver realizada já foi produzida e conhecida em outro processo 
penal em que houve condenação transitada em julgado e que já não pode 

22 CORDERO, Franco. Procedura Penale. 9a ed. Milano: Giuffrè, 2012, p. 571.
23  STJ - HC 132.908/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2009, 
DJe 13/10/2009.
24 VOLK, Klaus. Grundkurs StPO, 7. ed. München: Beck, 2010, p. 233.
25 VOLK, Klaus. Op. cit., p. 233.
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mais ser questionada26. Por exemplo, se a denúncia imputa ao réu José a 
participação, por cumplicidade, em um crime de tentativa de homicídio (v.g. 
entrega da arma do crime), não é juridicamente pertinente para o processo 
de José comprovar que a desistência ocorrida na execução material do crime 
por Joaquim foi voluntária, uma vez que já demonstrada a involuntariedade 
dessa desistência no processo penal em que Joaquim foi condenado27.

 A prova pertinente deve estar estritamente vinculada a tudo que 
corresponda ao modelo legal aplicável ao caso em julgamento, como, por 
exemplo, os elementos constitutivos do delito, os fatos que possam levar à 
de justificação ou à exculpação, as circunstâncias do fato e as condições e 
dados relevantes para a aplicação da pena28.

 Nesse sentido, assim sintetizam HORVITZ LENNON e LÓPEZ MASLE:

“Os fatos que serão matéria de prova são assim todos aqueles que, 
individualmente ou em seu conjunto, permitam estabelecer algum 
dos elementos do delito ou, em sentido contrário, questioná-los. Em 
outras palavras, se considerarmos que a pretensão punitiva deve estar 
concretizada, em cada caso, na imputação de um ou mais fatos, que, 
conforme a lei penal substantiva, constituem um delito determinado, serão 
fatos pertinentes aqueles que confirmam ou excluam a concorrência dos 
elementos do crime, a participação punível do acusado e as circunstâncias 
modificadoras da responsabilidade penal incluídas na acusação.” 29

 De tal maneira, fatos que não guardem qualquer vinculação com a 
imputação que delimita o objeto do específico processo penal a que o réu 

26 VOLK, Klaus. Op. cit., p. 233.
27 VOLK, Klaus. Op. cit., p. 233.
28 CORDERO, Franco. Op. cit., p. 571. Conforme afirma GOMEZ COLOMBER: “(...) dentre os 
fatos que são importantes para a decisão, ou seja, dentre os fatos que necessitam de provas, 
devem ser diferenciados, por sua vez, em fatos diretamente importantes, indícios e fatos 
auxiliares. Os primeiros são aqueles que fundam ou excluem por si mesmo a punibilidade; os 
indícios são os fatos que permitem chegar a um fato diretamente importante; os últimos são 
aqueles que permitem chegar à qualidade de um meio de provas.” GOMEZ COLOMBER, JUAN-
LUIS. El Proceso Penal alemán: introducción y normas basicas. Barcelona: Bosch, 1985, p. 129. 
Sobre a pertinência da prova para demonstrar a credibilidade ou não de um meio de prova, 
veja-se: HORVITZ LENNON, María Inés; LÓPEZ MASLE, Julián. Op. cit., pp. 134-136. Assim, 
também, ROXIN, Claus. Op. cit., pp. 186-187.
29 HORVITZ LENNON, María Inés; LÓPEZ MASLE, Julián. Op. cit., pp. 132-133.
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responde afiguram-se impertinentes.
 
 Veja-se que não é possível enumerar previamente o que é pertinente 
ou não para o processo penal30, devendo, pois, o juiz analisar cada caso 
concreto para poder fazer esse juízo de valor.

 Uma questão interessante – e que tem enorme repercussão prática 
– diz respeito à pertinência ou não da produção de provas com o objetivo 
de demonstrar que o acusado era “pessoa de bem”: as denominadas 
testemunhas abonadoras.

 A rigor, em um Direito penal democrático, toda a conduta social do 
acusado que não seja proibida em lei deveria ser um fato irrelevante para o 
julgamento do processo penal a que ele responde, o que levaria a conclusão 
evidente de que eventual pedido de produção de prova com o objetivo de 
demonstrar a sua boa conduta social deveria ser tida como impertinente e, 
portanto, o pedido deveria ser indeferido31.

