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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa foi realizada mediante averiguação bibliográfica de legislação, doutrina e 

jurisprudência pátrias e estrangeiras, em âmbito processual civil e penal, sob o enfoque 

comparativo no que diz respeito à persuasão racional e às limitações probatórias incidentes 

em ambas as sedes analisadas. O estudo adota como referencial teórico a concepção de 

Dworkin do direito como integridade, em compatibilização com a doutrina da prioridade 

local – que determina o respeito aos limites das subdivisões do direito, delineadas na 

prática pela comunidade –, ao analisar a diversidade de princípios morais, políticos e 

jurídicos subjacentes ao sistema de apreciação das provas no direito processual civil e no 

direito processual penal. As limitações ao livre convencimento, (traduzido na fórmula da 

persuasão racional), são avaliadas na medida em que influenciem ou contribuam para a 

análise dos sistemas de apreciação adotados, sem pretensão de esgotamento do tema das 

limitações probatórias. A comparação dos sistemas de persuasão racional civil e penal é 

realizada sob a perspectiva das tendências a um processo ideal e garantista em cada uma 

destas esferas. A partir desta avaliação, é demonstrado que, embora seja usual a assertiva 

de que ambos os sistemas se guiem pela livre persuasão racional do juiz quanto à 

apreciação das provas, a aplicação desse princípio se materializa de maneira diversa no 

processo civil e no processo penal, devido às distintas finalidades e estruturas de cada um 

dos processos que, por sua vez, são determinadas por princípios morais, políticos e 

jurídicos de ordem diversa.  

 

 

Palavras-chave: provas; limitações; persuasão racional; direito processual civil; direito 

processual penal. 

  



ABSTRACT 

 

The present study was conducted based on a bibliographic examination of Brazilian and 

international legislation, doctrine and jurisprudence comparing civil and criminal 

procedures in respect of rational persuasion and probative limitations occurring to the two 

areas under analysis. The theoretical reference for this study was based on Dworkin’s 

concept of the “right as integrity” compatible with the “local priority doctrine” – which 

establishes respect to the limits of Law subdivisions, outlined in practice by the 

community, when analyzing the diversity of moral, political and legal principles that 

underlie the system for evidence consideration in civil procedural Law and in criminal 

procedural Law.  Limitations of free persuasion, (translated into the “rational persuasion 

formula”) are evaluated in as much as they influence or contribute to the analysis of the 

consideration systems adopted without intending to exhaust the theme of probative 

limitations.  

Comparison of the systems of civil and criminal rational persuasion is made from the 

perspective of trends to an ideal and assured procedure in each one of these spheres. From 

this evaluation, we demonstrate that, although it is an usual assertion that both systems are 

guided by the Judge’s free rational persuasion as to evidence consideration, application of 

this principle to civil or criminal procedure differs due to distinct purposes and structures 

of each one of the procedures which, in turn, are determined by moral political and legal 

principles of a different order.  

 

 

 

KEY WORDS: evidence; limitations; rational persuasion; civil procedural law, criminal 

procedural law. 

 

  



RIASSUNTO 

 

La ricerca è condotta attraverso un'indagine bibliografica comparata di legislazioni, 

giurisprudenza e dottrine nazionali ed estere in materia civile e penale, riguardo la 

persuasione razionale e i limiti probatori incidenti in entrambe le sedi analizzate. 

Lo studio adotta come riferimento teorico la concezione di Dworkin del “diritto come 

integrità”, in conformità con la “dottrina della priorità locale” – che sancisce il rispetto dei 

limiti delle suddivisioni del diritto, delineate nella pratica dalla comunità, - per analizzare 

la diversità dei principi morali, politici e giuridici alla base del sistema di valutazione delle 

prove in materia di procedura civile e penale. 

I limiti al libero convincimento, ovvero la "persuasione razionale”, sono valutati secondo 

la misura con cui questi influenzano o contribuiscono all'analisi dei sistemi di valutazione 

adottati, senza pretesa di esaurire l'argomento delle limitazioni probatorie. 

Il confronto dei sistemi di persuasione razionale civile e penale è condotta dal punto di 

vista della tendenza a un processo ideale e garantista in ciascuna di tali aree. Da questa 

valutazione si dimostra che, nonostante sia comune l’affermazione che entrambi i sistemi 

siano guidati da libera persuasione razionale del giudice in materia di valutazione delle 

prove, l'applicazione di questo principio è sancito in modo diverso nel procedimento civile 

e penale, a causa delle diverse finalità e strutture di ciascun procedimento. Tali strutture e 

finalità, a loro volta, sono determinate da differenti principi morali, politici e giuridici. 

 

 

 

PAROLE CHIAVE: prove, limitazioni, persuasione razionale, diritto processuale civile, 

diritto processuale penale. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A interpretação do direito pressupõe coerência de valores no seio da 

comunidade; por isso, a adoção de soluções justas depende da análise dos princípios 

morais e jurídicos adotados por esta comunidade, bem como, em se tratando de questão 

que verse sobre o interesse público, dos princípios políticos.1 

A identificação desses princípios comunitários deve partir da busca de uma 

justificativa da coerção exercida pelo direito e não, simplesmente, da verificação pretérita 

do modo pelo qual foram aplicadas as leis e os precedentes judiciais. Daí, segundo Ronald 

Dworkin, entender-se a integridade como virtude política, exigência do próprio Estado de 

direito,2 ao lado dos princípios da justiça, do devido processo e da equidade. A integridade 

corresponde à visão do direito como um todo, legitimado por princípios gerais e 

duradouros.3 As atuações legislativa e jurisdicional devem partir desse conjunto de 

princípios, sob pena de se considerar arbitrária a atuação do Estado em qualquer das 

esferas. 

Ao lado desta concepção do direito como integridade surge também a noção da 

relevância prática das subdivisões do direito, denominada por Dworkin doutrina da 

prioridade local.4 Compatibilizam-se: de um lado, a necessidade de encarar o direito como 

um todo cuja interpretação é determinada por um conjunto minimamente coerente de 

princípios morais, políticos e jurídicos circunscritos a certa comunidade; e, de outro, a 

constatação de que a subdivisão desse todo em partes é útil à prática jurídica, pois propicia 

ao legislador – na elaboração da norma abstrata – e ao intérprete – no momento da 

aplicação do direito – uma percepção mais clara dos princípios comunitários que orientam 

o direito em segmentos específicos da realidade. 

Estas concepções (direito como integridade e doutrina da prioridade local) 

servirão de referencial teórico à pesquisa que se inicia e serão analisadas com mais vagar 

no capítulo primeiro deste trabalho.  
                                                
1 DWORKIN, Ronald. O império do Direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo; revisão técnica de Gildo 
Sá Leitão Rios. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, pp. 211 e ss., 291, e passim. 
2 Op. cit., pp. 291 e ss.. 
3 Não são, entretanto, valores perenes, já que a teoria interpretativa de Dworkin reconhece a transformação 
axiológica da comunidade com o decurso do tempo. 
4 Op. cit., pp. 300 e ss.. 
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Sem a pretensão de qualquer elaboração teórica no âmbito filosófico, a teoria 

de Dworkin será utilizada como ponto de partida para a análise dos sistemas probatórios 

civil e penal. A partir dela é que será investigada a incidência dos princípios que orientam 

o sistema probatório no processo civil e no processo penal, com o objetivo de analisar o 

critério regente do convencimento do juiz em cada um deles.  

São escassas as abordagens doutrinárias sobre o livre convencimento do juiz – 

ou, na dicção mais recente, sobre a livre persuasão racional –, fato que se deve, em larga 

medida, ao frequente desinteresse dos juristas pelos aspectos atinentes à teoria da prova.5 

Assim, fica comprometida a delimitação exata do sistema probatório adotado pelo direito 

brasileiro quanto à forma de apreciação das provas pelo juiz tanto no direito processual 

civil como no direito processual penal. Acredita-se que esta delimitação depende, em 

grande medida, da compreensão das regras de limitação probatória que incidem, direta ou 

indiretamente, sobre a liberdade de convencimento do juiz, sempre à luz dos princípios que 

as orientam.6 

Por outro lado, a necessidade de uma análise comparativa entre os sistemas 

probatórios civil e penal se justifica pela disparidade dos valores jurídicos que orientam o 

direito processual civil e o direito processual penal. Desponta, sob esta perspectiva, a 

importância da doutrina da prioridade local, que orientará o estudo das limitações à livre 

persuasão racional.  

                                                
5 Nesse sentido, entre outros, NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice. 
Milano: Giuffrè, 1974, p. 9, obra que demonstra os diversos sentidos da expressão livre convencimento; 
PATTI, Salvatore. Libero Convincimento e valutazione delle prove. Rivista di Diritto Processuale. Ano 
XL, n. 3. Padova: CEDAM, 1985, p. 482. Em apresentação a uma das obras de Jordi Ferrer Beltrán (Prova e 
verità nel diritto. Bologna, Società editrice il Mulino, 2004, p. 7), Michele Taruffo faz alusão ao longo 
período de desatenção e silêncio que os teóricos e filósofos do direito dedicaram à matéria probatória; mais 
adiante, na introdução à citada obra (op. cit., p. 13), o próprio Ferrer Beltrán aponta a insuficiência de estudos 
doutrinários no campo probatório. No prólogo de obra mais recente sobre o tema (NIEVA FENOLL, Jordi. 
La valoración de la prueba. Madrid/Barcelona/Buenos Aires: Marcial Pons, 2010, p. 15), Taruffo reitera a 
natureza lacunosa dos estudos sobre o livre convencimento, lembrando que, com exceção das obras de Jordi 
Nieva Fenoll e de Ferrer Beltrán, a matéria tem sido tratada de forma fragmentada por poucos autores, com 
abordagens tendentes à generalização e à abstração.  
6 E, neste ponto, observa-se também a escassez de estudos acerca da razoabilidade e pertinência das 
limitações probatórias que incidem sobre a persuasão racional, sobretudo no âmbito do direito processual 
civil. No processo penal, a material costuma ser abordada na ótica da vedação à provas ilicitamente obtidas. 
Pode-se, todavia, verificar uma sistematização mais complete na obra de Antonio Magalhães Gomes Filho 
(GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997, especialmente Capítulo IV, intitulado “Limites ao direito à prova: admissibilidade, 
pertinência, relevância.”). No processo civil, merecem registro os estudos de Leonardo Greco (Limitações 
probatórias no processo civil, Revista Eletrônica de Direito Processual - REDP, v. 4, ano 3, jul-dez 2009, 
disponível em http://www.redp.com.br., acesso em 4.6.2012, 4-28; Instituições de Processo Civil. Volume 
II: Processo de Conhecimento. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Gen-Forense, 2011, pp. 111 e ss..), que serão 
amplamente referidos no decorrer deste trabalho. 
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Neste cenário, há autores que questionam, inclusive, a viabilidade da 

manutenção de uma teoria geral do processo que seja apta a reunir conceitos e princípios 

basilares que informem tanto o processo civil quanto o penal. A esse propósito, Rogério 

Lauria Tucci preconiza a existência autônoma de uma teoria geral do processo penal, 

própria e inconfundível com a do processo civil.7 Em que pese a importância deste 

instigante debate, a questão da sistematização metodológica das teorias do processo não 

será objeto desta investigação, que se restringe à análise da atividade probatória sob o 

enfoque da formação do convencimento do órgão jurisdicional acerca das questões 

fáticas.8 

Especificamente no âmbito da teoria das provas, tendo em vista a relação 

intrínseca entre a atividade probatória e os valores subjacentes ao direito9, surge o 

questionamento correlato acerca da possibilidade de generalização da teoria das provas 

civis e penais, o que será abordado sob a ótica dos sistemas de apreciação adotados em 

cada sede, tendo em vista o fundamento e a natureza das limitações probatórias aplicáveis 

ao convencimento judicial no processo civil e no processo penal.  

Ora, se já é controvertida a possibilidade de se conceber uma teoria geral do 

processo capaz de englobar processo civil e processo penal, com muito mais razão se 

justifica a análise comparativa da teoria da prova nas duas esferas, por se tratar de matéria 

específica.  

Independentemente da posição que se adote quanto ao debate sobre a 

viabilidade de uma teoria geral do processo, não se pode afastar a existência de 

discrepâncias entre o processo civil e o processo penal, o que se observa tanto sob o prisma 

da finalidade, como sob a perspectiva da estrutura da relação processual.  

                                                
7 TUCCI, Rogério Lauria. Considerações Acerca da Impossibilidade de uma Teoria Geral do Processo. 
Revista do Advogado nº 61. Associação dos Advogados de São Paulo, Novembro/2000, pp. 89-103; Id., 
Teoria do Direito Processual Penal: Jurisdição, ação e processo penal (estudo sistemático). São Paulo: 
Revista dos Tribunais, pp. 17-55. Em sentido contrário, por uma teoria geral do processo, com fundamentos 
de natureza filosófica e epistemológica, cf. DIDIER, Fredie. Sobre a teoria geral do processo, essa 
desconhecida. Salvador: Podivm, 2012. 
8 Note-se que a discussão sobre a dissociação ou não da teoria geral dos processos civil e penal envolve a 
análise de institutos fundamentais à teoria do processo – jurisdição, ação e processo –, além de outros 
conceitos – tais como o de “partes” e “lide” – nos âmbitos civil e penal. Tais questões fogem à análise da 
valoração judicial da prova. Assim, parece correto afirmar que, embora a controvérsia sobre a existência de 
uma teoria geral do processo reforce a necessidade de um estudo comparativo de quaisquer institutos de 
processo civil e penal – especificamente do direito probatório -, as diferenças de tratamento eventualmente 
constatadas não conduzirão, necessariamente, à confirmação da inexistência de uma teoria geral. A teoria 
geral do processo somente pode ser confirmada ou refutada a partir do estudo aprofundado dos pilares desta. 
9 Essa relação é mencionada por FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración racional de la prueba. 
Madrid/Barcelona/Buenos Aires: Marcial Pons, 2007, p. 47. 
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Quanto à finalidade, enquanto o processo civil busca a pacificação dos 

conflitos com justiça, no processo penal, que não pressupõe a existência de um conflito 

propriamente dito, a persecução da justiça é concretizada mediante a tutela de valores 

específicos que se antagonizam: de um lado, a proteção dos bens jurídicos relevantes à 

segurança social e, de outro, a tutela da liberdade do indivíduo enquanto direito 

fundamental previsto da Constituição Federal. 

Naquilo que diz respeito à estrutura da relação processual, há um traço 

marcante na esfera penal que apenas eventualmente se revela no processo civil: a presença 

– quase constante – do Estado num dos polos da relação, contraposta à peculiar condição 

do réu que se submete a uma ação penal.  

Estes traços distintivos – finalísticos e estruturais – entre processo civil e 

processo penal se insinuam como razões suficientes para a investigação sobre a influência 

que exercem sobre os sistemas probatórios respectivos, na medida em que se projetam para 

o campo específico da prova.  

Taruffo chega a afirmar que as implicações culturais, institucionais, políticas e 

sociais dos processos civil e penal são totalmente diversas e autônomas, o que repercute na 

dificuldade de uma abordagem generalizada do tema cultura e processo.10 Há, na doutrina, 

opiniões que distanciam a importância atribuída à busca da verdade para o processo civil e 

para o processo penal. Essas orientações, por mais variadas que possam ser, respaldam-se 

quase que exclusivamente na diversidade de valores protegidos por cada um dos processos.  

Por outro lado, as limitações à busca da verdade são impostas por fatores 

inerentes à própria natureza da relação processual já que, segundo muitos, no processo 

civil as partes produzem as provas, em geral, em paridade de armas, ao passo que, no 

processo penal, haveria um desequilíbrio estrutural nessa relação.11 12 

                                                
10 TARUFFO, Michele. Cultura e Processo. Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile, 2009, 
fascicolo I, p. 64. Ressalve-se, contudo, que a situação do processo civil italiano é diversa daquela verificada 
no ordenamento pátrio, eis que este cuida, além das relações entre particulares, de questões atinentes ao 
interesse estatal. Estas particularidades também serão analisadas no curso deste trabalho. 
11 Sobre o desequilíbrio na relação processual penal e a dificuldade de se estabelecer o contraditório em 
paridade de armas, cf., por tudo e por todos: GIOSTRA G. Contraddittorio (principio del). Enciclopedia 
Giuridica Treccani, 2007, vol. IX, p. 2; BARGI, Alfredo. Procedimento Probatorio e giusto processo. 
Napoli: Jovene, 1990, Capítulo Primeiro, item 2.1., pp. 83-85; BADARÓ, Gustavo Righi Ivahy. Ônus da 
prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais:, 2003, Capítulo II, item 2.9, p.145.  
12 V. ainda, sobre o desequilíbrio das partes no processo penal e o distanciamento da disciplina probatória do 
processo civil: TARUFFO, Michele. Tres observaciones sobre ‘por qué un estándar de prueba subjetivo y 
ambiguo no es un estándar’, de Larry Laudan. In: Racionalidad y Estándares de Prueba. DOXA, 
Cuadernos de Filosofia del Derecho, 28 (2005), pp. 116 e ss.. Por mais discutível que seja essa distinção, 
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Ainda no início do século XX, Eugenio Florian suscitou a distinção entre 

provas penais e provas civis e, mesmo diante das objeções de Carnelutti13, persistiu na tese 

de que os pontos comuns entre elas eram genéricos demais para que se pudesse concebê-

las de maneira homogênea.14 Na ocasião, entretanto, o estudo do processualista centrou-se 

na análise do direito positivo, sem embargo de haver mencionado a importância de um 

estudo doutrinário acerca do tema – o que, entretanto, extrapolaria as intenções daquele 

artigo. Restrita a polêmica ao direito positivo vigente, não surpreende o fato de estar 

superada a maioria das distinções trazidas à tona;15 por outro lado, não se poderia esperar, 

naquele contexto – sob o império do positivismo legalista – , que fossem analisadas as 

bases principiológicas do instituto.  

De qualquer modo, a relevância e originalidade da tese aqui proposta se 

insinuam sob esta nova perspectiva, de não se pretender comparar as disposições vigentes 

sobre a valoração probatória, mas, isto sim, de demonstrar, nas palavras de Florian, a 

tendência à progressiva especificação que há muitos séculos pode ser observada no direito 

probatório penal,16 guiada por princípios diversos daqueles que regem o processo civil.  

Da parte de Florian, o único critério valorativo externo ao direito positivo 

levado em consideração foi o interesse público que, na opinião do autor, orienta de forma 

predominante o processo penal, em detrimento dos interesses privados que supostamente 

                                                                                                                                              
porque assevera que apenas no processo civil haveria igualdade para a produção de provas (tema que será 
abordado no corpo desse trabalho), o fato é que denota o distanciamento entre as disciplinas, já do ponto de 
vista finalístico, enunciada por um dos maiores estudiosos da prova no processo civil da atualidade. 
Parcialmente contra esta distinção, Leonardo Greco afirma que o processo civil pode versar interesses cuja 
relevância determine a utilização de parâmetros similares àqueles que regem a prova – e, consequentemente, 
sua valoração (GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil. Volume II: Processo de Conhecimento, 
op. cit., n. 4.7, pp. 105-107). 
13 CARNELUTTI, Francesco. Prove civili e prove penali. Rivista di Diritto Processuale Civile. Vol. II, 
Parte I. Padova: CEDAM, 1925, pp. 3-26. 
14 FLORIAN, Eugenio. Le due prove. Rivista di Diritto Processuale Civile. Vol. III, Parte I. Padova: 
CEDAM, 1926, pp. 221-230. 
15 É o caso, por exemplo, da ideia de amplos poderes do juiz exclusivamente no processo penal, em 
contraposição à dispositividade das partes no processo civil, que gradativamente perde força nos 
ordenamentos de civil law. Quanto aos ordenamentos de common law, não há como negar a ampliação – por 
tímida que seja – dos poderes instrutórios do juiz (Barbosa Moreira, Notas sobre alguns aspectos do processo 
(civil e penal) nos países anglo-saxônicos. Revista Forense, v. 344, ano 94, out-dez 1998, pp. 95-110). 
Também a distinção entre verdade formal e material parece superada, como será visto no curso deste 
trabalho. Em contrapartida, as considerações do autor sobre a atipicidade dos meios de prova e a liberdade 
valorativa do juiz no processo penal, comparativamente ao formalismo então vigente no processo civil, dão 
conta de demonstrar a assimetria histórica entre provas penais e civis. A modificação deste panorama é 
aspecto que não escapará do objeto deste trabalho; de qualquer modo, a clara discrepância entre os estágios 
do processo civil e do processo penal dá conta de demonstrar quão diversos são os critérios que guiaram sua 
evolução.  
16 FLORIAN, Eugenio. Le due prove, cit., p. 221, onde se lê que as variações começam a surgir desde 
quando se tem notícia da dissociação entre processo civil e penal, tendo este caráter publicístico e aquele - de 
início – caráter privatístico.  
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guiariam o processo civil. Não é intenção deste trabalho reforçar este argumento, seja por 

que é inaplicável ao direito positivo de determinados ordenamentos – inclusive o 

brasileiro, em que não há jurisdição administrativa independente e os conflitos entre 

particulares e Estado podem ser amplamente analisados pelo Poder Judiciário - , seja por se 

entender, com Leonardo Greco, que a expressão interesse público ou mesmo a presença de 

direitos indisponíveis são critérios por demais genéricos para servirem como parâmetros 

distintivos, porquanto estão longe de se referirem exclusivamente ao tratamento das provas 

penais.17 Anote-se que este último autor tece considerações acerca da aproximação dos 

sistemas quanto à iniciativa probatória do juiz e a atividade das partes, mas não nega a 

existência de valores subjacentes específicos a motivar as tendências do processo penal: 

refere-se à presunção de inocência e à relevância humanitária da liberdade humana como 

fatores que impõem muito mais rigor à prova dos fatos incriminadores e exculpadores. 

Nesta linha, o que se pretende demonstrar é que não apenas o desequilíbrio estrutural 

invariavelmente observado na relação processual penal – e apenas eventualmente presente 

no processo civil18 – justifica o estudo em separado da valoração probatória; há princípios 

específicos, concernentes à persecução penal e aos direitos do réu, que determinam a forma 

de atuação do juiz nesse momento valorativo.19  

Não bastassem as controvérsias existentes na literatura, o estudo independente 

das limitações ao livre convencimento em cada uma das espécies de processo, seguido da 

comparação entre o tratamento legal destinado às provas no sistemas processual civil e 

penal, pode ser justificado pela utilidade de demonstrar eventuais impropriedades ou 

incoerências de uma identificação simplista dos conceitos e diretrizes probatórias adotados 

num e noutro processo, bem como o risco de se transportarem algumas regras específicas 

do processo civil para o processo penal e vice-versa.20  

O objeto principal deste trabalho consistirá, portanto, na verificação da 

viabilidade e pertinência de uma análise independente dos sistemas probatórios civil e 
                                                
17 GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. Volume II: Processo de Conhecimento, op. cit., 
Capítulo IV, especialmente nºs 4.6 e 4.7, pp. 103-107, onde trata da possibilidade de o processo civil 
brasileiro versar sobre direitos indisponíveis.  
18 A referência tem cabimento, por exemplo, para as ações civis ajuizadas por entes estatais ou pelo próprio 
Ministério Público, que reputem ao réu a prática de ilícitos de maior gravidade, v.g., ações de improbidade 
administrativa, em que, muitas vezes, pode ser verificado desequilíbrio estrutural análogo àquele observado 
na relação processual penal. 
19 Quanto a esta distinção, parece estar em desacordo Leonardo Greco (Instituições de processo civil. 
Volume II: Processo de Conhecimento. 2ª ed., op. cit., pp. 103 e ss.). 
20 É o caso, por exemplo, da liberdade dos meios de prova (art. 332 do Código de Processo Civil brasileiro) 
que, como se demonstrará na abordagem dos temas correlatos à atipicidade e irritualidade dos meios de 
prova, não tem plena aplicabilidade no Processo Penal.  
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penal – sob a ótica específica das limitações ao livre convencimento –, considerando as 

diferenças entre as duas espécies de processo e os aspectos fundamentais que compõem a 

teoria da prova em cada um deles.  

A estrutura do trabalho parte da compreensão de um panorama geral da prova e 

dos sistemas de apreciação do juiz nos processos civil e penal para, em seguida, tratar das 

limitações ao livre convencimento, atualmente traduzido na fórmula da persuasão 

racional. Sem pretender uma abordagem exauriente das limitações probatórias, tais 

restrições serão analisadas criticamente, na proporção em que influenciem ou contribuam 

para a análise dos sistemas de apreciação adotados.  

Pretende-se demonstrar que, embora seja usual a afirmação de que ambos os 

sistemas se pautam pela livre persuasão racional do juiz quanto à apreciação das provas, a 

aplicação deste princípio se opera de maneira diversa no processo civil e no processo 

penal, devido às distintas finalidades e estruturas de cada um dos processos que, por sua 

vez, são determinadas por princípios morais, políticos e jurídicos de ordem diversa.  

A hipótese a ser defendida pode, então, ser delimitada da seguinte forma: a 

partir da concepção de direito como integridade, complementada pela doutrina da 

prioridade local – que determina o respeito aos limites das subdivisões do direito 

delineadas na prática pela comunidade – , pode-se afirmar que há diversidade de princípios 

morais, políticos e jurídicos subjacentes ao sistema de apreciação das provas no direito 

processual civil e no direito processual penal. Pode-se, ainda, afirmar que a livre persuasão 

racional do juiz é operacionalizada de maneira diversa nas duas esferas, como também é 

limitada e excepcionada por regras e critérios díspares. 

Acredita-se que esta análise independente e, em seguida, comparativa, servirá 

para confirmar a diversidade de princípios regentes e os modos de operatividade dos 

institutos probatórios no processo civil e no processo penal, uma vez que as 

particularidades de um e de outro sistema refletem as diferentes finalidades e diretrizes que 

os orientam.  

O caráter inovador da tese defendida consiste, justamente, na perspectiva 

principiológica, que desloca a distinção entre prova civil e penal do foco exclusivo da 

natureza do bem jurídico que é objeto da relação processual, preocupando-se com todos os 

valores que subjacentes a esta relação. Desta forma, sem perder de vista a importância do 



 18 

objeto da relação processual, devem-se ter presentes as condições em que ela se 

desenvolve e a justificativa de tais condições. 

Ainda, a análise independente das limitações à persuasão racional em cada um 

dos sistemas terá por objetivo a identificação dos posicionamentos que se encontram mais 

afinados com o garantismo processual nos processos civil e penal, respectivamente. Sem 

olvidar de uma abordagem crítica do estado atual da disciplina probatória, o que se 

pretende é comparar os sistemas de persuasão racional civil e penal, sob a perspectiva das 

tendências a um processo ideal e garantista21 em cada uma destas searas. E isto se faz 

necessário porque a utilidade da tese consiste na demonstração da exata medida em que os 

paradigmas morais, políticos e jurídicos da prova civil se distanciam daqueles que regem a 

prova penal, sem prejuízo da identificação de pontos de contato. A comparação a ser feita 

incidirá, portanto, sobre as limitações à persuasão racional que possam ser consideradas 

pertinentes e razoáveis num processo ideal e garantista.  

A fim de viabilizar a pesquisa proposta, foi realizado um corte metodológico, 

consistente na limitação deste estudo comparativo à análise da persuasão racional para fins 

de prolação de sentença de mérito, em ambos os processos. No processo penal, a 

abordagem está adstrita à formação do convencimento do juiz nas ações penais 

condenatórias, deixados de lado os casos de revisão criminal. 

O texto encontra-se estruturado em nove capítulos, sendo o primeiro pertinente 

à análise do referencial teórico e de sua aplicação específica ao tema das limitações 

probatórias incidentes sobre a valoração judicial no direito processual civil e no direito 

processual penal.  

Em seguida (Capítulo II), serão abordados os aspectos gerais da teoria das 

provas, tais como os conceitos, finalidade e objeto da prova.  

Nesse segundo capítulo, busca-se, entre outras coisas, compreender a 

finalidade da prova no processo civil e no processo penal com vistas a verificar as 

assertivas doutrinárias no sentido de que apenas um deles teria o propósito de alcançar a 

verdade real. Tal análise se faz necessária na medida em que se constata um verdadeiro 

dissenso doutrinário sobre esse aspecto.  
                                                
21 Como explica Norberto Bobbio, na introdução à primeira edição da obra de Luigi Ferrajoli (Direito e 
razão. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal. 3ª edição revista. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010, p. 9): “o garantismo é um modelo ideal ao qual a realidade pode mais ou menos se a proximar. Como 
modelo representa uma meta que permanece tal mesmo quando não e alcançada, e não pode ser nunca, de 
todo, alcançada. Mas para constituir uma meta, o modelo deve ser definido em todos os aspectos.” 
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De um lado, os defensores da tese de que o direito processual penal estaria 

mais propenso a se aproximar da verdade real ou material justificam-na pelo argumento de 

que o processo civil estaria sujeito a um regramento mais rígido acerca da admissibilidade, 

eficácia e valoração dos meios de provas, além de ser regido por um sistema de preclusões 

que não permite uma investigação tão aprofundada quanto aquela que tem lugar no 

processo penal. Em contrapartida, há quem entenda, como Taruffo22, que a verdade não é 

considerada um valor tão prioritário no âmbito penal como é no processo civil, por 

sucumbir diante de direitos e garantias fundamentais que lhe precedem, tais como o direito 

à liberdade e a garantia da presunção de inocência.  

Tudo isso sem mencionar o argumento – correntemente utilizado, mas 

comprometido, em grande parte, pelas últimas reformas legislativas no âmbito penal e pela 

evolução da doutrina civilística – que situa a disponibilidade dos direitos materiais 

versados no processo civil como fator de desestímulo à busca da verdade material nesta 

sede, em contraposição à indisponibilidade dos bens jurídicos tutelados no direito 

processual penal como justificativa para o juiz exercer poderes investigatórios, no intuito 

de exaurir todas as possibilidades de busca da verdade real. 

Ultrapassada a análise dos aspectos gerais atinentes à teoria da prova, o 

capítulo subsequente (Capítulo III) cuidará, especificamente, da análise dos sistemas de 

apreciação probatória, numa perspectiva histórico-comparativa entre os processos civil e 

penal. A abordagem histórica da evolução do chamado princípio (ou sistema) do livre 

convencimento motivado ou da persuasão racional se justifica na medida em que permite 

compreender as diferenças conceituais e de aplicabilidade prática desse princípio nos 

processos civil e penal.  

Os capítulos subsequentes cuidarão de analisar a normativa e os institutos 

particularmente relacionados com a formação do convencimento do juiz e as respectivas 

limitações. A interpretação das normas vigentes terá por base as visões garantistas que 

orientam o processo civil e o processo penal e as tendências evolutivas apontadas em cada 

uma das sedes. 

Após uma exposição mais genérica acerca da influência das limitações 

probatórias sobre a persuasão racional (Capítulo IV), serão analisadas as questões atinentes 
                                                
22 TARUFFO, Michele. Tres observaciones sobre ‘por qué un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no es 
un estándar’, de Larry Laudan. In: Racionalidad y Estándares de Prueba. DOXA, Cuadernos de Filosofía 
del Derecho, 28 (2005), pp. 116 e ss. 
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à admissibilidade dos meios de prova e dos meios de investigação, à respectiva forma de 

produção, à valoração dos elementos probatórios e ao julgamento das questões fáticas.23  

Neste panorama, entre as limitações à admissibilidade e à produção da prova, 

ressalta a importância da análise do princípio da liberdade dos meios de prova e dos meios 

de obtenção de prova, em contraposição à taxatividade destes (Capítulo V). Essa 

dicotomia, que, advirta-se, não se confunde com a oposição entre livre convencimento e 

prova legal, deve ser estudada tanto para demonstrar a diferença entre os sistemas de 

admissibilidade e de apreciação da prova, como também para verificar em que medida e de 

que forma tais sistemas – embora se refiram a etapas distintas da fase probatória – podem 

vir a se relacionar.  

A admissibilidade e a produção da prova também podem sofrer limitações no 

tocante ao intercâmbio de elementos obtidos no processo civil e no processo penal, 

mormente quando a prova emprestada possa vir a ser considerada ilícita num destes 

contextos. Este tema será objeto de análise no Capítulo VI, no intuito de demonstrar os 

diferentes efeitos que a circulação probatória pode produzir sobre os processos civil e 

penal.  

Os Capítulos VII  e VIII tratarão das limitações à valoração propriamente dita. 

Tomando como parâmetro a análise do modo como devem ser interpretadas as regras 

restritivas no processo civil e no processo penal, buscar-se-á demonstrar a influência de 

alguns princípios fundamentais em cada um dos sistemas probatórios. O tema da prova 

indiciária também será alvo do VIII capítulo, por acreditar-se que a análise comparativa 

dos sistemas de apreciação depende da exata compreensão dos limites e possibilidades da 

utilização da prova indireta.  

O Capítulo IX cuidará, por fim, das limitações mais comumente impostas ao 

julgamento da matéria fática - que, a nosso ver, repercutem intensamente no livre 

convencimento -, a saber: as regras de atribuição e distribuição do ônus da prova, as 

presunções legais e os modelos de constatação ou standards probatórios. 

                                                
23 Não temos dúvidas de que a fundamentação das decisões judiciais é o principal limite ao livre 
convencimento do juiz, nota característica da persuasão racional. Alertamos, porém, o leitor, que as 
limitações que serão analisadas dizem respeito muito mais ao possível conteúdo desta fundamentação, que ao 
fenômeno da motivação em si mesmo considerado. E justificamos esta abordagem pelo fato de que o intento 
deste trabalho é analisar as limitações jurídicas – em sua maioria, legais – impostas à formação do 
convencimento judicial e não à justificação deste convencimento – matéria, sem dúvida, de grande 
importância, mas que não constitui alvo específico de nosso estudo. 
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Ao final, serão sintetizadas as principais conclusões alcançadas pelo estudo 

comparativo efetuado em cada capítulo. 
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Capítulo I 

O Direito como integridade e a doutrina da prioridade local  

 

1.1. A importância das subdivisões inerentes à prática jurídica 

  

Alguns esclarecimentos preliminares acerca do direito como integridade e da 

necessidade de segmentação do estudo jurídico em subdivisões inerentes à prática jurídica 

mostram-se relevantes para que, situado metodologicamente, o leitor possa compreender 

as observações encontradas ao longo do texto que se refiram ao marco teórico adotado. 

De acordo com a concepção de Dworkin, a compreensão do direito como 

integridade não diz respeito a um posicionamento sobre o que sejam o direito ou as regras 

jurídicas – questão afeta, por exemplo, à dicotomia entre juspositivismo e jusnaturalismo, 

entre outras correntes.  

A discussão sobre a divergência teórica no direito diz respeito aos 

fundamentos apropriados do direito e, neste contexto, “aborda mais a prática judiciária do 

que os argumentos sobre o direito”. Deste modo, a teoria negligencia, abertamente, 

“grande parte daquilo que a teoria do direito também estuda”. A justificativa para tal 

restrição está em que a prática é argumentativa e “todos os envolvidos nessa prática 

compreendem que aquilo que ela permite ou exige depende da verdade de certas 

proposições que só adquirem sentido através e no âmbito dela mesma; a prática consiste, 

em grande parte, em mobilizar e discutir essas proposições”.24 É deste processo 

argumentativo que nascem as concepções da sociedade acerca de como deve se impor e se 

aplicar o direito, com base no contexto valorativo em que se insere o debate. 

 Assim, a tese do direito como integridade parte de um corte metodológico – 

em suma, deixa de examinar o que seriam proposições jurídicas para analisar, na prática 

judicial, como, a partir de que critérios, elas são formuladas e interpretadas. Trata-se, 

exatamente, do que cuida este estudo: da análise de como, e a partir de que critérios, 

                                                
24 DWORKIN, Ronald. O império do Direito, op. cit., pp. 16, 17 e 18 (todas as expressões entre aspas são 
do autor). 



 23 

formulam-se as normas sobre o convencimento do juiz acerca dos fatos importantes para 

determinado processo,25 bem como da análise da interpretação de tais normas. 

Cuida-se da teoria interpretativa referente às razões que legitimam – sempre na 

prática judicial, a coerção do direito. Estas razões consistiriam numa comunhão de valores 

por determinada sociedade, a que Dworkin designa por integridade legislativa e judicial, 

referindo-se, respectivamente, ao conteúdo da lei e aos rumos da interpretação judicial.26 

O direito como integridade pressupõe que as decisões em torno da elaboração 

das normas jurídicas e de sua aplicação têm como ponto de partida os princípios 

incorporados por uma comunidade jurídica, princípios estes que, em certa medida, 

envolvem concepções morais, políticas e jurídicas.27  

Em trecho significativo da obra O Império do Direito, Dworkin define o 

direito como integridade sob a ótica da interpretação judicial – que bem se aplica ao 

intérprete em geral, para os fins deste trabalho – e idealiza um juiz hercúleo, em condições 

de fornecer às questões que lhe são apresentadas a melhor solução possível. E, para atingir 

esta finalidade, o autor demonstra que, embora o direito deva ser visto como um todo, 

como uma rede coerente de estruturas e decisões políticas de uma comunidade, a 

subdivisão em diversos campos ou departamentos sobressai como artifício útil para 

extrair, em cada caso, a solução almejada.28 

Neste contexto, assevera que esta divisão é um traço dominante da prática, 

tanto que os tratados são separados de modo a distinguirem “os danos morais dos 

econômicos ou físicos, os delitos civis intencionais ou premeditados, os delitos civis dos 

crimes, os contratos de outras partes do direito consuetudinário, o direito privado do 
                                                
25 Quando se alude ao convencimento acerca dos fatos, quer-se designar a fixação dos fatos alegados pelas 
partes e tidos como verídicos ou inverídicos, a partir, naturalmente, da avaliação e valoração dos elementos 
de prova.  
26 DWORKIN, Ronald. O império do Direito, op. cit., passim. 
27 Advirta-se que a locução princípios, na teoria do direito como integridade é adotada no sentido vulgar, 
ordinário, do vocábulo, para designar quaisquer valores comunitários que justifiquem a coerção pelo direito. 
Não se trata de uma acepção técnico-jurídica, razão porque não foram adotadas classificações tradicionais 
dos princípios (informativos, regentes etc.). Para Dworkin, os princípios (quaisquer que sejam eles) são os 
valores que fundamentam, que descrevem o direito, e permitem a sua compreensão. 
28 “O direito como integridade, então, exige que um juiz ponha à prova sua interpretação de qualquer parte da 
vasta rede de estruturas e decisões políticas de sua comunidade, perguntando-se se ela poderia fazer parte de 
uma teoria coerente que justificasse essa rede como um todo. Nenhum juiz real poderia impor nada que, de 
uma só vez, se aproxime de uma interpretação plena de todo o direito que rege sua comunidade. É por isso 
que imaginamos um juiz hercúleo, dotado de talentos sobre-humanos e com tempo infinito a seu dispor. Um 
juiz verdadeiro, porém, só pode imitar Hércules até certo ponto. Pode permitir que o alcance de sua 
interpretação se estenda desde os casos imediatamente relevantes até os casos pertencentes ao mesmo campo 
ou departamento geral do direito, e em seguida desdobrar-se ainda mais, até onde as perspectivas lhe 
pareçam mais promissoras.” (DWORKIN, Ronald. O império do Direito, op. cit., p. 294). 
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direito público, e o direito constitucional de outras partes do direito público.” Da mesma 

forma, os pronunciamentos judiciais normalmente se reportam a alguma área específica do 

direito para analisar um caso e, em geral, extraem os precedentes e as leis aplicáveis 

exclusivamente a esta área. Esta classificação inicial, diz Dworkin, é quase sempre “ao 

mesmo tempo polêmica e crucial”.29 

Ao se adotar a concepção de direito como integridade como ponto de partida 

para a análise dos sistemas probatórios, é possível afirmar, de antemão, que os princípios 

morais, políticos e jurídicos subjacentes ao direito processual civil e ao direito processual 

penal serão determinantes para a pesquisa realizada nesta sede.  

Mais determinantes ainda serão os princípios que diferenciam as referidas 

disciplinas, porque, independentemente do posicionamento que se adote acerca da 

viabilidade de uma teoria geral do processo que englobe ambas as matérias, é inegável que 

estas se chocam sob diversas perspectivas – tenha-se presente, a título exemplificativo, a 

regra geral da natureza disponível do direito de ação no processo civil e a índole 

predominantemente indisponível desse direito na seara do processo penal. 

Antes de prosseguir no argumento da aplicabilidade do referencial teórico 

adotado – teoria do direito como integridade – ao tema da análise comparativa dos 

sistemas probatórios civil e penal, faz-se oportuno o esclarecimento no sentido de que a 

tese de Dworkin não se ampara, por óbvio, no pressuposto artificial de que a comunidade 

adotaria tais princípios morais, políticos e jurídicos de maneira uniforme; eventualmente, 

as opiniões sobre quais valores devem prevalecer poderão divergir – daí a existência de 

casos difíceis. 

Poderá servir também, como dito na introdução, como argumento favorável – 

mas nunca determinante30 – à tese que advoga a impossibilidade de se conceber uma teoria 

                                                
29 DWORKIN, Ronald. O império do Direito. op. cit.,, pp. 300-301. 
30 É necessário reforçar que o resultado desse trabalho não terá o condão de confirmar ou afastar 
definitivamente a tese da inviabilidade de uma teoria geral do processo, porquanto os argumentos em que se 
funda a mencionada tese extrapolam o âmbito probatório. 
Em corroboração ao que se afirma, Lauria Tucci (Considerações Acerca da Impossibilidade de uma Teoria 
Geral do Processo. Revista do Advogado nº 61. Associação dos Advogados de São Paulo, Novembro/2000, 
pp. 89-103) indica os traços distintivos que desautorizam o estudo da teoria geral do processo, dentre os quais 
se destacam: a inexistência de lide como pretensão resistida no processo penal; a eventualidade do 
contraditório no processo penal contraposta à indispensabilidade deste no processo civil; a noção de 
dispositividade que permeia processo extrapenal; a inexistência de processo e ação cautelares penais e, por 
fim, a natureza inquisitória da instrução penal em contraposição à maior disponibilidade da instrução 
probatória civil. Excetuada essa última contraposição – em certa medida, arrefecida pelas recentes reformas 
do Código de Processo Penal e por alguns posicionamentos no âmbito processual civil em prol do ativismo 
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geral do processo. Na medida da disparidade entre os sistemas probatórios, algumas 

conclusões poderão ser alcançadas quanto a essa questão: a) se os sistemas forem 

diferentes, em linha de princípio31, sob todos os aspectos – tese defendida nesta sede –, 

poder-se-á reforçar a inviabilidade da teoria geral do processo, já que não é razoável que 

sistemas probatórios completamente díspares compartilhem a mesma teoria do processo; 

b) se houver disparidade apenas com relação a determinados aspectos – regras específicas 

que não afastem a comunhão de princípios gerais – é possível que não se consiga delinear 

um argumento nesse sentido e, tampouco, em sentido contrário; c) se, enfim, os sistemas 

probatórios forem extremamente próximos, a análise servirá como argumento que 

favorece a viabilidade da teoria geral do processo. Em nenhuma destas hipóteses, contudo, 

poder-se-á ir a fundo na questão, dadas as restrições inerentes ao tema abordado nesta 

sede. 

Feita esta advertência, é preciso retomar a concepção do direito como 

integridade a fim de enunciar os diversos exemplos para os quais a compartimentalização 

do direito, desde que não refute a imprescindibilidade de uma visão global e coerente do 

direito, revela-se como um artifício necessário à prática jurídica. A divisão do direito em 

ramos pode ser útil na medida em que “os limites entre os diversos ramos e institutos 

geralmente correspondem à opinião pública”. Assim, por exemplo, “muitas pessoas 

pensam que um dano intencional é mais censurável que o dano cometido por 

imprudência”; que “para declarar uma pessoa culpada de um crime, o Estado precisa de 

um tipo de justificativa muito diferente daquela de que necessita para pagar indenização 

pelo dano por ela causado”, e assim por diante.32  

                                                                                                                                              
judicial na produção de provas –, todos os demais argumentos convergem para a autonomia e dignidade 
científica do moderno direito processual penal.  
E como esses argumentos não se referem direta e exclusivamente ao estudo das provas, não é possível 
sustentar que a similitude entre os sistemas probatórios justificasse, por si só, o estudo da teoria geral do 
processo. Por igual, a discrepância absoluta entre os sistemas constituiria apenas mais um argumento no 
sentido da inviabilidade do estudo de uma teoria geral que englobe o direito processual civil e o direito 
processual penal. 
31 Em verdade, acredita-se que, mesmo quando se observam coincidências entre os sistemas probatórios 
penal e civil, as questões que as motivam são, em grande parte, de ordem epistemológica e não, 
propriamente, jurídica. Sob a perspectiva jurídica, os princípios que guiam os sistemas de valoração 
probatória num e noutro processo são essencialmente díspares. 
32 O império do Direito, op. cit., pp. 301-302. Neste ponto, Dworkin vale-se mais uma vez da figura do juiz 
hercúleo para concluir que: “Dividir o direito para corresponder a esse tipo de opinião equivale a promover a 
previsibilidade e a proteger-se contra as inesperadas reinterpretações oficiais que alteram radicalmente vastas 
áreas do direito, e o faz de um modo que fomenta um objetivo mais profundo do direito como integridade. Se 
as divisões do direito fazem sentido para as pessoas em geral, elas estimulam a atitude de protesto que a 
integridade favorece, pois permitem que tanto as pessoas comuns quanto os juízes sob grande pressão 
interpretem o direito dentro de limites práticos que parecem naturais, intuitivos” (Idem ibidem). 
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Daí a importância de se avaliarem as justificativas existentes entre o direito 

civil e penal e, por via de consequência – na linha da doutrina instrumentalista que 

determina que o processo deve ter como resultado a tutela dos direitos materiais nele 

perseguidos –33, a importância de se relacionarem tais justificativas aos mecanismos de 

tutela processual, especialmente no que diz respeito à prova dos fatos.  

A principal dificuldade com que se deparam os processualistas civis e penais 

de civil law no estudo das provas diz respeito à maneira correta de interpretar as normas 

que regem a matéria ou, sob a ótica do direito como integridade, à interpretação que 

melhor traduza os valores da comunidade.  

De acordo com a utilidade da compartimentalização do direito, as similitudes e 

discrepâncias de tratamento dos sistemas probatórios numa e noutra seara estão, 

inequivocamente, condicionadas à coincidência dos respectivos princípios diretivos. Tanto 

no processo civil como no penal, a resposta à indagação acerca da extensão e dos limites 

da persuasão racional dependerá da análise dos princípios e valores subjacentes a cada 

uma das disciplinas.  

Em princípio, os temas relacionados à teoria geral das provas deverão ser 

abordados tendo em vista os valores comunitários relacionados ao convencimento do juiz 

e matérias adjacentes. Nos pontos em que esses valores se aproximarem, tornar-se-á 

desnecessária a aplicação da doutrina da prioridade legal, seja porque tais limites se 

revelarão mecânicos ou arbitrários, seja porque o conteúdo da divisão não refletirá a 

opinião pública ou, ainda, porque a moral popular terá passado por uma transformação que 

não justifica tal divisão dos sistemas probatórios.34 Os aspectos em que tais valores se 

distanciarem serão tratados de forma autônoma nos processos civil e penal, procedendo-se 

à pertinente comparação, sempre que possível.35 

                                                
33 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do Processo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1987. 
34 Como o estudo comparativo parte da concepção do direito como integridade, as diferenças que se buscam 
dizem respeito às razões que justificam a adoção de determinado sistema, seja ele qual for. Desde que se 
conclua que o direito processual civil utiliza fundamentos morais, políticos e jurídicos diversos do direito 
processual penal, será indiferente, para fins de responder a esta indagação, que a conclusão do intérprete 
recaia sobre a adoção do mesmo sistema por ambos ou sobre a adoção da livre persuasão por um deles e a 
rejeição pelo outro. Basta que a escolha do sistema probatório esteja embasada em valores díspares para que 
se possa concluir pela necessidade de distanciar a interpretação das normas probatórias atinentes ao processo 
civil e ao processo penal.  
35 Alguns traços são tão peculiares de um dos processos que sequer podem ser objeto de comparação 
propriamente dita. É o que se extrai, inclusive, do tratamento dos princípios especificamente voltados ao 
processo penal. 
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1.2. A doutrina da prioridade local aplicada ao direito probatório à luz dos 

princípios que o regem nos processos civil e penal 

 

1.2.1. Instrumentalidade, contraditório e ampla defesa nos processos civil e 

penal 

 

Sem a pretensão de uma exposição exauriente dos princípios e valores que 

regem os sistemas probatórios civil e o penal, o que se intenta neste tópico é realçar 

algumas semelhanças e distinções fundamentais quanto à forma de incidência destes em 

cada seara. 

Já se disse, na introdução deste trabalho, que o processo civil e o processo 

penal possuem finalidades díspares, concentrando-se o primeiro na pacificação dos 

conflitos com justiça e o segundo no antagonismo entre a aplicação da pena e a tutela das 

liberdades do indivíduo. Esta distinção repercute diretamente na noção de 

instrumentalidade aplicável às duas espécies de processo.  

A instrumentalidade, como se sabe, foi um princípio concebido num momento 

de modificação dos paradigmas do direito processual civil, em que se deslocou o foco dos 

conceitos dos institutos processuais para a sua função de satisfazer os desígnios do direito 

material da forma mais efetiva possível.36 

Sem negar a incidência do princípio da instrumentalidade, Aury Lopes Jr. 

define-lhe o conteúdo no processo penal, comparativamente ao do processo civil.37 

Considera, com Alexandre Morais da Rosa,38 que existe um risco de se transportarem 

mecanicamente as lições de Cândido Rangel Dinamarco39 para o processo penal, pois isto 

poderia conduzir, num raciocínio distorcido, à conclusão de que a aplicação do direito 

penal deve transformar os juízes em guardiões da segurança pública, “justiceiros da 

sociedade”, porquanto responsáveis pelo cumprimento do objetivo do direito material, de 

aplicação da pena. Com efeito, a se atribuir à instrumentalidade penal função análoga 

                                                
36 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 12ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. 
37 Direito Processual Penal. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, Capítulo I, item 6, pp. 88 e ss. 
38 Direito infracional: garantismo, psicanálise e movimento antiterror. Florianópolis: Habitus, 2005, pp. 
135 e ss. 
39 A instrumentalidade do processo. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
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àquela desemprenhada no processo civil, chegar-se-ia à conclusão de que o processo penal 

funciona como verdadeira “máquina punitiva”.40 

Tal visão, que perpetua o direito penal do inimigo41, ignora outros valores, 

igualmente tutelados pelo direito material, com destaque para a dignidade da pessoa 

humana. O processo penal é, sim, instrumento de aplicação do direito penal, pois sem 

processo não se legitima a imposição da pena. Mas, para que isso ocorra, é preciso que se 

observe uma especial característica da instrumentalidade processual penal: a de servir à 

proteção dos direitos e garantias individuais.  

“É uma especial conotação instrumental que só se manifesta no processo 
penal, pois se trata de instrumentalidade relacionada ao Direito Penal e à 
pena, mas, principalmente, um instrumento a serviço da máxima 
eficiência das garantias constitucionais. Está legitimado enquanto 
instrumento a serviço do projeto constitucional.  

Trata-se de limitação do poder e tutela do débil a ele submetido (réu, por 
evidente), cuja debilidade é estrutural (e estruturante do seu lugar). Essa 
debilidade sempre existirá e não tem absolutamente nenhuma relação 
com as condições econômicas ou sociopolíticas do imputado, senão que 
decorre do lugar em que ele é chamado a ocupar as relações de poder 
estabelecidas no ritual judiciário (...).”42 

Com efeito, o desequilíbrio presente na estrutura da relação jurídica processual 

penal não se confunde com um desequilíbrio eventualmente existente na alegada relação 

jurídica material subjacente ao processo. A disparidade entre a parte pública, amparada por 

todos os instrumentos de persecução penal, e o réu, estigmatizado e temeroso da perda da 

liberdade, atua no próprio processo, e decorre da forma pela qual se estrutura a relação das 

partes neste âmbito. Não é consequência de nenhuma vulnerabilidade de natureza material, 

observada fora do processo. No processo civil, via de regra, as partes são iguais – e 

                                                
40 LOPES JR., Aury e GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação preliminar no processo penal. 5ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2013, Capítulo I, pp. 33, com referência histórica aos diplomas processuais penais 
consagrados em Estados totalitários: Código de Processo Penal francês de 1808; o Código Rocco, na Itália, 
em 1930; o Código de Processo Penal brasileiro, de 1941. 
41 Utiliza-se a expressão numa acepção crítico-denunciadora (conforme GRECO, Luís. Sobre o chamado 
direito penal do inimigo. Revista brasileira de ciências criminais. Vol. 56. Set- 2005, pp. 80 e ss., 
conquanto o autor não veja utilidade na utilização deste rótulo), que pode ser caracterizada por alguns 
elementos principais: “o primeiro corresponde a um adiantamento da punibilidade (modelo prospectivo); (...) 
uma desproporcionalidade em relação às penas e, por último, a relativização ou mesmo a supressão das 
garantias processuais” (PALADINO, Carolina de Freitas; GALVÃO, Danyelle da Silva. A mídia como 
produtora de mais um inimigo. In: FRANÇA, Leandro Ayres (org.). Tipo: Inimigo. Curitiba: FAE Centro 
Universitário / Grupo de Pesquisa Modernas Tendências do Sistema Criminal, 2011, p. 148). Sobre o tema, 
confiram-se, ainda:, JAKOBS, Gunther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo: Noções e 
Críticas. 6ª ed.. Curitiba: Livraria do Advogado, 2012; MUÑOZ CONDE, Francisco. As origens ideológicas 
do direito penal do inimigo. Revista brasileira de ciências criminais. Vol. 83. Mar-2010, p. 93 e ss.. 
42 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal, op. cit., p. 91; LOPES JR., Aury e GLOECKNER, Ricardo 
Jacobsen. Investigação preliminar no processo penal, op. cit., p. 47. 
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tratadas como iguais – até que alguma peculiaridade, presente no plano da vida, demonstre 

o contrário. Se, por exemplo, for observada a hipossuficiência econômica ou técnica de 

uma delas, serão viabilizados instrumentos para suprir esta condição, tais como a 

assistência judiciária gratuita e a inversão do ônus da prova. Mas a compensação das 

vulnerabilidades incide de forma pontual e acidental, diversamente do que ocorre no 

campo do processo penal, em que a estrutura da relação processual exige a criação de 

métodos mais generalizados – aplicáveis a todos os processos penais – para exercerem o 

papel de fiéis da balança.  

Uma amostra de como esta diferença reflete sobre os princípios que regem 

cada um dos processos é temática a ser abordada é fornecida por Alfredo Bargi, ao cuidar 

das dificuldades de aplicação do princípio do contraditório. Segundo este autor, qualquer 

forma de contraditório pressupõe uma dualidade antagonista e paritária, dificilmente 

observada no plano do processo penal, em que à pública acusação é conferida uma posição 

de proeminência no que diz respeito à busca, à obtenção e à assecuração de fontes de 

prova.43 Esta situação é agravada pela visão equivocada do processo penal como 

instrumento de defesa social, o que conduz, por exemplo, à problemática da natureza 

sigilosa do inquérito policial, sob pena de comprometimento do interesse público, em 

sacrifício ao contraditório do investigado. Há, igualmente, um desequilíbrio estrutural entre 

as partes nas hipóteses em que o investigado ou acusado é equiparado à condição de objeto 

de prova. Por isso, o processo penal representa o setor jurisdicional em que o princípio do 

contraditório resulta mais imprescindível, e ao mesmo tempo revela-se de mais difícil 

aplicação.44 

Tal dificuldade é demonstrada por Ada Pellegrini Grinover que, após definir o 

contraditório como “contraposição dialética e paritária e forma organizada de cooperação 

no processo”,45 implementada mediante estímulos de participação (informação necessária 

e possível reação), esclarece sobre as peculiaridades do processo penal, no qual, “não se 

podendo aceitar a aquiescência na limitação da liberdade, é igualmente impossível aplicar 

                                                
43 BARGI, Alfredo. Procedimento Probatorio e giusto processo. Napoli: Jovene, 1990, Capítulo Primeiro, 
item 2.1., pp. 83-85. A única solução possível para o problema da forma não contraditória de obtenção de 
prova é vislumbrada por Leonardo Greco, a partir da necessidade de observância do contraditório na fase pré-
processual (O princípio do contraditório. Revista Dialética de Direito Processual. nº 24, pp. 77-78). 
44 Contraddittorio (principio del). Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. VIII, Roma Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1988, pp. 1 e ss..  
45 As garantias constitucionais do processo. In: Grinover, Ada Pelegrini. Novas tendências de direito 
processual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990, p. 7. 
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a pena pela omissão da defesa.”46 Justamente porque a reação, no processo penal, não 

pode ser apenas potencial, viabilizam-se formas mais intensas de exercício do direito à 

defesa técnica47 e à autodefesa.48 Tais especificidades são indispensáveis ao reequilíbrio 

da relação processual penal, estruturalmente assimétrico.49  

Elucida-o Rogério Lauria Tucci ao referir-se à contraditoriedade real e 

indispositiva do processo penal:  

“Por certo que não se satisfaz a jurisdição penal, como ocorre no âmbito 
da civil, com a simples possibilidade de contraditório, ou seja, com o 
chamamento do réu a juízo para, se de seu desejo, responder aos termos 
do pedido formulado pelo autor e acompanhar a tramitação do 
procedimento até final, ao ensejo da formação da coisa julgada. Bem ao 
reverso, reclama o processo penal de conhecimento, especialmente o de 
caráter condenatório (...), o contraditório efetivo, real (...).  

Além do que, o direito deste [do acusado], à contraditoriedade real 
assume natureza de indisponível, dada, precipuamente, a impessoalidade 
dos interesses em conflito; sendo, portanto, indispositivo. 

E, só assim, induvidosamente, apresenta-se a contraditoriedade (...) 
como autêntica expressão de sua liberdade jurídica, sobretudo de 
locomoção, (...), aduzindo a indispensabilidade, também, da plenitude de 

                                                
46 GRINOVER, Ada Pellegrini. As garantias constitucionais do processo, op. cit., p. 12. De modo 
parcialmente diverso do que se argumenta no texto, a autora se vale, para fins de distinguir a garantia do 
contraditório nos processos civil e penal, das distintas gradações de disponibilidade do direito material 
versado no processo. Por isso, afirma que no “processo civil plenamente dispositivo, (…) talvez se possa 
dizer que o contraditório, em seu segundo momento, se satisfaz com a mera possibilidade de reação”; já no 
processo civil indisponível, “a falta de participação há de ser suprida de alguma maneira”, o processo “lança 
mão de institutos como a intervenção necessária do MP e do curador para o réu revel citado por editais”; por 
fim, no processo penal, “com seu máximo publicista e seu mínimo de disponibilidade” impõem-se as 
garantias mais robustas para contrabalançar a inferioridade do réu (op. cit., p. 12). Aqui não se afasta o 
argumento da indisponibilidade dos direitos versados no processo penal; acredita-se, porém, que o 
desequilíbrio existente na relação processual seja uma razão mais forte – e até suficiente – para ensejar o 
tratamento específico do contraditório no processo penal. 
47 Esta modalidade de defesa inclui a imprescindível entrevista prévia entre acusado e defensor por prazo 
razoável e com antecedência razoável. Neste sentido, a Corte Americana de Direitos Humanos já reconheceu 
a violação à ampla defesa por não ter sido garantido ao acusado o direito de se comunicar livremente com seu 
defensor (Caso Castillo Petruzzi v. Peru, 30 de maio de 1999, disponível em http://www.corteidh.or.cr). 
48 Assim, explica Magalhães Gomes Filho que, no processo penal, as comunicações “devem ter como 
destinatários, de um lado, o órgão da acusação e, de outro, o acusado e seu defensor, constituído ou dativo, 
pois a amplitude da defesa, que é também garantia constitucional, exige que a informação atinja, 
cumulativamente, os protagonistas da autodefesa e da defesa técnica.” (Direito à prova no processo penal. 
Op. cit., Capítulo V, item 2, p. 138). A confirmar o exposto, confira-se, também, a redação do art. 261 e 
parágrafo único do Código de Processo Penal, na redação da Lei 10.792/2003. 
49 Novamente, é Magalhães Gomes Filho quem adverte: “Seria impossível imaginar a ‘paridade de armas’ 
entre uma acusação sustentada por um órgão técnico e objetivo, como é o Ministério Público (o mesmo 
valendo para a acusação privada, formulada por advogado), e uma defesa exercida por advogado não só 
despreparado para enfrentar as tramas do tecnicismo processual, mas também emocionalmente perturbado 
com o eventual desfecho do processo.” (Processo e garantias: a motivação das decisões penais. Tese 
apresentada para concurso de professor titular de direito processual penal. Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2000, p. 36). 
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defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, a fim de 
resguardar-se devidamente, e como de mister, o ius libertatis.”50 51 

Decorrência prática dos princípios do contraditório e da ampla defesa no 

processo penal é o direito do réu de ser ouvido, nos termos do art. 8.1 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), incorporada ao direito 

brasileiro pelo Decreto nº 678/1969. O interrogatório do réu é meio de defesa que se 

reveste de indubitável valor probatório, e deve, por isso, cercar-se de todas as garantias 

pertinentes. A ausência de intimação para este ato é causa de nulidade, a teor do que se 

extrai do art. 399 do Código de Processo Civil brasileiro.52 Ainda, para que seja 

corretamente exercido o direito de defesa, o interrogatório do réu deve poder ser requerido 

a qualquer tempo pelo acusado, desde que justificadamente.53 Isso demonstra como a 

extensão do direito à defesa é bem mais abrangente no processo penal do que no civil. 

Neste, conforme se demonstrará na abordagem das limitações ao depoimento pessoal, as 

cogitações do direito das partes de serem ouvidas diretamente pelo juiz estão muito 

distantes das proporções assumidas no campo penal.54 

                                                
50 Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. 4ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, Capítulo I, item 1.6.3, p. 50. 
51 A paridade de armas e a contraditoriedade já foram alvo de consideração do Tribunal Europeu de Direitos 
Humanos, sob a ótica do fair trial, ocasião em que se entendeu que esta garantia inclui também a natureza 
adversarial dos processos criminais, que determina a necessidade de conceder às partes a oportunidade de 
tomar conhecimento e contrariar os argumentos e provas trazidos pelos adversários (Caso Samokhvalov v. 
Rússia, 12 de fevereiro e 15 de maio de 2009, § 46, disponível no endereço eletrônico 
http://www.echr.coe.int). 
52 Cf., neste sentido: STF, HC nº 80.251-6/M, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 4.5.2001, disponível no endereço 
eletrônico http://www.stf.jus.br, acesso em 13.11.2012. 
53 Em sentido parcialmente diverso, Eugênio Pacelli de Oliveira (Curso de processo penal. 15ª ed.. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2011, pp. 383-384) sustenta que é suficiente que se oportunize ao réu a possibilidade 
de ser interrogado, não configurando nulidade o indeferimento do interrogatório do réu que, depois de 
encerrada a instrução, quando este não tenha comparecido à audiência designada pelo juízo. O raciocínio 
adotado é de que o réu teria exercido o direito ao silêncio, sendo certo que, a partir do momento em que, 
intimado, deixa de comparecer ou de depor, o interrogatório deixaria de ser direito do réu, constituindo-se 
mera prerrogativa do magistrado. Este entendimento, todavia, não parece consentâneo com o direito à ampla 
defesa, na medida em que pode haver justificativa para que o réu, no curso do processo e até na fase recursal, 
decida quebrar o silêncio e exercer ativamente o direito à autodefesa.  
54 A abordagem crítica deste tema será feita no item 5.1.1, infra. Registra-se, de antemão, que apesar de 
reputarmos exageradas as restrições ao depoimento pessoal no processo civil, o direito das partes de serem 
ouvidas difere do direito ao interrogatório do réu em sede processual penal. Primeiro, porque, como já se 
disse, o interrogatório é, antes de tudo, meio de defesa, e como tal ocupa posição de maior destaque no 
processo penal; por outro lado, o direito das partes de serem ouvidas, ainda que observado nos termos 
preconizados neste trabalho, será sempre exercido de forma equânime por estas, sem as garantias que 
acompanham o interrogatório do investigado e do réu no direito processual penal (direito ao silêncio, à prévia 
entrevista com seu procurador etc.). 
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Outra particularidade relevante da ampla defesa no processo penal, 

pouquíssimo explorada no direito brasileiro,55 consiste no direito do acusado de confrontar 

as testemunhas da acusação. Originariamente previsto na VI Emenda da Constituição 

norteamericana, este direito está consolidado em diversos tratados internacionais, entre 

eles a Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8, 1, alínea “e”) e o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos (art. 8, 2, alínea “f”). De acordo com Diogo 

Malan, a instituição deste direito tem como fundamento político criminal “o repúdio a 

condenações baseadas em testemunhos escritos, produzidos de forma secreta e unilateral 

pelo Estado, em substituição ao testemunho oral prestado em audiência pública e face a 

face ao acusado.”56 Trata-se de garantia inerente ao processo penal, por se referir à 

possibilidade de confrontar as testemunhas incriminadoras, desmembrando-se nos 

seguintes direitos: 

“(i) à produção da prova testemunhal em audiência pública; (ii) a 
presenciar a produção da prova testemunhal; (iii) à produção da prova 
testemunhal na presença do julgador do mérito da causa; (iv) à imposição 
do compromisso de dizer a verdade às testemunhas; (v) a conhecer a 
verdadeira identidade das fontes de prova testemunhal; (vi) a inquirir as 
fontes de prova testemunhal desfavoráveis, de forma contemporânea à 
produção de prova testemunhal; (vii) a se comunicar de forma livre, 
reservada e ininterrupta com seu defensor técnico, durante a inquirição 
das testemunhas.”57 

Como será demonstrado na abordagem das limitações à admissibilidade e à 

produção da prova,58 estas garantias não se revelam tão cruciais para o processo civil, em 

que, em prol da economia processual e da celeridade, muitas vezes se admite a juntada de 

declarações escritas de testemunhas. Em alguns ordenamentos,59 inclusive, a fase de 

preparação inclui a oitiva de testemunhas pelos advogados das partes, independentemente 

da presença do juiz. 

                                                
55 Cf., sobre o tema, MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto no processo penal. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009. 
56 Direito ao confronto no processo penal, op. cit., p. 201. 
57 Direito ao confronto no processo penal, op. cit., pp. 201-202. 
58 Capítulo V, item 5.1.1, infra. 
59 É o caso do direito português (Lei nº 93, de 14 de julho de 1999), referido no item 5.1.2, “b”, infra. A 
propósito, cf. SILVA, Sandra Oliveira e. A proteção de testemunhas no processo penal. Coimbra: 
Coimbra, 2007, pp. 264-294). Ainda na Europa: o Código de Processo Criminal da Noruega dispõe sobre a 
matéria na seção 130 a, inserida pelo Statute 98/2001; na Holanda, o Código de Processo Criminal disciplina 
o testemunho anônimo dos arts. 226 a 226 f; na Bélgica, a Loi relatif à l’anonymat des témoins, de 8 de abril 
de 2002, inseriu os arts. 86 bis a 86 quinquies no Code d’instruction. Em sistemas de common law, como o 
da Nova Zelândia, também podem ser encontradas normas sobre o tema (Evidence Amendment Act 1997, que 
inseriu as seções 13b a 13 j no Evidence Act 1908). Cf., sobre o tema, nos ordenamentos inglês, francês e 
italiano: MAFFEI, Stefano. The European right to confrontation in criminal proccedings. Europa Law 
Publishing, 2006, Capítulo 6, pp. 181-224). 
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Percebe-se, portanto, que semelhantes princípios possuem conotação e 

relevância diversa nos processos civil e penal.  

Há, ainda, alguns princípios e garantias específicas que atuam de forma 

notável sobre o processo penal, com reflexos diretos e específicos na atividade probatória. 

Merecem destaque o princípio da presunção da inocência e o direito à não 

autoincriminação, adiante tratados. 

 

1.2.2. A presunção da inocência: reflexos práticos no tratamento da prova no 

direito processual penal 

 

A presunção da inocência tem contornos nitidamente filosóficos e ideológicos, 

advindos do período iluminista.60 É ideia que deve ser desvencilhada do sentido puramente 

técnico de prova indireta, porquanto o estado de inocência não se vincula a um juízo de 

probabilidade; é, antes, um pressuposto de que deve partir o julgador no processo penal 

relativo a todo e qualquer acusado. Por outro lado, tal presunção deve vir sempre associada 

à conotação – também iluminista – do termo inocência, liberta da religiosidade e do 

preconceito cristão de que a culpa (pecado original) seria ínsita ao indivíduo.  

Os ideais de liberdade individual e igualdade de todos perante a lei conduziram 

ao reconhecimento do direito de todo e qualquer indivíduo a ser presumido inocente até 

que fosse declarado culpado.61 

A principal evolução operada no processo penal com o reconhecimento dos 

valores individuais e, a partir destes, da presunção de inocência no período revolucionário 

do século XVIII consiste, como explica Maurício Zanoide de Moraes em trabalho 

aprofundado sobre o tema, na compreensão da persecução penal como uma investigação 

                                                
60 “(...) Na leitura da expressão ‘presunção de inocência’ há de ser considerado prioritariamente o seu valor 
ideológico; trata-se, como afirmou Pisani, de uma presunção política, na medida em que exprime uma 
orientação de fundo do legislador, qual seja a de garantia da posição de liberdade do acusado diante do 
interesse coletivo à repressão penal.” (GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Presunção de inocência e 
prisão cautelar. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 37). 
61 Essa garantia foi positivada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 – promulgada 
em 1793 –, oriunda da Revolução Francesa. Nesse momento histórico, a refutação do absolutismo 
monárquico e o rompimento com os dogmas católicos acarretaram uma verdadeira mudança paradigmática.  
Até então, vigorava no processo penal medieval a presunção de culpa do imputado que precisava demonstrar 
o contrário, fosse mediante obtenção de resultado positivo nas ordálias (provas sobrenaturais ou juízos de 
Deus) fosse, posteriormente, pela resistência às técnicas inquisitivas estabelecidas pela Igreja Católica – que 
incluíam a submissão à tortura para obtenção da confissão, esta considerada a mais valiosa das provas. 
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cognitiva real e efetiva. Isto significa dizer que a persecução penal deixa de servir para 

confirmar uma concepção previamente formada sobre a culpa do acusado, e passa a ser 

instrumento para a real apuração dos fatos com respeito à integridade individual: 

“Em termos lógico-sistêmicos, o procedimento não seria mais uma 
sequência de atos para se demonstrar aquilo que o inquiridor já tinha em 
sua mente como certo, desde o início da persecução. Partindo-se da 
concepção de inocência, a persecução deveria ser uma efetiva 
‘persecução’, isto é, uma investigação cognitiva em busca dos mais 
confiáveis meios de prova para evidenciar os fatos do processo. 
‘Investigar’ não mais significaria ‘confirmar’ aquilo que antes já se tinha 
como certo ou conveniente para o julgador. ‘Cognição’ não significaria 
mais ‘desígnio político-religioso’ a ser realizado pelo processo. Por ‘meio 
de prova confiável’ não mais se aceitaria a ‘manipulação’ dos termos e da 
vontade de quem pudesse e quisesse colaborar na demonstração dos fatos 
ocorridos. E, por fim, como um novo ‘processo’ não se aceitaria mais o 
sigilo ao imputado, a ausência de defesa e de contraditório, passou-se a 
assegurar o respeito às integridades física, moral e religiosa do 
investigado/acusado, a imparcialidade do juiz e o direito ao recurso.” 62 

Porém, a presunção de inocência não chegou a se efetivar, na prática, no 

mesmo período em que concebida e positivada. Somente após a Segunda Guerra Mundial é 

que o preceito seria retomado e, por conseguinte, cogitaria-se da efetivação do status 

jurídico da inocência no plano prático. 

Há vários fatores que explicam essa circunstância, os quais contribuíram para o 

surgimento da Escola Positiva e da Escola Técnico-Jurídica, que negaram a presunção de 

inocência no que concerne aos aspectos mais importantes do preceito.63 Maurício Zanoide 

de Moraes enuncia os efeitos que decorreram do contexto político que propiciou a 

refutação, no plano prático, à presunção de inocência: 
                                                
62 MORAES. Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro: análise de sua 
estrutura normativa para elaboração legislativa e decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 
78. Para a compreensão plena das razões por que a presunção de inocência nunca houvera sido reconhecida 
nos sistemas romano e medieval, cf. todo o capítulo primeiro da citada obra. 
63 Todos esses fatores estão, de alguma forma, relacionados com a implementação de regimes autoritários, 
que representaram um retrocesso na positivação da ‘presunção de inocência’. Assim ocorreu, por exemplo, 
com a codificação napoleônica, nas décadas que sucederam à Revolução Francesa, com a instauração de um 
processo penal dúplice que privilegiava a fase inquisitiva e não-contraditória. Mas o auge da postura crítica à 
presunção de inocência viria com a introdução de regimes nazi-fascistas, com destaque – pela influência 
exercida no direito brasileiro - para a edição dos códigos de processo penal italianos de 1913 e 1930, 
inspirados na doutrina técnico-jurídica de Vincenzo Manzini e Alfredo Rocco, que claramente refutaram a 
presunção de um estado de inocência. Segundo esses autores, haveria, no máximo, uma presunção de não-
culpabilidade, porque a aplicação do in dubio pro reo, restrita ao momento decisório e às hipóteses de dúvida 
do julgador, apenas atestava o fato de não ter sido comprovada a culpa do acusado. Isso, contudo, não o 
tornaria inocente; indicaria apenas a insuficiência de provas para sua condenação. A legislação italiana de 
1930, claramente impregnada de preconceitos incidentes sobre a figura do réu, exerceu fundamental 
influência na elaboração do Código de Processo Penal brasileiro de 1941, ainda vigente, idealizado e 
promulgado sob o regime getulista. Cf. MORAES, Maurício Zanoide de, Presunção de Inocência no 
Processo Penal Brasileiro: análise de sua estrutura normativa para elaboração legislativa e decisão 
judicial, op. cit., Capítulo II. 
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“Como é de conhecimento histórico, a tendência econômico-
expansionista dos regimes fascista, nazista, franquista e salazarista, além 
de sua marcada característica racista e despótica, levaram a raça humana 
à 2ª Guerra Mundial (1939 a 1945). Conflito bélico que, por sua extensão 
e profundos danos – os registros históricos indicam 60 milhões de 
refugiados, como alguns de seus malefícios – , serviu de marco para a 
afirmação internacional dos direitos humanos através de tratados, 
convenções e organismos supranacionais. 

A técnica jurídica do positivismo dogmático nazifascista serviu de verniz, 
pseudamente neutro e eficientista, a posições ideológicas violadoras do 
ser humano. No nível interno, essa ideologia desaguou na construção de 
um sistema criminal legitimador de violências, abusos e perseguições 
estatais, e, no plano internacional, no fortalecimento de poderes 
totalitários que, inevitavelmente – séculos de história provam isso -, 
sempre extravasam para a intolerância com os países vizinhos.”64 

As dimensões dos prejuízos causados aos direitos humanos nos períodos 

citados pelo autor, bem como as proporções das ofensas perpetradas, ensejaram a 

necessidade de se estabelecerem – ou resgatarem – “bases ético-sociais para a convivência 

de todos os povos e de todos os seres humanos”.65 

Este movimento universal culminou, como sabido, na Declaração Universal 

dos Direitos do Homem de 1948, que estabelece, no art. XI, 1: “Todo homem acusado de 

um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha 

sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido 

asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa”. 

Nesta mesma linha, o art. 6º, § 2º, da Convenção Europeia de Direitos 

Humanos, de 4 de Novembro de 1950, em vigor a partir de 3 de Setembro de 1953 

determina que “Qualquer pessoa acusada de uma infração presume-se inocente enquanto a 

sua culpabilidade não tiver sido legalmente provada”. A Convenção Americana de Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) prevê, no art. 8º, 2: “Toda pessoa acusada de 

um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente 

comprovada sua culpa”; o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, internalizado 

no ordenamento pátrio pelo Decreto nº 592/1992 contém disposição análoga no art. 14, 2. 

Entre a construção iluminista deste direito do homem e aquela inscrita nos 

tratados do pós-guerra, o grande diferencial consiste na força vinculante do sistema 

                                                
64 Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro: análise de sua estrutura normativa para 
elaboração legislativa e decisão judicial, op. cit., p. 174. 
65 Idem ibidem. 
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internacional contemporâneo, a impulsionar a constitucionalização e efetivação da 

presunção de inocência no plano interno dos Estados. 

Atualmente, é possível compreender a presunção de inocência como um direito 

universal do ser humano, positivado em diversas constituições – tais como a brasileira – 

como direito fundamental e cláusula pétrea, que deve nortear tanto a elaboração legislativa, 

quanto a atuação jurisdicional.66 Trata-se do direito ao reconhecimento de um estado 

político de inocência, que garante a todo cidadão submetido à persecução penal – e a 

formas de persecução análogas, como é o caso do processo administrativo-sancionatório – 

um processo de cognição justo e igualitário, sob três perspectivas: como norma que orienta 

o tratamento do acusado, como norma probatória e como norma de juízo.  

No primeiro caso, a presunção de inocência se destina a garantir ao acusado ou 

investigado em processo punitivo67 o respeito à integridade física e moral, de tal modo que 

não tenha sua liberdade física restrita – salvo hipóteses excepcionais, legalmente previstas 

e autorizadas pela incidência do postulado da proporcionalidade – , nem esteja sujeito a 

tratamentos degradantes ou humilhantes.  

Como regra probatória, a presunção de inocência exige que as provas 

produzidas contra o imputado sejam praticadas com todas as garantias, tais como o direito 

à não autoincriminação, o direito à confrontação das testemunhas da acusação, o direito à 

defesa técnica etc., sob pena de considerar-se nula a atividade probatória. 

                                                
66 Assim, GOMES FILHO, Antonio Magalhães (Presunção de inocência e prisão cautelar. São Paulo: 
Saraiva, 1991, p. 120), para quem “a presunção de inocência representa um limite frente ao legislador”; 
MORAES, Maurício Zanoide de (Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro: análise de sua 
estrutura normativa para elaboração legislativa e decisão judicial, op. cit., item 3.8.2, pp. 240 e ss.) 
chega a falar numa dimensão objetivo-expansiva da presunção da inocência, que deve guiar a conduta dos 
agentes públicos – inclusive o legislador – e privados, de modo a ampliar o conteúdo da proteção 
constitucional. 
67 Estende-se aqui a abrangência da garantia a processos de índole punitiva que não se configurem 
necessariamente processos judiciais, uma vez que a proteção não deve se esgotar no âmbito estrito do 
processo penal – pode, portanto, aplicar-se ao processo administrativo punitivo, por exemplo. Oportuna, a 
este propósito, a ponderação de Michele Taruffo (Cultura e Processo. Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile, 2009, fascicolo I, p. 64) de que o processo penal e o processo administrativo têm 
implicações culturais, institucionais, políticas e sociais completamente diversas e autônomas do processo 
civil. Abstraído o fato de que no Brasil não existe um contencioso administrativo nos moldes do direito 
italiano esta ponderação assinala as diversidades contextuais dos diferentes tipos de processo (doutrina da 
prioridade local), sendo de se salientar que, quando, principiologicamente, por qualquer razão, estes 
contextos se reaproximarem (“o direito como integridade”), deverão ser regidos de maneira similar. Com 
base nesta lógica, o chamado processo administrativo sancionador merece tratamento destacado no que toca 
aos princípios aplicáveis, próximos que estão daqueles que regem o direito processual penal. Por outro lado, 
há que se advertir que também no âmbito extraprocessual há que ser aplicada a presunção de inocência, 
quando se trate de garantir a integridade moral e física do acusado, bem como de resguardar o resultado de 
processo em curso. Trata-se, portanto, de um princípio que rege a condição do acusado ou réu em processo 
punitivo, e não exclusivamente o processo.  
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No que concerne à presunção de inocência como regra de juízo, esta guarda 

relação com o que historicamente se determinou como aplicação do in dubio pro reo: 

cuida-se da necessidade de o julgador absolver o réu sempre que, no momento do 

julgamento, não tenha se convencido plenamente da culpa daquele. Ainda: a presunção de 

inocência como regra de julgamento impõe a necessidade de um standard probatório 

rigoroso à condenação. A sentença condenatória apenas será proferida se a convicção sobre 

a culpa do réu se formar além de qualquer dúvida razoável.68 

Ressalte-se, pois, que essa norma de juízo não se resume ao in dubio pro reo 

aplicado no momento da prolação da decisão: para que se considere aplicada a presunção 

de inocência é necessário, antes, que o julgamento se realize independentemente de 

contaminação do juízo por qualquer noção preconcebida sobre os fatos ou sobre o agente.69  

A cognição judicial não poderá se deixar contaminar por preconceitos 

subjetivos ou meros rumores. Há de existir uma verdadeira apuração dos fatos, voltada à 

                                                
68 De forma parcialmente diversa, Ferrer Beltrán afirma que presunção de inocência não influi nos níveis de 
exigência probatória - standards - do processo penal; apenas indica critério para os casos de dúvida (La 
valoración racional de la prueba, op. cit., p. 145, nota de rodapé 128). Já para a Corte Europeia de Direitos 
Humanos, o direito à presunção de inocência (art. 6.2 CEDH) implica que sobre a acusação pesa o ônus da 
prova além de toda dúvida razoável (STRDH de 6 de dezembro de 1988: caso Barberá, Messegué e Jarbardo 
v. Espanha, disponível em http://www.echr.coe.int.). Miranda Estrampes, direito espanhol, explica que o 
Tribunal Constitucional compreende a presunção da inocência como uma presunção iuris tantum, isto é, 
como uma presunção que pode ser destruída com a concorrência da chamada “mínima atividade probatória”, 
demonstrativa da culpa do acusado (La mínima actividad probatoria en el proceso penal. Barcelona: 
Bosch, 1997, p. 124, com alusão aos precedentes da citada corte - S.T.C. 31/1981 e S.T.C 29/1981). O 
próprio Miranda Estrampes, contudo, adere à tese de que se trata de uma ‘verdade interinal’, que se distingue 
da presunção relativa pelo fato de não ter como pressuposto uma máxima da experiência (enlace lógico entre 
o fato indiciante, provado, e o fato indiciário, inferido), mas sim uma máxima, uma proposição aceita em 
virtude de uma ordem legal, atuando como autêntica regra legal de prova (La mínima actividad probatoria 
en el proceso penal, op. cit., p. 124). Prefere-se cogitar da presunção da inocência como um princípio que 
protege o status político da inocência, como dito linhas atrás, o que, de qualquer forma repercute no 
standard probatório exigível. Ao proteger o status da inocência, o Estado opta também por uma distribuição 
de riscos no processo penal, preferindo a absolvição equivocada de vários culpados ao erro da condenação 
de um inocente. A ideia de que o estado da inocência – seja lá como for entendido, como presunção, verdade 
interinal ou apenas um princípio político a ser observado –demanda prova contundente para ser infirmado, é 
bem demonstrada por Malatesta, que diz ser a inocência um “fato negativo e indeterminado” , diante do 
qual, mesmo que houvesse “máximo descuido no provar a própria inocência, o acusado inocente deve ser 
sempre absolvido, pois que sua absolvição é de ordem pública primária. Não pode existir uma condenação 
penal pelo descuido havido nas provas da inocência (...)” (MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica 
das provas em matéria criminal. Volume I. São Paulo: Saraiva, 1969, Segunda Parte, Capítulo I, pp. 117-
118). A propósito da relação entre a presunção de inocência, os standards probatórios e o in dubio pro reo, 
confira-se o que será dito no item 9.3, infra, deste trabalho. 
69 Giulio Ubertis sublinha que a fórmula em questão impõe que se elimine, no plano gnosiológico, quaisquer 
preconceitos e, no plano social, qualquer dimminutio em prejuízo do acusado. Preconiza-se que a busca 
judicial se desenvolva como se o acusado fosse inocente, uma vez que a notitia criminis representa para a 
autoridade processual somente uma hipótese de trabalho, da qual não se pode extrair nenhuma suposição de 
culpa. (Principi di Procedura Penale Europea. Le regole del giusto processo. Milano, Raffaello Cortina 
Editore, 2000, pp. 63-64). 
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verificação da verdade possível, e não à confirmação de teses ou ideias preconcebidas 

acerca da culpabilidade do agente e da materialidade delitiva 

Sob nenhum desses dois aspectos, poderá o acusado ser reputado culpado, nos 

termos da Convenção Americana (art. 8º, 2), do Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos (art. 14, 2) e da Constituição Federal (art. 5º, LVII), até sentença penal 

condenatória. 

 

1.2.3. O direito à não autoincriminação, o direito ao silêncio e a proteção 

contra intervenções físicas e psíquicas no processo penal: contraposição ao 

dever de colaboração no processo civil 

 

O direito à não autoincriminação decorre da garantia de liberdade do réu e do 

princípio da presunção da inocência, sob a perspectiva de proteção do status de inocência 

do investigado ou acusado. É ínsito à ideia de que não se pode obrigar, de nenhuma forma, 

o indivíduo a causar agressão à própria liberdade. Este direito guarda estreita relação com 

a proibição de reduzir o investigado ou acusado a mero objeto de prova, desumanizando-o 

e forçando-o, direta ou indiretamente, a fornecer quaisquer informações que o incriminem. 

Encontra-se expressamente previsto no art. 8º, 2, alínea “g”, da Convenção Americana de 

Direitos Humanos e no art. 14, 3, alínea “g”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos.  

Trata-se, como o próprio nome diz, de garantia voltada para o processo penal, 

apenas incidentalmente aplicada ao processo civil. Ou seja, no processo civil, preserva-se 

o direito à não autoincriminação com a finalidade de se prevenirem violações indiretas às 

garantias do imputado no processo penal. Como não seria possível, em princípio, garantir 

o exercício pleno da defesa no processo penal, caso o Estado impusesse ao investigado ou 

réu o dever de depor, no juízo cível, sobre fatos incriminadores, é inevitável que o direito 

à não autoincriminação atinja, indiretamente, a atividade probatória no processo civil. Há, 

porém, quem considere este direito incompatível com princípio da cooperação e os 

deveres de colaboração em que se pauta o processo civil, defendendo a imposição de um 

dever de sigilo sobre os depoimentos que eventualmente se enquadrem no direito à não 
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autoincriminação.70 O Estado e as partes teriam, portanto, o dever de manterem sigilo 

sobre as informações que pudessem prejudicar criminalmente o depoente, sem que fosse 

necessário opor barreiras ao esclarecimento dos fatos no âmbito civil. Vejam-se as 

considerações de Leonardo Greco a propósito desta questão:  

“Se, no processo penal, a proibição de autoincriminação parece 
justificável na medida em que reflete o ônus da acusação de demonstrar 
cabalmente a responsabilidade do acusado, como corolário da presunção 
de inocência, no processo civil tem merecido severas críticas, pois viola 
o princípio da cooperação e pode constituir um obstáculo intransponível 
ao acesso à tutela jurisdicional do direito em favor de uma das partes ou 
de ambas, que ficam privadas da possibilidade de provar os fatos dos 
quais o seu direito decorre. 

Zuckerman, na Inglaterra, considera-a um instituto anacrônico, 
incompatível com a cultura dominante no processo civil, em que as 
partes têm o direito de produzir todas as provas relevantes, mesmo as 
que se encontram em poder do adversário. 

Creio que esse dever de colaboração recai com mais intensidade se o 
depoente ou o informante é uma das partes, porque violaria a paridade de 
armas se uma delas, a pretexto de proteção de sua privacidade, subtraísse 
da outra a possibilidade concreta de provar os fatos dos quais pode 
resultar seu direito.”71 

Conquanto não haja lugar nesta sede para enfrentamento da discussão 

suscitada por Leonardo Greco, a simples existência do debate é suficiente para que se 

possam vislumbrar os diferentes princípios que orientam a matéria nos processos civil e 

penal. É sobretudo para a relação processual penal – e por causa do modo como é 

estruturada – que se impõe a existência da proibição à autoincriminação; a relação 

processual civil, diversamente, tem como baliza o princípio da cooperação entre as partes 

e com o juiz, acolhendo, quase que por acidente de percurso, esta proibição.72 

Especificamente no que concerne ao processo penal, o ordenamento pátrio 

consagra, como decorrência do direito à não autoincriminação, o direito ao silêncio, 

previsto no art. 5º, LXIII da CF e no art. 186, caput e parágrafo único, do Código de 
                                                
70 GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. Volume II: Processo de Conhecimento. 2ª ed., op. 
cit., Capítulo V, item 5.4.2, p. 124, id. Limitações probatórias no processo civil. Revista Eletrônica de 
Direito Processual - REDP (Periódico Semestral da Pós-Graduação Stricto Sensu da UERJ), v. 4, ano 
3, jul-dez 2009, disponível em http://www.redp.com.br., acesso em 4.6.2012, p. 12. 
71 GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. Volume II: Processo de conhecimento. 2ª ed., op. 
cit., Capítulo V, item 5.4.2, p. 124, id. Limitações probatórias, op. cit., p. 12. 
72 Sem embargo, entretanto, da proteção à honra, prevista no próprio Código Civil (art. 202, II, que escusa a 
testemunha de depor quanto a fatos que possam causar desonra própria ou aos familiares no grau ali previsto) 
e no Código de Processo Civil (art. 363, III, que contém disposição análoga destinada à parte e ao terceiro 
que tenham o dever de apresentar documento ou coisa em juízo). Abstraída a discussão sobre o cabimento da 
autoincriminação no processo civil, vê-se, portanto, que tais escusas parecem decorrer da dignidade humana 
e dos direitos da personalidade, num sentido mais amplo e menos específico que o da preservação da 
inocência. 
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Processo Penal.73 O direito ao silêncio inclui a garantia de que o investigado ou acusado 

seja advertido pelas autoridades policial e judicial sobre a possibilidade não responder às 

perguntas formuladas,74 bem como a garantia de não valoração do silêncio75 – é dizer, a 

atitude silente do imputado não poderá ser interpretada negativamente.76  

                                                
73 Redação determinada pela Lei nº 10.792/2003. A alteração foi implementada quando impossibilidade de 
valoração negativa do silêncio ainda era tema recente na jurisprudência brasileira (Cf., STJ, 5ª Turma, Resp 
363548, Rel. Min. Felix Fischer, j. 2.5.2002, REVFOR 368/392). A partir da Constituição de 1988, bem 
como do texto da Convenção Americana de Direitos Humanos, já se entendia implicitamente revogado o art. 
186, na redação originária do Código de Processo Penal. 
74 Quanto à advertência sobre o direito ao silêncio, sua essencialidade já foi corroborada pelo Supremo 
Tribunal Federal, em acórdão emblemático (STF, 1ª Turma, HC 80949/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 
30.10.2001, disponível em http://www.stf.jus.br, acesso em 13.11.2012), que ressaltou as origens desta 
garantia no direito norteamericano - famosos casos Escobedo vs Ilinois (378 U.S. 478 (1964) e Miranda vs 
Arizona (384 U.S. 436 (1969) - , e considerou ilícitas as provas decorrentes de confissão colhida 
subrepticiamente, sem a comunicação prévia dos direitos do investigado. No mesmo sentido, a ementa do 
HC 78708 pelo Supremo Tribunal Federal (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, j. 9.3.1999, DJ 
16.4.1999, RTJ 168-03, p. 977): “Informação do direito ao silêncio (Const., art. 5º, LXIII): relevância, 
momento de exigibilidade, consequências da omissão: elisão, no caso, pelo comportamento processual do 
acusado. I. O direito à informação da faculdade de manter-se silente ganhou dignidade constitucional, 
porque instrumento insubstituível da eficácia real da vetusta garantia contra a autoincriminação que a 
persistência planetária dos abusos policiais não deixa perder atualidade. II. Em princípio, ao invés de 
constituir desprezível irregularidade, a omissão do dever de informação ao preso dos seus direitos, no 
momento adequado, gera efetivamente a nulidade e impõe a desconsideração de todas as informações 
incriminatórias dele anteriormente obtidas, assim como das provas delas derivadas. III. Mas, em matéria de 
direito ao silêncio e à informação oportuna dele, a apuração do gravame há de fazer-se a partir do 
comportamento do réu e da orientação de sua defesa no processo: o direito à informação oportuna da 
faculdade de permanecer calado visa a assegurar ao acusado a livre opção entre o silêncio - que faz recair 
sobre a acusação todo o ônus da prova do crime e de sua responsabilidade - e a intervenção ativa, quando 
oferece versão dos fatos e se propõe a prová-la: a opção pela intervenção ativa implica abdicação do direito a 
manter-se calado e das consequências da falta de informação oportuna a respeito)”. A leitura do inteiro teor 
deste último acórdão conduz, todavia, a conclusão um pouco diversa acerca do direito ao silêncio, nos 
termos do que está sintetizado no item III da ementa. No caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o 
exercício da autodefesa pelo réu na fase processual, com o oferecimento de versão dos fatos diversa daquela 
contida no depoimento prestado na delegacia, implicaria a renúncia do direito ao silêncio, suprindo a 
nulidade ocorrida na fase pré-procesual. Tal entendimento conduz à obrigatoriedade de que o réu permaneça 
calado na fase processual, sempre pretenda obter a declaração de nulidade do depoimento precedentemente 
prestado no curso do inquérito ou diligência policial em inobservância à prévia advertência sobre o direito ao 
silêncio. Esta subordinação da nulidade da inquirição preliminar ao exercício – forçado – do direito ao 
silêncio cuida-se, em verdade, de uma forma transversa de violação ao exercício da autodefesa do réu. 
75 Vittorio Grevi (<< Nemo tenetur se detegere >>. Interrogatorio dell’ imputato e diritto al silenzio nel 
processo penale italiano. Milano: Giuffrè, 1972, pp. 38-59) entre o autoritarismo estatal e a valoração do 
silêncio do acusado, assinalando que não se pode, a pretexto de um dever de lealdade no processo penal, 
impor ao réu e ao seu defensor a obrigação moral de responder segunda a verdade. Tal dever reduz o alcance 
garantístico do “nemo tenetur se detegere”. 
76 Danyelle Silva Galvão resume as garantias inerentes ao direito ao silêncio e as associa à presunção de 
inocência: “Pelo direito ao silêncio o acusado pode optar entre prestar declarações ou calar acerca das 
acusações que lhe são feitas, ou seja, permite escolher a melhor estratégia para sua defesa. Ademais, permite 
que não seja considerado como objeto da persecução criminal, acarretando a responsabilidade ao órgão da 
acusação de provar a imputação sem a utilização de meios coercitivos, opressivos ou ardilosos contrários à 
vontade do acusado. Por consequência, admitir que o acusado não é objeto de prova e garantir-lhe o direito 
ao silêncio é uma forma de reconhecimento da presunção da inocência, pois se atribui todo o ônus probatório 
à acusação, não podendo a recusa em declarar gerar nem mesmo indícios em seu desfavor” (Interrogatório 
por videoconferência. Dissertação defendida perante a Universidade de São Paulo - USP, no ano de 2012, 
sob a orientação do Professor Doutor Maurício Zanoide de Moraes, pp. 58-59). 
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Também decorre do direito à não autoincriminação a proteção mais intensa do 

réu contra intervenções de ordem psíquica e corporal, sem embargo da incidência desta 

garantia – em menor grau – no processo civil, porque inerente aos direitos da 

personalidade. É importante registrar que o direito do réu de não se incriminar propicia 

maior espectro de proteção contra as intervenções psíquicas e corporais. Isso porque 

somente quanto às imputações penais é vedada a valoração do comportamento da parte 

que se oponha a contribuir com o esclarecimento dos fatos; quanto ao objeto do processo 

civil, ao revés, é plenamente possível que a inação ou silêncio do réu sejam interpretados 

em seu desfavor. Tal pode ser confirmado pela disposição constante do art. 232 do Código 

Civil – cuja aplicabilidade é muito comum nos casos de negativa à realização do exame de 