 Ocorre, porém, que, considerando-se as disposições expressas do 
Código Penal no sentido a emprestar relevância legal à conduta social do 
acusado (v.g. artigos 44, II; 59, caput; 71, parágrafo único; 77, II), ainda que, 
em nossa opinião, de maneira inconstitucional, e tendo em conta que muitos 
juízes continuam a aplicar referidos dispositivos, tais pedidos de prova 
ilegitimamente acabam ganhando pertinência. Mas isso, em minha opinião, 
não deveria ser assim, com exceção dos processos penais cujo julgamento 
é feito pelo Tribunal do Júri, em que os jurados julgam com base em sua 
convicção íntima.

30 CORDERO, Franco. Op. cit., p. 571.
31 Sobre o tema, veja-se o que afirma MENDONÇA: “Questão que poderá ser levantada é sobre 
a pertinência e/ou relevância da chamada testemunha de antecedentes ou de ‘canonização’, 
que nada sabe sobre os fatos, mas que é arrolada com o único propósito de depor sobre 
a conduta social do acusado. Como estas testemunhas, em princípio, podem auxiliar na 
formação da convicção do magistrado, especialmente no tocante às circunstâncias judiciais 
do art. 59 do CP, entendemos que o juiz deve permitir a produção da prova nesta hipótese. No 
entanto, se o magistrado vislumbrar que se trata de medida meramente procrastinatória, com 
o intuito, por exemplo, de ocorrência da prescrição, poderá indeferir a sua oitiva.” MENDONÇA, 
Andrey Borges de. Manual do Procurador da República: teoria e prática. Salvador: Juspodvm, 
2013, p. 477. 
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 Desse modo, verifica-se que as partes têm direito de produzir provas 
pertinentes32, não tendo, porém, a toda evidência, o direito potestativo de 
impor a produção de provas que não guardem relação de pertinência com o 
processo penal, o que gera, como consequência, o dever judicial de indeferir 
tais pedidos, como forma de assegurar o direito das partes a um processo 
sem dilações indevidas. 

3.2. Das provas irrelevantes

 As provas irrelevantes, por sua vez, são aquelas que, muito embora 
sejam pertinentes para o processo penal, não precisam ser produzidas, ou 
seja, a sua produção é inconveniente, irrelevante naquele determinado 
processo penal.

 Exemplos clássicos das provas irrelevantes são as provas para 
demonstrar fatos notórios ou fatos já comprovados.

 Fatos notórios são aqueles de conhecimento geral de determinada 
comunidade e, como consequência, também conhecidos pelos juízes33. 
Nesse sentido, explica ROXIN:

“Notórios são, antes de tudo, os denominados fatos por todos conhecidos. 
Eles pertencem a fatos da natureza (p. ex. o momento de um eclipse da 
lua) e os acontecimentos históricos (p. ex. o assassinato de pessoas judias 
em campos de concentração, BGH NStZ 94, 140), assim como, em geral, 
todos aqueles fatos dos quais normalmente tem conhecimento as pessoas 
sensatas ou sobre os quais elas podem se informar em fontes confiáveis 
(enciclopédia, mapas e similares) (BGHSt 6, 293; 26, 59). Também é possível 

32 PEDRÁZ PENALVA, Ernesto. Op. cit., p. 321. Referido autor afirma, ainda, que: “É por isso que 
a jurisprudência do Tribunal Constitucional [espanhol] vem reassentando o caráter da prova 
como íntimo correlato e consequência do direito de defesa, reafirmando uma e outra vez: 1) 
a existência do direito de que a prova pertinente proposta em tempo e forma seja admitida 
pelos juízos e tribunais ordinários (SSTC 40/1986, 196/1988 e 87/1992); 2) a atribuição a eles 
do requisito exclusivo da relevância entre os meios de prova propostos pelas partes e o objeto 
de que se trate em cada caso (SSTC 55/1984 e 22/1990); e 3) a obrigação de motivar de 
maneira adequada as razões pelas quais determinado meio de prova resulta impertinente 
(SSTC 40/1986, 51/1985 e 233/1992).” PEDRÁZ PENALVA, Ernesto. Op. cit. p. 324.
33 CAROCCA PÉREZ, Álex. Manual el Nuevo Sistema Procesal Penal Chileno. 5a ed. Santiago: 
Legal Publishing Chile, 2009, p. 147.
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apresentar um conhecimento semelhante quando o conhecimento está 
limitado a um círculo determinado de pessoas (p. ex. os habitantes da 
cidade X com relação a situação local).” 34