DNA pelo suposto pai, réu em ação de investigação de paternidade –, que estabelece uma 

autorização para o juiz presumir determinado fato que se busca provar por meio de perícia 

médica, quando o sujeito sobre o qual recai a perícia se nega a colaborar.77 Em matéria 

penal, ao contrário, a recusa à realização de exame médico não pode acarretar presunção 

em desfavor do investigado ou réu.78 79 

                                                
77 José Carlos Barbosa Moreira explica que a introdução do dispositivo no Código Civil veio para aclarar a 
situação de dúvida gerada pela orientação do Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de 
compelir o réu em ação de investigação de paternidade a realizar o exame de DNA (v., a propósito, STF, 
Pleno, HC 71.373, Rel. para o acórdão Min. Marco Aurélio, j. 10.11.1994, disponível em www.stf.jus.br, 
acesso em 9.11.2012). Observa, ainda, o citado autor, que o preceito legal estabelece que a conduta 
processual da parte pode, neste caso, funcionar como um indício, hábil a fundamentar uma presunção judicial 
(La negativa de la parte a someterse a una pericia médica (según el nuevo código civil brasileño). In: Temas 
de Direito Processual. Nona série. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 159-166). Neste caso, não há presunção 
legal, mas autorização para uma presunção judicial, que deverá ser efetivada em conjunto com os elementos 
probatórios dos autos. Em sentido equivocado, a Súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça refere-se a esta 
presunção como se fosse uma regra geral e abstrata, ao invés de uma autorização para, à luz das 
circunstâncias do caso, concluir-se pela existência do fato a ser provado com a perícia. 
78 Hipótese emblemática de consagração do direito à não autoincriminação está relacionada com a vedação 
da obrigatoriedade da realização do exame do bafômetro, à luz da redação recentemente revogada do art. 306 
do Código de Trânsito Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça apontou, no julgamento do HC 166377/SP 
(3ª Seção, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.3.2012), o resultado paradoxal da modificação introduzida no art. 
306 do Código de Trânsito Brasileiro pela Lei nº 11.705/2008, atualmente revogada pela Lei nº 12.760/2012. 
A construção legislativa gerada pela modificação de 2008 exigia, segundo definição do Decreto 6.488/08, 
que disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue e a equivalência entre os dois testes, para a 
comprovação do crime de embriaguez ao volante, a demonstração, por meio técnico (exame de sangue ou 
teste em aparelho alveolar pulmonar – “bafômetro”), que o condutor do veículo estivesse dirigindo com 
concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas. Por outro lado, a proteção 
da inocência e o direito à não autoincriminação determinam que o indivíduo não pode ser obrigado a se 
submeter ao teste do bafômetro ou ao exame de sangue. Diante deste impasse, e mesmo com o 
enfraquecimento da norma repressiva, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, por se tratar de exigência 
incorporada pela figura típica, a quantidade mínima de álcool no sangue, atestável apenas pelos dois tipos de 
exames, deveria ser observada. Em sentido contrário, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho 
assevera que a proteção ao corpo do acusado não está alheada dos demais valores, como “a dignidade 
humana [do acusado] e a humanidade toda”. Associado a este fundamento, menciona, no caso específico do 
exame do bafômetro, que, algumas atividades que representam risco para a incolumidade pública justificam 
não só afastamento de um direito absoluto ao próprio corpo, mas também o dever de deixar-se submeter à 
perícia (A constituição e as intervenções corporais no processo penal: existirá algo além do corpo? Revista 
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1.2.4. O princípio inquisitivo e o papel do juiz na instrução probatória nos 

processos civil e penal 

 

Partindo da premissa de que nenhum regime democrático é compatível com a 

iniciativa judicial na instauração do processo, o que se designa, nesta sede, por inquisitivo, 

é o princípio que determina a iniciativa precípua do juiz nos atos processuais que não 

digam respeito à propositura da ação.80  

É este o princípio que caracteriza os sistemas de índole inquisitorial, em que o 

juiz, como representante do Estado, controla a apuração dos fatos, determinando a oitiva de 

testemunhas, dirigindo e conduzindo prioritariamente a inquirição, deixando às partes o 

papel de propor questões adicionais e complementares, cuja admissibilidade também há de 

ser filtrada pelo órgão jurisdicional. Em contraposição – e na medida em que seja possível 

distanciar os modelos de civil law e de common law –,81 os sistemas de índole adversarial, 

em que o processo se desenvolve mediante disposição dos atos processuais pelas partes, 

distanciando-se o juiz das atividades de instrução probatória.82 

                                                                                                                                              
eletrônica de direito processual. Volume II, Ano 2. Rio de Janeiro, 2008, disponível em 
http://www.redp.com.br/arquivos/redp_2a_edicao_rj.pdf, acesso em 14.11.2012, pp. 234-235). 
79 Discutível a propósito, a constitucionalidade da Lei 12.654/2012 (alteradora da Lei 12.037/2009, que versa 
sobre identificação criminal). Esta permite, mediante autorização judicial concedida em decisão judicial 
fundamentada, a extração compulsória de material genético “essencial às investigações policiais”. Torna, 
ainda, obrigatória a identificação do perfil genético, mediante extração de DNA - ácido desoxirribonucleico, 
por técnica adequada e indolor, de todos os condenados por crime doloso com violência grave contra pessoa 
ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.072/1990. 
80 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2003, p. 43. 
81 Sobre as diversas nuances distintivas entre as “famílias jurídicas”, assinala José Carlos Barbosa Moreira: 
“Se quiséssemos assinalar cada família por uma cor típica, teríamos que reconhecer a existência de um sem-
número de matizes e entretons, mercê dos quais pode acontecer que este ou aquele ordenamento de uma 
família, em determinada perspectiva, acabe por assemelhar-se mais aos de outra família que aos de sua 
própria.” (O processo civil contemporâneo: um enfoque comparativo. Temas de direito processual. Nona 
série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 40). Digno de nota, porém, o posicionamento oposto, que, no âmbito do 
processo penal, classifica como ofensiva ao princípio acusatório toda sorte de atribuição de poderes 
instrutórios ao juiz. Segundo esta corrente, o sistema inquisitorial, ainda que não esteja diretamente 
relacionado à propositura da ação, ofenderia o princípio acusatório, porquanto o envolvimento do julgador na 
apuração fática acarretaria juízos prematuros que dificilmente seriam superados no curso do processo (Cf. 
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios do processo penal brasileiro. Revista de 
Estudos Criminais. Nº 1, Porto Alegre: Notadez, 2001, pp. 28-29). 
82 “Vê-se (...) a importância do correto entendimento dos termos acusatório-inquisitório (...) e adversarial-
inquisitorial (...). O termo inquisitório, em oposição ao acusatório, não corresponde ao inquisitorial (em 
inglês), o qual se contrapõe ao adversarial. Um sistema acusatório pode adotar o adversarial system ou o 
inquisitorial system, expressão que se poderia traduzir por ‘processo de desenvolvimento oficial’. Ou seja, 
firme restando o princípio da demanda, pelo qual incumbe à parte a propositura da ação, o processo se 
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Está longe de finda a discussão sobre a pertinência da atuação instrutória do 

juiz no processo civil. Contemporaneamente, o posicionamento que defende a concessão de 

amplos poderes ao órgão jurisdicional na produção de provas parte do pressuposto de que: 

a) a busca da verdade integra o interesse público de que o processo culmine numa decisão 

justa;83 e b) a imparcialidade do juiz não está comprometida com a iniciativa probatória, já 

que, ao determinar a produção de certo meio de prova, o magistrado não sabe ainda que 

resultado alcançará; logo, não estará favorecendo a qualquer das partes, apenas 

reequilibrando-as.84  

Por outro lado, não se pode deixar de notar a existência de posicionamentos 

mais temperados quanto à atuação probatória do juiz no processo civil. De acordo com esta 

corrente, as regras de distribuição do ônus da prova devem prevalecer sobre os poderes 

instrutórios do juiz, que somente poderá utilizá-los “ante sua indispensabilidade em função 

da sentença que deve necessariamente proferir, ou desde que o material probatório esteja 

confuso ou insuficiente, apesar da atividade probatória já desenvolvida pelos litigantes”.85 

Com amparo neste entendimento, a iniciativa probatória do juiz deve ser supletiva, 

buscando-se, sempre, evitar que o magistrado aja em favor de uma das partes, quebrando a 

paridade de armas e ignorando as disposições atinentes ao ônus da prova.86 Ainda, seria 

                                                                                                                                              
desenvolve por impulso oficial.” (GRINOVER, Ada Pellegrini. A iniciativa probatória do juiz no processo 
penal acusatório. A marcha do processo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 78). 
83 “Não se pode esquecer que a ciência processual evoluiu. Com o tempo, a visão dos problemas processuais 
tem se modificado. Hoje pensa-se mais em justiça e menos em técnica ou ciência processual. Para que a 
decisão seja substancial e qualitativamente justa, (...) é preciso buscar, pelo processo, a aplicação correta e 
racionalmente justificada do direito. Para atingir esse objetivo, fundamental é a preocupação com a verdade 
dos fatos. Somente a solução baseada em fatos verdadeiros pode ser considerada justa.” (BEDAQUE, José 
Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 107). 
84“O uso das faculdades instrutórias legais não é incompatível com a preservação da imparcialidade do juiz. 
Tal expressão, bem compreendida, não exclui do órgão judicial a vontade de decidir com justiça, e portanto 
de dar ganho de causa à parte que tenha razão. A realização da prova pode ajudá-lo a descobrir qual delas a 
tem, e esse não é resultado que o direito haja de ver com maus olhos. De mais a mais, no momento em que 
determina uma diligência, não é dado ao juiz advinhar-lhe o êxito, que tanto poderá sorrir a este litigante 
como àquele. E, se é exato que um dos dois se beneficiará do esclarecimento do ponto antes obscuro, também 
o é que a subsistência da obscuridade logicamente beneficiaria o outro.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. 
Os poderes do juiz na direção e na instrução do processo. Temas de direito processual. Quarta série. São 
Paulo: Saraiva, 1989, p. 48). 
85 ALVIM NETTO, José Manoel de. Manual de direito processual civil. 15ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, Segunda Parte, Capítulo 19, item 186, p. 952, com alusão a julgado do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ, REsp 648.474/SP, 1.ª T., j. 16.11.2004, rel. Min. José Delgado, DJ 17.12.2004, p. 458) em 
que se manteve a determinação de nova perícia pelo Tribunal de origem, tendo em vista que a primeira não 
possibilitava a quantificação do valor indenizatório. 
86 Idem ibidem. 
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possível ao juiz determinar ex officio a produção de provas em favor de uma parte 

hipossuficiente, a fim de resgatar a paridade de armas.87 

Não estão excluídas deste posicionamento intermediário algumas hipóteses de 

necessária atuação do juiz, nas quais não se vislumbra qualquer propensão de um dos 

litigantes. Tais hipóteses são exemplificadas por Arruda Alvim: “na oitiva de testemunhas 

referidas, na inquirição oral de perito ou na intimação para prestar esclarecimentos sobre 

aspectos que não tenham ficado claros no laudo pericial e na requisição de documento 

público cuja existência seja noticiada pelas partes, perito ou testemunhas (e.g., boletim de 

ocorrência policial, prontuário arquivado em hospital público etc.)”.88  

As razões desta postura, que preconiza uma participação menos intensa do juiz 

na atividade probatória, são de diversas ordens. Primeiramente, alude-se à “dificuldade de 

se exercer o controle da imparcialidade do juiz ante à possibilidade ampla e irrestrita deste 

vir a produzir provas”. Além disso, questiona-se a iniciativa probatória do juiz nos casos 

em que, podendo as partes renunciar de seus direitos materiais, venham a dispor livremente 

do direito de produzirem provas. Por fim, há fundadas dúvidas sobre os limites exatos 

desta iniciativa probatória, devido à indefinição acerca “do momento limítrofe em que a 

busca da verdade deixa de ter justificativa na certeza da decisão proferida e torna-se 

injustificável pela ineficácia advinda da exaustão das possibilidades fático-probatórias pelo 

juiz.”89 

No plano prático, o que ocorre é que, independentemente do posicionamento 

prevalente – que parece ser o da ampliação dos poderes do juiz – , a participação judicial 

costuma se limitar ao exercício de poderes de gerenciamento e controle do procedimento 

probatório, com uma ingerência mínima da iniciativa para a produção de provas diversas 

                                                
87 Em sentido análogo, Alessandro Giuliani sugere, para fugir do autoritarismo burocrático e da 
arbitrariedade judicial, que a participação do juiz na atividade probatória seja complementar e dialética. O 
contraditório entre o juiz e as partes é, segundo o autor, a primeira forma de compensação das várias formas 
de desigualdade no processo, tendo em conta todas as circunstâncias relativas à capacidade dos seus 
procuradores (Prova (filosofia). In: Enciclopedia del Diritto. Vol. XXXVII. Milano: Giuffrè, 1988, pp. 
524-526). 
88 ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. Manual de direito processual civil, op. cit., item 194, p. 961. 
Assim, também, Leonardo Greco: “Se é correto que o simples entrechoque dos fatos e provas apresentados 
pelas partes não assegura a descoberta da verdade, porque cada uma das partes tende a revelar apenas as 
circunstâncias que lhe são favoráveis, por outro lado, a busca frenética da verdade absoluta pelo juiz, além de 
comprometer a sua imparcialidade e de cercear a liberdade individual, não garante que o resultado obtido seja 
melhor do que o que teriam alcançado os próprios interessados” (A prova no processo civil: do Código de 
1973 ao novo Código Civil. Estudos de direito processual. Campos dos Goytacazes: Ed. Faculdade de 
Direito de Campos, 2005, p. 366).  
89 Idem ibidem. 
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daquelas requeridas pelas partes. Isto se dá menos em virtude de uma posição ideológica 

que por razões de ordem pragmática e cultural.  

Entre estas razões hão de ser destacadas duas principais: primeiro, a 

proeminência do princípio dispositivo, reflexo de uma visão liberal do processo que mais 

atende a anseios pragmáticos (de comodidade e celeridade) do que a uma ideologia 

pautada na autonomia dos litigantes, e, em segundo lugar, a postura burocrática dos juízes 

na maioria dos sistemas de civil law, em que não se obteve êxito na implantação efetiva da 

oralidade e imediatidade processuais, já que na prática o juiz permanece como um 

sentenciante de gabinete, que apenas toma conhecimento da controvérsia no momento 

mesmo de decidir a causa. 

De outro vértice, em que pesem os desvios verificados na prática jurídica, 

existe um consenso na doutrina processual penal garantista de que a iniciativa e ingerência 

excessivas do juiz em matéria probatória comprometem o princípio da presunção da 

inocência, sob o prisma do in dubio pro reo.90 Se a insuficiência probatória se soluciona, 

sempre, mediante absolvição do réu, e se ao órgão acusador incumbe o ônus de provar a 

prática do delito pelo réu, a iniciativa do juiz na produção de provas envolverá sempre o 

risco de modificar este panorama. Evidencia-se, portanto, o comprometimento da 

imparcialidade, na medida em que o juiz poderá assumir o papel análogo ao do acusador, 

cumprindo, no lugar deste, o ônus de provar a prática do crime pelo réu.  

Esta linha de raciocínio motivou a opção do legislador reformista de, a partir da 

Lei nº 11.690/2008, alteradora do Código de Processo Penal, introduzir traços adversariais 

no sistema pátrio. Tais alterações demandam, para serem efetivamente implementadas, 

                                                
90 É o que pode ser extraído da ponderação feita por Malatesta: “O sistema inquisitório que (...) inspira-se na 
superioridade da acusação sobre a defesa, é pouco escrupuloso na busca da verdade favorável ao acusado.” 
(A lógica das provas em matéria criminal, op. cit., vol. I, Segunda Parte, Capítulo I, p. 117). A questão não 
escapou da análise de Giulio Illuminatti (La presunzione d’innocenza dell’imputato. Bologna: Nicola 
Zanichelli, 1979, p. 119). Em tese de doutorado defendida perante a Universidade de Alicante, Fernandez 
Lópes demonstra, com dados históricos, que o sistema inquisitorial do Antigo Regime não se compatibilizava 
com o princípio a presunção da inocência, na vertente do in dubio pro reo (FERNANDEZ LÓPEZ. 
Mercedes. Presunción de inocencia y carga de la prueba en el proceso penal. Tesis doctoral de la 
Universidad de Alicante, 2004, pp. 249 e ss.). Geraldo Prado adverte, de sua vez, que “Entre os poderes do 
juiz, (...) segundo o princípio acusatório, não se deve encontrar aquele pertinente à investigação judicial, 
permitindo-se, quando muito, pela coordenação dos princípios constitucionais da justiça material e 
presunção da inocência, que moderadamente intervenha, durante a instrução, para, na implementação de 
poderes de assistência ao acusado, pesquisar, de maneira supletiva, provas da inocência, conforme a(s) 
tese(s) esposada(s) pela defesa. Neste caso, assimila-se a real natureza do princípio acusatório como garantia 
que comporta para a defesa do imputado (...). O destinatário da posição jurídica favorável não pode ser 
prejudicado pela aplicação, contra si mesmo, daquele benefício instituído pela Constituição” (Sistema 
acusatório. A conformidade constitucional das leis penais. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, pp. 
158-159).  
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uma mudança de mentalidade dos julgadores acerca da importância, por exemplo, da 

inquirição direta de testemunhas (direct examination), levada a cabo pelo acusador e pelo 

defensor, com atuação judicial subsidiária.91 92  

Porém, como se sabe, a modificação ideológica leva tempo para ser 

introduzida, sobretudo quando exige o rompimento de dogmas – como o da busca da 

verdade material – e a modificação de toda uma cultura fundada na crença de que o dever 

do juiz seria o de punir os criminosos e, assim, defender a sociedade. Sob esta – 

equivocada – perspectiva, a apuração dos fatos constituiria uma tarefa primordial do 

magistrado e um não direito a ser exercido em contraditório pelas partes.  

Assim ficam as coisas no processo penal no ordenamento pátrio: o magistrado, 

preso que está, na prática, ao princípio inquisitivo, tende a exercer um papel ativo na 

instrução criminal; de forma diametralmente oposta, os teóricos garantistas e o legislador 

reformista almejam a mínima atuação possível do juiz na atividade probatória, a fim de se 

resguardarem a imparcialidade e a presunção da inocência do réu.  

Em síntese, ao contrário do que ocorre no processo penal, em que a 

participação ativa do juiz suscita dúvidas até mesmo sobre o caráter democrático do 

ordenamento jurídico, no processo civil, por mais polêmica que seja a questão,93 é possível 

                                                
91 Nada obstante seja duvidosa a imparcialidade do juiz que toma a iniciativa probatória no processo penal, 
não se pode fechar os olhos a esta realidade. Por vezes, até o legislador reformista trai os desígnios de um 
processo penal garantista e prevê uma ingerência indesejável do juiz na instrução criminal. Assim, por 
exemplo, o art. 156, I, do CPP, na redação que lhe foi incoerentemente atribuída pela Lei nº 11.690/2008, vai 
além de atribuir poderes instrutórios ao magistrado; atribui-lhe poderes de iniciativa ex officio para atos na 
fase investigação criminal (produção antecipada de provas), o que, naturalmente, encerra norma 
grotescamente inconstitucional. Nessa linha, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal quando do 
julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade referente ao art. 3º da Lei 9.034/1995 (ADin nº 1.570, 
Rel. Min. Maurício Correa, j. 12.4.2004, disponível no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br.) que 
autorizava o juiz a realizar, pessoalmente e sob o mais rigoroso segredo de justiça, diligências investigatórias 
que possibilitassem o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais de 
caráter sigiloso. A postura mais adequada do juiz na instrução criminal cogitaria um papel ativo apenas para 
esclarecer aspectos que possam afastar a responsabilidade penal do réu. 
92 A confirmar o quanto se afirma na nota precedente, acerca da práxis ainda adotada no processo penal, 
mesmo após as modificações empreendidas pela Lei 11.690/2008, tendentes ao sistema adversarial, veja-se a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não somente no sentido de tolerarem-se a 
inversão da ordem da inquirição prevista pela nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal e a 
intermediação do juiz na formulação das perguntas das partes, como também de asseverar que a reforma “não 
retirou do Magistrado a prerrogativa de inquirir os acusados ou as testemunhas, mas somente trouxe a 
possibilidade de perguntas diretas pelas partes” (TJSP, 10ª Câmara de Direito Criminal, HC 009862-
15.2011.8.26.0000, Rel. Des. David Haddad, j. 28/04/2011, disponível em http://www.tjsp.jus.br, com 
referência a diversos outros precedentes daquela Corte). Na doutrina, manifestando o temor da manipulação, 
pelos advogados, das respostas fornecidas pelas testemunhas, TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. 
Código de processo penal comentado. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 627. 
93 Cf., sobre o tema: GRECO, Leonardo. Publicismo e Privatismo no Processo Civil. Revista de Processo, n. 
164, ano 33, out.-2008, pp. 30-56; MONTERO AROCA, Juan (Coord.) Proceso civil e ideología: un 
prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos. Valencia: Tirant to Blanch, 2006. 
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desvencilhar a noção de autoritarismo da ideia de participação mais ou menos intensa do 

órgão jurisdicional em matéria probatória.  

E assim é porque, no âmbito do direito processual civil, a iniciativa instrutória 

do magistrado – seja ela ampla ou meramente supletiva – é vista como fator de reequilíbrio 

das partes. No processo penal, ao revés, o fator de reequilíbrio da relação jurídica consiste, 

justamente, em deixar que o juiz se distancie da atividade probatória para que o Ministério 

Público se desincumba do ônus de demonstrar, além de toda dúvida razoável, a 

culpabilidade do réu. 94  

Deste modo, embora não se possa, na prática, antever o grau de participação do 

juiz e das partes nos processos civil e penal, é possível identificar os fatores diversos que 

influenciam as tendências doutrinárias e, por vezes, legislativas, de um e de outro âmbito. 

Do ponto de vista do processo civil, a ênfase no objetivo público de justiça autoriza a 

busca da verdade pelo juiz; já na perspectiva processual penal, a preocupação com as 

garantias do réu apontam para o rumo oposto. 

Ao longo deste trabalho, poder-se-ão constatar outros fatores teóricos que 

podem contribuir para as novas tendências quanto à atuação do juiz na atividade 

probatória, desvendando os valores subjacentes ao princípio inquisitivo nos processos civil 

e penal. Será visto, por exemplo, nos itens 3.4.1 a 3.4.3, que a tentativa de romper com a 

tradicional posição inquisitiva – e, por que não dizer, inquisidora – do juiz tem raízes 

histórico-políticas claramente definidas, correlatas à busca do fim da dicotomia entre a 

verdade formal e a verdade material (item 2.1.3). Por outro lado, será analisada a transição 

gradativa do processo civil, que até pouco tempo continha apenas um regramento formal 

da disciplina probatória, para uma instrução mais preocupada com a efetiva apuração dos 

fatos.  

Para os fins deste trabalho, é relevante a demonstração dos motivos subjacentes 

à maior ou menor incidência do princípio inquisitivo em cada uma das espécies de 

processo. 

 

                                                
94 Cf. AMODIO, Ennio. Libertà e Legalità della prova nella disciplina della testimonianza. Rivista Italiana 
di Diritto e Procedura Penale. Ano XVI, Milano: Giuffrè, 1973, p. 319-320. 



 48 

1.2.5. A Ponderação, a razoabilidade e a proporcionalidade nos processos civil 

e penal 

 

A ponderação, a razoabilidade e a proporcionalidade, comumente 

conhecidos como princípios, constituem, na linguagem de Humberto Ávila, 

postulados. Estes são definidos como 

 “Normas imediatamente metódicas, que estruturam a interpretação e 
aplicação de princípios e regras mediante a exigência, mais ou menos 
específica, de relações entre elementos com base em critérios. Assim, 
qualificam-se como normas sobre a aplicação de outras normas, isto é, 
como metanormas. Daí se dizer que se qualificam como normas de 
segundo grau.”95  

Estes princípios ou postulados são naturalmente utilizados pelo legislador 

no momento da elaboração das regras,96 mas são, principalmente, destinados ao 

intérprete, que deles faz uso para aplicar princípios e regras ao caso concreto.  

Nesta última hipótese, prestam-se os postulados a eliminar ou flexibilizar a 

aplicabilidade, ao caso concreto, de uma regra ou princípio constitucional que 

discipline determinada matéria, desde que se verifique fundamento suficiente para 

tanto. São, portanto, métodos de interpretação de outras normas constitucionais e 

infraconstitucionais. Assim, ponderam-se bens, princípios, valores, fins e interesses 

presentes no caso concreto, a fim de aferir se determinada norma pode ser afastada 

(ponderação) em uma dada situação jurídica. Estabelece-se, também, a convivência 

harmônica entre as normas referentes ao direito material em jogo e as individualidades 

de cada caso; a congruência entre estas normas jurídicas e as condições externas de sua 

aplicação; a equivalência entre a relação jurídica versada e o critério que a dimensiona 

(razoabilidade). Pode-se, ainda, aferir a proporcionalidade entre os meios utilizados e 
                                                
95 Teoria dos princípios. 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, Capítulo III, item 3.1, p. 124. 
96 É possível vislumbrar a adoção, pelo legislador, destes postulados, em ambos os processos. No processo 
civil, constata-se claramente a incidência prévia da ponderação entre os princípios da efetividade e do 
contraditório na elaboração das normas que tratam da tutela antecipatória (art. 273 do Código de Processo 
Civil); é possível, também, verificar a razoabilidade nas regras que permitem a inversão do ônus da prova no 
Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso VIII), porquanto harmônicas com a situação do consumidor 
hipossuficiente; e, por fim, fica evidente que o legislador atentou para a relação entre os fins e os meios ao 
instituir as normas pertinentes à nomeação de curador especial para o réu revel e o preso (art. 9º, II, do 
Código de Processo Civil), afastando, nestes casos, a regra geral que estabelece o ônus da impugnação 
específica, e privilegiando a finalidade constitucional de propiciar o direito à defesa em detrimento da 
celeridade processual. No âmbito do direito processual penal, o próprio legislador teve em conta os 
postulados da proporcionalidade e da ponderação ao instituir uma exceção à regra geral de vedação às 
interceptações telefônicas (art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal). 
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os fins alcançados pela normas (proporcionalidade), de forma a se estabelecer uma 

relação ideal estes elementos (meios - fins), sempre no caso específico. 

No âmbito do direito processual civil, a ponderação, a razoabilidade e a 

proporcionalidade encontram fértil terreno de incidência. Uma vez estabelecida a 

premissa de que as partes no processo civil são iguais, e considerando que esta 

premissa pode ser infirmada em casos específicos, devido a eventual inferioridade do 

autor ou do réu, é perfeitamente possível que as regras processuais elaboradas a partir 

deste pressuposto possam vir a ser afastadas na prática. Por isso, a distribuição 

dinâmica do ônus probatório é autorizada, excepcionalmente, quando se constata que a 

desigualdade entre autor e réu inviabiliza a produção da prova por aquele a quem a lei 

incumbe o ônus, com a contrapartida da maior facilidade probatória da parte contrária. 

Aqui, a norma legal cede ante à desproporcionalidade do encargo imposto e os meios 

disponíveis à parte para dele se desincumbir. De igual modo, o afastamento da ilicitude 

da prova, constitucionalmente vedado, é permitido, em favor de qualquer das partes, 

quando se  verificar que o bem jurídico protegido com a produção da prova encontra-

se em patamar valorativo superior ao bem jurídico lesado pela ilicitude perpetrada. A 

ponderação, neste caso, entre dois valores constitucionais (v.g., o interesse do menor 

que sofre abuso por parte de um dos genitores e os direitos à privacidade deste, numa 

ação que verse o pátrio poder ou a guarda da criança), e o juízo de proporcionalidade 

entre meio (produção da prova ilícita) e fim (proteção do menor) permitem que, no 

caso específico, seja afastada, exclusivamente naquela hipótese, a incidência da regra 

constitucional que veda a utilização de provas ilícitas. 

Diversamente, no processo penal, justamente porque não incide o 

pressuposto de igualdade entre as partes, é extremamente difícil cogitar da aplicação 

destes postulados em detrimento do réu.97 Ora, se a relação jurídica processual penal já 

é estruturada de forma a estabelecer uma condição de inferioridade do réu, 

comparativamente ao acusador, se o réu, no processo penal, é literalmente o alvo da 

persecução estatal para satisfação da ordem pública e da segurança social, não se pode 

                                                
97 Acresça-se, ainda, a necessidade de norma legal expressa no sentido da restrição da liberdade do réu, o que 
modifica os padrões tradicionais de aplicação do princípio da proporcionalidade, exigindo-se que se 
verifiquem, para além do trinômio traduzido na adequação, na necessidade e na proporcionalidade lato sensu 
da medida restritiva, a licitude material (justificação constitucional) e formal (legalidade), do meio, bem 
como a judicialidade e motivação do ato que aplica este princípio. Neste sentido, v. MORAES, Maurício 
Zanoide de. Presunção de inocência, op. cit., Capítulo IV, tem 4.5.1, pp. 313 e ss. 
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cogitar de uma aplicação das normas jurídicas que venha prejudicá-lo ainda mais. Em 

suma, como bem advertiram os Ministros Celso de Mello98 e Eros Grau,99 ambos do 

Supremo Tribunal Federal, a prevalência do direito à liberdade em detrimento do 

direito de acusar é incisivamente prevista da Constituição, de forma que não se podem 

afastar quaisquer regras protetivas do réu para fazer incidir a persecução penal. Esta é 

restrita pela lei e pela Constituição. Sensível a esta realidade, o processo penal, 

diversamente do processo civil, não pode transigir com as garantias do réu. Tal 

distinção se faz claramente presente no tratamento totalmente distinto conferido à 

regra atributiva do ônus da prova: enquanto no processo civil a invocação dos 

postulados constitucionais justifica a flexibilização deste tipo de regra, no processo 

penal, a proteção da liberdade do réu e a presunção da inocência tornam impossível a 

dinamização do ônus probatório no caso específico. Analogamente, não se devem 

aplicar a ponderação e a proporcionalidade para afastar a vedação de provas ilícitas em 

detrimento do réu no processo penal.  

                                                
98 “O postulado constitucional da não-culpabilidade impede que o Estado trate, como se culpado fosse, 
aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível. A prerrogativa jurídica da liberdade --- que possui 
extração constitucional (CF, art. 5, LXI e LXV [e, acrescentaria eu, caput]) --- não pode ser ofendida por 
interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais que, fundadas em preocupante discurso de conteúdo 
autoritário, culminam por consagrar, paradoxalmente, em detrimento de direitos e garantias fundamentais 
proclamados pela Constituição da República, a ideologia da lei e da ordem” (STF, 2ª Turma, HC 89.501, Rel. 
Min. Celso de Mello j. 12.12.2006, DJ 16.3.2007, RTJ 202-01/ PP-00256). 
99 “Tenho criticado aqui (...) a banalização dos ‘princípios’ [entre aspas] da proporcionalidade e da 
razoabilidade, em especial do primeiro, concebido como ‘princípio’ superior, aplicável a todo e qualquer 
caso concreto, que conferiria ao Poder Judiciário a faculdade de ‘corrigir’ o legislador, invadindo a 
competência deste. O fato, no entanto, é que proporcionalidade e razoabilidade nem ao menos são princípios 
--- porque não reproduzem as suas características --- porém postulados normativos, regras de 
interpretação/aplicação do direito. No caso de que ora cogitamos esse falso princípio estaria sendo vestido na 
máxima segundo a qual ‘não há direitos absolutos’. E, tal como tem sido em nosso tempo pronunciado, essa 
máxima se faz gazua apta a arrombar toda e qualquer garantia constitucional. Deveras, a cada direito que se 
alega o juiz responderá que esse direito existe, sim, mas não é absoluto, porquanto não se aplica ao caso. E 
assim se dá o esvaziamento do quanto construímos ao longo dos séculos para fazer, de súditos, cidadãos. 
Diante do inquisidor não temos qualquer direito. Ou melhor, temos sim, vários, mas como nenhum deles é 
absoluto, nenhum é reconhecível na oportunidade em que deveria acudir-nos.  
Primeiro, essa gazua, em seguida, despencando sobre todos, a pretexto da ‘necessária atividade persecutória 
do Estado’, a ‘supremacia do interesse público sobre o individual’. Essa premissa que se pretende prevaleça 
no Direito Administrativo --- não obstante mesmo lá sujeita a debate, aqui impertinente --- não tem lugar em 
matéria penal e processual penal. Esta Corte ensina (HC 80.263, relator Ministro Ilmar Galvão) que a 
interpretação sistemática da Constituição ‘leva à conclusão de que a Lei Maior impõe a prevalência do direito 
à liberdade em detrimento do direito de acusar’. Essa é a proporcionalidade que se impõe em sede processual 
penal: em caso de conflito de preceitos, prevalece o garantidor da liberdade sobre o que fundamenta sua 
supressão. A nos afastarmos disso retornaremos à barbárie.” (trecho do Voto do Min. Eros Grau no 
julgamento do HC 95009/SP, Pleno do STF, Rel. Min. Eros Grau, j. 6.11.2008, disponível em 
http://www.stf.jus.br, acesso em 8.11.2012, expressões em itálico, entre aspas e entre colchetes mantidas tais 
como no original). 
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Nesta última hipótese, afigura-se mais adequada a formulação de Diogo Rudge 

Malan, no sentido de que a ponderação e a proporcionalidade, tais como propostas por 

Alexy100 – teoria em que se baseou, em grande parte, o precitado Humberto Ávila –  , não 

podem ser invocadas em detrimento das garantias do réu contra o Estado. Caso contrário, 

seria sempre possível opor à liberdade do acusado ou investigado “argumentos de cunho 

utilitarista, como o atendimento ao interesse público da sociedade”.101 Por isso, para 

Malan, a teoria mais adequada à solução dos casos difíceis, relativos à colisão de valores 

no processo penal, seria aquela preconizada por Ronald Dworkin,102 que sustenta a 

inidoneidade de direitos coletivos, como a segurança pública, para justificar a restrição de 

direitos individuais contra o Estado. 

No caso específico das provas penais, esta concepção de Dworkin sobre a 

colisão de direitos fundamentais parece ser a única compatível com a manutenção dos 

direitos do investigado ou acusado, porquanto a ponderação e a proporcionalidade podem, 

a pretexto da relevância do bem jurídico tutelado no direito penal, levá-los à completa 

aniquilação. Portanto, os critérios adotados para a resolução do choque de direitos no 

âmbito da prova penal apontam para a possibilidade de se restringirem os direitos 

individuais do investigado ou acusado contra o Estado se: “(i) ele [o direito do investigado 

ou acusado] estiver em confronto com um direito fundamental de outro cidadão, 

individualmente considerado; (ii) a sua preservação acarretar um custo social que seja 

substancialmente maior que o custo originariamente concebido pelo legislador ao instituir 

tal direito”,103 sendo que, neste último caso, a cautela na desconsideração das garantias do 

imputado deve ser redobrada.  

Rompe-se, desta forma, no processo penal, com a falaciosa superioridade do 

interesse coletivo sobre o individual,104 mormente porque, em todos os âmbitos – e no 

processo penal com maior razão e de forma ainda mais geral – os direitos de cunho 

individual podem ser tão caros à sociedade como os de índole coletiva. 
                                                
100 Cf., sobre o tema: ALEXY, Robert. Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais 
no Estado de Direito Democrático. Revista de direito administrativo. Rio de Janeiro, n. 217, jul-set., 1999. 
pp. 67-79. 
101 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto no processo penal, op. cit., Capítulo III, item 3.1, p. 136. 
102 Taking rights seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1978, pp. 184-220.  
103 MALAN, Diogo Rudge. O direito ao confronto no processo penal, op. cit., p. 136. 
104 “Não se afigura correto afirmar que os direitos individuais fundamentais apresentam tão-só os interesses 
privados de seus respectivos titulares. Tal asserção ignora o fato de que o Direito Processual Penal não tem 
só uma função instrumental com relação ao Direito Penal, no sentido de atender aos interesses do poder-
dever de punir do Estado. Pelo contrário, há inequívoco interesse público na proteção de direitos 
fundamentais dos cidadãos, proteção essa que se consubstancia em verdadeiro dever de todos os órgãos e 
agentes do Estado.” (MALAN, Diogo Rudge. O direito ao confronto no processo penal, op. cit., p. 138). 
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1.3. Conclusões parciais:  

Reflexos da principiologia sobre a disciplina probatória nos processos civil e 

penal 

 

Do que foi exposto nos tópicos precedentes, é possível detectar, com clareza, 

que alguns princípios que regem ambos os processos merecem, no campo processual 

penal, tratamento diverso – ou parcialmente diverso – do que lhes é dedicado no direito 

processual civil. É o caso dos princípios da instrumentalidade, do contraditório, da ampla 

defesa, inquisitivo e da proporcionalidade. Embora, por definição, tais preceitos sejam 

similares – o que é coerente com a ideia de direito como integridade –, sua aplicabilidade 

nos processos civil e penal apresenta especificidades relevantes, tendo em vista o objeto 

protegido, a natureza da relação processual e alguns valores peculiares ao processo penal. 

Esta forma distinta de incidência dos princípios citados é uma manifestação da doutrina da 

prioridade local, porque enfatiza a importância do contexto particular destes processos, o 

que repercute, como se verá, na interpretação e aplicação das normas atinentes à disciplina 

probatória. 

Por outro lado, há princípios e valores que são tão peculiares ao direito 

processual penal que a este se adstringem, ou pelo menos se lhe aplicam em maior 

medida, incidindo apenas excepcionalmente sobre o processo civil. Nesta linha, o 

princípio da presunção da inocência é de natureza tipicamente processual penal, podendo 

ser estendido ao processo civil quando a situação do réu se assemelhe, do ponto de vista 

político, jurídico e moral, à do acusado em processo criminal. Por outro lado, o direito à 

não autoincriminação existe em razão do processo penal, mas pode ser exercido, para este 

fim, no âmbito processual civil. Em todos os casos, advirta-se, a doutrina da prioridade 

local se aplica em razão dos fundamentos políticos e morais das normas citadas, sendo 

plenamente possível estendê-las a outro contexto em que eventualmente se verifique 

identidade de razões justificadoras. Sob esta ótica, será visto, oportunamente, que o 

princípio da presunção de inocência se aplica, em larga medida, ao processo não-penal de 

natureza punitiva.105  

                                                
105  Vide, principalmente, itens 6.1.5 e 9.2. 
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Malgrado os princípios analisados ilustrem a doutrina da prioridade local, é 

preciso ter sempre presente que esta doutrina é apenas uma complementação da doutrina 

do direito como integridade, o que conduz à ilação de que muitos outros princípios podem 

incidir de forma similar sobre os processos civil e penal.  

Não há qualquer incongruência nisto. Será demonstrado, aliás, que a 

perspectiva conceitual e finalística do direito à prova é muito similar nos dois âmbitos, o 

que não afasta a necessidade de se analisarem comparativamente as limitações incidentes 

sobre a persuasão racional.  

O direito como integridade é, pois, essencial à compreensão de fenômenos 

mais amplos – como o procedimento probatório e suas fases distintas –, prestando-se, 

ainda, a viabilizar, ao lado da doutrina da prioridade local, a interrelação entre os diversos 

segmentos deste direito.  

A partir destas premissas, e tendo em vista a análise precedente de alguns 

princípios essenciais à pesquisa que se inicia, pode-se vislumbrar a utilidade do estudo 

comparativo, tendo em vista que a identificação dos valores relevantes num e noutro 

processo previne o risco de se confundirem as limitações relevantes no âmbito extrapenal 

com aquelas incidentes sobre o processo criminal. Por outro lado, a abordagem autoriza o 

aproveitamento da experiência probatória civil no processo penal e vice-versa, sempre que 

os fundamentos morais, políticos e jurídicos coincidirem nos casos específicos.  
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Capítulo II  

Aspectos Gerais sobre o Direito Probatório no Processo Civil e no 

Processo Penal 

 

2.1. Conceito e Terminologia da prova 

 

2.1.1. Funções demonstrativa e argumentativa da prova: em busca do 

equilíbrio 

 

O cerne da reflexão sobre o conceito de prova a partir de sua finalidade 

consiste, atualmente, em verificar se e em que medida a prova exerce as funções 

demonstrativa106 – determinante na descoberta dos fatos subjacentes à causa – e 

persuasiva107 – concernente à legitimação da convicção judicial sobre os fatos a partir do 

discurso argumentativo.  

Trata-se de discussão acerca da dimensão da importância do valor verdade no 

processo, em contraposição a outros valores e, até mesmo, à descrença na possibilidade 

de alcançar a verdade a partir do processo. 

                                                
106 Denominada por alguns de função confirmatória, com o objetivo de distinguir o raciocínio realizado 
para confirmação da hipótese fática da lógica matemática, que seria demonstrativa (Guzmán, Nicolás. La 
verdad en el proceso penal. Una contribución a la epistemología jurídica. Buenos Aires: Editores del 
Puerto, 2006, introdução). 
107 Explica Guzmán, com apoio na Retórica de Aristóteles que “A persuasão pode ser obtida recorrendo a 
meios extratécnicos ou técnicos. Os primeiros são as argumentações (buscadas através de um método e 
pelo nosso trabalho), estes últimos são os testemunhos, as confissões sob tortura, os documentos etc. A 
atividade argumentativa propõe-se a examinar não tanto o que pertence à verdade ou à falsidade, mas, 
antes, o que é opinado, independentemente do valor que de fato possua. A retórica, em consequência, tem 
relação não com a verdade, mas sim com a conjectura do provável, e refere-se, portanto, não tanto à 
verdade, mas à adesão”. (Guzmán, Nicolás. La verdad en el proceso penal..., cit., Buenos Aires: Editores 
del Puerto, 2006, pp. 98-99, tradução livre. No original: “La persuasión puede ser obtenida recorriendo a 
medios técnicos o extratécnicos. Los primeros son las argumentaciones (procurables mediante un método y 
por obra nuestra), los segundos son los testimonios, las confesiones bajo tortura, los documentos etcétera. 
La actividad argumentativa no se propone poner en examen aquello que pertenece a la verdad o la falsedad, 
sino más bien aquello que es opinado, independientemente del valor que de hecho posea. La retórica, en 
consecuencia, tiene relación no con la verdad sino con la conjetura del probable, y se refiere, por ende, no 
tanto a la verdad sino a la adhesión.”).  
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Em seu aprofundado estudo sobre a prova dos fatos, Taruffo108 aborda o – 

dito moderno109 – sistema da livre valoração das provas no processo civil, em contraste 

com o sistema de provas legais da Europa Continental na Idade Média. Ressalta, como 

consequência necessária do abandono da regulação jurídica da eficácia da prova, uma 

série de mudanças, entre as quais merece destaque o problema da verdade no processo.  

A questão de saber se a verdade pode ser alcançada e, mais ainda, se é 

almejada no âmbito do processo, diz o autor, não se exaure no embate entre aqueles que 

aceitam a relação funcional entre prova e verdade e as teorias daqueles que, por absoluto 

ceticismo quanto à possibilidade de alcançá-la, refutam veementemente a busca da 

verdade como função do processo.110 Há ainda outras teses, que sustentam que, no âmbito 

processual, a única verdade que importa é aquela estabelecida pelo juiz na sentença, já 

que afora esta nenhuma outra é de interesse do Estado ou da Administração da Justiça e, 

muito menos, das partes.111  

“Essa resposta não põe em discussão os problemas filosóficos e 
epistemológicos da verdade e, portanto, de um conhecimento racional e 
objetivo da verdade. As razões porque esta resposta nega a 
possibilidade de no processo se alcançar a verdade dos fatos são de 
outro gênero e têm a ver com a concepção e os objetivos do processo 
civil. E mais, se poderia dizer que, sob essa perspectiva, a verdade dos 
fatos não pode ser alcançada porque não deve ser perseguida: e não 
deve ser perseguida porque a ideia de um processo dirigido à busca da 

                                                
108 TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos. Traducción de Jordi Ferrer Beltrán. Madrid: Editorial 
Trotta, 2002, cap. 1, 1, pp. 22-23. 
109 Uma das questões que serão objeto de questionamento nesse estudo será a verificação do momento 
histórico em que se perpetuou a crise das provas legais no âmbito dos processos civil e penal, bem como da 
maneira pela qual se deu este fenômeno.  
110 A impossibilidade teórica de alcançar a verdade no processo consiste na especificação da tese de 
negação absoluta de que se possa conhecer a realidade do que quer que seja. Tais correntes filosóficas estão 
embasadas em diversos e distintos argumentos, assim resumidos por Taruffo: a) argumentos da falibilidade 
e imprecisão dos métodos cognoscentes, impeditivos à obtenção de um conhecimento verdadeiro; b) 
argumento segundo o qual os procedimentos cognitivos estão impregnados por condicionantes sociais que 
determinam a inexistência de uma forma objetiva de apuração dos fatos de um modo geral, bem como no 
âmbito específico do processo (TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos, op. cit, Capítulo 1, item 
2.1, pp. 35-36).  
111 TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos, cit., cap. 1, 1, pp. 26-27, com alusão à obra de 
Chiovenda (Principi di diritto processuale civile, reed., Napoli, 1965, p. 79), de cuja tradução castelhana 
se extrai o seguinte texto: “El juez, considerando existentes algunos hechos, determinase a actuar la ley. 
Estos hechos no 
siempre corresponden a la realidad. La convicción del juez puede ser fruto de error, de dolo, de pruebas 
insuficientes; a veces la ley ordena el juez, considerar como existentes determinados hechos (hechos no 
contradichos, confesados, jurados). Aún más; en interés del bienestar social, la ley pone límites a la 
revisión de la sentencia; agotadas algunas reclamaciones o fenecidos algunos términos, la sentencia tiene 
calidad de cosa juzgada, deviene res iudicata, esto es indiscutible, pese a los errores de hecho y de derecho 
que han viciado la fundamentación del juez. No algunos hechos, determinase a actuar la ley” 
(CHIOVENDA, José. Principios de Derecho Procesal Civil. Tradução espanhola da 3ª edição italiana de 
José Casais Santaló. Madrid: Editorial Reus, 1922, tomo I, p. 95).  
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verdade entra em conflito com uma determinada concepção acerca do 
que deveria ser o processo, é dizer, com uma ideologia do processo 
civil. 

A ideologia que se opõe à ideia da busca da verdade é aquela que 
concebe o processo civil essencialmente como um instrumento para 
resolver conflitos, em particular os que assumem a forma de 
controvérsia jurídica entre as partes.”112  

A existência de teorias que, por razões ideológicas, afastam a possibilidade de 

se obter a verdade com o processo, conduz a uma contradição entre os fundamentos da 

teoria da prova e aqueles concernentes à teoria do processo.  

“Trata-se de uma evidente contradição que surge entre a teoria da prova 
e a teoria do processo em geral: no âmbito da primeira se diz, 
habitualmente, com efeito, que a função da prova consiste em 
estabelecer a verdade dos fatos; no âmbito da segunda diz-se, amiúde, 
ao revés, que a função do processo não consiste em absoluto em 
determinar a verdade dos fatos. Neste caso, falta explicar para que 
servem as provas no processo, dado que estas conduzem a produzir 
resultados nos quais o processo não estaria interessado.” 113  

A partir do momento em que se concebe a função demonstrativa (ou 

confirmatória) da prova, admite-se a possibilidade de uma fixação dos fatos próxima à 

verdade fenomênica. E esta fixação será tanto mais próxima da realidade fenomênica 

quanto maior for a importância conferida pelo sistema à busca da verdade. A medida 

desta importância se aufere a partir do estudo das limitações probatórias, que podem ser 

de diversas ordens (tais como o sistema de preclusões, as regras legais de admissibilidade 

e valoração probatória, a proibição de provas ilícitas etc.).  

                                                
112 TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos, cit., cap. 1, 2.2, p. 37, tradução livre. Na versão 
castelhana: “Esta respuesta no pone en discusión los problemas filosóficos y epistemológicos de la verdad 
y, por tanto, podría ser compartida incluso por quien admita la posibilidad teórica de un conocimiento 
racional y objetivo de la verdad. Las razones por las que esta respuesta niega la posibilidad de que en el 
proceso se alcance la verdad de los hechos son de otro género y tienen que ver con la concepción de la 
función y de los objetivos del proceso civil. Es más, se podría decir que, desde esta perspectiva, la verdad 
de los hechos no puede ser alcanzada porque no debe ser perseguida: y no debe ser perseguida porque la 
idea de un proceso dirigido hacia la búsqueda de la verdad entra en conflicto con una determinada 
concepción acerca de lo que debería ser el proceso, es decir, con una ideología del proceso civil. La 
ideología que se opone a la idea de la búsqueda de la verdad es aquella que concibe el proceso civil 
esencialmente como un instrumento para resolver conflictos, en particular los que asumen la forma de 
controversia jurídica entre las partes.”  
113 TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos, cit., cap. 1, 1, pp. 26-27, tradução livre. Na versão 
castelhana: “Se trata de una evidente contradicción que surge entre la teoría de la prueba y la teoría del 
proceso en general: en el ámbito de la primera se dice habitualmente, en efecto, que la función de la prueba 
consiste en establecer la verdad de los hechos; en el ámbito de la segunda se dice a menudo, en cambio, que 
la función del proceso no consiste en absoluto en determinar la verdad de los hechos. En este caso, queda 
por explicar para qué sirven las pruebas en el proceso, dado que éstas conducen a producir resultados en los 
que el proceso non estaría interesado.”  



 57 

O estudo das limitações à função confirmatória da prova é uma constante no 

processo penal, e permeia a análise de assuntos mais frequentes nesta sede, pertinentes à 

invasão na esfera dos direitos fundamentais do réu (assim, verbi gratia: o direito a não-

auto incriminação, o direito ao silêncio, o direito à integridade física – quando se trate de 

prova produzida a partir de intervenções corporais – , dentre outros). Uma sistematização 

mais completa foi realizada, entre nós, por Antonio Magalhães Gomes Filho;114 já no 

processo civil, exceto pelos recentes escritos de Leonardo Greco115, quase não se tem 

notícia, no Brasil, de estudos que analisem de forma completa e sistemática a pertinência 

e razoabilidade das limitações probatórias. A escassez de estudos sobre o tema exerce 

influência ora sobre a busca desenfreada e ilimitada pela verdade no processo civil, ora 

sobre a limitação indevida do direito à prova.116  

Por outro lado, a percepção de uma função persuasiva da prova permite 

concluir que a finalidade desta não é apenas investigar e alcançar a verdade, mas também 

atribuir credibilidade e legitimidade à conclusão alcançada pelo juiz117 acerca dos fatos. 

O efetivo contraditório na produção de provas serve para justificar o resultado da prova, o 

que contribui para a justiça da decisão tanto quanto a conformidade da decisão com a 

verdade dos fatos. Há, inclusive, entendimentos no sentido de ser o contraditório o 

melhor método de apuração da verdade,118 embora não esteja livre de distorções nem 

                                                
114 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997, Capítulo IV, intitulado “Limites ao direito à prova: admissibilidade, pertinência, 
relevância.” Após asseverar que as provas desempenham um papel mais importante, qual seja, o de fixar os 
fatos no processo, o autor complementa a lição ao afirmar que o método probatório judiciário constitui um 
conjunto de regras mais amplo, com função “garantidora dos direitos das partes e da própria legitimação da 
jurisdição”, o que implica restrições ao objeto da prova, aos meios através dos quais os dados probatórios 
são introduzidos no processo, além de estabelecer os procedimentos adequados à colheita do material 
probatório ou até mesmo, em certas situações, à valoração da prova obtida. Conclui, ainda que, “num 
processo de partes, as restrições do direito à prova de uma delas assegura, em última análise, o direito da 
parte contrária a uma prova corretamente obtida, produzida e valorada; dito de outro modo: ao direito à 
prova corresponde, como verso da mesma medalha, um direito à exclusão as provas que contrariem o 
ordenamento” (Op. cit., pp. 92-23). 
115 GRECO, Leonardo. Limitações probatórias no processo civil, op. cit., 4-28. Cf., ainda, o capítulo V da 
obra já citada, do mesmo autor: Instituições de direito processual civil. Vol. II: Processo de 
Conhecimento, 2ª ed., cit., pp. 133 e ss.. 
116 Nesse ponto, deve-se ter presente, com Leonardo Greco, que, embora a verdade seja um valor inerente à 
cultura jurídica contemporânea, “defender a natureza meta-jurídica da prova e a sua função demonstrativa 
da verdade não significa impor ao juiz o dever de buscar a verdade a qualquer preço” (Limitações 
probatórias no processo civil, op. cit., p. 7). Paralelamente, deve-se perquirir se as limitações à busca da 
verdade são justificadas por critérios idôneos e razoáveis. 
117 Ressalte-se que, como será visto adiante, a prova também serve para formar a convicção das partes 
sobre os fatos do litígio. 
118 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Provas: Lei 11.690, de 09.06.2008. In: MOURA, Maria Thereza 
Rocha de Assis (coord.) As Reformas no Processo Penal (As novas Leis de 2008 e os Projetos de 
Reforma). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pp. 250-251 Hélio Tornaghi já dizia que “A 
experiência demonstra ser o debate a melhor maneira de chegar à verdade” (A relação processual penal. 
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sempre desejáveis, que podem afastar da realidade fenomênica a convicção judicial sobre 

os fatos do processo. Perfecto Andrés Ibáñez, recorrendo à obra de Francesco Mario 

Pagano, ilustrou a importância do debate para o esclarecimento dos fatos:  

“Pagano, que vinculara a obtenção do bom entendimento sobre os fatos 
à observância do contraditório, diz ‘a verdade é como a luz, cujo 
lampejo nasce do choque de dois corpos’. Com uma imagem que 
expressa com total plasticidade algo certo: que o processo acusatório é 
uma transposição do método hipotético-dedutivo a este campo 
específico. Com uma primeira fase de investigação, de busca de fontes 
de provas e elaboração de hipóteses; e uma segunda, o juízo, de exame 
contraditório, intersubjetivo) das provas e de controle-avaliação da 
hipótese oferecida pela acusação, em contraposição à da defesa.”119 

Por outro lado, Calamandrei ilustrou, em linguagem simples, a forma como o 

contraditório entre as partes e o órgão jurisdicional pode desviar a premissa fática contida 

da sentença da verdade almejada pela função demonstrativa da prova:  

“Ensina-se na escola que a verdade escrita na sentença nada mais é que 
o fato filtrado através da mente do juiz. Na realidade, as coisas são bem 
mais complicadas. Antes de chegar à mente do juiz, o fato deve passar 
através da narração que dele faz cada litigante a seu defensor e, depois, 
na fase de instrução, através dos esquecimentos ou das reticências das 
testemunhas, mais tarde ainda, no debate, através das reconstruções não 
imparciais dos defensores. Finalmente, chega ao juiz – não por um só 
caminho que corre à luz do sol, mas por dois caminhos tortuosos 

                                                                                                                                            
2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1987, Capítulo VI, p. 157). “Marcos Antonio de Barros assinala que: “O juiz 
deve atuar permanentemente atento ao cumprimento do princípio do contraditório, pois ele constitui um 
instrumento, ainda hoje o menos imperfeito, para a busca da verdade. A obediência a esta regra 
fundamental é indispensável para que se evite a propagação de injustiças, fundadas em ‘meias verdades’, 
ou em mera hipótese que não se converteu em verdade.” (BARROS, Marcos Antonio de. A busca da 
verdade no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, Capítulo I, item 1.6., p. 40). Alfredo 
Bargi entende que “só o contraditório pleno entre as partes permite a formação de uma prova como 
resultado de argumentações dialéticas, de tipo demonstrativo e útil fundamento da decisão final” 
(Procedimento probatório e giusto processo. Napoli: Jovene, 1990, Capítulo Primeiro, item 2.2, p. 90 – 
tradução livre. No original: “solo un contraddittorio pieno tra le parti consente la formazione di una prova 
come risultato di argomentazioni dialettiche, di tipo dimostrativo e utile fondamento della decisione 
finale”); id. Cultura del processo e concezione della prova, op. cit., p. 47. Giulio Ubertis diz que a melhor 
expressão a realidade se obtém apenas garantindo o contraditório entre os interessados (Diritto alla prova 
nel processo penale e corte europea dei diritti dell’uomo. Rivista di diritto processuale. Ano XLVIII. 
Padova: CEDAM, 1994, p. 490 – tradução livre. No original: “la migliore approssimazione alla ‘realtà’ si 
ottiene soltanto garantendo il contraddittorio tra gli interessati”). 
119 Prueba e convicción judicial en el proceso penal, 1ª ed. Buenos Aires: Hammurabi, 2009, §1, pp. 44-
45, com referência a vasta bibliografia, além da obra de Pagano, referida no texto (Logica del probabili 
applicata a’giudizij criminali. Milano: Agnello Nobile, 1806, p. 31) – a tradução é livre. No original: 
“Pagano, que vinculara a obtención de buen saber sobre los hechos a la observancia del principio de 
contradicción, dice: ‘la verdad es como la luz, cuyo destello nace del choque de dos cuerpos’. Con una 
imagen que expresa con total plasticidad algo cierto: que el proceso acusatorio es una trasposición del 
método hipotético-deductivo a este campo específico. Con una primera fase de investigación, de búsqueda 
de fuentes de prueba y de elaboración de hipótesis; y una segundo, el juicio, de examen contradictorio 
(intersubjetivo) de las pruebas y de control-evaluación de la hipótesis ofrecida por la acusación, en 
concurrencia con la de la defensa”.  
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diferentes, que em grande parte de desenrolam subterraneamente, pois 
devem atravessar os obscuros meandros do espírito humano.  

(...) Cada homem reage de maneira diferente e imprevisível aos fatos 
externos; cada um os vê, ou os entrevê, a seu modo.  

A sentença é o resultado dialético dessa sucessão de reações 
individuais, cada uma das quais é, em si, misteriosa e imprevisível. Na 
sentença não há apenas o mistério final da consciência do juiz, mas 
também o concurso intermediário de toda uma série de consciências 
individuais, cada uma das quais é uma incógnita, diante da qual a 
previsão científica se detém, impotente.”120 

Os desvios no conhecimento dos fatos causados pela linguagem também 

merecem ser considerados, haja vista o relativismo e a ambiguidade que a mediação 

discursiva pode gerar. No processo, tal como se dá nas ciências em geral, as observações 

estão carregadas de preconceitos, prejulgamentos etc., de modo que aos autos se 

trasladam as informações carregadas de emotividade, como que contaminadas das 

impressões das partes, das testemunhas, de terceiros e assim por diante. Nessa 

construção, “o juiz contribui ativamente, desde dentro” e “nela está presente toda carga 

de subjetivismo que acompanha qualquer atividade interpretativa”121. 

Embora as distorções provenientes do discurso argumentativo sejam muitas 

vezes inevitáveis, não parecem suficientes para afastar a busca da verdade possível como 

finalidade do processo, pela simples razão de que um discurso argumentativo dissociado 

de qualquer pretensão de verdade, desenvolvido por qualquer das partes, estaria fadado 

ao fracasso em sede judicial. De qualquer modo, tais desvios enfatizam o peso da 

argumentação e a força persuasiva da prova.  

A função persuasiva da prova tem, ainda, papel fundamental para a solução 

do litígio por outras vias que não o julgamento pelo juiz (como, por exemplo, para a 

transação no processo civil), na medida em que confere às partes uma visão clara das 

chances de êxito ou insucesso no processo. 

Em síntese, de acordo com Guzmán:  

“Há duas correntes distintas no que diz respeito à concepção da função 
da prova. Uma delas lhe atribui função meramente argumentativa, pois 
através da prova só se poderia alcançar a persuasão de quem deve 
resolver o caso; a outra lhe atribui uma função confirmatória ou 

                                                
120 CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, 
pp. 18-19. 
121 ANDRÈS IBÁÑEZ, Perfecto. Sobre a motivação dos fatos na sentença penal. In: Valoração da prova e 
sentença penal. Organizado por Lédio Rosa de Andrade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, pp. 71-72, 
com ampla referência doutrinária. 
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cognitiva, pois através da prova se poderia chegar ao conhecimento da 
verdade sobre uma determinada hipótese.” 122 

A conclusão deste autor – que, nesse ponto, filia-se à tese defendida por 

Taruffo, no processo civil e, no processo penal, por Ferrajoli – é a de que a prova 

funciona, mais que como elemento persuasivo, com finalidade confirmatória da hipótese 

fática e, também, como fator de justificação das decisões judiciais. Neste último caso – 

prova como justificação – a prova permite verificar a coerência das inferências lógicas 

que conduziram à aceitação de uma hipótese como verdadeira. Trata-se de justificação 

jurídica que, na visão do autor, não se resume à mera persuasão. 123 

Especificamente no âmbito do processo penal, a resistência à finalidade 

argumentativa da prova é enfatizada por Ferrajoli, ao asseverar:  

“A tendência de Perelman de apresentar a decisão judicial como fruto 
de ‘argumentação’, entendida esta como técnica de ‘persuasão’ 
contraposta às técnicas de ‘convicção’ que presidem o conhecimento, 
confere à doutrina uma conotação abertamente anticognotivista e 
decisionista. O mesmo se pode dizer da tese de Alessandro Giuliani, 
que ao contrapor a retórica e a lógica, e a argumentação à verificação, 
concebe igualmente o ônus da prova como ; ônus de persuasão’.”124 

Observe-se que é o próprio Ferrajoli quem refuta a busca da verdade material 

no processo penal, por considerar tal expressão impregnada de uma conotação ideológica 

de caráter autoritário e inquisitorial.125 Isso, porém, não indica o afastamento do valor 

verdade no processo. Ao mesmo passo em que afirma que a verdade de uma teoria 

científica e de qualquer argumentação ou proposição empírica é sempre uma verdade não 

definitiva, mas contingente, conclui também que, apesar da relatividade desta, é possível 

                                                
122 GUZMÁN, Nicolás. La verdad en el proceso penal..., cit., pp. 93-94, tradução livre. No original: “Hay 
dos corrientes netamente diferenciadas en lo que hace a la concepción de la función de la prueba. Una de 
ellas le atribuye función meramente argumentativa, pues mediante la prueba solo podría lograrse la 
persuasión de quien debe resolver el caso; la otra, le atribuye una función confirmatoria o cognoscitiva, 
pues a través de la prueba podría arribarse al conocimiento de la verdad de una determinada hipótesis”. 
123 GUZMÁN, Nicolás. La verdad en el proceso penal..., cit., p. 100. 
124 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal, op. cit., p. 82, nota de rodapé n.º 
49. 
125 Idem ibidem. No mesmo sentido, cf. KHALED Jr., Salah H. Ambição de verdade no processo penal. 
Desconstrução hermenêutica do mito da verdade real. Salvador: Podivm, 2009, passim e, 
especialmente, p. 43, onde se lê: “O dogma da verdade real (...) tem profunda relação com as práticas 
investigativas da Inquisição, que entraram em vigor no apagar das luzes do medievo, colocando em 
evidência tudo o que havia de pior no inquérito enquanto saber e enquanto poder. A Inquisição representou 
a expressão máxima da intolerância diante de uma situação de ruptura iminente da totalidade dogmática 
que havia se mantido dominante por séculos a fio. Dentro de um contexto de ameaça de rompimento do 
parâmetro religioso então estabelecido - em virtude da Reforma - foi colocado em prática um temível 
mecanismo de repressão persecutória-político-religiosa.” 
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utilizar a noção de verdade por aproximação da verdade objetiva, sugerida por Popper126, 

e entendida esta como modelo ou ideia reguladora.  

“Tudo isso vale com maior razão para a verdade processual, que 
também pode ser concebida como uma verdade aproximada a respeito 
do ideal iluminista da perfeita correspondência. Este ideal permanece 
apenas como ideal. Mas nisto reside precisamente o seu valor: é um 
princípio regulador (ou um modelo limite) na jurisdição, assim como a 
ideia de verdade objetiva é um princípio regulador (ou um modelo 
limite) da ciência. No plano semântico, com efeito, a verdade das teses 
jurídicas não difere em princípio da verdade das teses científicas. As 
diferenças podem ser registradas, se for o caso, com base em duas 
questões: alguns limites específicos deste tipo de verdade, que (...) 
afasta[m] o modelo ideal da correspondência também por causa de 
fatores intrínsecos aos universos empíricos sobre os quais versam as 
proposições jurisdicionais; e, por outro lado, as condições semânticas e 
pragmáticas, também específicas, da verificabilidade e da verificação 
processual.”127  

Parece-nos claro, neste ponto, que a relação teleológica entre prova e verdade 

é aceita pelo autor. Em sentido análogo, Ferrer Beltrán diz ser inevitável que se 

transfiram para o direito os problemas filosóficos sobre a noção de verdade, na medida 

em que o âmbito do direito não está dissociado da nossa linguagem e da nossa 

experiência empírica. Mesmo nas outras ciências é possível alcançar sempre a verdade 

por meio de experimentos, mas nem por isso se a exclui como objetivo.128 Anota, ainda, 

que não se podem confundir a relação teleológica da prova com a verdade e os objetivos 

das partes. A finalidade do instituto jurídico da prova é a busca da verdade acerca de 

determinados fatos a fim de fazer incidir sobre eles, como consequência jurídica, 

determinadas soluções normativas. Coisa diversa, explica, é a questão pertinente aos 

objetivos das partes e do juiz na atividade probatória. Estes são absolutamente 

contingenciais e podem ser individuados em cada caso concreto: pode ocorrer que a 

finalidade das partes seja somente aquela de obter o convencimento do juiz ou, mesmo, 

de protelar o andamento do processo. Isto, porém, não é relevante para análise conceitual 

                                                
126 Objective Knowledge. An Evolutionary approach (1972), trad. it. de A. Rossi. In: Conoscenza 
oggettiva. Un punto de vista evoluzionario. Roma: Armando, 1975, 10, pp. 393-396 apud FERRAJOLI, 
Luigi, idem ibidem.  
127 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal, cit., Primeira Parte, Cap. I, 4, p. 
55. 
128 FERRER BELTRÁN, Jordi. Prova e verità nel diritto. Bologna: Il Mulino, 2004, capítulo I, item 3.1., 
p. 35, nota de rodapé 19 (tradução livre). Na versão italiana: “Credo (…) che non sia possibile evitare che 
siano trasferiti nell’ambito del diritto i problemi filosofici sulla nozione di verità, nella misura in cui 
l’ambito del diritto non è svincolato dal resto del nostro linguaggio e della nostra esperienza empirica. 
D’altra parte, neppure in ambito scientifico si raggiunge sempre la verità per mezzo di esperimenti e non 
per questo si nega che questo sia il fine della stessa”. 



 62 

da prova.129 Em suma, o que este autor conclui é que, embora se possa dizer que o 

convencimento – ou a certeza130 – do juiz possam ser objetivos almejados pelas partes na 

fase probatória,131 a serem alcançados a partir dos meios de prova produzidos com o 

objetivo de persuadir o juiz sobre a verdade dos fatos descritos, não se pode dizer que, 

                                                
129 FERRER BELTRÁN, Jordi. Prova e verità nel diritto, op. cit., Capítulo I, item 3.1., pp. 33-34. 
130 Reforçando a dificuldade de se dissociar estes objetivos da busca da verdade, Carlo Furno sustenta, com 
amparo na doutrina italiana e alemã, que a certeza é a configuração subjetiva da verdade: “O que, 
objetivamente considerado, se chama verdade histórica, sob um ponto de vista subjetivo é certeza. (...) 
Diante do que foi dito, pode causar surpresa a aproximação entre verdade e certeza. Da verdade se fala 
sempre, bem ou mal, no sentido objetivo. A certeza, diversamente, é um estado de conhecimento 
individual; é a configuração subjetiva da verdade. Por conseguinte, é relativa enquanto pode ser distinta 
para cada um dos seres dotados de conhecimento” (Teoría de la prueba legal. Madrid: Editorial Revista 
de Derecho Privado, 1954, Capítulo I, item 3, p. 17 – tradução livre. No original: “Lo que, objetivamente 
considerado, se llama verdad histórica, desde un punto de vista subjetivo es certeza. (...) Después de lo 
dicho, pode causar sorpresa la aproximación entre verdad y certeza. De la verdad se habla siempre, bien o 
mal, en sentido objetivo. La certeza, en cambio, es un estado de conocimiento individual; es la 
configuración subjetiva de la verdad. Por consiguiente relativa en cuanto puede ser distinta para cada uno 
de los seres dotados de conocimiento.”). Em sentido análogo, definindo a certeza como “crença na 
conformidade entre a noção ideológica e a realidade ontológica”, determinada, sempre, por critérios 
objetivos e racionais, MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das provas em matéria criminal, 
op. cit., vol. I, Primeira Parte, Capítulo I, pp. 45). Mais adiante, distingue o autor a certeza do 
convencimento do juiz: “a certeza é a afirmação preliminar da verdade, significando que a noção ideológica 
se apresenta como verdadeira; o convencimento é a afirmação sucessiva da posse da certeza, significando 
que a certeza é legítima, e que o espírito não admite dúvidas sobre aquela verdade. O convencimento 
racional, em suma, não é senão um juízo sucessivo, determinando e aperfeiçoando o primeiro, que constitui 
a certeza; a certeza é a opinião da verdade; o convencimento, por sua vez, é a opinião da certeza, como 
legítima.” (Op. cit., Primeira Parte, Capítulo II, p. 53). 
131 Nesse ponto, Ferrer Beltrán busca refutar as teses de que o objetivo precípuo da prova seria: a) a fixação 
formal dos fatos – extraído, em diversos pontos, da obra de CARNELLUTTI, Francesco. La prova civile. 
Parte Generale (il concetto giuridico della prova). Roma: Athenaeum, 1915, especialmente pp. 32 e ss., 
onde diz expressamente que “o processo de busca [da verdade] sujeito a normas legais, que restringem e 
distorcem a sua pureza lógica, não pode ser verdadeiramente considerado como um meio para o 
conhecimento dos fatos, mas para a fixação ou determinação dos fatos em si, que pode ou não coincidir 
com a verdade destes e é independente dela” (tradução livre); no original: “il processo di ricerca 
assoggettato a norme giuridiche, che ne costringono e ne deformano la purezza logica, non può essere 
sinceramente considerate come un mezzo per la conoscenza della verità dei fatti, bensì per una fissazione o 
determinazione dei fatti medesimi, che può coincidere o non coincidere con la verità di questi e ne rimane 
affatto indipendente” b) o convencimento do juiz sobre os fatos, de algum modo referido por MIRANDA 
ESTRAMPES, Manuel. La mínima actividad probatoria en el proceso penal, op. cit., especialmente pp. 
44-45, de onde se extrai a opinião do autor de que as limitações probatórias determinadas pela vedação das 
provas ilícitas no processo penal já seriam suficientes para relativizar a busca da verdade real. A conclusão 
do autor, com amplo apoio doutrinário, é de que “A finalidade da prova não é a obtenção da verdade, mas o 
conhecimento do juiz sobre a exatidão das declarações realizadas no processo. A verdade judicial pode ser 
uma espécie de mítica aspiração, ou uma utopia, ou uma finalidade metafísica, e portanto, extrajudicial, 
mas nunca pode fazer parte do conceito de prova processual. A finalidade da prova, como afirmou Cabanas 
Garcia, deve ser um objetivo processualmente realizável, e é óbvio que este não podia identificar-se com a 
verdade.” (tradução livre); no original: “La finalidad de la prueba non es el logro de la verdad, sino el 
conocimiento del Juez en torno a la exactitud de las afirmaciones realizadas en el proceso. La verdad 
judicial podrá ser una especie de aspiración mítica, o una utopía, o una finalidad metafísica, y, pertanto, 
extrajudicial, pero en ningún caso pode formar parte del concepto de prueba procesal. La finalidad de la 
prueba, como declara Cabañas García, debe ser un objetivo procesalmente realizable, y resulta obvio que 
este no pude identificarse con la verdad.”. Ainda segundo Miranda Estrampes (La mínima actividad 
probatoria en el proceso penal, op. cit., pp. 38, 45-47, com vastas referências bibliográficas) trata-se do 
entendimento da doutrina contemporânea majoritária; c) a certeza do juiz sobre os fatos (cf., nesse sentido, 
MONTERO AROCA, Juan. La prueba en el proceso civil. 4ª ed. Navarra: Thomson Civitas, 2005, 
capítulo I, item IV, pp. 42 e ss., especialmente pp. 47-48). 
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necessariamente, o êxito de uma das partes nesta empreitada se identifique com o sucesso 

no funcionamento do instituto jurídico da prova.132 O período a seguir transcrito reflete 

fielmente a relação entre as funções do direito, do processo e, mais especificamente, da 

prova enquanto instituto jurídico, com a verdade: 

“Se uma das funções principais do direito é a de disciplinar as condutas, 
o cumprimento desta função requer que no processo se apliquem as 
consequências jurídicas previstas nas normas se, e somente se, tenham 
sido efetivamente produzidos os fatos que determinam essas 
consequências. Assim, a prova como atividade  tem a função de 
demonstrar a produção desses fatos condicionantes, ou, o que é o 
mesmo, determinar o valor de verdade dos enunciados que descrevem a 
sua verificação. O sucesso do instituto da prova jurídica é produzido 
quando os enunciados fáticos que se declaram provados são 
verdadeiros, de modo que se possa sustentar que a função da prova é a 
determinação da verdade sobre fatos .”133  

Neste ponto, constata-se que não há como não ceder ao argumento de Taruffo 

de que a busca da verdade encerra uma posição ideológica ou valorativa diante da justiça 

ou mesmo dos objetivos do processo. Para aqueles que, de alguma forma, consideram a 

obtenção de uma decisão justa como uma finalidade do processo, e sem embargo de 

outros critérios que possam conduzir à justiça desta decisão, pode-se sustentar que ela 

nunca será justa se fundada em premissa fática equivocada ou inaceitável.134 Isso se 

aplica mesmo àqueles cultores do processo como meio de resolução de conflitos, na 

medida em que esta solução haverá de ser minimamente razoável ou justa. Também para 

                                                
132 No mesmo sentido, Gian Franco Ricci (Nuovi rilievi sul problema della ‘specificità’ della prova 
giuridica. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. Ano LIV. Milano: Giuffrè, 2000, p. 1138) 
adverte que não se pode confundir a função da prova com a função dialética dos defensores. 
133 FERRER BELTRÁN, Jordi. Prova e verità nel diritto, op. cit., capítulo II, item 4, pp. 83-84 (tradução 
livre). No original: “Se una delle funzioni principale del diritto è quella di disciplinare le condotte, il 
compimento di questa funzione richiede che nel processo ci applichino le conseguenze giuridiche previste 
nelle norme se, e solo se, sono stati effettivamente prodotti i fatti che condizionano queste conseguenze. 
Perciò la prova come attività ha una funzione di comprovare la produzione di questi fatti condizionanti, o, 
che è lo stesso, di determinare il valore di verità degli enunciati che descrivono il loro verificarsi. Il 
successo del’istituto della prova giuridica si produce quando gli enunciati sui fatti che si dichiarano provati 
sono veri, così che può sostenersi che la funzione della prova è la determinazione della verità sui fatti.”  
134 TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos, op. cit., capítulo I, item 4.2, p. 64. Mais adiante, à p. 
69, diz que “uma justiça não arbitrária deve basear-se, em alguma medida, na verdade, isto é, em juízos de 
verificação empírica; está claro, em contrapartida, em uma justiça ‘sem verdade’ equivale a um sistema de 
arbitrariedade no qual não existem garantias substanciais nem processuais” (tradução livre). Na versão 
castelhana: “una justicia no arbitraria debe basarse en alguna medida en la verdad, esto es, en juicios 
sujetos a verificación empírica; está claro, en cambio, que una justicia ‘sin verdad’ equivale a un sistema de 
arbitrariedad en el que no existen garantías sustanciales ni procesales”. Em sentido análogo, Larry Laudan 
associa a ideia de verdade à justiça e, também, à legitimação das decisões: “A verdade, embora não seja 
garantia de justiça, é uma condição essencial a ela. A legitimação pública, tanto quanto a justiça, demanda 
acurácia nos veredictos” (Truth, error, and criminal law. An essay in legal epistemology. 
Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2008, p. 2. No original: “Truth, while no guarantee of 
justice, is an essential precondition for it. Public legitimacy, as much as justice, demands accuracy in 
verdicts.”). 
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os defensores das teorias procedimentais da justiça a ausência de um juízo fático errôneo 

se apresenta como indicativo de decisão justa. 135  

Em suma, a necessidade de se alinhar a atividade probatória com a teoria do 

processo e com a teoria do direito pode ser verificada mesmo para aquelas teorias que, 

em lugar de atribuírem à jurisdição o objetivo puro e simples de fazer atuar o direito 

abstratamente previsto na norma jurídica, defendam uma visão denominada não-

autoritária, como a sustentada por Montero Aroca.136 É que, segundo o autor, a função da 

jurisdição deve se centrar em que o juiz é o último garante dos direitos que o 

ordenamento reconhece ao indivíduo, notadamente os direitos fundamentais. Ora, 

afigura-se óbvio que, como garante de direitos fundamentais – seja de que ramo forem 

tais direitos –, o juiz deve cuidar de resguardá-los da melhor forma possível, o que traz à 

tona a relação entre prova e verdade no processo. Logo, a busca da verdade como 

objetivo do processo também se coaduna com esta concepção, na justa medida em que a 

verdade não está excluída como premissa relevante à garantia, pela via judicial, dos 

direitos fundamentais. 

Importante precisar, ainda, que esta relação finalística entre prova e verdade 

não conduz à identidade entre uma coisa e outra, de tal modo que se deva – ou se possa 

afirmar – que o resultado da prova, no processo, é sempre a verdade. Pode ocorrer que, 

mesmo sendo verdadeiro, o enunciado fático não seja provado; ou, ainda, que haja 

elementos probatórios que o refutem. Em casos tais, tudo o que poderá ser dito é que a 

prova não cumpriu sua função enquanto atividade.137 Parece sensato entender, com 

Beltrán, que o problema da relação entre prova e verdade possa ser solucionado 

satisfatoriamente da seguinte forma: a finalidade da prova como instituto jurídico é 

aquela de permitir que se alcance o conhecimento da verdade dos enunciados fáticos.138 

A racionalidade desta teoria consiste na possibilidade de se verificar, a partir dos 

elementos probatórios, a relação de correspondência entre o que se demonstrou no 

processo e aquilo que se alega ter ocorrido no plano fático. Embora não haja uma 

                                                
135 TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos, op. cit., Capítulo I, item 4.2, p. 66, com alusão, 
inclusive, ao movimento de revalorização da verdade nos sistemas adversariais de common law. 
136 La prueba en el proceso civil. 4ª ed. Navarra: Civitas Thomson, 2005, capítulo I, item IV, p. 44. 
137 Idem ibidem. 
138 FERRER BELTRÁN, Jordi. Prova e verità nel diritto, op. cit., Capítulo II, item 5, p. 87. 
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vinculação entre prova e verdade que faça da segunda um requisito conceitual da 

primeira, existe, sim, uma relação teleológica.139 

Outra forte objeção à ideia de que a função da prova seja precípua ou 

puramente a de formar a convicção ou a certeza do julgador diz respeito à 

impossibilidade de se compreender, no contexto dos objetivos do processo, uma 

convicção ou certeza dissociadas dos elementos externos, como se a conclusão sobre a 

premissa fática da decisão judicial pudesse ser desvinculada da realidade dos fatos. 

Ainda, o fato de se sustentar determinado propósito ou finalidade de um 

instituto ou de uma atividade não excluiu a existência de outros propósitos ou 

finalidades.140 Por isso pode-se objetar, apesar da precípua finalidade demonstrativa da 

prova, que o elemento argumentativo não tem como ser excluído da atividade probatória. 

Com esta afirmação, não se está a propugnar a índole exclusivamente persuasiva da 

prova, cuja função principal é, sem dúvida, permitir o esclarecimento da verdade dos 

fatos afirmados em juízo. Deve ser admitido, porém, que a delimitação dos fatos, tal 

como feita nas peças postulatórias (fundamentalmente: a petição inicial e a contestação 

no processo civil, e as peças de acusação e defesa no processo penal), sofre consideráveis 

influxos argumentativos, o que também ocorre no curso da atividade probatória. Assim, 

mesmo do sujeito imparcial da relação – órgão jurisdicional – , que tem como dever a 

apuração dos fatos, tais como ocorridos na realidade fenomênica, não se pode exigir uma 

atividade asséptica no exercício deste mister, até porque, muitas vezes, tal atividade 

estará limitada pelas alegações das partes. 

Deste modo, parece-nos correto refutar, como faz Leonardo Greco, com 

esteio nas lições de Taruffo, a defesa de uma visão exclusivamente demonstrativa ou 

puramente persuasiva da prova. Observa-se, neste ponto, que estas finalidades se 

complementam. Não é possível crer que a verdade seja um valor absoluto, o único 

determinante para a justiça da decisão, sob pena de se admitir a prática de atrocidades em 

busca  da verdade a todo custo; por outro lado, também não se pode adotar uma posição 

cética quanto à possibilidade de se alcançar a verdade, como se o processo fosse 

                                                
139 FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración racional da la prueba. Madrid/ Barcelona/Buenos Aires: 
Marcial Pons, 2007, introdução, p. 20.  
140 FERRER BELTRÁN, Jordi. Prova e verità nel diritto, op. cit., capítulo II, item 4, p. 84; id., La 
valoración racional de la prueba, op. cit., Primeira Parte, item 2.1, p. 31. 
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indiferente ao esclarecimento dos fatos, transformando-o num duelo de habilidades 

argumentativas entre as partes perante o juiz.141 

Advirta-se, ainda, que, conquanto o elemento confirmatório – ou 

demonstrativo – seja preponderante, a função argumentativa da prova não pode ser 

jamais desprezada ou subestimada, pois nela reside muito do caráter democrático do 

processo, que permite às partes exprimir e submeter a teste seus pontos de vista acerca da 

verdade de maneira a influir na decisão do juiz.142 O método probatório é dialético e, por 

isso, a prova não pode prescindir da função argumentativa.  

A função argumentativa merece ênfase especial no que diz respeito a algumas 

regras probatórias que exercem um papel compensatório das desigualdades processuais. 

A propósito, Alessandro Giuliani143 destaca algumas situações de desequilíbrio que 

constituem violações a princípios do direito natural, a saber: desigualdades radicadas na 

natureza das coisas e das relações jurídicas, de que é exemplo o caso do acusado em 

confronto com o acusador – aqui, a ideia do provável é axiologicamente orientada a uma 

função retificadora a partir do princípio do in dubio pro reo; desigualdades fundadas na 

                                                
141 Alude o autor às concepções lógicas [e, portanto, argumentativas] da prova, utilizadas desde a 
antiguidade e trazidas para a tradição romana a partir da aplicação das técnicas de retórica e da dialética. 
Tais concepções lógicas, devido ao paradigma da racionalidade que atualmente orienta o processo, 
adquiriram grande importância e, como relata Leonardo Greco, na síntese de Taruffo, recentemente estão 
alinhadas em três principais correntes de pensamento: a retórico persuasiva, liderada por Perelman e a 
escola de Bruxelas, inspirada na tradição tópico-aristotélica; a semiótica, que assenta na estrutura 
linguística e na coerência da narrativa dos discursos processuais; e a americana da probabilidade 
quantitativa, que procura mensurar o convencimento pela provável frequência da ocorrência do fato, de 
acordo com uma escala de valores numéricos e fracionários, entre 0 e 1 (Teorema de Bayes): “Depois de 
analisar cuidadosamente cada uma dessas teorias, Michele Taruffo as rejeita: a retórico persuasiva porque 
superestima na avaliação das provas a estratégia dos advogados, desprezando a busca da verdade; a 
semiótica pelo seu aspecto redutor da avaliação das provas a um jogo limitado à sua dimensão linguística, 
igualmente distanciado da verdade; e a da probabilidade quantitativa porque pressupõe uma quantificação 
inicial, que é sempre arbitrária e, assim, compromete suas conclusões. Todas são úteis, especialmente 
porque exigem do juiz o rigor do raciocínio, mas não são suficientes concepções probatórias.” Por 
outro lado, diz o autor, a concepção metajurídica da prova não despreza a lógica da prova, senão que 
descarta as concepções lógicas como suficientes para definir o fenômeno probatório. A necessidade de se 
imprimir racionalidade ao livre convencimento prestigia, ao invés disso, a observância da lógica, 
“profundamente enraizada nos sistemas de common law, onde parece estreitamente vinculada aos 
julgamentos populares, refratários do tecnicismo jurídico, refletindo especialmente as obras de Bentham, de 
James Bradley Thayer, de John Henry Wigmore e de William Twining. Essa concepção não poupa críticas 
às limitações probatórias e ao artificialismo normativo das Federal Rules of Evidence norte-americanas”. 
(Cf. GRECO, Leonardo. O conceito de prova. Estudos de Direito Processual. Campos dos Goytacazes: 
Editora da Faculdade de Campos, 2005, pp. 431 e 436, com alusão a TARUFFO, Michele. Da prova dei 
fatti giuridici, Milano: Giuffrè, 1992, nota 9, p. 30, p. 34-35 e 192-193). 
142 Na tentativa de demonstrar que as funções argumentativas da prova não são indissociáveis da função 
confirmatória ou demonstrativa, Taruffo observa que, embora já tenha invocado a retórica para sustentar 
suas teorias sobre alguns aspectos do processo, Chaïm Perelman jamais chegou a propor uma concepção 
retórica global do processo (TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos, cit., Capítulo I, item 3, p. 49, 
nota de rodapé nº 81). 
143 Prova (filosofia). In: Enciclopedia del Diritto. Vol. XXXVII. op. cit., p. 524-526. 
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utilização capciosa de técnicas argumentativas, tal como o interrogatório capcioso que 

conduza à autoincriminação da contraparte, ou mesmo a violação de princípios de 

comunicação intersubjetiva que possam conduzir à supressão do contraditório; e, ainda, a 

desigualdade concernente à obrigação absoluta de dizer a verdade em relações em que 

não haja reciprocidade, impondo-se o direito ao silêncio.144 

Conquanto não afastem, a nosso ver, a busca da verdade como 

correspondência, estas regras funcionam, ora como diretrizes limitadoras, impregnadas de 

um conteúdo axiológico (como é o caso do direito ao silêncio e à não autoincriminação), 

ora como regulação complementar à busca da verdade (de que são exemplos típicos a 

distribuição do ônus da prova no processo civil e o in dubio pro reo no processo penal). 

Dito isso, é possível extrair três conclusões fundamentais, que devem guiar 

todo o estudo do direito probatório tanto no processo civil como no processo penal: a 

verdade é um valor essencial, mas não o único determinante à justiça do processo e da 

solução nele alcançada; existem limitações145 à atividade probatória que se sobrepõem à 

busca da verdade; a prova é também veículo para argumentação e influência nas decisões 

judiciais, razão por que sua produção não pode prescindir do contraditório.  

Cumpre, ainda, fazer uma observação complementar, concernente às 

diferenças contingenciais que incidem entre determinados ordenamentos e que, 

comumente, acometem o processo penal e o processo civil. Trata-se de ponderação que 

diz respeito à maior ou menor ingerência do princípio acusatório – e, por decorrência, das 

diretrizes do processo adversarial – na fase probatória. Essas diferenças não são 

suficientes para afastar uma noção geral de prova ou mesmo para afastar os objetivos da 
                                                
144 Remete-se o autor ao período medieval, a que remontariam tais regras, típicas da denominada ordem 
simétrica, ou isonômica, conhecida em sua forma pura no ordo iudiciarius medieval. Essa ordem simétrica 
é orientada pela retórica e, por isso, não reduz o fato histórico a um fato empírico; em oposição, a ordem 
assimétrica, conhecida em sua forma pura na legislação prussiana do século XVIII, é dominada pela lógica 
científica e pela busca da verdade material (fato empírico) ou formal (fato relacional). Cf., para 
aprofundamento: GIULIANI, Alessandro. Prova (filosofia), op. cit., pp. 519-579. Para uma crítica à 
contraposição entre essas duas teorias (retórica e lógica) da prova, cf. TARUFFO, Michele. La prova dei 
fatti giuridici, Milano: Giuffrè, 1992, capítulo V, item 1.4., pp. 323 e ss.; na versão castelhana (La prueba 
de los hechos, op. cit.), capítulo V, item 1.4, pp. 349 e ss., onde refuta, inclusive, a ideia de que o processo 
de common law seja dominado pela concepção argumentativa da prova, explicando que, embora a estrutura 
do sistema adversarial seja caracterizada por elementos de caráter retórico (dialética do trial, interrogatório 
cruzado, presença dos jurados que se pretende persuadir etc.), há uma concepção racionalística – neste 
sentido, v.g., TWINING, William, Rethinking Evidence (Exploratory Essays). Second Edition. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2006, capítulo 3 (“The rationalist tradition of evidence 
scholarship), pp. 35-98 e capítulo 6 (“What is the law of evidence?”), pp. 192-236, dominante em matéria 
de prova, assim como a law of evidence é claramente inspirada na ideia de que a prova serve ao 
conhecimento dos fatos. 
145 Isso não quer dizer que todas as limitações probatórias sejam legítimas; sua justificação dependerá do 
fundamento que embasa cada uma das restrições probatórias. 
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prova enquanto instituto jurídico.146 Elas podem, isso sim, delimitar deforma diversa o 

âmbito das limitações probatórias e, com isso, tornar mais fácil ou mais difícil, na prática, 

a consecução de determinado objetivo – mais especificamente, o objetivo de alcançar a 

verdade dos fatos. Porém, estas contingências trazem a lume a influência dos princípios 

subjacentes a cada ordenamento sobre a disciplina probatória, sem desnaturar a noção 

geral sobredita, de que a finalidade da prova jurídica é, sempre, a de buscar a verdade dos 

fatos, sem perder de vista a função argumentativa, que, em parte, é servil e complementar 

àquela, na medida em que o contraditório é fundamental no esclarecimento e na 

justificação dos fatos em juízo.  

Sendo assim, a maior ênfase que, muito comumente, vem sendo atribuída à 

função argumentativa no processo penal é decorrente da incidência particular de alguns 

princípios jurídicos nesta sede. Nesta linha, a tendência à limitação dos poderes do juiz é 

determinada, predominantemente, pelos princípios da imparcialidade e da presunção da 

inocência. Não se trata, em absoluto, de uma refutação da busca da verdade no processo 

penal, mas de uma limitação aos métodos – e aos sujeitos – a partir dos quais ela é 

empreendida. Se esta limitação resulta na possibilidade de manipulação dos fatos pelas 

partes a partir da argumentação, não é correto dizer que este seja o objetivo do sistema 

processual penal. Em linha de princípio, a prova, como instituto jurídico, deve servir à 

busca da verdade dos fatos; a função argumentativa da prova deve, complementarmente, 

ser compreendida como veículo à função confirmatória ou mesmo como forma de 

legitimação do resultado probatório. Eventuais desvios práticos dessa concepção geral 

parecem decorrer muito mais de limitações inevitáveis do que de uma convicção 

consolidada de que a função confirmatória apenas teria primazia no processo civil. 

Pretende-se, com os argumentos expendidos no tópico 2.1.3, reforçar esta última 

afirmação.  

Por outro lado, há alguns pontos que, por razões principiológicas, de política 

legislativa, e não em virtude da natureza ou função da prova, podem ser regulados 

diversamente num ou noutro processo, o que não afasta a existência de uma noção de 

                                                
146 No sentido do texto, FERRER BELTRÁN, Jordi. Prova e verità nel diritto, op. cit., introdução, p. 15: 
“Na minha opinião, não existe uma distinção conceitual entre prova civil, prova criminal, prova no 
processo administrativo, no processo de trabalho e assim por diante. Estou inclinado a pensar que, na 
realidade, não existe sequer uma diferença conceitual entre a prova jurídica e aquela prova própria de 
qualquer outro âmbito da experiência.” (tradução livre). Na versão italiana: “A mio avviso, non esiste una 
distinzione concettuale tra prova civile, prova penale, prova nel processo amministrativo, nel processo del 
lavoro e così via. Sono portato a pensare che, in realtà, non vi sia neppure una differenza concettuale tra la 
prova giuridica e quella propria de qualsiasi altro ambito dell’esperienza.” 
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prova transcendente ao processo e, com isso, às espécies de processo.147 Com efeito, na 

medida em que se admite que a prova possui alguma função demonstrativa, e que, 

idealmente, o processo deve atender a esta função, ainda que não o faça de maneira 

exclusiva, não há como delinear uma diferença fundamental no conceito e na finalidade 

da prova entre os diversos tipos de processo.  

 

2.1.2. A verdade almejada nos processos civil e penal 

 

Uma vez assentado que a verdade constitui um dos objetivos da prova nos 

processos civil e penal, incumbe responder à indagação acerca de qual verdade se 

pretende alcançar. E a resposta a tal indagação parte, fundamentalmente, da aceitação de 

uma das concepções finalísticas de prova doutrinariamente aceitas. 

Nesta perspectiva, retomam-se algumas das considerações precedentes acerca 

do conceito de prova. Entre as definições atribuídas ao vocábulo prova está, como 

salientado precedentemente, a ideia de prova como raciocínio, “processo mental através 

do qual se estabelecem as conclusões que decorrem de determinadas premissas, porque a 

prova é o meio lógico, através do qual se constrói o julgamento.”148 Tal noção, contida 

nas concepções lógicas (e, portanto, persuasivas da prova), não resume, por si só, as 

finalidades da prova, porquanto não trata diretamente do problema da verdade. É dizer: 

embora o viés dialético da atividade probatória possa conduzir a um resultado mais 

próximo da verdade, as concepções lógicas da prova não têm neste objetivo sua 

preocupação central. 

Em contrapartida às concepções lógicas (e, portanto, persuasivas) da prova, 

recentemente resgatadas pelo direito processual e analisadas no tópico precedente, 

                                                
147 Nesse sentido, DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Buenos Aires: 
Víctor P. de Zavalía, s/d, tomo I, capítulo I, pp. 9 e seguintes; id., Compendio de la prueba judicial. 
Anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso. Buenos Aires/Santa Fe/ Córdoba: Rubinzal-Culzoni, 
2000, Tomo I, Capítulo I, nº 1, pp. 12 e ss., nº 4, pp. 16-17. Neste último trecho o autor enumera algumas 
das diferenças existentes entre processo civil e penal, tais como a importância e eficácia da confissão e o 
papel das presunções. 
148 Cf. GRECO, Leonardo. O conceito de prova. Estudos de Direito Processual. op. cit., p. 428. Giovanni 
Verde (Prova (dir. proc. civ.) Enciclopedia del diritto, XXXVII. Milano: Giuffrè, 1988, pp. 586-587) 
alinha-se à concepção metajurídica da prova, afirmando que o esquema clássico da lógica indutiva – em 
que de um fato conhecido extrai-se um fato desconhecido – merece, ainda hoje, ser acolhido em seu núcleo 
essencial. Segundo ele, a atividade probatória deve entender-se como atividade de verificação calcada no 
modelo das ciências empíricas e com emprego de técnicas científicas e da lógica da probabilidade objetiva.  
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destacam-se duas outras, as concepções metajurídica e formal, que propugnam por 

distintas naturezas de verdade buscadas no processo. Embora tanto concepção 

metajurídica como a concepção formal da prova tenham índole demonstrativa, 

diferenciam-se pela crença na maior ou menor possibilidade de se alcançar a verdade dos 

fatos, tais como ocorridos na realidade, a partir da atividade probatória.  

Pela concepção metajurídica, a prova é identificada como “fenômeno 

utilizado pelo conhecimento humano em todas as áreas do saber, procurando desprendê-

la de uma caracterização especializada, exclusivamente técnico-jurídica”.149 

Compreendida desta forma, a prova viabiliza a máxima amplitude na busca da verdade e, 

com isso, a possibilidade de alcançá-la de forma plena. 