 De tal maneira, por exemplo, em um processo penal em que se 
imputa a prática do crime de perturbação de culto (CP, art. 208), é totalmente 
irrelevante o pedido com o objetivo de comprovar que o altar e a cruz de um 
igreja católica são objetos de culto religioso. 

 Da mesma forma, para comprovar a majorante do tráfico 
internacional de entorpecentes (Lei n. 11.343/06, art. 40, I) não é necessária 
a realização de perícia, sendo de conhecimento notório que um determinado 
município em que o acusado embargou no avião pertence a determinado 
país e o município em que o réu desembarcou e foi preso pertence ao Brasil.

 É claro que nem todos fatos notórios dispensam a produção de 
prova. A morte de um famoso político, por exemplo, ainda depende de 
um exame de necropsia dada a obrigatoriedade da realização desse exame 
(CPP, art. 162) 35 ou o fato de uma famosa atriz ter sabidamente apanhado 
do marido, não dispensa a realização do exame de lesão corporal, dada a 
necessidade da realização de exame de corpo de delito nas denominadas 
infrações penais não transeuntes, ou seja, que costumam deixar vestígios 
materiais36.

 Por sua vez, o pedido de produção de prova já realizada nos autos, da 

34 ROXIN, Claus. Op. cit., p. 187. ROXIN fala também dos fatos notórios judiciais, que são 
aqueles conhecimentos a que o juiz chegou, de modo confiável, por conta de seu ofício 
judicial. Cf.: ROXIN, Claus. Op. cit., pp. 187-188.
35 Nesse sentido afirma GRECO FILHO: “Diferentemente do que ocorre no processo civil, 
no processo penal os fatos notórios também dependem de prova se corresponderem a 
elementares do tipo penal. Não é porque a morte de alguém seja fato notório que poderá 
ser dispensado o exame de corpo de delito. São dispensados de prova os fatos notórios 
circunstanciais, observando-se que basta a notoriedade relativa, que é aquela que abrange o 
local do processo e o tribunal que julgará em segundo grau.” GRECO FILHO, Vicente. Manual de 
Processo Penal. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 187. Discordamos do autor quando afirma 
que todas as elementares do crime, mesmo quando forem notórias, devem ser provadas. Há 
casos excepcionais, conforme consignado acima no exemplo da cruz e do altar, em que os 
fatos notórios não precisam ser provados, mesmo quando elementares do tipo penal.
36 Cf.: LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit., pp. 618-627.



283

mesma forma, afigura-se irrelevante, devendo o pedido para a sua produção 
ser indeferido.

 O pedido, por exemplo, de juntada de uma fotografia ou de 
documentos que já se encontram nos autos deve ser indeferido, uma vez 
que essa prova é irrelevante para o processo.

 O tema das provas já produzidas, ainda que pareça banal, tem 
especial relevância em muitos casos.

 Na prática há vários casos em que o Ministério Público ou a defesa 
juntam diversas cópias do mesmo documento, gerando uma verdadeira 
“poluição processual”, o que prejudica sobremaneira a análise dos autos 
e, em muitos casos, tal expediente é utilizado como estratégia para tentar 
atrasar a tramitação processual37.

 Não raro, por exemplo, em processos penais em que se imputa 
fraude a licitação, constata-se a existência de várias cópias do mesmo 
procedimento licitatório, do mesmo contrato administrativo, etc.

 O pedido de juntada aos autos desses documentos repetidos deve 
ser firmemente indeferido pelo juiz, dado que são provas irrelevantes. 