Bentham foi o principal expoente dessa concepção,150 na qual a verdade 

denominada objetiva é colocada em primeiro plano, indistinta da verdade de outras 

ciências. Segundo essa teoria, o juiz assume papel análogo àquele do cientista nas 

ciências naturais, ou nas ciências exatas (matemático) e até mesmo ao papel do 

historiador. 151 

                                                
149GRECO, Leonardo. O conceito de prova. Estudos de Direito Processual. op. cit., pp. 434. 
150 Veja-se um trecho do tratado do autor, em que este critica a posição dos juristas diante das questões de 
fato mais simples: “(...) Can the lawyer be ignorant of what everybody else knows? Assuredly not; but in 
him we must distinguish between two beings, strangers to each other - the natural man and the artificial 
man. The natural man may be friend of the truth; the artificial man is its enemy. The natural man may be 
able to reason with correctness and simplicity; the artificial man can reason only by the help of subtleties, 
suppositions, and fictions. The natural man can go to his object by the straight road; the artificial man 
cannot get to it but by endless circuits. If he were going to ask you, What o’clock is it? What sort of 
weather is it? he would begin by putting two or three persons between you and himself, by inventing some 
astrological fiction, and spending weeks or months in preliminary writings and questions. But in the bosom 
of his family, the lawyer, by the force of good sense, returns to this simple method from which he is led 
astray at the bar by the folly of learning. No one is so deeply tainted with his judicial practice, as to apply 
its rules in domestic affairs. He takes up and lays aside his maxims with his gown. If you would represent 
madness - but a madness where all is melancholy and unintelligible - you have only to imagine an English 
barrister carrying into ordinary life the fictions, the rules, and the logic of the bar.” (BENTHAM, Jeremy. A 
Treatise on Judicial Evidence extracted from the Manuscripts of Jeremy Bentham. Translated into 
English by M. Dumont. London: Published by Mr. W. Paget,1825). Na tradução livre da autora: “Pode o 
jurista ignorar o que todos os outros homens sabem? Certamente que não. Mas há que se distinguir nele 
dois seres, estranhos entre si: o homem artificial e o homem natural. O homem natural pode ser amigo da 
verdade; o homem artificial é inimigo dela. O homem natural pode raciocinar com bom senso e 
simplicidade; o homem artificial apenas consegue raciocinar com a ajuda de sofismas, suposições e 
infinitos rodeios. Se lhe perguntassem que horas são ou como está o tempo ele interporia duas ou três 
pessoas entre si e o interlocutor e inventaria alguma ficção astrológica, e gastaria semanas ou meses com 
preliminares e questionamentos. Mas no seio de sua família, o jurista, pela força do bom senso, volta ao 
método simples do qual se afastara no foro devido à loucura da erudição. Ninguém está tão profundamente 
contaminado pelas práticas judiciais a ponto de aplicar tais regras às questões domésticas. Ele as tira [as 
máximas jurídicas] com sua toga e as põe de lado. Se quiséssemos imaginar uma insanidade - mas uma 
insanidade triste e incompreensível - , não teríamos mais do que supor que um advogado inglês leva para a 
vida normal as ficções, as regras e a lógica do foro.” 
151 “Como dizia Bentham, as provas, como meios de definição dos fatos, existem fora do processo e, 
independentemente de sua existência, instruem comportamentos e decisões adotadas em todos os 
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Orientação diversa é adotada pela concepção processual (ou formal) da prova 

que, em lugar de criticar as limitações normativas ao sistema probatório, reconhece o 

papel fundamental exercido pelas regras relativas à prova. Mais que isso: a concepção 

processual – ou formal – , inspirada principalmente em Carnelutti, parte do pressuposto 

de que a prova incide sobre as afirmações de fato delimitadas pelas partes, e que sua 

função é a de fixar formalmente os fatos do litígio. Em certa medida, a ideia de que o 

propósito da prova é a fixação formal dos fatos, tal como defendida pelo autor italiano, 

colide com o propósito de busca da verdade.152 Esta visão se aproxima da ideia de uma 

construção formal dos fatos, de forma artificial e distanciada da realidade fenomênica, 

que apenas pertença ao processo. Tal dissociação entre a prova judicial e os fenômenos 

extrajurídicos parece indicar que o processo busca fatos que somente ao plano judicial 

dizem respeito.  

Noutras palavras, o processo buscaria construir uma verdade artificial, 

paralela, que mais se aproximaria da concepção de verdade formal.153 Neste sentido, a 

prova jurídica teria uma função demonstrativa, relacionada à confirmação dos enunciados 

fáticos afirmados pelas partes; porém, por estar sujeita às restrições determinadas pelo 

processo, a verificação da correspondência entre tais enunciados e a realidade fenomênica 

                                                                                                                                            
momentos da vida pelos seres humanos. O processo deve ser capaz de reproduzir a realidade da vida 
com a mesma segurança e credibilidade com que o mais atento observador ou o mais bem 
aparelhado cientista é capaz de fazê-lo. A concepção meta-jurídica também se afasta da retórica, porque 
defende a natureza demonstrativa da prova judiciária, em igualdade de condições com quaisquer outras 
ciências, fazendo uso da epistemologia, como teoria do conhecimento empírico fundada na experiência 
científica, na lógica do razoável e no senso comum, e da própria lógica formal, através do respeito aos 
princípios da não-contradição e da racionalidade interna da decisão probatória.” (GRECO, Leonardo. O 
conceito de prova. Estudos de Direito Processual, op. cit., pp. 435-436). 
152 Tanto é assim que, em muitos pontos, Carnelutti chega a afirmar que as limitações probatórias 
inviabilizam a busca da verdade no processo. Na dicção do autor: “Basta um limite mínimo à liberdade de 
investigação do juiz para que o processo de busca da verdade se degenere em um processo formal de 
fixação; noutros termos, a medida do limite é indiferente para a natureza do processo. A verdade é como 
água: ou é pura ou não é verdade. Quando a busca da verdade material está limitada no sentido de que esta 
não pode ser conhecida em todo caso e mediante qualquer meio, com independência e sem limite mais ou 
menos rigoroso, o resultado é sempre o mesmo: não se trata mais da verdade material, senão de um 
processo de fixação formal dos fatos.” (CARNELUTTI, Francesco. La prova civile. Roma: Atheneaum, 
1915, p. 36; 2ª ed., Roma: Edizioni dell’Ateneo, 1947, pp. 33-34 - tradução livre). No original: “Basta un 
minimo limite alla libertà di ricerca del giudice perché il processo di ricerca della realtà degeneri in 
processo formale de fissazione; in altri termini la misura del limite è indifferente alla natura del processo. 
La verità è come l’acqua: o è pura, o non è verità. Quando la ricerca della verità materiale è limitata nel 
senso che questa non possa essere in ogni caso e con ogni mezzo conosciuta, sia il limite posto più o meno 
rigoroso, il risultato è sempre questo: che non si tratta più di una ricerca della verità materiale, ma di un 
processo di fissazione formale dei fatti.” De ver-se, porém, que, no prefácio à segunda edição desta obra, de 
1947 (op. cit., p. 5), o jurista revê a concepção da prova como um fenômeno exclusivamente jurídico, e 
admite a influência de fenômenos extrajurídicos sobre a prova.  
153 Ainda que Carnelutti tenha se oposto à dicotomia entre verdade material e verdade formal, afirmando 
ser esta uma “não verdade’, afigura-se que, abstraídas as questões terminológicas, a “fixação formal dos 
fatos” esteja bem próxima da ideia desta verdade formal. 
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afastaria, na visão de Carnelutti, a possibilidade de se buscar a verdade de forma 

equiparável a outras áreas do conhecimento.  

De toda forma, o que importa notar é que a concepção formal da prova 

acentua as limitações impostas à busca da verdade, de maneira que se compreenda que a 

busca da verdade no processo é desfigurada e peculiarizada de tal modo que não se possa 

identificar com a busca da verdade nas demais ciências. E, como se sabe, as limitações a 

esta busca incidem, no processo, de diversas maneiras, podendo recair sobre a 

delimitação do objeto de prova, a admissibilidade dos meios de prova, a forma de 

desenvolvimento da atividade probatória – sobretudo na perspectiva da produção de 

prova – , e sobre a valoração das provas.  

Estas últimas limitações – incidentes sobre a valoração – constituem um dos 

focos principais deste trabalho, e podem chegar ao extremo de estabelecerem um sistema 

hierarquizado de provas legais.  Explica Greco, em referência histórica aos sistemas de 

provas legais, que: 

“Não obstante reproduzissem muitas regras da lógica e da retórica, as 
regras jurídicas sobre a prova passaram a constituir para muitos um 
sistema autônomo, autossuficiente, porque precipuamente destinado a 
condicionar as decisões judiciais, que, por sua vez, mais do que a 
satisfazer o sentimento de justiça do povo ou a uma determinada 
conformidade com a verdade, visavam a resolver os conflitos numa 
dimensão temporal puramente jurídica”.154 

Prossegue o autor, ponderando que, mesmo após o declínio das provas legais, 

a autonomia da concepção processual sobre a prova sobreviveu, no regime da livre 

convicção, graças à influência do positivismo nos séculos XIX e XX.155 

Assim:  

“Para Carnelutti, a prova é a fixação formal do fato controvertido, 
condicionada por percepções obtidas e deduções extraídas com o 
ordenamento jurídico. Valendo-se da experiência acumulada, a lei 
impõe limites para eliminar erros e evitar atos supérfluos e, assim, cria a 
antítese entre a verdade verdadeira e a verdade jurídica”.156 

Sem chegarem ao extremo de negar a relação funcional entre prova e verdade 

no processo, muitos juristas afirmam que a demonstração dos fatos extrajurídicos pelo 
                                                
154 GRECO, Leonardo. O conceito de prova. Estudos de Direito Processual, op. cit., p. 432, onde cita 
LOMBARDO, Luigi. La prova giudiziale – contributo alla teoria del giudizio di fato nel processo. 
Milano: Giuffrè, 1999, nota 13, p. 10. 
155 Idem ibidem. 
156 GRECO, Leonardo. O conceito de prova. Estudos de Direito Processual, op. cit., p. 433, com alusão a 
CARNELUTTI, Francesco. La prova civile. 2ª ed., Roma: Edizioni dell’Ateneo, 1947, pp. 18-21. 
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processo estaria muito limitada, e que, por isso, a noção de prova no processo não poderia 

se equiparar à noção geral de prova.  

Nessa linha, Ferrer Beltrán traça uma distinção dentre a noção geral de prova, 

própria da epistemologia geral, e a noção de prova jurídica;157 esta distinção opera porque 

a prova no direito teria tantas e tão importantes peculiaridades que seria necessário 

elaborar uma noção especificamente jurídica de prova. Ao mesmo tempo, anota que, em 

algumas ocasiões, esta fragmentação chega ao extremo de ensejar a necessidade de contar 

com uma noção própria e específica de prova jurídico-penal, distinta da jurídico-civil, 

administrativa etc.158 

Como fundamento desta fragmentação, aponta alguns fatores principais, a 

saber: o fato de que o processo judicial não pode oferecer senão uma sustentação para 

verdades aproximadas; e, ainda, a circunstância de não ser a atividade probatória 

propriamente livre, pois os juízes e tribunais se submetem a um bom número de regras a 

que se subordina sua prática. Traz, neste ponto, o argumento de Carnelutti segundo o 

qual, no âmbito jurídico, o controle dos fatos controvertidos pelo juiz pode não se 

realizar mediante a busca de sua verdade, mas sim mediante procedimentos de fixação 

formal. Se a lei atribui a esses procedimentos o nome de prova, esta supõe um conteúdo 

próprio, jurídico. Provar, do ponto de vista jurídico, não significaria demonstrar a 

verdade dos fatos controvertidos, mas sim determinar ou fixar formalmente os fatos 

mediante determinados procedimentos.159 160  

                                                
157 Sobre as concepções metajurídica e “específica” da prova jurídica e a suposta correlação destas, 
respectivamente, com os esquemas de raciocínio lógico-objetivo, fundado nas ciências exatas - 
preconizados por Bentham e Giovani Verde - e com a retórica e dialética - defendida por Perelman -, 
observa Gian Franco Ricci (Nuovi rilievi sul problema della ‘specificità’ della prova giuridica, op.cit., p. 
1137) que o fato de não ser a prova jurídica sempre redutível a um mecanismo lógico próprio das ciências 
exatas não significa dizer que ela não possa ser orientada por esquemas racionais, que, mesmo operando de 
modo diverso daqueles dedutivos, tem serventia na demonstração de um fato. Com isso desfaz a ideia de 
que a utilização de métodos distintos das ciências exatas possa conduzir à uma concepção específica, 
puramente persuasiva da prova. 
158 FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración racional de la prueba. Madrid/Barcelona/Buenos Aires: 
Marcial Pons, 2007, p. 23. 
159 FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración racional de la prueba, op. cit., pp. 23-24.  
160 Na dicção de Carnelutti: “Basta um limite mínimo à liberdade de investigação do juiz para que o 
processo de busca da verdade se degenere em um processo formal de fixação; noutros termos, a medida do 
limite é indiferente para a natureza do processo. A verdade é como água: ou é pura ou não é verdade. 
Quando a busca da verdade material está limitada no sentido de que esta não pode ser conhecida em todo 
caso e mediante qualquer meio, com independência e sem limite mais ou menos rigoroso, o resultado é 
sempre o mesmo: não se trata mais da verdade material, senão de um processo de fixação formal dos 
fatos.” (tradução livre). No original: “Basta un minimo limite alla libertà di ricerca del giudice perché il 
processo di ricerca della realtà degeneri in processo formale de fissazione; in altri termini la misura del 
limite è indifferente à la natura del processo. La verità è come l’acqua: o è pura, o non è verità. Quando la 
ricerca della verità materiale è limitata nel senso che questa non possa essere in ogni caso e con ogni mezzo 
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Não parece correto afirmar uma dicotomia tão estanque, na medida em que as 

peculiaridades do processo não permitem, em absoluto, que se negue a noção geral de 

prova, no que tange à finalidade de alcançar a verdade.161 Quanto a este ponto, está de 

acordo o próprio Ferrer Beltrán, que, como discorrido no tópico precedente, afirma a 

relação teleológica entre prova e verdade.162  

Por mais correta que esteja a afirmação de que a verdade material, objetiva, é 

inatingível, deve-se ter em mente que ela o é não apenas em seu aspeto jurídico, mas sim 

em todos os segmentos da vida e das ciências, sejam elas biológicas, exatas ou humanas. 

Nem por isso os homens e cientistas deixam de buscar, naquilo que lhes interessa, a 

versão ou interpretação mais próxima da verdade, ou que corresponda à realidade do 

objeto que investigam.  

Taruffo reconhece a noção de verdade como correspondência semântica 

adotada por Tarski, sob o argumento de que ela representa uma versão 

epistemologicamente moderna e metodologicamente adequada de verdade. De acordo 

com essa noção, dizem Beltrán e Mendonça, um enunciado descritivo é verdadeiro se, e 

somente se, corresponde a um fato (i.e., um estado real de coisas): um enunciado 
                                                                                                                                            
conosciuta, sia il limite posto più o meno rigoroso, il risultato è sempre questo: che non si tratta più di una 
ricerca della verità materiale, ma di un processo di fissazione formale dei fatti.” (CARNELUTTI, 
Francesco. La prova civile. Roma: Atheneaum, 1915, p.36; 2ª ed., Roma: Edizioni dell’Ateneo, 1947, pp. 
33-34). 
161 Neste particular, argumenta Antonio Carratta que a prova judiciária desenvolve uma função que não é 
diferente daquela que desenvolve a prova no contexto da pesquisa científica ou histórica, muito embora 
opere num contexto claramente diverso do científico e do histórico. Trata-se, prossegue o autor, da função 
de demonstrar, mediante a utilização de instrumentos racionais, a verdade ou falsidade das afirmações 
fáticas produzidas pelas partes no processo, assim chamada função demonstrativa da prova (Prova e 
convincimento del giudice nel processo civile. Rivista di diritto processuale. Ano LVIII, n. 1, Padova: 
CEDAM, 2003, p. 28). Cf., sobre o tema, do mesmo autor, Funzione dimostrativa della prova (verità del 
fatto no processo e sistema probatorio). Rivista di diritto processuale. Ano LVI, n. 1. Padova: CEDAM, 
2001, p. 73-103. 
162 Prova e verità, op. cit., capítulo 2 e passim. No entanto, entende este autor que as limitações à busca da 
verdade jurídica, especialmente as decorrentes da máxima quid non esta in actis non est in mondo, são tão 
peculiares que se pode afirmar que “em todos os demais âmbitos do conhecimento, o conjunto de 
elementos de juízo que pode e deve ser analisado para adotar uma decisão racional é igual ao total de das 
informações disponíveis e relevantes para o caso. No caso da prova jurídica, diversamente, o conjunto de 
elementos a valorar é o subconjunto do conjunto formado pela totalidade dos elementos disponíveis: 
aqueles que tenham sido incorporados ao expediente judicial” (La valoración racional de la prueba, op. 
cit., Primeira Parte, item 3.1, p. 42). No original: “en todos los demás ámbitos del conocimiento, el 
conjunto de elementos de juicio que puede y debe ser analizado para adoptar una decisión racional es igual 
al total de las informaciones disponibles y relevantes para el caso. En el caso de la prueba jurídica, en 
cambio, el conjunto de elementos a valorar es un subconjunto del conjunto formado por la totalidad de los 
elementos disponibles: aquellos de ellos que han sido incorporados al expediente judicial.” Esta 
especificidade, porém, pode ser refutada quando se cogita da existência de limitações probatórias dos mais 
diversos tipos – inclusive de índole jurídica – em todos os campos do conhecimento. Pense-se, por 
exemplo, nas limitações pertinentes à escassez de recursos financeiros para pesquisa, na proibição de 
realização de determinadas experiências com seres vivos e, mesmo, na impossibilidade de se coagir 
determinado indivíduo para colaborar na busca da verdade fora do âmbito jurídico-processual.  
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verdadeiro descreve um fato que ocorre ou, em caso de um enunciado sobre o passado, 

um fato que ocorreu; ao revés, um enunciado falso dá conta de um fato que não ocorre ou 

não ocorreu. A verdade é, em suma, correspondência com um fato, o que não exclui as 

limitações impostas pelo processo à busca de uma verdade absoluta (como ocorre, por 

exemplo, no âmbito do processo civil, com a limitação da busca da verdade às afirmações 

de fato controvertidas pelas partes). Aliás, o processo, como toda empresa científica, 

contenta-se com a impossibilidade e a desnecessidade de se estabelecerem verdades 

absolutas, sendo suficiente a fixação de verdades relativas que permitam oferecer uma 

base razoavelmente fundada à decisão judicial.163 164 

Gustavo Badaró aponta para as peculiaridades da prova judicial que, 

comparativamente a outros tipos de investigação, possui limitações legais no que 

concerne aos métodos de produção e valoração. Isso não faz, segundo ele, com que a 

verdade processual seja, do ponto de vista epistemológico, distinta daquela obtida por 

outros campos de conhecimento, pois em nenhum âmbito se logrará atingir a verdade 

absoluta.165  

Disto se extrai que a verdade relativa ou aproximada é, sim, um conceito 

científico.166 A relativização da verdade no processo se dá em virtude de limitações de 

duas ordens: quanto aos meios de conhecimento, eis que não são ilimitados e se 

                                                
163 A síntese pode ser extraída da apresentação de Jordi Ferrer Beltrán e Daniel Mendonça à versão 
castelhana da obra: TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos. Madrid: Editorial Trotta, 2002, 
tradução de Ferrer Beltrán, p. 13). 
164 A síntese das ideias nucleares defendidas pela escola probatória racionalista inclui, de acordo com 
Twining, a teoria da verdade como correspondência, em detrimento de uma teoria da verdade como 
coerência (TWINING, William. The Rationalist Tradition of Evidence Scholarship. In: Rethinking 
Evidence. Explanatory Essays. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 78). 
Bonnier faz referência à verdade como conformidade entre as ideias e os fatos da ordem física ou moral 
que se deseja conhecer (BONNIER, E. Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et en 
droit criminel. Paris: H. Plon-M. Aine, 1873). 
165 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, op. cit., pp. 31-32. 
166 Parece oportuno, quanto a esta afirmação, o argumento de Michele Taruffo de que o reconhecimento 
generalizado da impossibilidade de se alcançar verdades absolutas não implica, em absoluto, o fim da 
ciência, nem da epistemologia, nem do costume de acreditar que, de alguma forma, as coisas e os fatos 
possam ser conhecidos; o que se admite é, simplesmente, a existência e a racionalidade de conhecimentos 
relativos, de verdades não absolutas. A verdade absoluta é só um ponto de referência teórico, um valor 
tendencial que não pode ser concretamente realizado, e que está em contraste com o desconhecimento 
absoluto. Entre este e aquela há diversas gradações, sendo certo que, num procedimento cognoscitivo de 
qualquer espécie, a verdade absoluta funciona, precisamente, como “absoluto”, ou seja, como limite para o 
qual os conhecimentos concretos tendem a se aproximar (cf. La prueba de los hechos, op. cit., capítulo III, 
item 1, pp. 178-180). Em sentido análogo: FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo 
Penal, op. cit., Primeira Parte, Cap. I, 4, p. 55. 
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encontram regulados pelo próprio sistema legal e, concernentemente ao contexto 

processual, devido à dependência dos pressupostos, conceitos e regras jurídicas. 167 

Deve-se enfatizar, ainda, que a diversidade de limitações probatórias nos 

variados tipos de processo e de procedimento não parece, em princípio, razão suficiente 

para ensejar um critério distintivo para os conceitos de prova nos distintos âmbitos do 

direito processual. Uma vez aceita a viabilidade da busca da verdade possível no 

processo civil, a concepção da prova e de sua finalidade é sempre única, e, se não difere 

fundamentalmente das concepções extrajurídicas, o mesmo ocorre nos diversos tipos de 

processo.  

Por isso é que não se intenta, com este trabalho, sustentar um conceito 

diverso para a prova no processo civil, contrapostamente ao conceito de prova no 

processo penal. Pelo contrário, como já se afirmou, a natureza e a intensidade dos limites 

jurídicos impostos à atividade probatória – e, principalmente, para fins deste estudo, à 

atividade de valoração – exercerá influência nas teorias sobre como se desenvolve esta 

atividade probatória e até mesmo sobre a diversidade de objetos da prova nos processos 

civil e penal, mas não sobre a finalidade genérica da prova. Esta última consiste, sim, na 

busca da verdade dos fatos, seja no processo civil, seja no processo penal.168 169 

Fosse de outro modo – isto é, não tivesse a prova a finalidade de alcançar a 

verdade sobre os fatos versados em juízo – tornar-se-ia irrelevante qualquer preocupação 

com os limites à atividade probatória. De fato, se a prova estivesse destinada tão-somente 

à função de incutir um juízo de certeza no juiz, desvinculadamente à verdade 

fenomenológica e dependente apenas de regras processuais, ou mesmo do caráter 

                                                
167 Idem, p. 14. 
168 Alguém poderia taxar de contraditória a defesa de um conceito único e geral de prova, justamente num 
trabalho cuja hipótese sustentada consiste divergência dos sistemas de valoração probatória nos processos 
civil e penal, hipótese esta amparada no referencial da doutrina da prioridade local de Dworkin. Há que se 
argumentar, contudo, que a doutrina da prioridade local assenta-se na premissa da integridade do direito. 
E, justamente porque o direito é íntegro, não há razão para não se cogitar de um conceito genérico e mais 
abrangente de prova, que enfatize a busca da verdade como correspondência com a realidade 
fenomenológica, sem afastar as limitações específicas de cada espécie de processo.  
169 Como preceitua Gustavo Badaró, nem a impossibilidade de se alcançar a verdade absoluta - limitação 
extensiva a qualquer ciência - nem as limitações à verdade no processo podem justificar a renúncia ao 
objetivo de verdade no processo. “Tal renúncia”, pondera o autor, “significaria abdicar de uma decisão 
justa, reduzindo o processo a um mero método de resolução de conflitos de partes, no qual o fim de 
pacificação social pode ser atingido independentemente do modo de atuação e da exigência de uma 
reconstrução verdadeira dos fatos.” (O ônus da prova no processo penal op. cit., pp. 24-25). 
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persuasivo do discurso dos sujeitos processuais, o processo se resumiria a um jogo de 

formalismos vazios, visando uma finalidade igualmente formal.170  

A preocupação com a verdade pode, aliás, ser extraída da pena daqueles que 

são considerados como os maiores céticos dessa teoria. Danilo Knijnik extrai utilidade da 

visão cética de alguns adeptos171 do realismo jurídico acerca da demonstração dos fatos 

pela atividade probatória, na medida em que apontam para os pontos críticos da busca da 

verdade. A função demonstrativa da prova, dizem os céticos, é obstada por pré-

compreensões, aspectos subjetivos e intuições dos sujeitos probatórios – incluídos aí o 

juiz, o júri e as partes. Estes sujeitos se valem não apenas da livre persuasão, mas de 

regras acerca da admissibilidade (sob a ótica da relevância, licitude e até suficiência dos 

elementos de prova), além e até mesmo de alguns critérios legais de valoração, para 

controlar a conclusão a ser alcançada. 

Sendo a atividade probatória voltada a uma função de busca da verdade como 

correspondência é preciso – e é disso que se tratará mais adiante – que se criem, de um 

lado, critérios para o exame da razoabilidade dos limites impostos pelo direito à 

admissibilidade e valoração do material probatório e, de outro, mecanismos controle da 

                                                
170 Quanto ao ponto, aponta Carlos Alberto de Alvaro Oliveira para “uma constante tendência evolutiva não 
só com vistas à abolição de complicações, de formalismos excessivos, de retardamentos inúteis do 
procedimento, herdados da época medieval e barroca, mas principalmente em função de novos valores 
políticos e sociais e de nova concepção filosófica que, rejeitando as abstrações a priori e as verdades 
absolutas e formais, concede primazia à observação direta dos fatos e a um ‘método experimental’ de 
conhecimento, intensificando o diálogo do órgão judicial com as partes” (Do formalismo no processo 
civil. Proposta de um formalismo-valorativo. São Paulo: Saraiva, 2010, capítulo II, item 9.7, p. 125). 
Especificamente quanto à verdade buscada no processo, ressalta o autor: “(...) No milenar antagonismo que 
se convencionou chamar de verdade material e formal a tendência atual inclina-se, decididamente, no 
sentido de libertar o juiz de cadeias formalísticas, tanto na avaliação da prova como na investigação dos 
fatos da causa, facilitando a formação de sua convicção com a verdade possível, própria da condição 
humana (...).”, acrescendo que “nem por isso seria possível aceitar, por outro lado, posição tão radical que 
chegasse a sustentar o predomínio quase absoluto da busca da verdade das alegações de fato, com total 
informalidade (...)”. (Op. cit., Capítulo III, item 20.3, pp. 204-205). 
171 Na medida estreita do que se possa designar como “adeptos” ao realismo jurídico já que, como esclarece 
o próprio Knijnik, trata-se, na verdade de uma heterogeneidade de correntes, que têm como nota essencial 
“atribuição de um caráter essencialmente interpretativo e hermenêutico a nosso entendimento sobre a 
realidade, configurando uma espécie de relativismo cognitivo.” Cf. KNIJNIIK, Danilo. Ceticismo Fático e 
Fundamentação teórica de um direito probatório. In: KNIJNIIK, Danilo (coord.). Prova Judiciária: 
Estudos sobre o novo Direito Probatório. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, pp. 11-25, 
especialmente p. 12, com alusão a BURRUS, R. American Legal Realism. 8 Howard Law & Law 
Journal, 36, 1962, pp. 40-43 e a Jerome Frank, principal alvo das considerações feitas por Knijnik sobre o 
realismo jurídico norte-americano (FRANK, Jerome. Say it with music. Harvard Law Review, 1947-8, 
vol. 61, pp. 927 e ss.). 
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racionalidade da decisão judicial, a fim de apurarem-se os mecanismos psicológicos do 

juiz. 172 

 

2.1.3. Ainda a verdade almejada nos processos civil e penal: a dicotomia 

verdade material e verdade formal 

 

A dicotomia entre verdade formal e verdade material,173 atribuída à ideia de 

que a busca da verdade absoluta seria um objetivo inerente apenas ao processo penal, 

defendida por longa data na doutrina alemã, vem sendo, de há muito, combatida pelos 

processualistas.174 Diz Gustavo Badaró, com inteiro acerto, que não há diferença entre 

                                                
172 Diz Knijnik: “No que nos importa aqui, o realismo chama a atenção para a necessidade do exercício de 
uma prudência de uma análise fático-probatória. Toda decisão judicial tem que estar objetivamente 
justificada e, para tanto, é insuficiente que o resultado do convencimento judicial in facto seja um dentre os 
possíveis, ou que o julgador o repute adequado à solução da lide, desprezando, já ao nível da solução da 
prova, outras possibilidades que pudessem levar a soluções diversas. Importa, mas do que isso, que o 
convencimento seja ‘devido para um juiz que não interveio na causa. É verdade que a convicção se forma 
no juiz sentenciador, mas este atua em representação da administração da justiça toda’. Então, por atuar em 
nome de toda a administração da Justiça, não se pode admitir um juízo de fato, em última análise, calcado 
em pauta individual, não revelada em processo de racionalização jurídica (via fundamentação), a qual 
possibilitaria um controle lógico” (Ceticismo Fático e Fundamentação teórica de um direito probatório, op. 
cit., p. 24). O trecho citado em aspas simples é de (WALTER, Gehrard, Investigación acerca del 
significado, las con ediciones y limites del libre convincimiento judicial. Colômbia: Temis, 1985, p. 
153). Neste ponto, parece-nos que o autor reforça a relação de complementariedade existente entre as 
funções demonstrativa e persuasiva da prova, a que nos reportamos precedentemente. 
173 Em linhas gerais, elucida Ferrer Beltrán, pode-se definir como verdade material a verdade tout court, 
discutida fora do processo, dependente da correspondência com a realidade, da ocorrência dos fatos cuja 
existência se afirme ou da inocorrência dos fatos cuja existência se negue. A verdade formal, em 
contrapartida, é obtida no processo como resultado da atividade probatória, independentemente de coincidir 
ou não com a verdade material (ainda que seja desejável esta coincidência). Esta verdade formal goza de 
autoridade pública, e seria a única que interessa ao direito. A distinção entre verdade formal e verdade 
material acentua a autoridade atribuída ao esclarecimento dos fatos pelo juiz e a irrelevância jurídica da 
verdade material, uma vez resolvida a controvérsia. Além disso, os defensores desta contraposição 
atribuem à verdade formal – buscada no processo – força constitutiva, e não simplesmente declaratória dos 
fatos fixados em juízo (Prova e verità, op. cit., Capítulo Segundo, item 3, pp. 71-72).  
174 Nesse sentido posicionou-se Carnelutti, em diversas passagens de sua obra, especialmente no ponto em 
que diz: “A verdade é como a água: ou é pura, ou não é verdade” (La prova civile. Parte generale (il 
concetto giuridico della prova. Roma: Athenaeum: 1915, p. 36. Tradução Livre). No original: “La verità è 
come l’acqua: o è pura, o non è verità”. Parece correta, entretanto, a observação de Ferrer Beltrán de que a 
crítica de Carnelutti representa apenas um avanço terminológico quanto a esta distinção, já que, ao afirmar 
a impossibilidade de se alcançar a verdade no processo, decorrentes de limitações existentes nesta sede, o 
autor não chega a propor alternativa à dicotomia entre verdade material e formal (FERRER BELTRÁN, 
Jordi. Prova e verità nel diritto, op. cit., capítulo II, item 3, p. 74-75. A doutrina predominante refuta, 
atualmente, a dicotomia. Cf., sobre o tema: Devís Echandía (Compendio de la prueba judicial, cit., tomo 
I, capítulo I, nº 4, p. 16); Montero Aroca, Gomez Colomer, Montón Redondo e Barona Vilar (Derecho 
Jurisdiccional. II. Proceso Civil. 10ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, p. 246); Gian Franco Ricci 
(Prove penali e processo civile. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. XLIV, n. 3. Milano: 
Giuffrè, 1990, p. 846 e nota de rodapé nº 3). Entre nós, exemplificativamente: MOREIRA, José Carlos 
Barbosa. A Constituição e as provas ilicitamente obtidas. Temas de direito processual. Sexta série. São 
Paulo: Saraiva, 1999: “Dizer que o processo penal persegue a chamada ‘verdade real’ ao passo que o 
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processo civil e penal quanto à finalidade de alcance da verdade; “o que existe são limites 

distintos para a obtenção da verdade, o que não quer dizer que, do ponto de vista da teoria 

do conhecimento, haja ‘verdades’ distintas.” 175  

Costumava-se atribuir ao caráter acentuadamente dispositivo do direito 

processual civil um empecilho à busca da verdade. O sistema de preclusões, as 

presunções incidentes sobre fatos não contestados ou incontroversos (em que está 

inserida a própria presunção decorrente da revelia) seriam fatores determinantes176 para a 

natureza meramente formal da verdade perseguida no processo civil. Aludir à verdade 

formal no processo civil correspondia, então, a afirmar que a busca da verdade no campo 

civil encontrava-se limitada por critérios de ordem liberal e individualística, os quais, em 

última análise, refletiam a própria condição de inferioridade desse valor (verdade) na 

escala gradativa de relevância.177 Acreditava-se que a verdade no processo civil era 

menos importante do que no processo penal. Em síntese: porque o objeto do processo 

penal e os valores em jogo seriam supostamente mais relevantes do que aqueles versados 

no processo civil, de tal modo que somente nesta sede era possível transigir com a 

verdade, no processo penal, a verdade deveria ser considerada de forma absoluta.178 

Essa contraposição, embora já tenha sido assinalada pelo próprio Superior 

Tribunal de Justiça 179, é desmentida por um novo ponto de vista sobre a participação do 

juiz na instrução dos processos civil e penal, diverso da antiga noção, presente nos 

ordenamentos continentais, de que este detinha poderes instrutórios, enquanto o juiz civil 

estaria limitado a coadjuvar a atividade das partes.180 

                                                                                                                                            
processo civil se satisfaz com a denominada ‘verdade formal’, é repetir qual papagaio tolices mil vezes 
desmentidas. A verdade é uma e interessa a qualquer processo, se bem que a justiça possa (e às vezes deva 
renunciar) – na área civil e na penal – à sua reconstituição completa, em atenção a outros valores de igual 
dignidade”; GRINOVER, Ada Pelegrini. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal acusatório. A 
marcha do processo. São Paulo: Forense Universitária, 2000, pp. 82-84.  
175 BADARÓ, Gustavo Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, op. cit., pp. 31-32. 
176 Jordí Ferrer Beltrán (Prova e verità nel diritto, op. cit., p. 72) acrescenta a estes fatores o “buon 
numero de regola di prova legale” presente no processo civil.  
177 A verdade formal, tanto no processo civil como no penal – para aqueles que a defendem –, está também 
relacionada à realização da finalidade de uma rápida e racional decisão da lide, a partir da homogeneização 
das verdades de fato em verdades de razão, através do princípio da razão suficiente (Cf. GIULIANI, 
Alessandro. Prova (filosofia), op. cit., pp. 527-529). 
178 Cf., nesse sentido, FLORIAN, Eugenio. Le due prove (civili e penali), op. cit., p. 223. 
179 RHC 1.330-RJ, 6ª T., Rel. Vicente Cernicchiaro, j. 20.08.1991, RT 683/361, apud BADARÓ, Ônus da 
prova no processo penal, op. cit., p. 33, nota de rodapé nº 58. 
180 No sentido do texto, exemplificativamente, RICCI, Gian Franco. (Nuovi rilievi sul problema della 
‘specificità’ della prova giuridica, op. cit., pp. 1144-1147), com exemplos extraídos dos processos civil, 
penal e administrativo italianos.  
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Em verdade, a tomada de consciência181 acerca das inúmeras limitações 

existentes na busca da verdade no processo penal, muitas delas decorrentes do princípio 

da presunção de inocência do réu e dos contornos peculiares assumidos pela garantia da 

ampla defesa em sede penal, conduz, por vezes, à tese oposta.  

Luigi Ferrajoli sustenta que a verdade, no processo penal, é sempre formal, 

tendo em vista que o mito da verdade material estaria vinculado à errônea concepção de 

um processo penal inquisitivo, que deveria empreender a persecução a todo custo. Nessa 

linha de raciocínio, traça uma comparação entre os modelos de verdade referentes ao 

direito penal – e ao processo penal – antigarantista e o garantista, pautado na premissa de 

que: no primeiro, as condutas a serem apuradas são definidas a partir de um critério 

ontológico, centrado na pessoa do delinquente e em características subjetivas; já no 

modelo garantista, a estrita legalidade determina a definição de condutas que podem ser 

empírica e objetivamente aferidas. Essa natureza ontológica (subjetiva) ou empírica 

(objetiva) do objeto do processo penal repercute sobre a verdade a ser apurada pelo juiz: 

enquanto no processo penal antigarantista busca-se uma verdade substancial e irrestrita, 

já que o juiz não possui limites a sua investigação, na segunda, a verdade é 

processualmente restrita, pois se adstringe à investigação da correspondência entre os 

fatos e a conduta objetivamente imputada.182 

                                                
181 É certo que esta tomada de consciência, no plano doutrinário, não reflete uma tendência normativa ou 
jurisprudencial uniforme. Como será visto nas linhas seguintes, a transição para um processo penal 
garantista é permeada por avanços e retrocessos, que refletem, em grande parte, a tentativa de um equilíbrio 
entre garantismo e eficiência processual.  
182 “A verdade que aspira o modelo substancial do direito penal é chamada verdade substancial ou 
material, quer dizer, verdade absoluta e onicompreensiva em relação às pessoas investigadas, carente de 
limites e de confins legais, alcançável por qualquer meio, para além das rígidas regras procedimentais. É 
evidente que esta pretendida ‘verdade substancial’, ao ser perseguida fora de regras e controles e, 
sobretudo, de uma exata predeterminação empírica das hipóteses de indagação, degenera em juízo de valor, 
amplamente arbitrário de fato, assim como o cognitivismo ético sobre o qual se baseia o substancialismo 
penal resulta inevitavelmente solidário com uma concepção autoritária e irracionalista do processo penal.  
Em sentido inverso, a verdade perseguida pelo modelo formalista como fundamento de uma condenação é, 
por sua vez, uma verdade formal ou processual, alcançada pelo respeito a regras precisas, e relativa 
somente a fatos e circunstâncias perfilados como penalmente relevantes. Esta verdade não pretende ser a 
verdade; não é obtida mediante indagações inquisitivas alheias ao objeto pessoal; está condicionada em si 
mesma pelo respeito aos procedimentos e às garantias da defesa. É, em suma, uma verdade mais controlada 
quanto ao método de aquisição, porém mais reduzida quanto ao conteúdo informativo do que qualquer 
hipotética “verdade substancial”, no quádruplo sentido de que se circunscreve às teses acusatórias 
formuladas de acordo com as leis, de que deve estar corroborada por provas recolhidas por meio de 
técnicas normativamente preestabelecidas, de que é sempre uma verdade apenas provável e opinativa, e de 
que na dúvida, ou na falta de acusação ou de provas ritualmente formadas, prevalece a presunção de não 
culpabilidade, ou seja, da falsidade formal ou processual das hipóteses acusatórias. Este, ademais, é o valor 
e, também, o preço do ‘formalismo’, que no direito e no processo penal preside normativamente a 
indagação judicial, protegendo, quando não seja inútil nem vazio, a liberdade dos cidadãos, justamente 
contra a introdução de verdades substanciais, tão arbitrárias quanto intoleráveis”. (FERRAJOLI, Luigi. 
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A conclusão alcançada a partir da opinião do autor é a de que, no processo 

penal, a primeira e principal limitação à verdade não diz respeito simplesmente a 

restrições à valoração, mas ao próprio objeto de apuração, qual seja, o fato delituoso e sua 

autoria. A partir da estrita aplicação da máxima de que não há crime sem lei anterior que 

o defina, e considerada a premissa de que a definição se refere a uma conduta aferível 

empiricamente, tem-se que o tipo penal é a moldura a que se prende formalmente o juiz. 

Na sequência, naturalmente, esta moldura será melhor delineada na acusação e na defesa 

a ser amplamente exercida. De qualquer modo, a definição do objeto da prova – fato a ser 

investigado – restringe a busca da verdade sob os seguintes ângulos: estrita legalidade, 

contraditório e ampla defesa. Já na perspectiva da valoração, a limitação se opera pelo 

princípio da presunção da inocência.  

Em suma: na visão de Ferrajoli, a verdade no processo penal é considerada 

formal não apenas pelo fato de que a condenação não pode ocorrer na hipótese de dúvida, 

mas, antes disso, porque a estrita legalidade do direito penal já predetermina o âmbito de 

investigação judicial.183 

Trata-se de uma distinção às avessas entre verdade formal e material, que 

situa sob uma nova perspectiva a impossibilidade de se alcançar a verdade, agora com 

vistas a enfatizar as restrições probatórias no processo penal e não, como antes, as 

limitações presentes no processo civil. 

                                                                                                                                            
Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. 2ª edição revista e ampliada. Tradução de Ana Paula 
Zomer Sica e outros. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 48). 
183 Ferrajoli não deixa de esclarecer que o que entende por verdade formal e por verdade material coincide 
com a concepção correntemente aceita: “As expressões ‘verdade formal’ e ‘verdade material’ são usadas 
aqui em seu significado predominante na doutrina processual: cf. F. Carnelutti, La prova civile, 2ª ed., 
Edizione dell’ Ateneo, Roma, 1947, pp. 29 e ss., 56 e 61; C. Furno La teoria della prova legale, CEDAM, 
Padova, 1940, M. Nobili, Il principio del libero convincimento del giudice, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 23-
24 e 33-34; G. Illuminati, La presunzione di inocenza del imputato, Zanichelli, Bologna, 1979, pp. 108-
111. Aquelas podem dar lugar a equívocos, porque às vezes são usadas em sentido diverso. Para Eugenio 
Florian, por exemplo, a ‘verdade formal’ seria a alcançada, como no processo inquisitivo pré-moderno, 
através das ‘provas formais’ ou ‘legais’, prescindindo da livre convicção do juiz; enquanto seria ‘material’ 
a verdade histórica alcançada, como no processo acusatório, através da liberdade de prova (Delle prove 
penali (1934), 3ª ed., Ist. Ed. Cisalpino, Varese, 1961, pp. XXXVII e ss., e 7 e ss.). Em um sentido análogo, 
a oposição ‘formal/material’ é usada às vezes para designar a verdade própria do processo civil, 
condicionada pelo princípio da disposição das partes, e a própria do processo penal, onde as provas não são 
disponíveis para as partes. Por ser mais precisa, parece-me preferível a terminologia de Carnelutti, que fala 
de ‘verdade formal’ sempre que estejam juridicamente disciplinados não só sua valoração, mas também o 
método de comprovação. Neste sentido, a verdade processual é por princípio ‘formal’ e o é num sentido 
ulterior e mais restrito no processo civil, onde são maiores as vinculações legais, e no penal, baseado nas 
provas legais; enquanto a ‘verdade material’ ‘substancial’ ou ‘absoluta’ não é mais que uma pretensão 
subjetiva e uma perigosa ilusão. Isso não quer dizer, contudo, como considera Carnellutti, que esta ilusão 
não encontre lugar no processo: seu lugar, como se verá no parágrafo 10, é tanto maior quanto mais 
desvinculada se encontre a livre convicção do juiz de garantias processuais adequadas em matéria de prova 
e defesa”. (Direito e razão: Teoria do garantismo penal, op. cit., pp. 74-75, nota n.º 19).  
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Também Taruffo se mostrou sensível a esta nova maneira de encarar a 

dicotomia entre verdade formal e material. O autor concorda que a análise crítica do 

modelo de processo penal ‘inquisitivo’, que passou a  dizer que a verdade objetiva estava 

vinculada a uma ideologia autoritária, produziu, na atualidade, o efeito de excluir a 

verdade objetiva das finalidades fundamentais do processo penal184. 

“O processo penal parece bem mais direcionado à implementação do 
princípio do contraditório entre as partes e, principalmente, ao pleno 
desenvolvimento da defesa do imputado, enquanto que a determinação 
da verdade dos fatos parece ser uma mera eventualidade que, por si só, 
não é considerada como particularmente relevante.”185 

Como consequências dessa nova forma de pensar, Taruffo enumera: a 

diferença estrutural que caracteriza o processo penal – se comparado ao civil – , que vem 

determinada pela presunção de inocência e, ainda, a adoção de um standard de prova 

muito elevado (referente à certeza além da dúvida razoável) para a prova da acusação. 

Sobre o primeiro ponto, anota que a presunção da inocência introduz um desequilíbrio 

estrutural na posição das partes a respeito da prova no processo penal, dado que a posição 

de uma parte (o imputado) é favorecida sistematicamente, enquanto que a outra parte (a 

acusação) é sistematicamente desfavorecida pela distribuição dos ônus probatórios. O 

modelo especial de constatação para o processo penal, estaria, de sua vez, 

intrinsecamente relacionado com a referida presunção, porque, além de imputar o ônus da 

prova à acusação, impõe-lhe um ônus particularmente difícil de se satisfazer.186  

“Tudo isso conduz a uma consequência que me parece típica no 
processo penal, a saber: se trata de um processo que não está 
particularmente interessado de forma geral na redução ou na eliminação 
dos erros, senão que tende a distribuir os erros de forma tal que 
favoreçam sistematicamente a posição do imputado. Com efeito, se 
considera tolerável o erro consistente em absolver um réu culpado, 
ainda que esse erro resulte frequente (...), enquanto não se considera 
tolerável o erro de considerar culpado um inocente. Se trata, em minha 
opinião, de uma eleição política e moral plenamente partilhável, por 
muitas razões que não é necessário discutir aqui nesse momento (...)”.187   

                                                
184 TARUFFO, Michele. Tres observaciones sobre ‘por qué un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no 
es un estándar’, de Larry Laudan. In: Racionalidad y estándares de prueba. Cuadernos de filosofía del 
derecho, Doxa, 28 (2005), pp. 115-126.  
185 Tres observaciones sobre ‘Por qué un estándar de prueba...’, cit., p. 117 (tradução livre da autora). Na 
versão castelhana: “El proceso penal parece más bien dirigido a la implementación del principio de 
contradicción entre las partes y, principalmente, al pleno desarrollo de la defensa del imputado, mientras 
que la determinación de la verdad sobre los hechos parece ser una mera eventualidad que, por sí sola, no es 
considerada como particularmente relevante.” 
186 Idem ibidem. 
187 TARUFFO, Michele. Tres observaciones sobre “Por qué un estándar de prueba...”, op. cit., p. 117 
(tradução livre). Na versão castelhana: “Todo esto conlleva una consecuencia que me parece típica del 
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Em que pese a importância superlativa dos fundamentos jurídicos e políticos 

que determinam as limitações à verdade no processo penal, não há que se cogitar, pelas 

razões já expostas, da desvinculação funcional entre prova e verdade nesta sede.  

Por primeiro, pois as circunstâncias restritivas ao material probatório 

(necessidade de que a instrução recaia sobre um fato tipificado em lei como crime), 

aludidas por Ferrajoli, podem ocorrer em qualquer âmbito, no momento em que, por 

exemplo, o biólogo ou o historiador optam por delimitar o objeto a ser investigado. Ainda 

assim, a delimitação não impede que se contraponha o fato investigado à realidade 

fenomênica, alvo de reconstrução no processo.  

Em segundo lugar, afigura-se de duvidosa consistência o posicionamento 

segundo o qual o processo penal não estaria interessado na verdade. Muito embora se 

concorde com a existência (ou coexistência) de outros valores que não apenas a 

descoberta da verdade no processo penal – assim como também ocorre no processo civil 

– , não se pode crer que a transição para o sistema acusatório – e mesmo adversarial188 – 

tenha relegado a descoberta da verdade para um segundo plano; muito pelo contrário, a 

sobrelevação do princípio do contraditório e o reequilíbrio (não, como pode parecer, o 

desequilíbrio) da relação processual pela presunção de inocência mais viabilizam do que 

inviabilizam a descoberta dos fatos. Já se disse, inclusive, que o contraditório, além de ser 

uma forma de legitimação das decisões judiciais pelo procedimento, é também o melhor 

método de descoberta da verdade.189 

Deve-se acrescentar ainda, que, se no âmbito do processo civil não há 

presunção em favor do réu, há, sim, presunções desfavoráveis preestabelecidas em favor 

de uma ou de outra parte, conforme recaia ou não sobre elas o ônus da prova. Tais 

                                                                                                                                            
proceso penal, a saber: se trata de un proceso que no está particularmente interesado de forma general en la 
reducción o la eliminación de los errores, sino que tiende a distribuir los errores de forma tal que 
favorezcan sistemáticamente a la posición del imputado. En efecto, se considera tolerable el error 
consistente en absolver a un imputado culpable, aunque este error resulte frecuente (...). mientras que no se 
considera tolerable el error consistente en condenar al imputado inocente. Lo que importa, me parece, no es 
la corrección de la decisión (es decir, su coincidencia con la verdad sobre los hechos), sino la exigencia de 
evitar que los errores en la determinación de los hechos perjudiquen al imputado inocente. Se trata, en mi 
opinión, de una elección política y moral plenamente compartible, por muchas razones que no es necesario 
discutir aquí en este momento (...)” 
188 Registre-se ser essa a tendência atual do processo penal. Nessa linha, as reformas recentes no sistema 
probatório brasileiro (Lei nº 11.690/2008, alteradora do Código de Processo Penal) que, embora com 
algumas incongruências entre o procedimento do interrogatório e a oitiva de testemunhas, introduziram, no 
Código de Processo Penal, a possibilidade arguição direta das testemunhas pelos procuradores das partes e 
pelo órgão da acusação, a natureza complementar da inquirição pelo juiz, além de terem situado o 
interrogatório do réu como induvidoso meio de defesa, ainda que com caráter probatório subsidiário. 
189 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Provas: Lei 11.690, de 09.06.2008 (...), op. cit, pp. 250-251. 
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presunções também podem ser especificamente previstas pela lei, além de inferidas pelo 

juiz, a partir de máximas da experiência.  

Além disso, é possível afirmar, ao menos por ora e entre nós, e 

independentemente da posição que se adote acerca dessa ideologia, que a mentalidade 

que permeia a prática processual civil é muito menos propensa a admitir a atuação de 

ofício pelo juiz na colheita das provas do que aquela que vigora no processo penal.190 

Mesmo após as reformas recentes no Código de Processo Penal, implementadas pela Lei 

11.690/2008 no que concerne ao direito probatório, e sobretudo diante da recalcitrância 

do judiciário pátrio em abandonar o sistema inquisitorial de audiência, é possível afirmar, 

que, na prática, o processo penal permanece na trilha da significativa atuação do órgão 

jurisdicional na instrução probatória, ao passo que o processo civil, por diversas razões – 

algumas delas equivocadas – permanece preso ao princípio dispositivo.191 Esta postura, 

naturalmente, não reflete de forma escorreita a ideologia e a técnica do processo penal, 

mas, não se pode deixar de notar, reflete a cultura da busca da verdade como finalidade – 

e até dever do juiz – no processo penal. 

No tocante à consideração de Taruffo acerca do papel exercido pela 

presunção de inocência na relação processual penal, há que se registrar a dificuldade 

extrema de, sem levar em consideração as razões políticas e históricas subjacentes à 

instituição deste princípio, avaliar o suposto desequilíbrio estrutural na posição das 

partes no tocante à instrução probatória, tal como mencionado pelo autor. A questão, 

neste ponto, consiste em saber em que medida não foi o desequilíbrio preexistente entre 

as partes no processo penal que motivou a necessidade de um reequilíbrio estrutural do 

processo, no plano normativo. Não seria justamente a circunstância jurídica de 

                                                
190 Conquanto possa parecer contraditório com o que se preconiza legislativa e doutrinariamente, de há 
muito anotava Barbosa Moreira que o juiz nos sistemas de civil law faz bem menos uso dos poderes de 
iniciativa probatória do que lhe permitem as leis: “A quem não esteja alheio de todo ao que se passa nos 
juízos, de certo não escapará, desde logo, a necessidade de temperar com muitos grãos do clássico sal a 
ideia de que o quotidiano forense reflita sempre com exatidão a imagem de leis que atribuem papel ativo ao 
órgão judicial, v.g., na pesquisa de elementos probatórios. A realidade, aí, mostra em geral o nítido 
predomínio da iniciativa dos litigantes. Quanto aos juízes, costumam valer-se com moderação acentuada, 
para não dizer excessiva, do exercício dos poderes de que em teoria dispõem” (Notas sobre alguns aspectos 
do processo (civil e penal) nos países anglo-saxônicos. Revista Forense, v. 344, ano 94, out-dez 1998, p. 
98). Essa postura parece ser bem mais frequente no direito processual civil, em que, a pretexto de preservar 
a autonomia das partes, o órgão jurisdicional tende a exercer menos as iniciativas probatórias, do que no 
processo penal. Neste último, verifica-se, ainda, a influência de orientações inquisitivas que conduzem a 
um comportamento muitas vezes equivocado do juiz, no sentido, até mesmo, da iniciativa investigatória, 
conforme já se disse na nota anterior.  
191 Sobre este tema, v. o que foi dito no item 1.2.4, supra. 
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desigualdade estrutural na relação processual penal, a reclamar a adoção de critérios de 

isonomia material, a razão política da presunção favorável ao réu? Parece que sim. 

 Há, de fato, diversas razões que autorizam esse raciocínio.  

A primeira delas, situada no nível jurídico e exclusivamente processual, diz 

com a posição de desvantagem do réu no processo penal, eis que, no mais das vezes, 

litiga contra o dito representante da sociedade, órgão estatal portanto, e é, igualmente, 

julgado por um órgão estatal. Ambos (no sistema pátrio, Ministério Público e juiz) têm 

como respaldo, para o início da ação, a atuação investigativa prévia de outro órgão estatal 

– a polícia judiciária – o que gera, com a justa causa apurada no inquérito, um ponto de 

partida muito mais sólido para a apuração em juízo dos fatos.192  

Acresçam-se a isso os fatores de ordem psicológica que influenciam na 

condição de inferioridade do réu, inerentes à estigmatizante posição de suspeito, 

indiciado e, depois, acusado no processo penal. Assim também, as condicionantes de 

ordem política e social que influenciam, decerto, na elaboração das normas penais a 

serem aplicadas no âmbito deste processo. Em suma, ao réu, no processo penal, impinge-

se a tarefa hercúlea de enfrentar toda a sociedade – muitas vezes orientada pela mídia –, 

que defende a ordem pública e os valores que lhe são mais caros. Nada mais natural que a 

sociedade lhe ofereça, como contrapartida, a mais abrangente garantia de defesa de sua 

liberdade, a partir de amplas possibilidades probatórias.  

Nesta medida, não se pode, de antemão, afirmar que tal presunção prejudica a 

descoberta da verdade, pois ao mesmo tempo em que o Estado se vê limitado pelos 

direitos do acusado, sua posição de superioridade diante dos particulares e o interesse 

público na proteção dos bens jurídicos penalmente protegidos autorizam certas 

ingerências e formas de investigação só permitidas no âmbito criminal.193 

                                                
192 O argumento encontra-se embasado na constatação de Gustavo Badaró, com respaldo no sistema 
processual penal italiano: “Muito preocupante, do ponto de vista do funcionamento do sistema acusatório, é 
a desigualdade entre o Ministério Público e o acusado. O sistema acusatório somente pode funcionar se 
houver uma paridade de armas entre acusação e defesa durante todo o processo. Contudo, principalmente 
na fase pré-processual, é insuperável a desigualdade entre as partes. A defesa, no curso da indagine 
preliminare, encontra-se em posição de nítida inferioridade em relação à acusação, não só pela dificuldade 
de ordem essencialmente prática para desenvolver uma autônoma atividade investigatória, voltada à 
descoberta de fontes de provas a favor do investigado, mas sobretudo pela relevância que tem no 
dibattimento muitos do atos atribuídos ao Ministério Público.” (Ônus da prova no processo penal, op. 
cit., Capítulo II, item 2.9, p.145). Cf., na doutrina italiana: GIOSTRA G. Contraddittorio (principio del). 
Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. VIII, 1988, pp. 1 e ss; BARGI, Alfredo. Procedimento probatorio 
e giusto processo. Napoli: Jovene, 1990, Capítulo Primeiro, item 2.1., pp. 83-85.  
193 Para citar apenas uma, de impacto considerável, tenha-se presente a ressalva contida no inciso XII do 
art. 5º da Constituição da República, que permite expressamente que a lei regulamente as hipóteses de 
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Ademais, como já se disse, numa perspectiva comparativa, o favorecimento 

sistemático do réu no processo penal, estabelecido pela presunção de inocência, não pode 

ser considerado menos avesso à busca verdade dos fatos que aquele desfavorecimento a 

uma das partes criado pelas regras de distribuição de ônus probatório no processo civil. 

O mero fato de que, no processo civil, a cada parte corresponde, de início, o 

ônus de provar os fatos de seu interesse, não permite concluir que as razões políticas que 

conduziram a esta regra estejam mais relacionadas com o objetivo de busca da verdade 

do que está a regra que estabelece o ônus unilateral da prova para a acusação no processo 

penal. A distribuição do ônus da prova no processo civil, ao revés, é também motivada 

por razões tanto de ordem política quanto jurídicas, que não dizem respeito 

exclusivamente à descoberta da verdade. Assim, exemplificativamente, as regras que 

estabelecem a possibilidade de inversão convencional do ônus da prova (art. 333, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil), bem como aquelas que preveem 

legalmente tal possibilidade, a partir de critérios como a verossimilhança da alegação de 

uma das partes (art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).194 

Ademais, as normas sobre distribuição do risco probatório não permitem, por 

si, afirmar a maior ou menor importância da verdade nos processos civil ou penal, porque 

a frequência de sua utilização não pode ser objeto de comparação. Neste particular, a 

dificuldade de mensuração da influência do ônus da prova e da presunção de inocência no 

estabelecimento da verdade se torna ainda maior, por estar a depender de uma situação de 

insuficiência probatória, cuja ocorrência maior ou menor no processo penal ou civil 

nunca foi apurada em dados estatísticos.  

Ultrapassadas tais questões pertinentes ao ônus da prova, cumpre enfrentar o 

último argumento utilizado por Taruffo em apoio à tese de que o processo civil seria 

muito mais tendente à busca da verdade do que o processo penal. Refere-se o autor à 

superioridade do standard probatório195 adotado nesta sede, que exige do magistrado uma 

                                                                                                                                            
autorização judicial de interceptação telefônica, para fins de investigação criminal e instrução do processo 
penal. Ainda que se defenda, por qualquer fundamento, a extensão da autorização para fins não penais, a 
exclusividade da ressalva constitucional para o processo criminal coloca em evidência o interesse estatal 
preponderante no esclarecimento de questões que digam respeito a bens jurídicos penalmente protegidos. 
194 A dificuldade de se mensurar a importância da verdade no âmbito de cada espécie de processo revela-se 
não só na distribuição do ônus da prova, mas em diversas regras limitativas da admissibilidade e valoração 
da prova, tais como a regra prevista no art. 401 do Código de Processo Civil, que veda a produção de prova 
exclusivamente testemunhal para contratos de valor inferior ao décuplo do salário mínimo vigente. 
195 Segundo Danilo Knijnik, os standards probatórios (ou modelos de constatação) são modelos 
vocacionados ao controle do juízo fático, e assim se denominam porque assimilados a paradigmas e, até 
mesmo, a princípios jurídicos, face à abertura, polissemia e alta flexibilidade que os caracterizam. Não são 
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convicção além da dúvida razoável para fundamentar a sentença penal condenatória. Por 

estar livre desta exigência, o direito processual civil seria mais orientado para a busca da 

verdade dos fatos; nesta sede, a eliminação ou diminuição dos erros seria um objetivo 

prioritário, em detrimento da mera distribuição dos erros.  

Porém, conforme pondera o mesmo Taruffo, os modelos de constatação 

variam em função da estrutura do contexto processual, das finalidades que se assinem ao 

processo concreto, dos valores ético-políticos que nele se considerem prioritários e da 

regulação processual das cargas probatórias que se atribuam às partes.196 

O problema da correção – ou correspondência com a verdade – da decisão 

sobre os fatos se insere, pois, nos distintos contextos processuais, e só nesses contextos 

pode ser analisado. Pode ocorrer – e muitas vezes ocorre – que sob determinadas 

circunstâncias a eliminação dos erros não seja uma finalidade prioritária para um certo 

tipo de processo. Isso não indica uma despreocupação com a eliminação de erros; ao 

contrário, cuida-se apenas de uma preocupação maior do direito com determinadas 

espécies de erro – no caso do processo penal, destaca-se o erro cometido com a 

condenação de um inocente.  

Parece arriscado afirmar, pelo fato de o processo penal exigir um grau de 

certeza judicial superior para a condenação, enquanto o processo civil se contenta com 

um modelo de preponderância, que este seja mais apto a atingir a verdade dos fatos.  

Como se viu, as limitações decorrentes da presunção de inocência não 

constituem uma refutação à verdade em termos absolutos, mas sim uma refutação à 

verdade aproximativa de menor gradação em detrimento do direito à liberdade. A escolha 

política do processo penal consiste na exigência de um padrão de constatação superior 

para a condenação, e inferior para a absolvição – tanto que uma das causas de absolvição 

é a ausência de provas.197 Trata-se de uma opção legislativa que, assentada na premissa 

de ser a verdade absoluta inatingível em qualquer tipo de investigação, prefere acatar a 
                                                                                                                                            
regras que se possam aplicar por um procedimento subsuntivo, mas tipos médios, dotados de conotação 
axiológica preponderante. (KNIJNIK, Danilo. Os “standards” do convencimento judicial: paradigmas 
para o seu possível controle, n.3. Disponível em http://www.abdpc.org.br/abdpc/). Entre os modelos 
jurídicos que estabelecem standards está aquele ligado à tradição da common law e globalmente aceito: 
este “opera à base de dois standards jurídicos: a ‘evidence beyond a reasonable doubt’, ou seja, a prova 
acima de toda dúvida razoável, de emprego em casos criminais, e a ‘preponderance of evidence’, ou 
preponderância de prova, de utilização dos casos civis, ao lado das quais costuma-se agregar regras 
particulares, como, v.g., a ‘clear and convincing evidence’, ou seja, a prova clara e convincente.” (op. cit., 
n. 6.1). 
196 Op. cit., pp. 117-118. 
197 Cf. no Código de Processo Penal Brasileiro, o disposto no art. 385, inciso II. 
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verdade além da dúvida razoável como modelo à condenação do réu. Disto não se extrai, 

todavia, que a instrução probatória se deva desenvolver de maneira artificial ou 

desconectada dos fatos. O ônus mais pesado atribuído à acusação se encarrega de 

desmentir a tese de que a verdade teria menos importância no processo penal do que no 

civil. 

Sob esta perspectiva, aliás, o argumento de que o modelo de preponderância 

estaria mais propenso a alcançar a verdade é contraditório, pois, embora sustente que o 

processo penal estaria mais preocupado com a defesa do réu do que com a verdade dos 

fatos, deixa claro que o grau de certeza buscado no processo civil deve ser menor do que 

aquele obtido na sentença penal condenatória. 

De fato, no texto ora comentado, Taruffo afirma – e com muita razão – não 

ser razoável no processo civil a imposição, ao autor, de um modelo de constatação 

excessivamente elevado para a demonstração dos fatos em que se funda a demanda, sob 

pena de se violar a garantia do acesso à justiça198. A observação desvela a circunstância 

óbvia de que, ao exigir um grau de probabilidade menor para fundamentar a convicção 

judicial (modelo de constatação fundado num grau de certeza inferior), o processo civil 

distribui os riscos probatórios a partir dos princípios que lhes são aplicáveis.  

Ambos os processos buscam equilibrar a busca da verdade e o risco de 

equívocos em conformidade com a espécie de relação material analisada; mas é, 

justamente, a diversidade da natureza das relações em jogo no processo penal e no 

processo civil que determina métodos diversos para a consecução da igualdade material 

no processo através da distribuição dos erros.  

A exigência de um modelo de constatação fundado, via de regra, na 

preponderância de uma das teses fáticas pressupõe uma relação jurídica estruturalmente 

igualitária, ao passo que a exigência de um modelo de constatação mais rigoroso para a 

condenação penal pressupõe uma desigualdade estrutural a ser compensada 

juridicamente. No processo penal, a desigualdade na distribuição dos erros desvenda uma 

disparidade apenas aparente de armas e visa, tanto quanto no processo civil, à igualdade 

material.  Em ambos os casos, há distribuição de riscos de equívocos judiciais.  

Entretanto, não há como afirmar, a priori, que no processo civil esta 

distribuição dos riscos de equívoco privilegie mais ou menos a busca da verdade que no 

                                                
198 Tres observaciones sobre ‘Por qué un estándar de prueba..., op. cit., p. 119.  
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processo penal.  Tudo o que se pode inferir é que a exigência de níveis de certeza mais ou 

menos elevados para se decidir em favor de uma ou de outra parte é orientada por 

princípios totalmente diversos no processo civil e no processo penal, justamente pela 

disparidade das questões substanciais tratadas em cada seara.  

Portanto, os métodos de busca da verdade e os paradigmas para assegurar a 

igualdade material em cada processo divergem a ponto de afastá-los consideravelmente 

no que concerne ao tratamento da admissão, produção e valoração da prova, mas não o 

suficiente para se concluir que um destes processos esteja menos preocupado, em todos 

os aspectos, com a busca da verdade como finalidade da prova. 

 

2.1.4. Outras acepções do vocábulo prova  

 

Analisado o aspecto central concernente à concepção de prova, afeto à sua 

finalidade, não se pode deixar de tecer algumas considerações sobre os outros sentidos e 

significados do vocábulo prova, devido à natureza polissêmica do termo.  

Dentre as diversas acepções da prova, destacam-se algumas, que serão úteis 

para a compreensão dos temas desenvolvidos nesse trabalho. Todas estas perspectivas 

guardam pertinência com a linguagem processual e estão igualmente corretas. 

Por vezes, faz-se alusão à prova como meio (assim é, ilustrativamente, 

quando se alude à prova testemunhal); resultado (quando se diz, por exemplo, que: “de 

acordo com a sentença, há prova nos autos da prática de um ato ilícito”); já noutras 

ocasiões, faz-se referência à atividade probatória (quando o juiz decide, na fase de 

saneamento, que “a prova versará sobre os seguintes fatos controvertidos”). 

Há ainda, outros sentidos que podem ser conferidos à prova: a prova pode ser 

fonte, meio de obtenção, elemento ou resultado.  

Não há nenhuma inexatidão em se utilizar, em todos estes casos, 

simplesmente, o vocábulo prova; o que é importante saber é que nem sempre ele designa 

o mesmo significado. 
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As fontes de prova são geralmente definidas como as pessoas, coisas, lugares, 

fenômenos naturais ou artificiais dos quais se extraem informações relevantes para o 

esclarecimento dos fatos do litígio.199 

Os meios de prova estão estreitamente relacionados com as fontes de prova, 

pois é através deles que se extraem as informações das fontes. A proximidade destes 

sentidos atribuídos ao termo prova é tal que alguns identificam os meios e as fontes de 

prova. Antonio Magalhães Gomes Jr. explica que os meios de prova “são os instrumentos 

ou atividades por intermédio dos quais os dados probatórios (elementos de prova) são 

introduzidos no processo (produção da prova). São, em síntese, os canais de informação 

de que se serve o juiz.” Daí falar-se em prova testemunhal ou prova documental, de 

forma a indicar que “a representação do fato obtida por meio do testemunho ou do 

documento”.200 

José Carlos Barbosa Moreira designa como meios de prova as pontes através 

dos quais os fatos passam para chegar, primeiro, aos sentidos, depois, à mente do juiz. As 

fontes de prova seriam coisa diversa: como mencionado acima, seriam os pontos de 

partida, isto é, tudo quanto seja acessível aos sentidos humanos – pessoas, coisas, 

fenômenos – para que se possam extrair informações úteis sobre os fatos do processo.201 

                                                
199 Na dicção de Cândido Rangel Dinamarco: “[Fontes de Prova] são as pessoas ou coisas das quais se 
possam extrair informações capazes de comprovar a veracidade de uma informação. Informações são ‘a 
afirmação da existência ou inexistência de um fato, com a finalidade de levá-lo ao conhecimento de 
outrem, especialmente do juiz ou, em geral, do órgão judiciário’ (Carnelutti). Elas são fornecidas 
diretamente pelas pessoas que se dirigem ao juiz (partes em depoimento pessoal, testemunhas) ou, no caso 
de fontes reais, emanam das fontes de prova e vêm a ser interpretadas por aqueles que as examinam (peritos 
etc.). As coisas são fontes reais de prova. As pessoas são também fontes reais, quando submetidas a exames 
feitos por outrem (perícias médicas etc.); mas serão fontes pessoais quando chamadas a tomar parte na 
instrução probatória mediante a realização de atos seus e concurso de sua vontade (testemunhas, partes em 
depoimento pessoal).” (Instituições de Direito Processual Civil. 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 
85-86). 
200 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Notas sobre a terminologia da prova (reflexos no processo penal 
brasileiro). In: YARSHELL, Flávio Luiz e outro (coord.). Estudos em Homenagem à Professora Ada 
Pellegrini Grinover. São Paulo: DPJ, 2005, pp. 308-309. 
201 “Como passam das fontes para o órgão judicial as informações de que ele precisa? Colher provas 
significa essencialmente, para o juiz, exercitar seus sentidos em relação às outras pessoas, às coisas e aos 
fenômenos. Os mais importantes são, à evidência, a visão e a audição: por exemplo, o juiz vê os 
documentos (espécie do gênero coisas) e ouve os depoimentos das testemunhas e das próprias partes (as 
quais, em regra, igualmente vê). Mas de jeito algum fica excluída, embora menos frequente, a hipótese de 
que ele adquira informações por outros sentidos: provando um líquido, apalpando um objeto, utilizando o 
próprio olfato para verificar a intensidade das emissões de uma oficina. Pode empregar-se aqui, com maior 
propriedade, a expressão meios de prova, para designar os pontos de passagem entre as outras pessoas, as 
coisas, os fenômenos, de um lado, e a mente do juiz, de outro – a não ser que se prefira reservá-la para 
operação psíquica que capta os dados sensoriais e os transmite à mente.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. 
Anotações sobre o título “Da Prova” no Código Civil. Temas de Direito processual. Nona série. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 150-151). 
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202 Como explica Sentis Melendo, enquanto as fontes de prova são anteriores ao processo 

e independem da existência deste, os meios de prova dependem da atuação judicial pela 

qual a fonte se incorpora ao processo.203 

Na distinção entre fontes e meios de prova é perceptível a maior proximidade 

das partes com os primeiros, visto que são elas que primeiro tomam conhecimento dos 

fatos de que decorrem as fontes. O órgão judicial, via de regra, obtém as informações 

detidas pelas fontes a partir dos meios de prova. Isso ocorre porque, independentemente 

dos limites existentes aos poderes instrutórios do juiz em determinado ordenamento, o 

que o magistrado determina de ofício é a produção dos meios de prova, tendo em vista a 

informação de uma das partes sobre a existência da respectiva fonte. Assim, por exemplo, 

uma das partes pode se referir a uma pessoa que tenha testemunhado um fato relevante 

para o processo. Esta referência à testemunha, que é fonte de prova, permite ao juiz 

determinar a prova testemunhal (meio de prova) ex officio. Por mais amplos que sejam os 

poderes instrutórios do juiz, dificilmente este irá buscar, de forma deliberada e isolada, as 

fontes de prova pertinentes aos fatos do litígio. Isso acarretaria uma equiparação do juiz à 

figura de um investigador, o que, além de não ser prático, viola, muitas vezes, o princípio 

da imparcialidade. Nada obsta, porém, que o juiz tome conhecimento direto das fontes de 

prova, ocasionalmente ou em algumas circunstâncias especiais.204 

                                                
202 Sob essa perspectiva, parece evidente que a confissão não poderia estar arrolada, como está nos códigos 
brasileiros – tanto nos de processo civil e penal, como no Código Civil - como meio de prova. Como diz 
Barbosa Moreira: “Parece claro que a confissão não está para os sentidos do juiz na mesma relação que um 
documento. A fonte de prova, a rigor, não é a confissão, e sim a parte que confessa (quando presta seu 
depoimento), ou o documento em que ela admite o fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. 
O juiz ouve (depoimento pessoal) ou vê (documento) as palavras da parte, que admite o fato. Fonte de 
prova é a parte; meio de prova (pelo qual a fonte se comunica com o órgão judicial) é o depoimento pessoal 
do confitente ou o documento que contém a confissão.” Nesse sentido, são contundentes as manifestações 
de Barbosa Moreira (Anotações sobre o título “Da prova” no Código Civil, op. cit., p. 151). 
Convergentemente, a posição de Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de direito processual civil. 
Volume III. São Paulo: Malheiros, 2009, cap. LXIII, n. 812 p. 99), além de Antonio Magalhães Gomes 
Filho e Gustavo Badaró (Prova e sucedâneos de prova no processo penal brasileiro. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais. Vol. 66, 2007, pp. 178-179. 
203 SENTIS MELENDO, Santiago. La prueba. Buenos Aires, Ediciones Juridicas Europa-America, 1978, 
pp. 15-16. 
204 Nesse sentido, a argumentação de Gustavo Badaró: “Merece reparo, porém, a conclusão de que as fontes 
de prova destinam-se apenas às partes. As fontes podem ser utilizadas por quem as conheça, sejam as partes 
ou o juiz. Na verdade, o que não parece adequado é que o juiz saia averiguando e buscando fontes, pois, 
neste caso, transformar-se-ia em juiz instrutor, ao mesmo tempo em que seria o julgador da causa, com 
seriíssimos riscos de perda da imparcialidade. Porém, se o juiz tiver conhecimento das fontes, seja porque 
as partes as levaram para o processo mediante um meio de prova, seja porque a produção de um meio de 
prova revelou uma outra fonte de prova, nada impedirá que o juiz determine a produção normal daquela 
prova. Ao mais, pode também ser determinada a produção de ofício de um meio de prova, sem que sobre o 
mesmo haja qualquer fonte no processo, como, por exemplo, quando o juiz determina que se junte aos 
autos a certidão de antecedentes criminais do acusado.” (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus 
da prova no processo penal, op. cit., Capítulo III, item 3.4, p. 168, com remissões bibliográficas). 
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Por sua vez, meios de investigação, pesquisa ou obtenção da prova são certos 

procedimentos, em regra, extraprocessuais, que visam a obter fontes de prova a serem 

inseridas na fase processual.205 São produzidos, geralmente, de forma não-contraditória e, 

por essa razão, não podem ser utilizados como fundamento das decisões sobre fatos, 

senão como instrumentos para se adquirir fontes de prova,206 sobretudo no processo penal 

de índole condenatória. Esta distinção é bem difundida no direito italiano, tendo sido 

incorporada no Codice di Procedura Penale de 1988 (arts. 244-271),207 bem como no 

Código de Processo Penal Português (arts. 171-190), não sendo estranha ao direito 

espanhol.208 A finalidade de se diferenciarem os meios de prova dos meios de obtenção 

de prova consiste em evitar o ingresso direto, no processo judicial, do produto de 

procedimentos investigatórios não judicializados e não contraditórios, tais como a busca e 

apreensão e as interceptações telefônicas, em prejuízo do devido processo legal. Isso se 

faz relevante principalmente no processo penal, mas pode ter importância também no 

âmbito civil, quando, por exemplo, se cogite do ingresso de material obtido na fase de um 

inquérito civil que anteceda uma ação civil pública.209 Por não terem sido obtidos por 

                                                
205 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Notas sobre a terminologia da prova (reflexos no processo penal 
brasileiro), op. cit., p. 309. 
206 COMOGLIO, Luigi Paolo. Lessico delle prove e modello accusatorio. Rivista di diritto processuale. 
Ano L, nº 4, Milano: CEDAM, 1995, pp. 1.206-1.207. Anote-se, porém, quanto ao direito brasileiro, que o 
art. 157 do Código de Processo Penal autoriza a utilização destas informações desde que em conjunto com 
os elementos probatórios.  
207 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal: Tomo I. Rio de Janeiro: 2008, p. 
63. 
208 HAIRABEDIÁN, Maximiliano. Reconocimiento y recorrido fotográfico. In: HAIRABEDIÁN, 
Maximiliano; ARBONÉS, Mariano. Novedades sobre la prueba judicial. 2ª edición. Córdoba: Editorial 
Mediterranea, 2008, p. 76. 
209 A semelhança do inquérito civil com o inquérito policial, enquanto instrumentos investigatórios, pode 
ser extraída da seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pelo aproveitamento do 
resultado do inquérito civil destinado a apurar fato que, além de ilícito civil, constituía crime: “A decisão 
que repute válido o recebimento de denúncia lastreada em notícia crime extraída de inquérito civil público 
não viola o texto constitucional. Com base nesse entendimento e tendo em conta a desnecessidade de prévia 
instauração do inquérito policial para o oferecimento da inicial acusatória, a Turma negou provimento ao 
recurso extraordinário em que se sustentava ofensa aos arts. 129, I, III, VI, VII e VIII, e 144, § 4º, ambos da 
CF.” (RE 464.893, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 20.5.2008). Porém, nada obstante possa haver identidade 
de objetivos (obtenção de fontes de prova) entre os instrumentos, é importante frisar, com Flávio Luiz 
Yarshell, que não há correspondência exata entre os institutos, pois “não parece possível tratar, igualmente, 
sem qualquer ressalva, as técnicas – e respectivos resultados – empregadas para o combate ao crime, de um 
lado, e para a apuração de um fato com relevância na esfera civil, de outro” (Antecipação da prova como 
requisito da urgência e direito autônomo à prova. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, Capítulo I, nº 
3, p. 37). Entre as diferenças apontadas pelo autor merecem destaque a diversidade das técnicas 
empregadas e dos agentes responsáveis pela respectiva implementação. Como exemplo da diversidade 
assinalada, Yarshell cita “a aceitação da surpresa na investigação criminal, que não parece ser aceitável 
com tanta complacência na esfera civil” (Idem ibidem).  
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meios de prova, os dados ou informações extraídos destes procedimentos investigatórios 

deverão ser submetidos a amplo contraditório na fase judicial.210  

Os elementos de prova correspondem aos “dados objetivos que confirmam ou 

negam uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão da causa”. 211 Os 

elementos de prova (evidence, em inglês),212 podem ser, por exemplo, a declaração de 

testemunha sobre determinado fato, a conclusão do perito acerca de matéria controvertida 

etc. Conforme Gomes Filho, “a expressão revela, por sinal, outra característica 

fundamental da atividade probatória, a de que o convencimento judicial resulta (ou deve 

resultar) de uma pluralidade de informações (provas), a partir das quais são realizados os 

procedimentos inferenciais para que se chegue a uma conclusão sobre os fatos”. 213 

Já o resultado da prova (proof, em inglês)214 é proveniente da convicção 

formada pelo juiz acerca da verdade das afirmações demonstrada pela pluralidade dos 

elementos probatórios resultantes da instrução.  

A ideia de atividade probatória, por sua vez, encerra toda a atividade referente 

à realização da prova, nas diversas acepções já consideradas. A atividade probatória 

exercida no curso do processo é viabilizada por um conjunto de atos que compõem o 

procedimento probatório. Este procedimento pode ser desmembrado nas fases de 

proposição, admissão, produção e valoração das provas. Ainda, há uma atividade que, 

                                                
210 Embora o direito positivo brasileiro vigente não faça alusão aos meios de obtenção de prova, o art. 155, 
caput, do Código de Processo Penal vigente proíbe – parcialmente – a utilização dos elementos 
informativos do inquérito como fundamento da sentença. A jurisprudência deixa claro que sequer a 
invocação do livre convencimento é suficiente para afastar esta regra: “nem se diga que o princípio do 
livre convencimento deveria preponderar, sem qualquer limitação, tendo presente, apenas, a realidade do 
conjunto probatório, e não o lugar em que este se produziu. Como apropriadamente observa Fernando de 
Almeida Pedroso ‘sufragar-se tal escólio implicaria postergar-se, de maneira flagrante, o princípio basilar 
do contraditório’.” (STF, 1ª Turma, HC 73.338/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.8.1996, DJ 19.12.1996, 
voto do relator, disponível em http://www.stf.jus.br, acesso em 18.11.2012).  
Seguindo a tendência evolutiva do processo penal, Projeto de Novo Código de Processo Penal se utiliza da 
expressão “meios de obtenção de prova” ao dispor sobre as diligências investigativas na fase de inquérito 
(art. 25, VI, do Projeto de Lei 8.045/2010, em trâmite perante a Câmara dos Deputados) e limita a 
formação do convencimento judicial às provas obtidas em contraditório, resguardadas as provas cautelares, 
as não repetíveis e as antecipadas (art. 168 do aludido Projeto). 
211 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Notas sobre a terminologia da prova (reflexos no processo penal 
brasileiro), op. cit., p. 307. 
212 Cf.: EGGLESTON, Richard. Prova, conclusione probatoria e probabilità, Traduzione de Donata 
Romizi. Milano: Giuffrè, 2004, Capítulo X (“Il grado civile di prova”), pp. 191-192. 
213 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Notas sobre a terminologia da prova (reflexos no processo penal 
brasileiro), op. cit., p. 307. 
214 Cf.: EGGLESTON, Richard. Prova, conclusione probatoria e probabilità, op. cit., pp. 191-192. 
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embora incluída na fase decisória, está estreitamente relacionada à prova: trata-se da 

decisão sobre as questões fáticas provadas.215 

A proposição é a postulação da produção das provas pela parte; as provas 

propostas pelas partes são, em geral, as provas a produzir (pericial, oral etc.), sendo que 

há provas que são produzidas no momento em que propostas (juntada de documentos, 

que podem inclusive se referir a provas emprestadas), o que não retira do juiz o crivo da 

admissibilidade. A admissão consiste no juízo feito pelo magistrado acerca da viabilidade 

da produção ou, no caso de provas preconstituídas, da utilização, das provas propostas 

pelas partes, conforme sejam necessárias e pertinentes (referentes a questões fáticas que 

possam e devam constituir objeto de prova), úteis (aptas, em tese, a demonstrar a 

ocorrência ou a inocorrência desses fatos ou, pelo menos, de fatos que guardem conexão 

lógica com os fatos probandos) e, até mesmo, lícitas (não colidentes com normas de 

direito material ou processual).216 A produção de provas consiste na utilização dos meios 

e instrumentos disponíveis para a demonstração da correção ou incorreção das assertivas 

fáticas das partes.  

A valoração é o juízo avaliativo sobre os diversos elementos de prova que 

resultam na confirmação ou refutação das questões fáticas relativas ao litígio. Como 

explica Ferrer Beltrán, a valoração permite outorgar a cada uma das hipóteses em conflito 

um determinado grau de confirmação; mas é somente no momento da decisão, do 

julgamento, que se declara provada ou não determinada hipótese com base na 

confirmação que se disponha – o que dependerá do standard (modelo de constatação) 

utilizado.217 

                                                
215 Sem prejuízo da dificuldade, muitas vezes presente, de distinção clara e estanque entre os momentos em 
que se praticam as atividades típicas de cada fase. Na prova documental, por exemplo, os momentos da 
proposição e produção da prova confundem-se num só (concentração), qual seja, o momento da juntada do 
documento; o juízo de admissibilidade é feito em momento posterior, seguindo-se a valoração da prova e a 
decisão sobre a hipótese a ser provada.  
216 A classificação das provas em preconstituídas e constituendas diz respeito à sede de sua preparação. As 
provas são preconstituídas quando já formadas e existentes antes e fora do processo (assim, por ex., as 
provas emprestadas e os documentos em geral); já as provas constituendas são aquelas a serem formadas no 
curso do próprio processo (prova testemunhal, depoimento pessoal, perícias, inspeções judiciais 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Volume III. op. cit., p. 92). 
Sobre as provas preconstituídas, o contraditório incide parcialmente e a posteriori. Parcialmente porque 
não é possível, nesses casos, que as partes influam no produto final da prova; de forma postergada, pois o 
debate já incide sobre este produto. Diversamente ocorre com as provas produzidas em juízo (como, v.g., a 
prova pericial), em que as partes podem influenciar amplamente no produto final (formulando quesitos para 
o perito, apresentando parecer de assistente técnico etc.). 
217 La valoración de la prueba, op. cit., Primeira Parte, item 3.2, p. 45. 
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Para a análise das limitações ao livre convencimento serão relevantes: as 

limitações incidentes sobre admissibilidade da prova que, de alguma forma, vinculem a 

valoração do juiz e, portanto a formação de seu convencimento; as limitações à própria 

valoração, a partir de regras legais que incidam sobre esse momento da atividade 

probatória e, por fim, as limitações ao convencimento judicial fundadas em normas 

jurídicas que regulam a decisão sobre os fatos, tais como as regras de distribuição do 

ônus probatório e os princípios que indiquem um critério de decisão em caso de dúvida e, 

ainda, as regras ou princípios que estabelecem standards probatórios. 

 

2.2. O destinatário ou os destinatários da prova 

 

Na linha do que foi exposto até aqui, entende-se que a busca da verdade é a 

principal finalidade da prova, sem prejuízo de se compreender a função argumentativo-

persuasiva de maneira complementar, pela razão óbvia de que se busca, no processo, o 

convencimento do juiz acerca da verdade dos fatos. A prova exerce, portanto, uma dupla 

função: demonstrativa e argumentativo-persuasiva.  

Amparada sobretudo na finalidade persuasiva, a doutrina tradicional vincula 

a ideia de prova ao julgamento estatal, concluindo, por isso, que o destinatário da prova é 

sempre – e apenas – o órgão judicial, responsável pela valoração e julgamento das 

questões fáticas. A clássica lição de Moacyr Amaral Santos fornece uma ideia da estreita 

relação entre a finalidade da prova e o sujeito a que se destina a atividade probatória:  

“A questão de fato se decide pelas provas. Por estas se chega à 
verdade, à certeza dessa verdade, à convicção. Em consequência, a 
prova visa, como fim último, a incutir no espírito do julgador a 
convicção da existência do fato perturbador do direito a ser restaurado. 
‘A finalidade da prova não é outra senão convencer o juiz, nessa 
qualidade, da verdade dos fatos sobre os quais ela versa.’” 218 

Há que se registrar, porém, a tendência recente no processo civil brasileiro, 

fortemente influenciada pelos ordenamentos de common law,219 de desmentir a 

existência de uma vinculação absoluta entre a prova e o julgamento estatal. Sob esta 
                                                
218 SANTOS, Moacyr Amaral. Prova Judiciária no Cível e no Comercial. Volume I. 5ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 1983, Capítulo I, nº 5, p. 6. O trecho em aspas simples refere-se à citação de Carvalho Santos, 
extraída do Código de Processo Civil interpretado. São Paulo: Freitas Bastos, 1940-1941.vol. 3, p. 161. 
219 Cf. ANDREWS, Neil. The pre-action phase. General report – Common Law. In: GRINOVER, Ada 
Pellegrini and CALMON, Petronio (orgs.) Direito Processual Comparado – XIII Congresso Mundial de 
Direito Processual. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
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perspectiva, defendida na obra de Flávio Luiz Yarshell,220 o desenvolvimento da 

atividade probatória não seria destinado exclusivamente à formação do convencimento 

judicial, mas também à formação do convencimento das partes (e potenciais partes) e do 

Ministério Público a respeito dos fatos a serem esclarecidos. Haveria, por isso, um 

direito à prova autônomo ao processo, porque desvinculado da necessidade de instaurá-

lo. A produção de provas antes da instauração do processo – ou, ainda que no curso 

deste, mas antes da fase instrutória – não precisaria ser justificada pela urgência da 

situação, como ocorre com as medidas cautelares de produção antecipada de provas. 

Esta orientação prestigia o papel das partes e do Ministério Público dentro e 

fora do processo, na medida em que estabelece a importância da prova como norteador 

das condutas desses sujeitos, com importantes reflexos no processo. No âmbito do 

processo civil, a compreensão da prova como um direito autônomo propicia às partes 

uma visão mais apurada das perspectivas que possuem – ou possuirão – no processo, 

guiando-as na estratégia processual a ser adotada, ampliando as chances de celebração de 

acordos. A produção antecipada de prova pode, até mesmo, evitar o ajuizamento de 

ações infundadas ou fadadas ao insucesso.221 

Embora com um espectro de possibilidades e efeitos mais reduzido – o que é 

determinado pelas restrições às possibilidades de justiça negociada –, não há como negar 

que, nesta sede, a prova é também destinada ao Ministério Público e à defesa do réu. 

Como indicativo desta circunstância, tem-se o poder persuasivo dos elementos de 

informação extraídos do inquérito. Embora, como já se assinalou, os meios de 

investigação não devam ser utilizados para embasar o convencimento judicial, é certo 

que deles emanam fontes que serão introduzidas no processo, o que revela uma relação 

estreita entre investigação e prova. Além disso, seja no processo civil, seja no processo 

penal, as partes e respectivos procuradores, o Ministério Público e a defesa, são sempre 

os primeiros interessados nas provas, eis que, a cada elemento obtido mediante a 

produção dos meios de investigação ou de prova, podem traçar sua conduta processual 

                                                
220 YARSHELL, Flávio Luiz Produção Antecipada de Prova sem o requisito da urgência e direito 
autônomo à prova, op. cit., passim. 
221 Tais objetivos já conduziram à previsão, no Projeto de Novo Código de Processo Civil, da possibilidade 
de produção antecipada de provas independentemente do requisito da urgência (art. 389, incisos II e III do 
PL 8.046/2010, em trâmite na Câmara dos Deputados, na redação do substitutivo de setembro de 2012: 
“Art. 389. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que 
venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova 
a ser produzida seja suscetível de viabilizar a tentativa de conciliação ou de outro meio adequado de 
solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de 
ação.”). 
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futura, bem como vislumbrar a solução jurídica a ser atribuída ao caso. Exemplo 

sintomático disso pode ser vislumbrado em alteração recente do Código de Processo 

Penal,222 que situou o interrogatório do réu como último ato da instrução probatória, o 

que lhe permite exercer a autodefesa de acordo com os elementos de prova obtidos no 

curso do processo.  

A ampliação dos destinatários da prova ressalta, dessa forma, a função 

argumentativo-persuasiva da prova, de irrefutável importância na dinâmica do processo 

em contraditório. Correlatamente, enfatiza a acepção da prova como um direito que, 

embora não monopolizado pelas partes223, deve ser por elas amplamente exercido, o que 

implica a possibilidade de ampla participação na produção das provas, com a perspectiva 

de valorar os elementos de prova existentes com a finalidade de traçar a conduta a ser 

adotada no processo e fora dele.  

 

2.3. A prova como direito  

 

No âmbito internacional, há diversas normas que consagram direta ou 

indiretamente o direito à prova. Entre as normas integrantes do direito pátrio, podem-se 

citar a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), 

incorporado pelo Decreto 678/1969, que estabelece, no art. 2º, letra f, o “direito da defesa 

de, em plenas condições de igualdade com a acusação, inquirir as testemunhas presentes 

no Tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras 

pessoas que possam lançar luz sobre os fatos”. Também deve ser citado o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque, incorporado pelo Decreto 

592/1992, contém previsão análoga no art. 14, parágrafo 3º, letra e.224 Estas garantias, 

instituídas, aparentemente, para o processo penal, estendem-se, induvidosamente, ao 

processo civil. Embora a Constituição Federal não faça alusão expressa ou direta a este 

                                                
222 Referimo-nos à modificação implementada no art. 400 do Código de Processo Penal pela Lei nº 
11.719/2008. 
223 TARUFFO, Michele. Il diritto alla prova nel processo civile. Rivista di diritto processuale. XXXIX. 
Padova: CEDAM, 1984, pp. 74-120. 
224 A Convenção Europeia de Direitos do Homem, celebrada em Roma, aos 4 de novembro de 1950, 
contém previsão semelhante no art. 6º, parágrafo 3º, letra d. 
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direito,225 o direito à prova pode ser extraído do disposto no art. 5º, LV,226 e, por força 

dos §§ 2º e 3º do citado dispositivo, das normas internacionais ora referidas.  

O direito à prova – direito de agir e de se defender provando227 –  emana da 

própria concepção de contraditório,228 porquanto a proposição, admissão, e consequente 

produção das provas são essenciais para que as partes possam influir na decisão judicial 

no que concerne às questões fáticas.229 Trata-se de direito que provém do contraditório e 

à luz dele deve ser exercido. 

Nesta perspectiva, é preciso enfatizar que a contribuição das partes para o 

resultado da prova é proporcional à intensidade do exercício do contraditório em todas as 

fases probatórias. Desde o juízo de admissibilidade, deve ser viabilizada a participação 

isonômica dos sujeitos processuais, de tal modo que, se uma das partes requer a produção 

de prova para a demonstração de determinado fato, à outra deve ser garantida a 

                                                
225 A Constituição italiana, diversamente, contém regra que tutela diretamente o direito à prova do acusado 
no processo penal. Segundo se extrai de Tonini: “Com base no inciso 3 do art. 111 da Constituição, o 
acusado tem a faculdade de inquirir ou fazer inquirir, perante um juiz, as pessoas que contra ele prestam 
declarações, de obter a convocação e o exame de pessoas para sua defesa, nas mesmas condições da 
acusação, e de adquirir qualquer meio de prova a seu favor. Assim, foram recepcionados pela Carta 
Fundamental muitos dos princípios contidos no art. 6 da Convenção Europeia de Direitos do Homem.” (A 
prova no processo penal italiano. Tradução da 4ª edição italiana (2000) de Alexandra Martins e Daniela 
Mróz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, Capítulo II, item 2.7, p. 83).  
226 Essa disposição assegura aos litigantes, no processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, 
“o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.” 
227 VASSALI, Giuliano. Il diritto alla prova nel processo penale. Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, 1968, p. 12; TARUFFO, Michele. Il diritto alla prova nel processo civile, op. cit., p. 75; 
COMOGLIO, Luigi Paolo. La garanzia costituzionale dell’azione e il processo civile. Padova: CEDAM, 
1970, pp. 148 e ss.. 
228 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. 
As nulidades no processo penal. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, Capítulo IX, item 2, p. 
113. Hernando Devís Echandía considera que a obrigação do juiz de decretar, praticar e ter em conta as 
provas requeridas pelas partes emana do direito subjetivo que as constituições outorgam a estas de serem 
ouvidas ao serem julgadas e que está compreendido no direito ao contraditório; cita, nesse sentido, o art. 26 
da Constituição Colombiana (Teoria general de la prueba judicial, op. cit., Tomo I, Capítulo 12, pp. 34-
39, com amplas referências bibliográficas). Comoglio assinala que o direito à prova é inerente às garantias 
constitucionais do justo processo; é o direito das partes de agirem em juízo “provando” os fatos e 
fundamentos das próprias pretensões, e de defenderem-se das alegações de fato ou das atividades 
probatórias desenvolvidas pela contraparte, deduzindo provas que lhes sejam favoráveis e contestando as 
que lhes sejam desfavoráveis, sempre em contraditório (Le prove civili, op. cit., Capítulo I, item 5, pp. 39-
41). Trocker considera o direito à prova como uma extensão dos direitos de ação e de defesa, por consistir a 
atividade probatória num instrumento para exercício desses direitos (Processo civile e costituzione. 
Problemi di diritto tedesco e italiano. Milano: Giuffrè: 1974. Parte III, Capítulo IX, pp. 509-510). 
229 “Caracteriza-se, assim, um verdadeiro direito subjetivo à introdução do material probatório no processo, 
bem como de participação em todas as fases do procedimento respectivo: direito subjetivo que possui a 
mesma natureza constitucional e o mesmo fundamento dos direitos de ação e de defesa: o direito de ser 
ouvido em juízo não significa apenas poder apresentar ao órgão jurisdicional as próprias pretensões, mas 
também inclui a garantia do exercício de todos os poderes para influir positivamente sobre o 
convencimento do juiz.” (GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, Capítulo III, item 9, p. 84). 
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oportunidade de requerer a contraprova,230 isto é, de propor a produção de meios de prova 

tendentes a desmentir o facto probandum. E o direito à contraprova somente pode ser 

exercido se observada a exigência de explicitação dos fundamentos das provas requeridas 

pelas partes, por ser insuficiente a ciência das partes sobre os respectivos requerimentos 

de prova, dissociados de qualquer justificativa. Ainda, este direito não se exaure na 

possibilidade de requerimento e de produção de provas, mas na necessária participação 

na atividade probatória, a partir de atos como a inquirição de testemunhas, formulação de 

quesitos e indicação de assistente técnico que possa atuar em contraditório nas perícias 

etc.. 