 Evidentemente há casos em que esse cotejo sobre serem ou não 
repetidos os documentos juntados é bastante complexo, sendo que, uma 
solução interessante para esse problema, é que o juiz – caso desconfie de que 
há provas repetidas - determine que a parte apresente o rol dos documentos 
que junta com a denúncia ou com a resposta à acusação, facilitando, pois, o 
juízo de admissibilidade dessa prova. 

 Ainda sobre esse tema, não se pode ignorar que o Ministério Público, 
as vezes, encontra dificuldades em selecionar os documentos efetivamente 
relevantes para o processo penal pois, normalmente, eles já vem encartados 
no inquérito policial. 

37 Nesse último caso a prova, além de desnecessária, seria protelatória. Vide a respeito o item 
3.3. infra
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 Nesses casos, busca o Ministério Público preservar o histórico da 
tramitação do inquérito policial, bem como evitar eventuais alegações 
da defesa no sentido de que estaria ocultando documentos relevantes 
produzidos no inquérito policial.

 Uma boa solução, porém, para os casos mais complexos, seria a 
extração pelo Ministério Público de fotocópia exclusivamente dos elementos 
de informação relevantes para o processo penal juntando-os com a denúncia, 
ao mesmo tempo em que requer seja determinado o apensamento do 
inquérito policial ao processo penal que se pretende ver instaurado.

3.3. Das provas  protelatórias 

 Outro motivo para o indeferimento do pedido de provas é quando 
estas manifestem um propósito nitidamente protelatório, revelando, pois, 
um abuso do direito de petição de prova, consistente no emprego de 
expedientes que busquem apenas o retardo da tramitação processual38. 

 O pedido da prova com caráter protelatório pode até mesmo ser 
pertinente ou relevante, porém, expressa uma finalidade obscura consistente 
no atraso da tramitação processual.

 A respeito dos denominados pedidos protelatórios de prova, VOLK 
esclarece que:

“Para avaliar se um pedido de provas tem finalidade procrastinatória não 
basta constatar apenas que ele leva a um atraso do processo (§ 246, 1). 
Além disso, ele deve preencher três requisitos:
- A obtenção de provas levaria a um atraso substancial no encerramento do 
processo (fator objetivo do tempo).
- O pedido de provas não traria nada de importante para o processo 
(prognose do Judiciário).
- O requerente sabe disso e não tem outro objetivo que não o atraso do 
processo (intenção).”39

38 GÖSSEL, Karl-Heinz. El Proceso Penal ante el Estado de Derecho: Estudios sobre el Ministerio 
Público y la prueba penal. Lima: Grijley, 2004, p. 154.
39 VOLK, Klaus. Op. cit., p. 234.



285

 Há quem defenda, porém, como NIEMÖLLER, que a intenção de 
procrastinar o feito é suficiente para o indeferimento da prova, sendo que 
os dois outros critérios acima indicados funcionariam como indícios dessa 
intenção40.

 Ademais, é importante consignar que o BGH (Bundesgerichtshof) – 
Tribunal alemão semelhante ao nosso STJ – indicou que pretende deixar de 
lado o critério do atraso substancial (BGH NStZ 2007, 659). Nesses casos, 
o juiz presidente pode conceder ao requerente novo prazo para indicação 
de provas com o objetivo de que explique o que pretendia com a prova 
requerida, propiciando, assim, que o magistrado tenha acesso a indícios 
mais significativos a respeito da eventual intenção procrastinatória do 
requerente41. 

 O fato é que, na prática, são empregados inúmeros expedientes com 
o objetivo único e exclusivo de atrasar o curso do processo, buscando, com 
isso, eventual relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo; criar 
dificuldades na produção das provas pertinentes e relevantes, por conta do 
esquecimento, mudança de endereço ou mesmo desinteresse das vítimas 
no processo; ou mesmo objetivar o transcurso do prazo prescricional, com a 
consequente extinção da pretensão punitiva Estatal.

 Assim, é de rigor que o magistrado fique bastante atento para não 
permitir esse abuso do direito de petição de provas, ao mesmo tempo em 
que deve cuidar para não cercear a defesa ou acusação.