 Também em razão do princípio do contraditório231 o juiz não pode se valer 

do conhecimento privado de fatos na decisão da causa; se as partes não tiveram condições 

de participar da admissão e produção da prova, de contribuir para o seu resultado e de 

influenciar na respectiva valoração, os elementos dela provenientes não podem ser 

utilizados. 

Encarta-se, ainda, no direito à prova, a noção de que este se refere ao direito à 

prova lícita. Noutros termos, o direito à prova corresponde também ao direito de não ter 

produzida contra si uma prova ilícita, por ser contraditório que o Estado, em um processo 

civil ou criminal, possa se valer direta ou indiretamente de métodos violadores de 

direitos, comprometendo a legitimidade da própria função jurisdicional.232  

As partes – e a sociedade – têm direito à prova também no sentido valorativo, 

o que significa dizer que este direito não se resume à possibilidade de propor e produzir 

os meios de prova, mas também está relacionado com a valoração justa, fundamentada e 

lógica dos elementos probatórios. Valorados estes elementos, a análise fática deverá levá-

                                                
230 No sentido de que o direito à prova abrange, obviamente, a contraprova, cf., TARUFFO, Michele. Il 
diritto alla prova nel processo civile, Rivista di diritto processuale. XXXIX. Padova: CEDAM, 1984, p. 
98. 
231 Sobre as razões da vedação à utilização da ciência extraprocessual do juiz (considerada como mais 
abrangente que a ciência privada por este autor), enumera Ettore Dosi: a) a impessoalidade do juiz, 
caracterizada pela necessária indiferença deste diante das características pessoais e singulares das partes e 
das que lhe são próprias; b) a incompatibilidade psicológica entre a função de juiz e aquela de cidadão 
privado; c) o princípio do contraditório, que exige que as fontes do convencimento sejam debatidas e 
produzidas no processo; d) a necessidade de garantir às partes o controle da decisão, bem como de evitar 
decisões suspeitas e parciais; e) a essência do processo, que é constituída justamente por garantias formais 
cuja inobservância frustra os escopos deste; f) o fato de que o convencimento formado de acordo com a 
consciência é algo dissociado da razão (Sul principio del convincimento del giudice nel processo penale. 
Milano: Giuffrè, 1957, Primeira Parte, III, p. 14). 
232 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal, op. cit., p. 99 e, entre nós, 
art. 5º, LXVI, da Constituição Federal, 157 do Código de Processo Penal e art. 332, caput, parte final, do 
Código de Processo Civil. 
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los em consideração, indicando o juiz a razão do acolhimento de alguns em detrimento de 

outros. 

Com efeito, convencimento do juiz não pode ser encarado numa perspectiva 

meramente intuitiva, dependente de critérios exclusivamente subjetivos. É preciso que o 

resultado das questões fáticas guarde coerência lógica com os elementos probatórios e 

nestes busque fundamentos. Por isso, a mera referência aos elementos de prova em que se 

fundaram o convencimento judicial não leva em conta aspectos psicológicos implicados 

nas fontes e nos elementos de prova que foram excluídos, prévia ou posteriormente, do 

processo racional de formação do convencimento do juiz.233 É preciso, na linha do que 

dispõe o art. 546, inciso I, letra e, do Codice di Procedura Penale italiano, que o juiz 

indique os elementos de prova que fundamentaram a decisão e os fundamentos pelos 

quais entende inidôneas as provas contrárias. Este dever, decorrente do direito da parte de 

produzir (e, por conseguinte, de ter valorada) a prova contrária, possui grandes 

repercussões para o acusado no âmbito do direito processual penal, haja vista o espectro 

da revisão criminal na hipótese de sentença contrária à prova dos autos (art. 621, I, do 

Código de Processo Penal vigente).  

Sustentar a suficiência da indicação dos elementos probatórios convergentes 

para a decisão na fundamentação judicial equivale a afirmar, na realidade, que não há 

qualquer direito da parte à adequada valoração dos elementos contrastantes com o 

convencimento do juiz,234 porquanto a motivação da sentença é o mecanismo de controle 

                                                
233 “Em linha de princípio, não há dúvidas de que a liberdade de convencimento do juiz deva implicar 
também a possibilidade de determinar discricionariamente quais são as provas relevantes para os finas da 
decisão. Todavia, ao lado do fato de que a aplicação indiscriminada desta regra pode produzir (…) 
violações relevantes ao direito à prova, não se pode considerar que a liberdade do juiz relativa à utilização 
das provas seja absoluta e ilimitada. No particular, é difícil admitir que ela contenha a possibilidade, para o 
juiz, de decidir sem ter em qualquer conta as provas produzidas pelas partes, pois tal possibilidade 
terminaria justamente por destituir de qualquer significado apreciável a afirmação do direito à prova. Tal 
garantia não pode ser limitada ao direito da parte de deduzir e fazer produzir provas, mas pressupõe o dever 
do juiz de levar em consideração tais provas (…).” (TARUFFO, Michelle. Il diritto alla prova nel processo 
civile, op. cit., pp. 108-109 – tradução livre. No original: “In linea di principio, non è dubbio che la libertà 
del convincimento del giudice debba implicare anche la possibilità di determinare discrezionalmente quali 
sono le prove rilevanti ai fini della decisione. Tuttavia, al di là del fato che l’applicazione indiscriminate di 
questa regola può produrre (…) lesioni rilevanti del diritto alla prova, non si può ritenere che la libertà del 
giudice rispetto all’utilizzazione delle prove sia assoluta e illimitata. In particolare, è difficile ammettere 
che essa contenga la possibilità, per il giudice, di decidere senza tenere in alcun conto le prove dedotte dalle 
parti, poiché tale possibilità fingerebbe proprio col destituire di ogni apprezzabile significato l’affermazione 
del diritto alla prova. La relativa garanzia non può essere limitata al diritto della parte di dedurre e far 
assumere prove, ma presuppone il dovere del giudice di prendere in considerazione tali prove (…) ”) . 
234 TARUFFO, Michele. Il diritto alla prova nel processo civile, op. cit., p. 112. 
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da valoração disponível às partes.235 Equivale, ainda, a admitir uma fundamentação 

implícita das decisões judiciais, liberando o juiz de explicitar as razões pelas quais não 

acolheu determinados elementos probatórios, o que é inconcebível. O direito à prova só 

será exercido eficazmente se o princípio da persuasão racional for aplicado a todos os 

elementos probatórios dos autos, o que determina a correlata obrigação do juiz de valorar 

todas as provas produzidas.  

Enfim, o direito à prova em contraditório não deve ser encarado como um 

limite à liberdade de persuasão do juiz, mas como um parâmetro de racionalização do 

convencimento, porquanto não se pode admitir que a livre persuasão racional sirva de 

pretexto para dar aparência de legitimidade à liberdade incontrolável do juiz.236 

 

2.4. Objeto da prova e thema probandum 

 

De início, convém distinguir o objeto da prova de thema probandum. Por 

objeto da prova, diz Hernando Devis Echandía, deve entender-se o que se pode provar de 

um modo geral, aquilo sobre o que deve recair a prova; é uma noção objetiva e abstrata, 

que não está limitada a cada processo específico, nem se vincula aos interesses ou 

pretensões de determinadas partes. Já o tema da prova (ou thema probandum) diz respeito 

àquilo que em cada processo deve ser matéria da atividade probatória, isto é, os fatos 

sobre os quais versa a acusação (no processo penal), o debate, a controvérsia ou o thema 

decidendum (no civil), por constituir-se o pressuposto dos efeitos jurídicos pretendidos, 

sem cujo conhecimento o juiz não pode decidir; é uma questão concreta, porque recai 

sobre fatos específicos e pressupõe a verificação da necessidade de prova.237  

A redução da prova judicial ao âmbito do que interessa ao direito (verdade 

juridicamente relevante) aponta para a propriedade de se definirem como objeto da prova 

os fatos juridicamente relevantes.238 Trata-se dos fatos que, além de pertinentes à questão 

                                                
235 TARUFFO, Michele. Il diritto alla prova nel processo civile, op. cit., p. 112 e nota de rodapé nº 89, onde 
explica que não se pode cogitar de fundamentação implícita quanto aos elementos probatórios 
negativamente valorados; trata-se de fundamentação omissa. 
236 TARUFFO, Michele. Il diritto alla prova nel processo civile, op. cit., pp. 116-117. 
237 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Tomo I. Buenos Aires: Victor 
P. de Zavalía, cap. VII, n. 33, p. 142. 
238 Tal definição não é, absolutamente, de tarefa simples. Sobre o tema, e para uma perspectiva crítica do 
raciocínio silogístico, cf., TARUFFO, Michele. Il fatto e l’interpretazione. Revista da Faculdade de 
Direito do Sul de Minas. Pouso Alegre, v. 26, n. 2, jul./dez. 2010, pp. 195-208. 
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discutida em juízo, são suscetíveis de influenciar na definição da solução jurídica a ser 

adotada. 239  

Em refutação à ideia de que a prova incide sobre as afirmações sobre fatos, e 

não sobre os próprios fatos, cumpre tecer algumas considerações. Esta tese parte da 

concepção de Carnelutti,240 aqui rebatida, que atrela a finalidade da prova à fixação 

formal dos fatos, correspondente à construção241 da premissa fática nos estritos limites 

das alegações das partes, desvinculadamente da realidade empírica. Por coerência à 

vertente ideológica segundo a qual a prova busca a verdade dos fatos, é de se pressupor 

que os fatos apurados em juízo sejam anteriores às afirmações das partes, e que o objeto 

da investigação deva consistir na correspondência daquilo que as partes afirmam com a 

realidade empírica.242 No processo, geralmente, apuram-se fatos que, naturalmente, 

possuem alguma conexão com as afirmações das partes, a fim de que estas possam ser 

acolhidas ou refutadas. Tanto é assim que a prova pode versar, além dos fatos jurídicos 

alegados pelas partes, os fatos circunstanciais que com eles guardem alguma relação. 

Mesmo no processo civil, em que é amplo o âmbito de dispositividade, a prova não 

incide exclusivamente sobre as alegações do autor e do réu; observados os limites da 

controvérsia jurídica, a atividade probatória pode conduzir a fatos diversos daqueles 

afirmados, observadas as limitações legais pertinentes, conquanto relevantes para a 

solução da causa. 

Em acréscimo aos fatos diretos e circunstanciais relacionados à causa, a prova 

pode versar ainda sobre outros fatos ou, na expressão de Montero Aroca, dados243, num 

sentido mais amplo. A expressão dados é adequada porque extrapola os fatos materiais já 

                                                
239 A potencialidade de influência na solução da causa deve ser medida hipoteticamente, sem que tal juízo 
configure uma antecipação da futura decisão. Nesses termos é que são definidos, segundo Giulio Ubertis, 
os requisitos da pertinência e relevância. (La ricerca dela verità giudiziale. In: UBERTIS, Giulio (a cura 
di). La conoscenza del fatto nel processo penale. Milano: Giuffrè, 1992, pp. 17 e ss.) No direito italiano, 
porém, faz-se a seguinte distinção: o juízo de pertinência diz respeito à relação do fato alegado com a 
situação jurídica analisada em juízo; já a relevância refere-se à aptidão do meio ou fonte de prova para 
determinar um fato considerado pertinente. Parece-nos, entretanto, que, no direito brasileiro, a relevância, 
tanto como a pertinência, diz respeito aos fatos a serem provados, no sentido explicado no texto; para os 
meios ou fontes de prova, utilizam-se as expressões utilidade e necessidade. 
240 CARNELUTTI, Francesco. La prova civile. Roma: Atheneaum, 1915, passim.  
241 Cf., a propósito, os tópicos precedentes, em que se justifica a relação funcional entre prova e verdade. 
Ainda, contra a ideia de que a verdade possa ser construída a partir das alegações das partes, em defesa da 
utilização da prova como forma de apreender a realidade, veja-se GÖSSEL, Karl Heinz. La verdad en el 
proceso penal ¿ Es encontrada o construida?. In: El derecho procesal penal en el Estado de Derecho. 
Obras Completas. Tomo I. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2001, pp. 101-117. 
242 Em senso análogo: COMOGLIO, Luigi Paolo. Le prove civili. Terza edizione. Torino: UTET 
Giuridica, 2010, Primeira Parte, Capítulo I, item 1, p. 3. 
243 La prueba en el proceso civil, op. cit., Capítulo II, item II, pp. 64-65. 
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ocorridos, relacionados à matéria discutida em juízo, de modo a incluir também os fatos 

presentes, futuros,244 assim como chamados fatos psíquicos245, que refletem o estado 

anímico de determinado indivíduo. É possível, ainda, em algumas situações, que, em 

lugar de incidir sobre fatos subjacentes ao direito material a ser aplicado, a prova incida 

sobre a própria prova, como ocorre quando se busca demonstrar erro na realização da 

perícia ou quando se intenta desacreditar uma testemunha. E, embora não seja usual, 

atividade probatória pode incidir sobre o direito, sobre as máximas de experiência e sobre 

os fatos notórios.  

No que diz respeito ao direito, os dados ou fatos que podem constituir objeto 

de prova se referem à existência, ao teor e à vigência de determinada norma jurídica que, 

por suas peculiaridades, deva ser objeto de prova. Trata-se de fenômenos que, com efeito, 

não deixam de ser fatos, mas estão excluídos, via de regra, do objeto da prova, porquanto 

abarcados pelo dever do juiz de conhecer o direito objetivo. Há, entretanto, ressalvas, 

como, entre nós, a da necessidade de se comprovar o direito costumeiro, o direito local e 

o direito estrangeiro (art. 337 do Código de Processo Civil). Lembre-se, ainda, ainda, da 

necessidade de se comprovar o direito singular, consagrado por lei formal, despida de 

generalidade.246 Em qualquer hipótese, contudo, há possibilidade de, diante de 

impugnação ou debate, comprovar-se a vigência de normas jurídicas, uma vez que sobre 

estas não há que se falar em vedação de prova, mas, simplesmente, na dispensa de sua 

                                                
244 Para Jordi Ferrer Beltrán, a prova jurídica serve, em geral, para determinar se um dado fato ocorreu num 
momento histórico passado ou, em certas ocasiões, para determinar a ocorrência de fatos presentes e de 
fatos futuros. Assim, exemplifica, numa ação que verse defeitos de construção, pode-se requerer uma 
inspeção judicial para que o juiz confirme a existência de infiltrações num edifício; a isso se pode acrescer 
a possibilidade, nada excepcional, de se determinar a ocorrência de fato futuro, relativo às consequências 
jurídicas de um fato num momento posterior, tal como ocorre em situações em que se pleiteiam 
indenizações por lucros cessantes ou se busca recompor o dano ambiental. Argumenta este autor que é 
indiferente, do ponto de vista lógico, se a confirmação que se busca diz respeito a uma previsão relativa a 
um evento que ainda deve produzir-se ou a um fato já acontecido. (La valoración racional de la prueba, 
op. cit., Primeira Parte, item 2.2., pp. 32-33). Em matéria de direitos coletivos e difusos, a prova dos fatos 
futuros apresenta-se de forma extremamente complexa, como ocorre, por exemplo, na apuração dos efeitos 
futuros decorrentes de determinada atividade nociva à saúde ou ao meio ambiente.  
245 Essa é uma noção que extrapola a ideia simplista de que o fato seja sempre um evento no mundo físico 
ou um comportamento traduzido em atos materiais. Os fatos que pertencem à esfera psicológica, 
sentimental ou volitiva podem ser juridicamente relevantes, e em geral são demonstrados mediante prova 
indiciária; ou seja, a partir de fatos materiais (v.g., declarações, sintomas de enfermidade, atos anteriores 
praticados contra a vítima), podem ser inferidos fatos psicológicos ou imateriais (a vontade do contratante, 
o estado de insanidade, a intenção de cometer o delito) (cf., sobre o tema: TARUFFO, Michele. La prueba 
de los hechos, op. cit., item 5.3., Capítulo II, pp. 159 e ss.). 
246 A norma singular é, na verdade, um fato, porque particulariza a hipótese normatizada; daí porque 
“nesses casos, por faltar justamente a generalidade característica das normas jurídicas”, este direito “já seria 
naturalmente objeto de prova” (GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. Volume II: Processo 
de conhecimento, 2ª ed., op. cit., pp. 97-98). 



 104 

produção a partir de regras que, guiadas pelo critério da necessidade ou não da prova, 

limitam o thema decidendum. 

As máximas da experiência e os fatos notórios constituem hipóteses 

excepcionais em que se permite ao juiz utilizar-se do próprio conhecimento extrajurídico 

para realizar juízos fáticos. A eles não se aplica o princípio de que o juiz não pode 

considerar dados exteriores aos autos para decidir. Friedrich Stein definiu as máximas de 

experiência como “definições ou juízos hipotéticos de conteúdo geral, desligados dos 

fatos concretos que se julgam no processo, procedentes da experiência, porém 

independentes dos casos particulares de cuja observância foram induzidos e que, 

sobrepondo-se a estes, possuem validade para outros novos.”247 São regras que “o 

magistrado, como homem integrado ao seu universo cultural, terá induzido da observação 

– ou mesmo da vivência – de fatos repetidos que costumam invariavelmente conduzir a 

determinados resultados.”248 A partir dessas máximas, o juiz constrói o raciocínio sobre 

os fatos, interpreta e valora as provas já obtidas.249 Este papel não se limita à prova 

indiciária, pois as regras de experiência são, inevitavelmente, utilizadas como premissa 

maior de qualquer raciocínio sobre fato.  

A ideia de que a experiência poderia levar à formulação de máximas obtidas 

por indução a partir de um grande número de casos particulares, dotadas, pois, de certa 

generalidade, não está livre de críticas, sobretudo quando, mais do que generalizações em 

sentido comum, as máximas reflitam conhecimentos técnicos e leis científicas cuja 

validade seja questionável.250 Justamente por isso, a dispensa de comprovação das regras 

                                                
247 El conocimiento privado del Juez. Investigaciones sobre el derecho probatorio en ambos os 
procesos. Trad. de Andrés de La Oliva Santos. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra S.A, 1973, p. 
22 (Tradução livre. Na versão espanhola: “Son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, 
desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero 
independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos 
casos, pretenden tener validez para otros nuevos.” 
248 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Fatos notórios e máximas da experiência. In: YARSHELL In: Yarshell, 
Flávio Luiz; Moraes, Maurício Zanoide. Estudos em homenagem à Professora Ada Pellegrini Grinover. 
São Paulo: DPJ, 2005, p. 435.  
249 Ettore Dosi faz distinção entre as máximas da experiência que são consideradas como material 
probatório e, portanto, fontes do convencimento do juiz, e máximas da experiência consideradas para fins 
de valoração deste material. Como exemplo da primeira, cita a lei da gravidade; para ilustrar a segunda, 
refere-se à influência do parentesco sobre a maior ou menor credibilidade de um depoimento (Sul 
principio del libero convincimento del giudice nel processo penale, op. cit., Primeira Parte, III, p. 22). 
250 Michele Taruffo critica o conceito, por sua debilidade teórica, devido à confusão que pode ocasionar 
entre generalidade e generalização, num contexto em que as generalizações são usualmente infundadas. 
Segundo o autor, muitas máximas não estão baseadas em experiências reais, mas em meros preconceitos e 
estereótipos. (Narrativas Judiciales. In: TARUFFO, Michele. La prueba, articulos y conferencias. 
Santiago de Chile: Editorial Metropolitana, 2009, pp. 159-160; id., Senso comune, esperienza e scienza nel 
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da experiência comum e técnica não é absoluta, e pode ser ressalvada sempre que a 

utilização destas regras possa gerar um descompasso com a realidade empírica.251  

Diversamente das regras de experiência, extraídas de conhecimentos gerais e 

abstratos, os fatos notórios são acontecimentos individuais e concretos, que não precisam 

ser comprovados.252 Podem, contudo, nos casos extremos em que constituam elementos 

determinantes do direito, ser objeto de prova.253 No processo penal, isso ocorrerá quando 

o fato notório constituir elementar de fato típico, porque quanto a esta não se pode 

                                                                                                                                            
ragionamento del giudice. In: TARUFFO, Michele. Sui confini. Scritti sulla giustizia civile. Bologna: Il 
Mulino, 2002, pp. 121-156). Acerca do risco das generalizações, e, principalmente, sobre as diversas 
espécies delas (generalizações universais, não-universais, espúrias e não espúrias), cf. SCHAUER, 
Frederick. Profiles, Probabilities and Stereotypes. London: The Belknap Press of Harvard University 
Press, 2003, passim, e pp. 75-78, onde o autor conclui pela impossibilidade de se evitarem decisões com 
base em generalizações. 
251 Jordi Ferrer Beltrán explica que as máximas da experiência são generalizações empíricas que integram o 
raciocínio judicial; tais generalizações são a garantia da inferência que vai de um fato a outro, e outorgarão 
maior ou menor força à inferência em função do maior ou menor grau de corroboração que as próprias 
generalizações tenham. Esse grau de corroboração pode ser ou não objeto de discussão no processo, 
conforme, por exemplo, uma das partes impugne a validade da generalização em que se baseie a valoração 
de um elemento probatório. Com efeito, varia muito a garantia inferencial que cada generalização oferece. 
Nesse caso, a generalização poderá constituir objeto de prova no processo para efeitos de demonstrar seu 
grau de corroboração, constituindo “prova sobre prova”. Em caráter exemplificativo, o autor compara a 
garantia fornecida por uma generalização científica com base no DNA e a máxima de experiência quanto à 
relação estabelecida entre a veracidade das declarações de uma testemunha e o movimento de suas mãos ou 
a expressão de seu rosto enquanto depõe. (La valoración racional de la prueba, op. cit., Segunda Parte, 
item 2.2.2.3.1, p. 133 e nota de rodapé nº 113). Luigi Lombardo procede a uma distinção entre as máximas 
da experiência e a prova científica: embora ambas sejam generalizações e premissas maiores para a 
interpretação e valoração da prova, a máxima da experiência comum baseia-se em conhecimentos 
acessíveis ao homem médio e, portanto, pode dispensar prova; já a prova científica baseia-se em 
conhecimentos e métodos detidos por especialistas, porque transcendem o patrimônio cultural do homem 
médio. Por isso, a prova científica deve ser realizada em contraditório, com oportunidade para as partes e 
para o juiz intervirem e contribuírem na respectiva produção. Como o patrimônio cultural do homem médio 
varia de tempos em tempos, naturalmente aquilo que se enquadrava no conceito de prova científica num 
determinado momento pode passar a ser considerada como máxima da experiência numa época 
subsequente. (LOMBARDO, Luigi. Prova scientifica e osservanza del contraddittorio nel processo civile. 
Rivista di diritto processuale. Ano LVI, n. 4, Padova: CEDAM, 2002, p. 1.090). De forma semelhante, 
Federico Stella pondera que por trás de toda máxima da experiência há uma regra científica, não 
necessariamente explicitada ou detalhada. Diverge, porém, de Lombardo, ao entender que as máximas da 
experiência, nos termos indeterminados em que são expressas, não estão sujeitas ao mesmo controle crítico 
das regras científicas. A incompletude e vagueza daquelas as torna menos exatas e dificulta a distinção 
entre as provas que as confirmam e as que as infirmam (Giustizia e modernità. La protezione 
dell’innocente e la tutela delle vitime. Terza edizione. Milano: Giuffrè, 2003, pp. 42-43). Sob o ponto de 
vista do raciocínio inferencial, que índole probabilística, parece que não há diferença entre máximas da 
experiência e regras científicas (neste sentido: MONICA, Giuseppe Della. La parabola del libero 
convincimento. In: GAITO, Alfredo. La prova penale. Volume Terzo (La valutazione della prova). 
Torino: UTET Giuridica, 2008, Capítulo XLVIII, Seção III, item 4, p. 301).  
252 Nesse sentido, o art. 334, I, do Código de Processo Civil, aplicável também ao processo penal, ex vi do 
art. 3º do Código de Processo Penal. Assim: BARROS, Marco Antonio de. A busca da verdade no 
processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, Capítulo I, item 1.8, p. 47. 
253 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 10ª ed. São Paulo: Saraiva,1989, v. 2, 
Capítulo XV, § 64, item 450, p. 183; BARROS, Marco Antonio de. A busca da verdade no processo 
penal, op. cit., Capítulo I, item 1.8, p. 47. 
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dispensar prova.254 Arruda Alvim sintetiza os pontos cardeais para a caracterização da 

notoriedade do fato: 

“1.º) não se circunscreve a notoriedade a um dado lugar, embora o 
tempo nela possa influir, pois o que já foi notório poderá deixar de o 
ser; 2.º) a notoriedade, pois, deve abarcar, pela sua evidência, todos os 
membros do Judiciário, assim como, também, a media dos homens 
cultos; 3.º) não se confina, portanto, nessa linha, a um só dado grau de 
jurisdição, mas há de abranger todos aqueles por onde possa tramitar a 
causa; 4.º) por notório, no entanto, não se haverá de entender o que seja 
efetivamente conhecido, senão o que possa, facilmente e com 
segurança, ser conhecível, de tal arte que o juiz, v.g.,  com acesso a 
qualquer livro de história ou de geografia, possa se inteirar do fato, que, 
por constar de qualquer livro, é seguramente notório; 5.º) deve ser 
conhecido o fato, tendo em vista um padrão médio de cultura, de que 
participa também o juiz, e, justamente por isto, não se encontrará o juiz 
psicologicamente inibido em fazer uso de seu conhecimento, como 
aconteceria se conhecimento privado fosse.” 255 256 

A desnecessidade de prova dos fatos notórios não interfere, contudo, nas 

exigências de: a) enunciação prévia de tais fatos sempre que possam vir a integrar a 

premissa fática da decisão, o que se impõe em decorrência do dever de lealdade 

processual e do princípio do contraditório e b) incorporação destes fatos ao processo 

como objeto do contraditório.257  

Advirta-se, com Marco Antonio de Barros, que a dispensa da produção de 

prova recai sobre o fato notório porque o conhecimento deste integra “comumente 

sabido, por parcela da população a que interesse.” Por isso, “a contrario sensu, a simples 

divulgação de um fato pela imprensa ou por outros meios de comunicação de massa não 

o transforma em ‘notório’. Notória, na hipótese, seria apenas a sua divulgação.”258 

                                                
254 Sobre este ponto, Ettore Dosi chama a atenção para uma curiosidade histórica, coincidente com as 
origens da noção de fato notório, que remontam ao direito intermédio: nesse período, o delito podia 
considerar-se provado per famam et vocem publicam (Sul libero convincimento del giudice nel processo 
penale, op. cit., Primeira Parte, III, p. 15). 
255 Manual de Direito Processual Civil, 15ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, Segunda Parte, 
capítulo XX, nº 195, p. 963. 
256 Em sentido convergente, Ettore Dosi anota que o fato notório é um conceito relativo, porque a esfera de 
consciência de um fato pode ser estritamente local e temporária (Sul principio del libero convincimento 
del giudice nel processo penale, op. cit., Primeira Parte, III, p. 16). 
257 DOSI, Ettore. Sul principio del libero convincimento del giudice nel processo penale, op. cit., 
Primeira Parte, III, p. 21. 
258 BARROS, Marco Antonio de. A busca da verdade no processo penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, Capítulo I, item 1.8, pp. 48-49. Analogamente, alertando para o fato de que as 
informações extraídas da internet não podem ser equiparadas a fatos notórios: FABRÍCIO, Adroaldo 
Furtado. Iniciativa judicial e prova documental da internet. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord). 
Estudos de direito processual civil. Homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São 
Paulo: RT, 2005, p. 300. 
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Explica Lombardo que, enquanto as máximas de experiência funcionam 

como premissa maior do silogismo probatório, a fim de se concluir pela subsistência ou 

insubsistência do fato probando, os fatos notórios, diferentemente, não precisam ser 

provados, por constituírem a própria premissa menor do silogismo judicial, da qual o juiz, 

subsumindo o fato (notório) à norma jurídica e abstrata, constrói a norma jurídica 

concreta destinada a regular a fattispecie.259 Em suma, a notoriedade é do fato em si, não 

de uma inferência lógica.260 

 

2.4.1. Especificidades do thema probandum no processo civil261 

 

Delimitado, em termos gerais, o objeto da prova, cumpre atentar para as 

especificidades relativas aos fatos incontroversos e confessados, bem como àqueles em 

cujo favor milita presunção de veracidade.262 Estes fatos que, nos termos da lei, 

                                                
259 LOMBARDO, Luigi. Prova scientifica e osservanza del contraddittorio nel processo civile, op. cit., pp. 
1084-1085. Este jurista pondera que, na verdade, as máximas da experiência e os fatos notórios não 
constituem, verdadeiramente, ciência privada do juiz, porquanto não lhe pertencem exclusivamente; ao 
contrário, são conhecimentos comuns a todos os sujeitos do processo, por serem próprios da coletividade 
social da qual fazem parte. E, justamente por estarem refletirem a “experiência comum” e a “cultura 
média” que o juiz, enquanto integrante da sociedade, incorpora, esses conhecimentos estão consolidados no 
patrimônio cultural da sociedade e podem ser livremente utilizados no processo. (Idem, pp. 1086-1087). 
Este fato, porém, não exclui as perplexidades que a utilização das máximas de experiência, por serem 
generalizações, possa gerar (v. notas de rodapé 251 e 252, supra).  
260 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Fatos notórios e máximas da experiência, op. cit., p. 432. 
261 Para Hernando Devis Echandia, “quando alguns autores dizem que o objeto da prova são fatos 
controvertidos e negados em um processo e, mais amplamente, os não aceitos, excluindo, portanto, aqueles 
sobre os quais haja acordo expresso ou tácito entre as partes, confundem o conceito de objeto com o de 
necessidade ou tema da prova, pois a circunstância de que um fato determinado não necessita de prova em 
um processo não significa que esse fato não possa ser objeto de prova judicial”. (Compendio de la prueba, 
op. cit., Tomo I, Capítulo VI, item 24, pp. 74-75, tradução livre. No original: “cuando algunos autores 
hablan de que el objeto de la prueba son los hechos controvertidos y negados en un proceso y, mas 
ampliamente, los no aceptados, excluyendo, por lo tanto, aquellos en que hay acuerdo expreso o tácito entre 
las partes, confunden el concepto de objeto con el de necesidad o tema de la prueba, pues la circunstancia 
de que un hecho determinado no necesita prueba en un proceso, no significa que eses hecho no pueda ser 
objeto de prueba judicial.”) Sob esta perspectiva, todas as hipóteses de dispensa de prova restringem o 
thema probandum em casos particulares, mas não restringem a amplitude – abstrata – do objeto da prova. O 
que importa compreender, a respeito dessa terminologia, é que a expressão thema probandum é relativa à 
questão da necessidade de prova para determinado processo, na linha do que se discorreu no tópico 
precedente. Sobre o tema, de maneira ainda mais sistemática, cf., do mesmo Devis Echandía, a obra: 
Teoria general de la prueba judicial, op. cit., Tomo I, Capítulo VII, item 35, pp. 145 e ss., com 
abundantes remissões bibliográficas. 
262 Nesse sentido, o art. 334 do Código de Processo Civil brasileiro: “Art. 334. Não dependem de prova os 
fatos: (...) II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos, no processo, 
como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.” 
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independem 263 264 de prova no processo civil, estão amplamente sujeitos à atividade 

probatória no processo penal. 

Quanto aos primeiros (fatos incontroversos e confessados) a disparidade de 

tratamento nos sistemas probatório civil e penal guarda estreita relação com a diversidade 

de objeto, finalidade e princípios relativos a um e outro processo.265 É que a jurisdição 

penal não se ocupa necessariamente de controvérsias fáticas ou jurídicas, ao passo que a 

jurisdição civil – ressalvada a de índole voluntária –, via de regra, sim. Por isso, é 

irrelevante a concordância – expressa ou tácita – do réu com o acusador; o processo penal 

é inevitável e necessário. Da dupla finalidade do processo penal – “por um lado, a tutela 

da liberdade do indivíduo, membro da comunidade e, por outro, o de garantia da 

sociedade contra a prática de atos penalmente relevantes, praticados pelo ser humano, em 

detrimento de sua estrutura”266 – decorre o impedimento geral de que, pelo mero 

consenso,267 se justifique a aplicação ou a disposição da aplicação da pena.268 A 

                                                
263 Tecnicamente, o mais correto é afirmar que tais fatos são presumidos verdadeiros pela lei, porque já 
foram alvo de alguma espécie de prova (v.g., a confissão expressa ou, no caso da incontrovérsia, o 
comportamento omisso da parte), que, por razões de política legislativa, fundadas em máximas da 
experiência comum ou na natureza possivelmente disponível dos bens jurídicos em jogo, indique a 
veracidade do fato probando. Para Leonardo Greco (p. 100), os fatos que são objeto de presunções, como, 
por exemplo, aquela decorrente da notoriedade, também são objeto de prova, porque “provados pela 
própria presunção”. De acordo com o autor, as presunções constituem também meios de prova, o que 
desmente a ideia de que os fatos presumidos estejam excluídos do objeto da prova. Afigura-se-nos que as 
presunções legais relativas não constituem, em si mesmas, meio ou resultado de prova, mas limitações ou 
diretrizes ao julgamento e à valoração de outras provas; as presunções judiciais, ao contrário, resultam da 
prova indiciária, que é meio lógico de prova. De qualquer forma, em ambos os casos, deve haver alguma 
atividade probatória, ainda que de índole persuasiva. Logo, não há que se falar em redução do objeto de 
prova, sendo mais correto cogitar de uma redução da atividade probatória sobre determinados fatos. 
264 Correta a observação de Arruda Alvim quanto à redação do art. 334 do Código de Processo Civil 
brasileiro, porquanto ao dizer que os fatos confessados “independem de prova” quis a lei significar que tais 
fatos independem de outra prova. Ainda mais perspicaz é a observação deste autor de que “interfere, aqui, 
um problema de ordem cronológica, consistente em que, curialmente, a confissão terá de anteceder a outro 
tipo de prova (v., nesse sentido, art. 400, I, do CPC), para que se opere a dispensabilidade de outra prova.” 
(Manual de Direito Processual Civil, op. cit., Segunda Parte, capítulo XX, nº 195, p. 963. 
265 Sobre a disparidade do tratamento da confissão nos processos civil e penal, cf. SILVA MELERO, 
Valentín. La prueba procesal. Teoría General. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1963, 
Segunda Parte, Capítulo VII, item 9, pp. 165-166, e Capítulo VIII, item 5, pp. 196-200. 
266 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. 4ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, capítulo I, item 1.3. p. 34. No mesmo sentido, Alfredo Bargi explica 
que no processo penal o objeto de tutela não é a pretensão punitiva, mas o direito, entendido na visão 
abrangente que compreende a garantia dos direitos fundamentais do indivíduo em confronto com a 
autoridade. (Cultura del processo e concezione della prova. In: GAITO, Alfredo. La prova penale. 
Volume primo: il sistema della prova. Torino: Utet, 2008, p. 23). 
267 Sem embargo das hipóteses excepcionais, em que incide a justiça restaurativa e consensual, cuja 
efetividade é duramente questionada por parte da doutrina, por não se coadunar com os princípios 
tipicamente aplicáveis ao processo penal. Diz-se, da justiça consensual: baseia-se numa visão utilitarista do 
processo penal, que busca a qualquer custo combater a criminalidade; que vende a ilusão de um processo 
penal célere e eficaz; e que, em verdade, aplica sanção penal sem propiciar as garantias processuais penais. 
(Cf. LOPES JR., Aury. Justiça negociada: utilitarismo processual e eficiência antigarantista. In: 
CARVALHO, Salo de; WUNDERLICH, Alexandre (Org.) Diálogos sobre a justiça dialogal. Rio de 



 109 

dispositividade do direito material269 é exceção no processo penal; a obrigatoriedade da 

ação penal e a inevitabilidade da jurisdição, a regra. 

No processo civil, diversamente, há ampla dispositividade.270 E, embora 

concordemos em parte com a assertiva de que nem sempre o princípio dispositivo, no 

sentido substancial, vincula-se à ausência de poderes instrutórios do juiz,271 no caso dos 

                                                                                                                                            
Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 99-129). Em sentido contrário, afirmando que o consenso é legítimo se 
baseado na autonomia da vontade, confiram-se os argumentos de: PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. 
A conformidade constitucional das leis penais, op. cit., pp. 161 e ss.. 
268 Tanto assim que a confissão, de forma isolada, não serve para a condenação, devendo ser reforçada por 
outras provas dos autos. Sobre o valor probatório da confissão, confira-se o item 7.3, infra. 
269 Sobre o princípio dispositivo material e processual: CAPPELLETTI, Mauro. El testimonio de la parte 
en el sistema de la oralidad. Contribución a la teoría de la utilización probatoria del saber de las 
partes en el proceso civil. Tradução de Tomás A. Banzhaf. La Plata: Libreria Editora Platense, 2002, Parte 
I, Seção II, Capítulo IV, § 4, p. 345. Cf., no direito brasileiro: BADARÓ, Gustavo Righi Ivahy. Ônus da 
prova no processo penal, op. cit., Capítulo 2, especialmente itens 2.1.4 e 2.2. Para este autor, embora não 
haja uma relação necessária entre a dispositividade da relação material e a incidência do princípio 
dispositivo no processo, não se pode deixar de reconhecer – como faz Calamandrei – que esta é uma das 
principais justificativas para a aplicação deste princípio (op. cit., Capítulo 2, especialmente itens 2.1.3 e 
2.1.4, pp. 77-94 e, também, pp. 68-69, nota de rodapé nº 16, com alusão a CALAMANDREI, Piero. Linee 
fondamentali del processo civile inquisitorio. In: Opere Giuridiche. Morano: Napoli, 1965, p. 149). Além 
disso, sem embargo da crescente discussão atinente à correlação entre a natureza autoritária ou liberal dos 
ordenamentos jurídicos e a maior ou menor incidência de inquisitoriedade no processo, deve-se ponderar 
que o princípio dispositivo serve, historicamente, a uma visão liberal do processo civil (independentemente 
do regime político vigente), em que este é concebido como “coisa das partes”.  
270 “A comparação do processo civil com o penal é esclarecedora. Nos casos de ação penal de iniciativa 
pública, mesmo que o Promotor de Justiça entenda que o réu é inocente e peça a sua absolvição, poderá o 
juiz condená-lo. Trata-se de decorrência da indisponibilidade do direito debatido no processo. Não pode o 
Ministério Público renunciar ao direito de punir. Por outro lado, ainda que o réu ‘reconheça o pedido’ do 
Ministério Público e manifeste o desejo de ser condenado, nem por isso o juiz deverá, necessariamente, 
condená-lo. Mesmo neste caso, ainda haverá a necessidade de o juiz buscar provas de que o réu tenha 
cometido o delito para poder condená-lo e, caso não se convença disso, deverá absolvê-lo. No processo 
penal, portanto, poderia haver apenas um ‘princípio dispositivo atenuado’.” (BADARÓ, Gustavo Righi 
Ivahy. Ônus da prova no processo penal, op. cit., Capítulo 2, especialmente item 2.1.4, p. 93). 
271 “Entre todas as manifestações apontadas como consequências do princípio dispositivo, a que mais 
satisfaz é a identificada como sendo o aspecto substancial do princípio dispositivo. O princípio dispositivo 
representa a disponibilidade das partes em gerar consequências sobre o objeto do processo, por meio do 
reconhecimento do pedido, da transação, da renúncia ao direito. Os poderes instrutórios do juiz não 
guardam relação com o princípio dispositivo. O juiz tem poderes instrutórios mesmo nos casos em que a 
relação material subjacente ao processo seja disponível. É falsa, portanto, a relação entre direito disponível 
e vedação de atividade probatória do juiz” (BADARÓ, Gustavo Righi Ivahy. Ônus da prova no processo 
penal, op. cit., Capítulo 2, especialmente item 2.13 p. 153). Em sentido convergente, Carlos Alberto Alvaro 
de Oliveira, assinalando que “de nenhum modo podem ser confundidos o momento inicial – consistente na 
alegação dos fatos jurídicos, que dão substrato à pretensão processual –, com o momento posterior, interno 
ao processo, concernente às demonstrações de cunho probatório. O primeiro, convém esclarecer, não se 
exaure somente numa declaração de caráter informativo, mas numa declaração de vontade, que estabelece 
o elemento essencial do direito ou do contradireito – o elemento constitutivo causal –, com o qual a parte 
age ou se opõe ao agir de outrem, vinculando o juiz e forçando-o, nos limites ali fixados, a exercer seu 
ofício. Instaurado, porém, o processo, o seu modo, ritmo e impulso escapam à disponibilidade das partes, 
elementos que devem ser disciplinados por normas cogentes, não sendo despiciendo no entanto possa o juiz 
em certas hipóteses levar em conta as exigências concretas do caso.” (Do formalismo no processo civil. 
Proposta de um formalismo-valorativo, op. cit., Capítulo III, item 20.3, p. 205). Concordamos com essas 
ponderações para concluir que o juiz não está impedido de exercer poderes instrutórios pelo mero fato de 
ser disponível o direito versado no processo; porém, parece-nos que essa iniciativa, nos processos de cunho 
socializante (e não socialista), deve ocorrer apenas para reequilibrar as partes, suprindo-se a inércia 
decorrente da hipossuficiência de uma delas. Quando, entretanto, a inércia não for determinada por um 
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fatos incontroversos não há como afastar esta correlação. O comportamento da parte272 

que deixa de impugnar os fatos alegados pelo adversário autoriza a presunção da 

veracidade destes fatos. Logo, como dito, a dispensa de outra prova destes fatos reflete a 

aceitação de um consenso (ou da ausência de dissenso) das partes quanto a determinado 

ponto, o que pressupõe certa liberalidade no trato da relação jurídica material, que nesta 

hipótese particular repercute no processo e na instrução probatória.  

Ainda assim, há que se salientar que os fatos incontroversos não estão, 

tecnicamente, excluídos da atividade probatória no direito processual civil. O que existe é 

a dispensa inicial da necessidade de se produzirem outras provas, ressalvadas as hipóteses 

em que a demonstração do fato dependa de forma específica, determinada por lei, para 

que seja considerado juridicamente existente ou válido ou, ainda, quando a incidência do 

princípio inquisitório se faça necessária. Assim, ainda que não haja controvérsia sobre 

determinado fato, este deverá ser demonstrado por todos os meios possíveis quando, por 

exemplo, o conflito envolver direitos indisponíveis, cujos fatos subjacentes sejam 

insuscetíveis de confissão, a exemplo do que ocorre no processo penal, devido à 

coincidência de fundamentos para a não utilização do consenso ou mesmo, para a 

vedação do acordo. Neste ponto, vislumbra-se, em grande medida, a utilidade da análise 

comparativa, sob o prisma principiológico: observa-se que, onde há identidade de 

princípios, aplicam-se as mesmas regras probatórias, inclusive quanto à extensão da 

atividade probatória.  

Não há incongruência alguma na afirmação de que a prova dos fatos 

incontroversos numa ação de investigação de paternidade é tão imprescindível quanto a 

prova da culpabilidade do réu numa ação condenatória penal. No caso exemplificado, da 

investigação de paternidade, sequer a confissão dos fatos alegados na inicial poderia 

implicar a dispensa automática da produção de outros meios de prova, notadamente da 

prova pericial.273 E assim o é porque o ordenamento não admite, quanto a certos fatos 

                                                                                                                                            
desequilíbrio entre os litigantes, afigura-se correto sustentar a postura neutral e passiva do juiz ante a 
incontrovérsia, que reflete quase que um consenso quanto à disposição do debate sobre o embasamento 
fático subjacente à causa. Esta não deixa de ser uma limitação à busca da verdade, mas uma limitação justa, 
na medida em que fundada na liberalidade das partes que litiguem em pé de igualdade num processo civil 
que verse direitos disponíveis. 
272 O comportamento da parte é por nós considerado como um meio de prova não tradicional, que tem sua 
valoração ditada por regras legais específicas (cf. item 5.1.1, letra “a”, infra). 
273 Isso ocorre porque a paternidade é um fato que, por sua natureza, não pode ser confessado; o máximo 
que se concebe é a confissão dos fatos que conduzem à presunção de paternidade (por exemplo, a 
convivência do suposto pai com a mãe do autor da ação no período da concepção). Ainda assim, devido à 
indisponibilidade da matéria, entende-se que, em casos tais, a iniciativa probatória do juiz é aconselhável 
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jurídicos, qualquer forma de acordo ou consenso; a paternidade é um deles, como 

também o é, em linha de princípio, a imposição de sanção penal – e mesmo a de sanções 

não penais, às quais se apliquem os princípios do direito sancionatório em geral, como é 

o caso das punições administrativas e das sanções civis aos atos de improbidade, às quais, 

com identidade de razão, deve ser aplicado o mesmo raciocínio.274  

Ainda, mesmo no âmbito do processo civil, tendo em vista a valorização da 

verdade no processo, é aconselhável que se produzam outros meios de prova sobre os 

fatos que, apesar de não controvertidos, sejam inverossímeis ou incoerentes com o 

restante do conjunto probatório dos autos.  

A desnecessidade de prova referente aos fatos em cujo favor milita alguma 

presunção se refere às presunções legais de natureza relativa, porquanto, tratando-se de 

presunção absoluta, não há que se cogitar de necessidade ou desnecessidade de prova, 

porquanto a presunção absoluta é assunto de direito material.275 Neste sentido, as 

                                                                                                                                            
para, sempre que possível, evitar o julgamentos embasados em presunções ou no critério legal de 
distribuição do ônus da prova. Este entendimento é compartilhado, inclusive, por processualistas que 
defendem uma atuação apenas supletiva do juiz em matéria probatória, como é o caso de Arruda Alvim 
(cf., a propósito, o Manual de Direito Processual Civil, 15ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 
Segunda Parte, capítulo XVIII, nº 176, p. 937). 
274 Sobre a incidência dos princípios do direito penal e processual penal ao poder punitivo do Estado, 
confira-se a doutrina de Luís Roberto Barroso: “Nos dois últimos séculos, com o desenvolvimento do 
direito público e a expansão da ação punitiva do Estado com base em seu poder de polícia administrativa, 
doutrina e jurisprudência passaram a perceber que, embora em instâncias distintas, essa nova expressão do 
poder sancionatório do Estado – que vai até mesmo substituindo, em muitos campos, a repressão penal 
clássica – não é ontologicamente diferente do direito penal. Ao contrário, o direito administrativo punitivo 
é apenas mais uma forma de manifestação do chamado poder punitivo do Estado. Sua diferenciação 
relativamente ao direito penal é apenas de grau ou, muitas vezes, mera opção legislativa.” (A Prescrição 
Administrativa no Direito Brasileiro antes e depois da Lei n. º 9.873/99. Revista Diálogo Jurídico, ano I, 
vol. I, Salvador julho de 2001. Disponível em www.direitopublico.com.br/pdf_4/DIALOGO-JURIDICO-
04-JULHO-2001-LUIS-R-BARROSO.pdf., acesso em 30 de agosto de 2012). Convergentemente, Fábio 
Medina Osório: “a mais importante e fundamental consequência da suposta unidade de ‘ius puniendi’ do 
Estado é aplicação de princípios comuns ao direito penal e ao Direito Administrativo Sancionador, 
reforçando-se, nesse passo, as garantias individuais” (OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo 
Sancionador. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 102). E, no âmbito jurisprudencial: “A punição 
administrativa guarda evidente afinidade, estrutural e teleológica, com a sanção penal” (STJ, Resp 19.560-
0, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, disponível no endereço eletrônico http://www.stj.jus.br, acesso 
em 11.11.2012); “o Direito Penal lato sensu ou Direito Punitivo, é o gênero de que são espécies o Direito 
Criminal (Direito Penal stricto sensu) e o Direito Administrativo Punitivo” (TRF 2ª Região; Apelação Cível 
n.º 90.02.21214-3, D. J. 14/06/91, disponível em http://www.trf2.jus.br); “O Direito Administrativo 
Punitivo (interno ou disciplinar, e externo) é co-irmão do Direito Criminal, espécies do mesmo gênero.” 
(TRF 2ª Região, Apelação Cível n.º 90.02.17293-1, D.J. 14/06/91, disponível em http://www.trf2.jus.br). 
275 Como explica, acertadamente, Dinamarco, a presunção absoluta desvincula, a partir da norma de direito 
material, a existência do direito à demonstração de determinado fato: “As presunções absolutas consistem 
portanto em alterações da estrutura da norma ordinária em certos casos, acompanhadas das consequências 
jurídicas que sem elas não incidiriam (Luís Eulálio Bueno Vidigal). Só indiretamente essas disposições de 
direito material relacionam-se com o direito probatório, na medida em que, ao dispensar algum requisito, 
tornam irrelevantes os fatos que ordinariamente seriam relevantes. Não se trata de provar a boa-fé e o justo 
título no usucapião extraordinário (CC, art. 1.238) porque com ou sem esses predicados a posse de quinze 
anos proporciona a prescrição aquisitiva; não se prova o consilium fraudis nas alienações a título gracioso, 



 112 

presunções legais relativas restringem, em princípio, o thema probandum, liberando o 

interessado de produzir prova quanto ao fato presumido; o fato indiciante, porém, em que 

se assenta a presunção legal, deve ser demonstrado.276 A prova em contrário ao fato 

presumido, porém, não está vedada; pode o interessado produzi-la, de forma a afastar a 

presunção. Desse modo, as presunções relativas atuam sobre delimitação do thema 

probandum, estabelecendo a desnecessidade inicial de prova do fato presumido, e sobre 

as regras de distribuição do ônus da prova, alterando-as ou reforçando-as.277 

 

2.4.2. Especificidades do thema probandum no processo penal 

 

No processo penal, o thema probandum se afina com o próprio objetivo da 

jurisdição exercida nesta sede.  