 De todo modo, há expedientes clássicos que buscam apenas o 
retardamento da tramitação processual, tais como: (i) arrolar testemunhas 
que residam em comarcas distantes ou com notório excesso de prazo, 
apenas para atrasar a marcha processual; (ii) arrolar testemunhas que 
residam no exterior, como ocorreu no caso aqui examinado, em que o Min. 
Felix Fischer, corretamente reconheceu como legítimo o indeferimento do 

40 VOLK, Klaus. Op. cit., p. 234.
41 VOLK, Klaus. Op. cit., p. 235.
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pedido de provas42; (iii) arrolar testemunhas que gozem da prerrogativa de 
serem “inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o 
juiz” (CPP, art. 221); (iv) arrolar testemunhas que estejam frequentemente 
fora de suas residências, como caminhoneiros, pessoas que viajam bastante 
a trabalho; (v) indicar testemunhas com endereço errado ou inexistente. 

 Assim, apesar da dificuldade de identificar-se os pedidos de prova 
com caráter protelatório, é importante que os juízes criminais estejam 
atentos a essas manobras e os Tribunais tenham a coragem de manter esses 
indeferimentos, quando devidamente fundamentados.

 
4. Do conteúdo do requerimento de provas

 É corolário do princípio do contraditório e do devido processo legal 
(sistema acusatório) que as partes tenham direito a formular pedido de 
produção de provas43, sendo que há um momento adequado para que se 
faça tais requerimentos (v.g. na prova testemunhal o momento adequado 

42 O correto fundamento utilizado pelo Min. Fischer foi o seguinte: “Testemunha é a pessoa 
que depõe sobre o fato criminoso ou suas circunstâncias, tanto que o próprio Código de 
Processo Penal autoriza que não seja computada como testemunha (por não poder ser 
assim considerada!) aquela que, não obstante arrolada tempestivamente, nada souber 
que interesse à decisão da causa (art. 209, § 2o, parte final do CPP). Assim, o indeferimento 
justificado da inquirição de testemunha, longe de implicar em violação ao princípio da ampla 
defesa, se apresenta, a uma, como medida em perfeita consonância com as funções do juiz no 
processo penal a quem, segundo o art. 251 do CPP, incumbe prover à regularidade do processo 
e manter a ordem no curso dos respectivos atos e, a duas, como providência concordante, 
coerente com o princípio da celeridade processual ou razoável duração do processo (art. 5o, 
inciso LXXVIII, da Lex Fundamentalis). 
Desta forma, no caso, se mostra evidente a prescindibilidade (ou porque não dizer até 
inocuidade!) da inquirição das testemunhas arroladas, afinal, a própria paciente asseverou 
que elas não tinham qualquer conhecimento sobre o fato criminoso em apuração. 
O indeferimento, in casu, era medida que se impunha, pois como as testemunhas indicadas 
residem no exterior, seria necessária a expedição de cartas rogatórias para ouvi-las, sabendo, 
de antemão, que nada esclareceriam a respeito do crime ou suas circunstâncias, o que 
redundaria apenas na procrastinação do feito e da prisão cautelar da paciente.” Corpo do 
acórdão: STJ - HC 132.908/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 13/08/2009, 
DJe 13/10/2009.
43 Veja-se que isso nem sempre foi assim. Não faz muito tempo, o interrogatório do acusado 
era visto como ato privativo do magistrado, sendo que as partes não tinha sequer direito de 
formular perguntas. Sobre um pequeno histórico acerca da evolução do direito de petição de 
provas, confira-se: GÖSSEL, Karl-Heinz. Op. cit., p. 139 e ss.
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para arrolar testemunhas pela acusação é na denúncia ou queixa e para 
a acusado é o da defesa à acusação) e um momento para acolher ou não 
esse pedido (normalmente no ato que designa a audiência ou logo após o 
requerimento da prova).

 A rigor, há duas formas de requerimento de prova: i) a petição para 
que se determine a produção de um concreto e determinado meio de prova, 
como por exemplo, o pedido de prova testemunhal a ser produzida em 
audiência; e ii) o oferecimento de provas, em que, desde já, se apresenta ao 
juiz a prova produzida, como é o caso, por exemplo, do pedido de juntada de 
documentos. 

 Geralmente, tais requerimentos devem estar amparados em 
elementos de informação constantes nos autos que permitam ao magistrado 
fazer um juízo acerca de sua admissibilidade, avaliando se o pedido tem 
pertinência, relevância e se não é protelatório.

 Assim, se o Ministério Público, por exemplo, arrola alguma 
testemunha que não foi ouvida na investigação pré-processual ou que não 
foi referida em nenhum dos elementos de informação ali produzidos, deverá 
explicitar qual é a justificativa para a produção dessa prova.

 Da mesma forma, a defesa, quando arrola testemunhas das quais 
não se tenha informações na fase investigatória, deverá fundamentar essa 
pertinência, relevância e a natureza não-procrastinatória da prova que 
pretende produzir. 

 Tal providência, tanto pela acusação, quanto pela defesa, afigura-se 
imprescindível para permitir que o juiz faça a decisão de admissibilidade, 
pois, caso contrário, o pedido de provas se trasmudaria em uma verdadeira 
requisição de provas pelas partes, o que é incompatível com a função de 
presidência do processo exercida pelo Poder Judiciário44.

44 Aliás, é justamente nesse sentido a redação do art. 222-A do CPP, que estabelece que: “As 
cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, 
arcando a parte requerente com os custos de envio.” 
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 Assim, como todo pedido formulado em juízo, deve o pedido de 
produção probatória estar dotado das razões de convencimento que levem 
o juiz a deferir esse requerimento.

 Tal dever de fundamentar o pedido de provas, indicando os 
motivos que justifiquem sua produção, é bom frisar, não viola qualquer 
direito – especialmente da defesa - de desenhar uma estratégia de somente 
demonstrar tais motivos por ocasião da produção de provas, uma vez 
que o nosso sistema estabelece um momento adequado para o pedido e 
admissibilidade da prova, não havendo, pois, a possibilidade de apresentação 
de “provas-surpresa”.

 Na prática, porém, o que se verifica é que as partes simplesmente 
arrolam testemunhas e o juiz acaba as deferindo sem maiores indagações.

 Nos casos menos complexos, em que fica evidente a importância 
das provas indicadas, é até possível fiscalizar com menor rigor os pedidos 
formulados pelas partes.

 Nos casos complexos, porém, em que a tramitação processual já é 
insitamente mais demorada, é fundamental que o juiz exerça rigorosamente 
o controle sobre a prova que se pretende produzir.

 É prudente, entretanto, - ainda que não seja obrigatório – que 
quando o juiz verificar que a prova que se pretende produzir pode ser 
impertinente, irrelevante ou ter natureza protelatória, que o magistrado 
determine a intimação do requerente para justifique concretamente a 
necessidade da prova que pretende produzir, sob pena de indeferimento. 
Aliás, essa é providência sugerida pelo Bundesgerichtshof (BGH) alemão no 
caso acima noticiado (BGH NStZ 2007, 659).

 Desse modo, fica claro que é dever dos requerentes demonstrar a 
importância da prova que pretendem produzir, sendo que o dever correlato 
do magistrado é o de fundamentar concretamente o indeferimento de 
eventuais pedidos. 

 Ao proceder dessa maneira, não há dúvidas que se atenderá ao 
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princípio da celeridade, em que se consagra um processo penal sem dilações 
indevidas, resguardando tempo e recursos dos atores processuais para a 
produção de provas que efetivamente tenham alguma importância para a 
condenação ou absolvição do acusado.

5. Conclusão 

 Com essas pequenas reflexões espera-se contribuir para o 
cumprimento efetivo do mandado de celeridade processual, sem descurar, 
porém, dos direitos e garantias das partes, em especial do direito à ampla 
defesa.

 Já está na hora de que nos fóruns criminais se passe a exigir das partes 
que fundamentem adequadamente seus pedidos de produção probatória, 
bem como que se realize um efetivo controle desses requerimentos, 
indeferindo os pedidos impertinentes, irrelevantes e protelatórios.

 Afinal, em um país em que há uma carência de recursos e excesso de 
processos, não se pode se dar ao luxo de gastar tempo e dinheiro com provas 
que não tem a menor transcendência para o julgamento dos casos penais.
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