José Henrique Pierangelli afirma, a propósito, com apoio na lição de Eugenio 

Florian, que o objetivo da ação penal é fazer com que se determine a verdade a propósito 

de um delito que se diz cometido e que se imputa a determinada pessoa, com a 

possibilidade de se concluir se o fato existiu ou não, ou que não se trata de delito, ou que 

o acusado não o cometeu nem dele participou. 278 

                                                                                                                                            
porque esse ato será sancionado de ineficácia ainda quando não tenha acontecido o conluio fraudulento; 
nem se discutirá no processo a efetiva autorização para a prática dos atos indicados no art 1.643 do Código 
Civil, porque a autorização é dispensada etc. Como todos os fatos irrelevantes perante o direito material, 
esses são excluídos do objeto da prova” (Instituições de Direito Processual Civil. Volume III. op. cit., 
Capítulo LXV, nº 824, p. 117-118). No mesmo e idêntico sentido: MOREIRA, José Carlos Barbosa. As 
presunções e a prova. Temas de Direito processual civil. Primeira série. São Paulo: Saraiva, 1988, pp. 55 
e ss.; id., Anotações sobre o título “Da Prova” no Código Civil. Temas de Direito Processual Civil. Nona 
Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 147; GRECO, Leonardo. A prova no processo civil: do Código de 1973 
ao novo Código Civil, op. cit, p. 378, entre outros. 
276 Assim, por exemplo, deverá ser anexada aos autos do processo a prova do pagamento do principal, a fim 
de se presumirem quitadas as parcelas acessórias. 
277 BADARÓ, Gustavo Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, op. cit., Capítulo 5, item 5.4.2, pp. 
264-268. 
278 PIERANGELLI, José Henrique. Da prova indiciária. Revista dos Tribunais, vol. 610, ano 75, agosto de 
1986, p. 284; a citação de Eugenio Florian foi extraída pelo citado autor de FLORIAN, Eugenio. Elementos 
de derecho procesal penal. Trad. Espanhola de L. Prieto Castro. Barcelona: Bosch, s/d, p. 173. Na 
sequência desse raciocínio, o autor pondera: “Como já se deduziu, toda a ação penal tem uma base em um 
delito cuja autoria é atribuída a alguém. Esclarecer aquele fato, investigar a verdade do que efetivamente 
aconteceu, para, ao depois, atribuir ao autor e aos co-autores, quando houver, constitui função precípua do 
processo penal. E o meio de se buscar a verdade, na qual se fundamenta a decisão judicial ou o decisum – 
portanto, o pressuposto da decisão manifestada – é a prova”. (op. cit., p. 284). 
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O fato principal e os fatos secundários que são tema da prova no direito 

processual penal podem ser muito bem delineados,279 pois a verdade que se persegue no 

âmbito penal se refere aos elementos do crime e aos respectivos fatos extintivos, bem 

como àqueles fatos e circunstâncias que, de alguma forma, influenciam na punição ou 

não do agente e, se for o caso, na mensuração da pena.  

Em sentido análogo, recorrendo à expressa previsão do Codice di Procedura 

Penale, Paolo Tonini observa que:  

“No processo penal, o fato a ser provado (também denominado thema 
probandum) é previsto no art. 187 do CPP [italiano], são objeto de 
prova os fatos que se referem à imputação, à punibilidade e à 
determinação da pena. São, ainda, objeto de prova os fatos que 
dependem da aplicação de normas processuais (art. 187, inciso 2, do 
CPP [italiano]); trata-se, por exemplo, dos fatos que servem para 
estabelecer a credibilidade de uma pessoa que presta declarações (art. 
194, inciso 2, do CPP [italiano]).” 280 

Pierangelli chega a classificar as provas penais em positivas e negativas: 

enquanto as primeiras “apresentam-se quando o objetivo ou thema probandum consiste 

em um fato que tende a dar crédito acerca da existência de um delito ou de circunstância 

a ele vinculada”; as provas negativas buscam demonstrar “a inexistência do fato ou a 
                                                
279 Trata-se, em verdade, de exigência que decorre não apenas das peculiaridades do objeto no processo 
penal, mas também da concepção de contraditório e ampla defesa nesta sede. A descrição vaga ou 
imprecisa dos fatos pode inclusive acarretar a inépcia da denúncia e o trancamento da ação penal. Nesta 
linha, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “A Constituição da República, no art. 5º, inc. LV, assegura o 
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Dentre tais meios, o Pacto de São 
José da Costa Rica prevê, no art. 8º, 2, b, a garantia judicial da comunicação prévia e pormenorizada ao 
acusado da acusação formulada. (...). Escusaria lembrar que o Código de Processo Penal determina, no art. 
41, que deva a acusação conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, (...). Além 
de clara, tem, pois, de ser completa, minuciosa, explícita e, assim, efetiva. Por meio da inicial, o acusado 
deve ficar ciente do ilícito que lhe é imputado e de todos os elementos de prova que sustentam a imputação 
para que possa preparar a defesa. O direito de conhecer a acusação constitui, dessa forma, requisito 
necessário ao pleno exercício do direito de defesa e ao desenvolvimento do próprio contraditório. Ora, a 
denúncia formulada contra o paciente é deveras inepta, porque contém narração incongruente”. (STF, 2ª 
Turma, HC nº. 88.359/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 14.11.2006, disponível em disponível em 
http://www.stf.jus.br, acesso em 20.11.2012). E, igualmente, o Superior Tribunal de Justiça: “A exigência 
legal de a denúncia criminal conter a descrição pormenorizada da conduta do indivíduo acusado tem a 
função primária de ensejar o exercício jurisdicional penal de forma segura e, portanto, justa, bem como 
garantir o direito de ampla defesa que é consectário da ação penal, entendendo-se que a falta dessa 
descrição pormenorizada ou mesmo a presença de descrição defeituosa, fantasiosa ou incompleta, além de 
tolher a jurisdição penal, sacrifica o pleno exercício das prerrogativas defensivas (...)”. (STJ, 5ª Turma, 
REsp nº. 987.444/RN,Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 6.10.2008, disponível em 
http://www.stj.jus.br, acesso em 20.11.2012). No mesmo sentido, tem-se que: “se a inicial acusatória não 
descreve minimamente todas as condutas supostamente delituosas, ela é considerada inepta em sua parte 
defeituosa, pois impede o efetivo exercício da ampla defesa pelo acusado, que deve se defender dos fatos 
narrados, ainda que sucintamente, na exordial” (STJ, 5ª Turma, HC 181773, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 
23.8.2011, DJE 5.9.2011). E ainda: STJ, 5ª Turma, RHC 23727, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 7.12.2010, Dje 
17.12.2010 e STJ, 6ª Turma, HC 75930, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.4.2012, Dje 14.5.2012, 
todos disponíveis em http://www.stj.jus.br, acesso em 20.11.2012. 
280 A prova no processo penal italiano, op. cit., Capítulo II, Item 2.2.1, pp. 52-53. 
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exclusão da responsabilidade penal do acusado”.281 Esta classificação ilustra bem como a 

finalidade do processo penal pode refletir sobre delimitação do thema probandum.282 

Esta quase invariabilidade dos fatos probandos principais e secundários é 

determinada pelo objetivo peculiar do processo penal. Em suma, busca-se, na atividade 

probatória penal, a demonstração dos fatos constitutivos do direito de punir do Estado. 

Este objetivo é o ponto de partida para o estudo das provas no processo penal, e irá 

refletir de maneira peculiar em toda a sistemática da prova, em especial no estudo das 

provas em espécie, em que ganham ênfase, por exemplo, os meios e procedimentos 

destinados à demonstração da autoria de determinado fato, em toda a sua 

complexidade.283  

Por fim, no processo penal, não existe, no sentido técnico da palavra, uma 

repartição ou distribuição do ônus da prova. Os fatos principais e secundários, relativos à 

demonstração dos pressupostos do exercício do direito de punir, devem ser demonstrados 

pelo órgão acusador, operando a dúvida em benefício do réu (in dubio pro reo). Por tal 

razão, diversamente do que ocorre no processo civil, a atividade probatória dificilmente 

será limitada por presunções legais, decorrentes, por exemplo, do comportamento das 

partes.284  

Uma presunção legal que estabelecesse a desnecessidade de prova do delito 

ou da culpabilidade, ou que alterasse o ônus unilateralmente imposto à acusação de 

                                                
281 PIERANGELLI, José Henrique. Da prova indiciária. Revista dos Tribunais, vol. 610, ano 75, agosto 
de 1986, p. 285. 
282 Ainda, sob a perspectiva do in dubio pro reo e do nível de constatação exigido para a demonstração do 
thema probandum no processo penal, será visto oportunamente (Capítulo IX, item 9.3, infra) que a 
demonstração da culpa - aqui referida num sentido amplo, de verificação dos fatos que determinam a 
condenação - é exigida mediante prova além da dúvida razoável, o que conduz à ilação de que, em verdade, 
o juízo penal não recai sobre a inocência, mas, tão somente, sobre a culpa (Assim, FERRUA, Paolo. Il 
giudizio penale: fatto e valore giuridico. In: ILLUMINATTI, Giulio et all. La prova nel dibattimento 
penale. Torino: G. Giappichelli, 2007, pp. 318; 381). Esta é, porém, apenas uma forma de se dizer que o 
resultado condenatório depende da prova da culpa, ao passo que a inocência não demanda prova cabal. A 
prova da inocência não está excluída do juízo penal e, por ser a negativa lógica da culpa, está incluída no 
thema probandum; ela apenas não é imprescindível à sentença absolutória.  
283 A prova da autoria assume relevo quando se trata dos aspectos processuais e procedimentais do 
reconhecimento. Por razões até mesmo científicas, como a necessidade de se evitar a indução daquele que 
efetua o reconhecimento, é preciso estabelecer etapas que permitam a efetiva identificação do agente, tais 
como: a prévia descrição do suspeito, a necessidade de situá-lo entre sujeitos que tenham características 
físicas semelhantes etc.. Inobservado o procedimento adequado, a identificação do acusado pode ficar 
comprometida pela ilicitude da prova irritual. Já no processo civil, não é tão comum a rejeição do meio de 
prova irritualmente produzido, porquanto não há estigmatização de uma das partes como há, no processo 
penal, a estigmatização do réu a ser reconhecido. Este assunto será melhor abordado no capítulo destinado 
à análise da tipicidade ou atipicidade probatória. 
284 Sobretudo se tais presunções prejudicarem o réu, o que violaria o direito ao silêncio e à não 
autoincriminação (v. item 1.2.3, supra). 
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demonstrar tais fatos, violaria o direito de defesa do réu e princípio da presunção de 

inocência. Logo, salvo nas hipóteses de prova de fatos dirimentes285 ou de prova 

instrumental (prova sobre a prova, que incida, por exemplo, sobre a credibilidade de 

testemunhas ou diga respeito à suspeição do perito), dificilmente se poderá cogitar de 

normas que estabeleçam presunções relativas no âmbito do processo penal, alterando ou 

limitando o thema probandum. 286 

 

2.4.3 Notas finais sobre o thema probandum nos processos civil e penal 

 

À guisa de conclusão sobre as especificidades do thema probandum no 

processo civil e no processo penal, afigura-se necessário esclarecer que as distinções 

analisadas nos tópicos precedentes não justificam a aplicação da doutrina da prioridade 

local.  

Ao contrário, parece que as especificidades analisadas correspondem, pura e 

simplesmente, à diversidade dos temas debatidos num e noutro juízo, o que bem poderia 

ser verificado, v.g., entre processos civis que versassem controvérsias materiais muito 

distintas. 

Em alguns pontos, ressaltou-se, porém, a diversidade de tratamento do thema 

probandum, o que, porém, não guarda relação estreita com este; cuida-se, antes, de 

matéria afeita à atividade probatória propriamente dita, bem como da incidência desigual 

das limitações probatórias nos processos civil e penal. Enquadram-se nesta situação as 

disparidades pertinentes à aplicação das presunções legais, à força probatória da 

confissão e à distribuição dos riscos de erro nos processos civil e penal. 

Sobre estas diferenças – que serão analisadas oportunamente –, incide a 

doutrina da prioridade local, preconizada por Dworkin nas hipóteses em que haja 

utilidade prática e teórica na compartimentalização do direito.  

                                                
285 Neste caso, a presunção operaria em reforço – e não em alteração – à imposição do ônus unilateral da 
prova à acusação. Isto ocorre porque, mesmo quanto à existência das dirimentes, a dúvida favorece o réu, 
que deverá presumir-se inocente. Logo, uma presunção que reforce a existência da dirimente atua no 
mesmo sentido da norma já existente sobre o ônus da prova. 
286 Giuseppe Bettiol assinala que as presunções legais relativas são cada vez mais raras em matéria penal 
(Sulle presunzioni nel diritto e nella procedura penale. In: Scritti giuridici. Tomo I. Padova: Cedam, 1966, 
p. 345). 
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Contudo, no que concerne, estritamente, ao thema probandum, não se 

vislumbra qualquer para o estudo segmentado do tema. Ao contrário, observa-se 

integridade conceitual do objeto da prova e do thema probandum.  As particularidades 

analisadas são, por seu turno, ditadas pela disparidade de relações jurídicas materiais 

subjacentes a cada processo, o que não parece suficiente para atrair a incidência da 

doutrina da prioridade local.287   

  

  

                                                
287 Consoante se discorreu no item 1.1, supra, a incidência da doutrina da prioridade local faz-se 
necessária diante da diversidade de princípios morais, jurídicos e políticos que embasem o estudo de 
determinado instituto, o que não se verifica na análise das peculiaridades do thema probandum do processo 
civil e do processo penal. Ao contrário, estas especificidades decorrem de razões puramente contingenciais. 
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Capítulo III 

 Sobre os sistemas de valoração nos ordenamentos de civil law:  

evolução histórica e superação da dicotomia simplista entre provas 

legais e livre convencimento 

 

3.1. Considerações iniciais 

 

Ultrapassadas as considerações sobre os aspectos gerais do direito 

probatório, cumpre analisar de maneira mais aprofundada os sistemas de valoração 

existentes na história dos processos civil e penal dos ordenamentos de civil law, com o 

objetivo de estabelecer algumas conclusões parciais, que servirão de premissa à análise 

das limitações incidentes sobre a livre persuasão racional.  

Busca-se, com este capítulo, compreender como se deu, historicamente, a 

evolução para o sistema da livre persuasão racional. Na medida do possível, esta análise 

será feita de maneira a oferecer uma visão comparativa do tema entre os processos civil e 

penal. Ao final, serão analisados o estágio atual e as perspectivas desse sistema de 

valoração em ambos os processos.  
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3.2. Dos sistemas de apreciação adotados no direito romano e no direito 

medieval288 

 

É possível afirmar, em retrospectiva breve, que os romanos, no ápice do 

sistema jurídico que implementaram – entre o período pré-clássico e o clássico – , 

adotaram o sistema do livre – e íntimo – convencimento do julgador na avaliação dos 

meios probatórios.  

Esse sistema de íntima convicção, longe de refletir uma opção jurídica 

madura, resultava de diversos fatores, todos relacionados com o estágio evolutivo do 

“processo”289 no ordo iudiciorum privatorum.290 Entre eles, destacam-se: a natureza 

eminentemente privatista desse sistema291; a legitimação do juiz privado – cidadão 

romano e representante do povo – livre para decidir, de maneira desmotivada e 

irrecorrível; a ausência de autonomia do direito processual, cujos institutos jurídicos 

começaram a se desenvolver nesse período, porém, exclusivamente voltados à definição 

do direito (fase in iure), sem uma preocupação com as questões de fato (fase apud 

iudicem) decididas pelo juiz privado; a falta de conscientização dos jurisconsultos e do 

                                                
288 O objetivo desse tópico é indicar os antecedentes da teoria da prova, como concebida na modernidade. 
Por isso, e também devido à dificuldade de delinear, nesses períodos, os contornos exatos que 
diferenciavam os processos civil e penal, a exposição fará referência ao direito probatório de forma geral, 
com algumas observações sobre aspectos especificamente ligados aos processos civil ou penal. Quanto à 
inexistência de uma clara distinção entre processo civil e penal na transição para a Idade Média, cf. 
TARUFFO, Michele. La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti. Roma: Laterza, 2009, p. 9 
(referência específica ao direito longobardo); WALTER, Gerhard. Libre apreciación de la prueba. 
Investigación acerca del significado, las condiciones y limites del libre convencimiento judicial. 
Tradução de Tomás Banzhaf. Bogotá: Editorial Temis Libería, 1985, p. 21 (a linha divisória entre o direito 
civil e penal em Roma tinha contornos diversos aos da atualidade, pois muitos dos temas que hoje se 
incluem no direito penal material pertenciam ao direito privado, sob a forma dos ‘delicta privata’); e p. 31 
(sobre o processo canônico e a inexistência de distinção radical entre processo civil e penal). 
289 Segundo Aloísio Surgik a expressão “processo” deve ser lida com reservas, por ser, a rigor, inadequada, 
já que Roma não conheceu o processo no sentido que se lhe atribui a moderna terminologia jurídica; 
“falava-se em ius e actio, conceitos inseparáveis, eis que só podia ter um ius quem tivesse uma actio e só 
existia uma actio quando houvesse um ius, assim reconhecido pela avaliação do pretor.” (Lineamentos do 
Processo Civil Romano. Curitiba: Edições Livro é Cultura, 1990, p. 11). 
290 Designa-se por ordo iudiciorum privatorum o período inicial do “processo” romano, em que 
predominaram os sistemas das legis actiones e do processo formular. Prevalecia, então, a atuação privada 
no âmbito do processo, diversamente do que viria a ocorrer com a extraordinaria cognitio, de natureza 
preponderantemente pública. O procedimento era bipartido: a fase in iure se desenvolvia perante o 
magistrado (funcionário público), que analisava a pretensão formulada pelo autor à luz do direito vigente 
(iurisdictio), sem averiguar a veracidade dos fatos alegados; e a fase apud iudicem, perante o juiz ou árbitro 
(cidadão), que examinava as provas produzidas pelas partes e, a partir do resultado da instrução, proferia a 
sententia, nos limites estabelecidos pelo iudex na fase anterior (KASER, Max. Derecho Romano Privado. 
5ª ed. Madrid: Instituto Editorial Reus, 1968, p. 355). 
291 A publicização do processo viria com a gradual inserção da cognitio extra ordinem, a partir da 
instauração do Principado. 
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Estado sobre a importância das questões de fato, negligenciadas em detrimento da 

valorização do direito privado (material) e dos elementos jurídicos do direito 

processual;292 a consequente ausência de normas objetivas que versassem sobre a 

matéria, fossem escritas ou costumeiras; e, por fim, o relevantíssimo papel exercido pela 

retórica na valoração dos juízos de fato.293 

O juiz privado possuía plena liberdade para julgar secundum eventum 

conscientiam, pois não estava vinculado a regras jurídicas voltadas à admissão, produção 

ou valoração das provas; e poderia levar em conta, não apenas as provas trazidas pelas 

partes, mas também – ante à ausência de vedação de utilização da ciência privada – o 

próprio conhecimento pessoal sobre fatos ou características sociais e morais das partes. 

Devido à inexistência de regras vinculativas quanto à distribuição do ônus da prova,294 as 

hipóteses de incerteza fática eram solucionadas pelo juiz com a declaração de que “a 

questão não me parece clara” (mihi non liquet). 295 

                                                
292 Para J. P. Levy, a explicação do silêncio dos jurisconsultos reside no desprezo que estes demonstravam 
pelas questões de fato, deixadas aos práticos que, por sua vez, preocupavam-se com a eloquência e com as 
defesas bem sucedidas, e não com aspectos técnicos jurídicos (La formation de la théorie romaine des 
preuves. Studi in Onore di Siro Solazzi nel Cinquantesimo Anniversario del suo Insegnamento 
Universitario (1899-1948). Napoli: Jovene, 1948, p. 430). 
293 Segundo Antonio Tozzi, o imenso contraste entre, de um lado, o alto grau de desenvolvimento dos 
institutos de direito material privado e de alguns aspectos formais do processo, e, de outro, o tratamento da 
matéria probatória de forma quase que primitiva, pode ser explicado: 1º) pela evolução e transformação do 
direito privado centrada na actio; e 2º) pela importância dessa evolução, concomitante à expansão do 
domínio de Roma à paralela transformação da economia e dos costumes, que polarizou quase que por 
inteiro a atenção dos juristas e do Estado na substância jurídica e nos institutos processuais que favoreciam 
esse movimento. Os juristas romanos teriam, então, concentrado todos os seus esforços na adequação do 
direito privado e na conformação das estruturas processuais da fase in iure à nova conjuntura social e 
política. O Estado conferiu prioridade às questões jurídicas, tanto substanciais como processuais, por não 
ter interesse imediato na elaboração de normas abstratas acerca da admissibilidade e valoração das provas. 
As fontes de direito no período clássico, sobretudo no sub-período pré-clássico, também teriam contribuído 
para a ausência de elaboração de normas abstratas sobre o direito probatório, já que nem as leis elaboradas 
pelos comícios nem os plebiscitos e, em seguida, os senatus consulta, tiveram grande importância na 
formação do direito privado. O mesmo se pode dizer das constituições imperiais que, no início do 
subperíodo clássico, ainda eram formas incipientes de produção do direito. Por isso, o direito privado 
romano não se apresentava ainda como um sistema de preceitos positivos, rigorosamente formulados de 
modo abstrato e formal; ao contrário, constituía-se como um direito não escrito, cujos principais fatores de 
evolução foram historicamente representados pela interpretatio prudentium e pela obra dos pretores, então 
com funções criativas amplas. Posteriormente, no subperíodo clássico, a criatividade dos pretores seria 
limitada à mera aplicação da lei. (L’ Evoluzione del giudizio di fatto nel processo romano. Rivista di 
diritto processuale civile, vol. XVII, parte I. Padova: CEDAM, 1940, pp. 148-155). 
294 O ônus da prova começa a existir como um princípio retórico, baseado numa teoria das presunções e na 
lógica do provável, porém não se trata, em princípio de regra vinculativa ou substitutiva do non liquet (cf., 
GIULIANI, Alessandro. Prova (filosofia), op. cit., p. 533). 
295 LOMBARDO, Luigi, La prova giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo. 
Milano: Giuffrè, 1999, pp. 10-11. Confiram-se, ainda: TOZZI, Antonio. L’Evoluzione del giudizio di 
fatto nel processo romano, op. cit., p. 146, NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del 
giudice, op. cit., p. 100. 
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Conviveram, no subperíodo pré-clássico e em grande parte do período 

clássico, quando ainda prevalecia o ordo iudiciorum privatorum, a liberdade do 

magistrado-funcionário para elaborar o direito (direito pretoriano); a autonomia das 

partes no que concerne à argumentação e comprovação dos fatos e a liberdade do juiz 

privado na apreciação das provas.  

Esta conformação revela que o livre convencimento não está atrelado, 

necessariamente, a uma forma autoritária de processo, e menos ainda à necessária 

limitação da autonomia das partes. 

Somente no período em que predominou a extraordinaria cognitio (pós-

clássico ou justinianeu) Roma se deparou com o surgimento de normas de valoração 

probatória, com limitações à atividade de apreciação do juiz e, também, à atividade das 

partes, sem que se permitisse cogitar, contudo, de um sistema vinculante de provas 

legais.  

Tais restrições – determinadas, em parte pela codificação do direito clássico, 

que incorporou preceitos dos tratados de retórica, em parte pelo próprio fortalecimento 

do aparato estatal e pela necessidade de se imprimir certo controle à atuação 

jurisdicional296 – viriam a ser, noutro contexto político e social, incrementadas pelos 

influxos dos povos germânicos, e gradativamente incorporadas pelo direito romano-

canônico.297 Daí serem as regras sobre provas surgidas no baixo Império Romano 

                                                
296 Alguns eventos históricos foram decisivos à transformação do sistema probatório: a instauração do 
Dominato a partir de meados do século III d. C., cuja estrutura altamente hierarquizada contribuiu para a 
regulamentação do direito, inclusive no campo probatório; a conversão do imperador Constantino (306-
337) ao Cristianismo, no início do IV século, fato que também refletiu no sistema probatório romano, em 
termos de valoração de determinados meios de prova (sobre o tema, ver, por tudo e por todos, MORAES, 
José Rubens de. Sociedade e verdade – evolução histórica da prova. Tese apresentada à Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, sob a orientação do prof. José Rogério Cruz e Tucci. São Paulo: 
2008, pp. 208 e ss.). Naturalmente que os reflexos produzidos por tais eventos não foram observados de 
imediato, mas é possível verificar alguma regulamentação do direito probatório já na legislação de 
Diocleciano e Maximiano, em que se positivam as máximas sobre o ônus da prova já conhecidas no 
período clássico e se encontram também normas que permitem a manter a validade de um ato jurídico ainda 
que celebrado sem a observância do instrumento adequado (Cf. LEVY, La formation de la théorie romaine 
des preuves , op. cit., p. 430). 
297 Não é demais frisar que esta incorporação não se deu, automaticamente, na passagem para o período 
medieval. Conforme registra Alessandro Giuliani, o “ordo iudiciarius” medieval pode ser subdividido em 
duas fases: a primeira (modelo puro de ordem isonômica), dominada pela retórica, em que a prova ainda 
estava relacionada à atividade argumentativa, e em que predomina a liberdade de valoração do material 
probatório secundum conscientizam; após progressivo triunfo da obrigação de julgar iuxta alligata et 
probata, a segunda fase (ordem assimétrica), é dominada pela lógica e pela técnica, e a prova é regida pelos 
conhecidos princípios do direito romano-canônico (Giuliani, Alessandro. Prova (filosofia), op. cit., pp. 529-
531).  
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consideradas o primeiro passo para a construção de uma teoria geral da prova no período 

medieval. 

Neste ponto, é preciso atentar para a dificuldade de se precisarem as 

características dos sistemas de valoração nas fases de transição que permearam o 

processo romano. A verificação de sistemas impuros de provas legais ou de livre 

convicção conduziu a diversas interpretações, como a que vislumbra, no subperíodo pós-

clássico, um sistema de persuasão racional,298 compreendido como um sistema misto, em 

que vige a livre convicção como regra geral, permeada por excepcionais regras de prova 

legal ou por máximas de experiência pautadas na racionalidade.  

Deste modo, as opiniões oscilam em caracterizar as máximas sobre a eficácia 

e valoração dos meios de prova simplesmente como uma fase inicial do sistema de provas 

legais ou como um sistema verdadeiramente misto, que alguns classificam como livre 

persuasão racional. 299 

De qualquer sorte, deve-se ponderar que dificilmente o conceito de 

persuasão racional que seria aplicável ao processo romano do pós-clássico coincidiria 

com aquele adotado contemporaneamente, já que, além das variadas concepções que 

concorrem para tal classificação, a própria noção de racionalidade sofreu transformações 

no decorrer dos séculos.300 

Ademais, quando se cogita da análise dos sistemas probatórios no curso da 

história, é imprescindível ter em mente que, até a decadência do Império Romano, não 

havia sido sistematizada uma teoria das provas nos moldes da atualidade. A prova ainda 

                                                
298 Assim, diz Lessona que, de maneira sintética e geral, pode ser dito que o direito romano observou 
inicialmente o íntimo convencimento, mas que a persuasão racional teria se operado no direito imperial, a 
partir das regras que limitavam, de vários modos, a livre apreciação das provas (LESSONA, Carlo. Teoría 
general da prueba en derecho civil o exposición comparada de los principios de la prueba y sus 
diversas aplicaciones en Italia, Francia, Alemana etc. Tradução espanhola de Enrique Aguilera de Paz. 
Madrid: Instituto Editorial Réus, 1957, p. 355, n. 328 bis). 
299 Embora não haja fontes seguras para constatar de forma precisa a correção dessa tese, deve-se ponderar, 
como argumento favorável à adoção da livre persuasão racional no período pós-clássico, que a 
extraordinaria cognitio teve na apelação a principal forma de controle, pelo imperador, da atividade de 
aplicação do direito por seus delegados. Desta forma, as sentenças, por suscetíveis de recurso, 
provavelmente passaram a ser fundamentadas, o que autoriza a compreensão de alguns preceitos, como o 
da distribuição do ônus probatório como norma de julgamento. Aliás, o sibi non liquere era incompatível 
com o múnus público exercido pelo magistrado da cognitio extraordinem (MICHELI, Gian Antonio. 
L’onere della prova. Padova: CEDAM, 1966, p. 22), o que induz à necessidade de se estabelecerem 
critérios lógicos para a formação do convencimento judicial.  
300 Sobre a evolução do raciocínio jurídico-probatório, vide LOMBARDO, La prova giudiziale. 
Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo, op. cit., passim, e, de maneira mais ampla, 
PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica. Tradução Virgínia K. Pupi. Revisão da tradução Maria Ermentina 
de Almeida Pedro Galvão. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, passim. 
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não era concebida de forma idêntica àquela da modernidade.301 Somente a partir do 

século IV é possível afirmar a existência de um início de fundamentação para uma teoria 

das provas; na opinião de Jean Philippe Levy, os romanos apenas impulsionaram, 

embora de forma limitada e inacabada, tal teoria.302 

Para os sistemas probatórios continentais, os influxos do processo romano 

pós-clássico, justinianeu e bizantino foram determinantes na elaboração da teoria da 

prova; começam, então, “a penetrar os primeiros signos do método ‘numérico’ e 

apriorístico de valoração das provas (acompanhado de uma crescente desconfiança em 

relação à prova testemunhal e da preferência pela prova escrita).” 303 

Explica Surgik que, a partir do período pós-clássico e justinianeu – época da 

oficialização da cognitio extra ordinem – , o magistrado-funcionário tinha por ofício 

atuar em representação do poder imperial, o que o impedia de proceder com a mesma 

liberdade, na valoração dos elementos de prova que o juiz privado no período clássico. O 

julgador começa a ficar adstrito a certas normas e disciplinas legalmente estabelecidas, 

que fixavam valor diverso aos elementos probatórios. Assim: “determina-se o grau de 

credibilidade de cada testemunha de acordo com sua condição social (C. 4, 20; Nov. 90, 

1); não se atribui valor ao testemunho dos hereges e dos judeus nas causas contra 

ortodoxos (C. 1, 5, 21, pr.), aplica-se a tortura nos casos de veracidade suspeita (Nov. 

90,1) e recorre-se ao juramento para reforçar o valor testemunhal dos mais humildes 

(humilliores)”, pois, com o progresso do cristianismo, o juramento ganha força nova, já 

                                                
301 Há, inclusive, uma certa dificuldade em se identificar, em alguns meios de prova do direito romano, 
finalidade e objetos semelhantes àqueles considerados pela ciência processual contemporânea. Nesse 
sentido, J. P. Levy enfatiza a frequência com que, principalmente nas primeiras fases do direito romano, as 
obras de retórica confundiam as noções de prova e de argumentação, dado que pode ser extraído do amplo 
rol de meios de prova, nem sempre destinados à finalidade semelhante àquelas estabelecidas na teoria 
moderna das provas. (LEVY, La formation de la théorie romaine des preuves, op. cit., p. 426-427). Outro 
fator que teria contribuído para a impossibilidade de uma compreensão das provas no sentido moderno diz 
respeito a inexistência, no direito romano, de uma distinção clara entre questões de fato e questões de 
direito (TOZZI, L’ Evoluzione del giudizio di fatto nel processo romano, op. cit., passim). Em sentido 
parcialmente diverso, Luigi Lombardo pondera que a bipartição do processo no ordo iudiciorum 
privatorum continha uma divisão rudimentar entre juízo de direito (feito pelo magistrado-funcionário, na 
fase in iure) e juízo de fato (feito pelo iudex privatus, na fase apud iudicem) (LOMBARDO, La prova 
giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo, op. cit., pp. 5-6). 
302 LEVY, La formation de la théorie romaine des preuves…, op. cit., p. 438. 
303 CAPPELLETTI, Mauro. Processo, ideologias e sociedade. Vol. II. Tradução, revisão e notas Hermes 
Zaneti Junior. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2010, pp. 121. Cf. também: MORAES, José 
Rubens de, Sociedade e verdade – evolução histórica da prova, op. cit., pp. 208 e ss.; Jean Philippe 
Levy, La formation de la théorie romaine des preuves, op. cit., pp. 430 e ss., com um apanhado minucioso 
das regras existentes sobre provas nas fontes romanas, desde o período clássico até o justinianeu.  
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que o perjúrio é considerado falta religiosa grave. 304 305 Neste período, começa a se 

delinear uma teoria das presunções.306 

A tarifação e hierarquização das provas teve seu “triunfo máximo” no 

processo medieval,307 mais especificamente no direito comum (romano-canônico) 

italiano. Anota Cappelletti que o sistema da prova legal nos ordenamentos europeus-

continentais é “fruto da fusão e transformação de elementos germânicos, rústicos e 

primitivos e que como tal resultavam inservíveis em uma sociedade mais evoluída” com 

elementos romanos, referentes ao sistema probatório pós-clássico. Essa espécie de 

acordo entre os elementos bárbaros e tardo-romanos, indubitavelmente influenciada 

pelos cânones religiosos, teria servido como uma “ponte de passagem” para a 

“concepção mais moderna que necessitou outros séculos de evolução”.308  

Não se pode, porém, considerar homogêneo o sistema de prova legal 

instaurado na Idade Média, já que foram diversos os critérios motivadores das regras de 

apreciação das provas. Por conseguinte, o conteúdo destas regras também se modificou 

significativamente no decorrer desse período. 

Ao analisar a influência do direito comum sobre o processual direito luso-

brasileiro, José Rubens de Moraes revela a percepção de dois momentos distintos no 

sistema probatório medieval, ambos permeados pela prova legal (assim entendidos 

aqueles meios de prova cuja eficácia e valor eram preestabelecidos e, muitas vezes, 

direcionados à demonstração de fatos específicos). O primeiro momento, em que a prova 

é irracional309, guiada por critérios sobrenaturais e metafísicos, teria sido influenciado 

pelas invasões bárbaras na fase de declínio do Império Romano. Já o segundo momento, 
                                                
304 Lineamentos do Processo Civil Romano. Curitiba: Edições Livro é Cultura, 1990, p. 125. 
305 A tendência de se estabelecerem normas objetivas para a admissibilidade e gradação valorativa da 
prova testemunhal no período justinianeu, confirmando máximas do direito clássico e normas sancionadas 
pelos imperadores que lhe antecederam, e agregando-se-lhes outras tantas é também noticiada por José 
Carlos Moreira Alves (Direito Romano. 14ª ed. São Paulo: Gen-Forense, 2008, p. 262), e Vittorio 
Scialoja (Procedimiento Civil Romano: ejercicio y defensa de los derechos. Tradução de Santiago 
Sentis Melendo e Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1954). Ainda 
de acordo com Moreira Alves, é perfeitamente possível estabelecer uma gradação valorativa entre as 
provas escritas no direito pós-clássico e justinianeu. 
306 SURGIK, Aloísio. Lineamentos do Processo Civil Romano, op. cit., p. 125; ALVES, José Carlos 
Moreira. Direito Romano, op. cit., p. 263. 
307 CAPPELLETTI, Mauro. Processo, ideologias e sociedade, op. cit., p. 129.  
308 Processo, ideologias e sociedade, op. cit., p. 129. 
309 Esclareça-se que a irracionalidade a que se faz referência é definida pelos parâmetros atuais, uma vez 
que, sob a perspectiva então vigente, é possível identificar justificativas racionais para estes mecanismos. 
Cf. TARUFFO, Michele. La semplice verità, op. cit., pp. 6-7, em que se alude a uma “racionalidade 
funcional” das ordálias, tendo em vista sua utilidade institucional como instrumento coercitivo que gozava 
de alta popularidade, o que pode ser explicado pelo caráter sagrado dos juízos de Deus, num ambiente 
impregnado pela fé religiosa.  
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no qual a prova legal é orientada por critérios racionais, numéricos ou justificados por 

elementos ideológicos, decorreria da fusão entre os particularismos germânicos com os 

estímulos provenientes da revalorização da cultura jurídica romana310 e da ascensão do 

catolicismo.311  

Como explica Moraes, as ordálias, provenientes da tradição visigótica, 

foram, em princípio, adotadas pela Igreja e justificadas pela crença religiosa na 

supremacia da vontade divina. Posteriormente, contudo, com o fortalecimento das 

instituições judiciais e da própria Igreja, fez-se necessária a desvinculação da prova dos 

fatos a fenômenos naturais e metafísicos, a fim de assegurar a credibilidade dos 

julgamentos e evitar arbitrariedades.312  

Para Lombardo, o abandono progressivo dos resíduos de provas irracionais 

importados das populações germânicas e a evolução do processo eclesiástico, sobretudo 

a partir da proibição das ordálias por Inocêncio III (Concílio de 1215), teriam conduzido, 

finalmente, à crise da noção retórico-argumentativa das provas, proveniente do direito 

romano.313 O papel ativo das partes – que, desde o período clássico, vinha perdendo 

                                                
310 Tenha-se presente que a partir da segunda metade do século XII ocorreu o renascimento jurídico 
atribuído à descoberta do Corpus justinianeu e ao estudo dos textos romanos, realizado, principalmente, em 
Bologna (Cf. TARUFFO, Michele. La semplice verità, op. cit., p. 15). 
311 Sociedade e verdade – evolução histórica da prova. op. cit., pp. 208 e ss. 
312 Idem ibidem. 
313 Cf. a posição parcialmente diversa de Taruffo (La semplice verità, op. cit., pp. 16 e ss.), que traça um 
panorama mais amplo das transformações sociais e econômicas antecedentes à “proibição” das ordálias. 
Cita, como principal efeito do desenvolvimento do comércio bizantino, do desenvolvimento da agricultura 
e da manufatura, a documentação das transações comerciais por escrito, que teria impulsionado a 
progressiva adoção de provas racionais no processo civil. De qualquer forma, na opinião de Taruffo, 
mesmo antes de tais transformações, as provas legais sobrenaturais não eram utilizadas sistematicamente, 
senão de maneira extraordinária e residual aos meios de prova tradicionais (depoimentos de testemunhas, 
juramento etc.). Além disso, o recurso aos juízos de Deus não possuíam função demonstrativa dos fatos; 
eram apenas mecanismos que conduziam à solução final da controvérsia.  
Com o recrudescimento do comércio, e mesmo após 1215, esta utilização excepcional das ordálias 
remanesceria até o início do século XIII, principalmente no processo penal de algumas regiões da Europa 
setentrional e central mais diretamente ligadas às tradições germânicas e à ética da cavalaria. 
Leia-se a síntese da conclusão de Taruffo: “Em certo sentido, portanto, a proibição emitida em 1215 
representava apenas o auge de uma longa evolução que havia sido impulsionada pelas transformações 
sociais e culturais que ocorreram principalmente durante os séculos XI e XII. Esta proibição foi importante 
para reduzir consideravelmente o uso das ordálias nas regiões onde elas ainda eram praticadas, mas é 
razoável supor que elas não foram abandonadas por serem irracionais, mas que começaram a ser 
consideradas irracionais na medida em que eram progressivamente abandonadas”. (La semplice verità, op. 
cit., p. 18 - Tradução livre. No original: “In un certo senso, quindi, il divieto emanato nel 1215 
rappresentava soltanto il momento finale di una lunga evoluzione che era stata accelerata dai mutamenti 
sociali e culturali che si erano verificati soprattutto nel corso dell’ XI e del XII secolo. Questo divieto fu 
importante al fine di ridurre in modo sostanziale il ricorso alle ordalie nelle zone in cui esse venivano 
ancora praticate, ma è ragionevole ritenere che esse non furono abbandonate perché erano irrazionali, ma 
che cominciarono ad essere considerate irrazionali proprio perché erano state progressivamente 
abbandonate”).  
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lugar para a atuação do magistrado imperial – foi suplantado pelo reforço da autoridade 

central da Igreja, empenhada na luta contra os hereges.  

Na esfera criminal, começou a se delinear um procedimento que não mais 

possuía natureza acusatória – no sentido de uma controvérsia entre acusador e acusado – 

, mas inquisitorial, porquanto instaurado e controlado pelo juiz, a quem era confiada a 

função de empreender uma busca unilateral da verdade quanto ao delito cometido. Cabia 

ao juiz, diz Lombardo, não apenas o poder de determinar de ofício a oitiva de 

testemunhas e a aquisição de outros meios de prova, pessoalmente ou por meio de 

funcionários por ele nomeados, mas também de proceder ao interrogatório do indiciado 

com vistas a obter a confissão, optima regina probatium, que deveria ser buscada por 

todos os meios, ainda que mediante tortura.314 Este momento histórico – coincidente com 

o que Moraes denomina segundo momento das provas legais315 – demonstra, com 

segurança, como as provas legais foram utilizadas na investigação e no processo 

criminais como instrumento autoritário para imposição do poder da Igreja, ainda que sob 

a justificativa da busca da verdade por métodos de índole científico-experimentais.  

Na sequência da noticiada transformação, Lombardo esclarece que a ideia da 

atuação ex officio do juiz penal na busca da verdade inspirou correlata modificação no 

processo civil: a produção das provas testemunhais se tornou uma prerrogativa exclusiva 

do juiz que, por temor de que as testemunhas pudessem ser intimidadas ou confundidas, 

tomava os depoimentos em segredo e na ausência das partes, documentando por escrito 

os atos praticados. As feições do processo civil, outrora de natureza pública e oral, em 

que a prova possuía índole retórico-argumentativa,316 modificam-se, surgindo um 

processo de natureza sigilosa e pautado pela forma escrita, com destaque para a função 

demonstrativa da prova.317  

                                                
314 LOMBARDO, La prova giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo, op. cit., 
pp. 14-15. 
315 MORAES, José Rubens de. Sociedade e verdade – evolução histórica da prova, op. cit, pp. 208 e ss.. 
316 Essa concepção argumentativa da prova, aludida por Lombardo, aparentemente incompatível com os 
juízos de Deus, que dependem exclusivamente do resultado das ordálias, é provavelmente explicada pela 
equiparação do processo a um duelo, com ênfase na participação das partes e, talvez, pelo caráter residual 
das ordálias (v. TARUFFO, La semplice verità... , op. cit., p. 9), que eram antecedidas por um 
procedimento que dava lugar à inquirição de testemunhas e ao juramento, nos moldes processo romano 
concebido no período pré-clássico.  
317 LOMBARDO, La prova giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo, op. cit., 
p. 16. Há fundadas razões para se acreditar que esta ingerência do juiz sobre o processo civil, embora 
presente, teria menor intensidade, e que a concentração de poderes não suprimiria a natureza do processo 
civil como um processo “de partes”. É o que se pode extrair, por ex., TARUFFO, La semplice verità..., op. 
cit., p. 29, onde o autor afirma a possibilidade de o juiz tomar a iniciativa probatória, mas deixa clara a 
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A contrapartida dos poderes concedidos ao juiz na busca da verdade 

consistia, justamente, na tarifação das provas, nos moldes concebidos pelos retóricos do 

direito romano pré-clássico e sistematizados nos períodos subsequentes.  

A vinculação do juiz às regras sobre provas legais era garantida pela 

aplicação da máxima “quod non est in actis non est in mundo” que, por sua vez, era 

viabilizada pela natureza escrita do processo.318 Em trecho que permite constatar a 

presença da distinção entre questões fáticas e jurídicas, Taruffo explica que, a partir do 

século XIII, o poder de atuar secundum conscientiam era permitido apenas para que o 

juiz pudesse suprir a argumentação jurídica defeituosa dos advogados das partes. Para as 

questões fáticas não havia esta possibilidade: as decisões sobre fatos deviam se respaldar 

somente nas alegações das partes e nas provas produzidas no curso do ordo 

probationum, vedada a utilização de conhecimento pessoal do juiz.319 Nisto não estava 

implicada qualquer restrição ao juiz, no sentido de conhecer apenas as provas produzidas 

pelas partes, nem qualquer limitação à iniciativa probatória. Impunha-se somente que a 

controvérsia fosse decidida com base nas provas produzidas no processo. 

 

 

                                                                                                                                            
preponderância da atividade das partes. Acresça-se às notícias históricas o equilíbrio entre as partes como 
um traço mais característico das disputas não-penais (de um modo geral), que torna mais provável a 
existência de “processo civil de partes”, ainda que perante um juiz ativo; em contrapartida, o processo 
penal adotado na inquisição continha invariavelmente um desequilíbrio inerente aos litigantes, 
concentrando-se a disputa na atuação do juiz, que muitas vezes concentrava as funções de acusar e julgar. 
318 Sobre a influência da forma escrita sobre o princípio de que a verdade decorre do que foi alegado e 
provado, confiram-se LOMBARDO, La prova giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel 
processo,. cit., p. 17, nota de rodapé nº 37; e CAPPELLETTI, Mauro, La testimonianza della parte nel 
sistema dell’oralità. Contributo alla teoria della utilizzazione probatoria del sapere delle parti nel 
processo civile. I. Milano: Giuffrè, 1962, p. 24 (“Deve-se observar, porém, que o triunfo da forma escrita - 
o quod est in actis non est in mondo, que implicava a nulidade da sentença fundada em elementos não 
emergentes dos autos - na medida em que visava assegurar que julgador não baseasse a decisão na própria 
‘ciência privada’, sem o conhecimento prévio das partes e excluído qualquer contraditório, representava um 
‘a imposição de um remédio para tutela do innocens litigator contra a injustiça e o arbítrio dos juízes e 
contra a sua parcialidade”. No original: “Va osservato, però, che il trionfo della scrittura – il principio quod 
est in actis non est in mondo, che implicava la nullità della sentenza che risultava fondata su elementi non 
emergenti dagli atti – nella misura in cui mirava ad assicurate che il giudice non ponesse a base della 
decisione la propria ‘scienza privata’, all’insaputa delle parti e al di fuori di ogni contradittorio, 
rappresentava ‘un rimedio posto a tutela dell’innocens litigator contro la iniquità e l’arbitrio dei giudici il 
contro la loro parzialità.”); Id. La oralidad y las pruebas en el proceso civil. Buenos Aires: Ediciones 
Juridicas Europa-America, 1972, p. 35 (com referência à decretal de 1216 do Papa Inocêncio III, da qual se 
extraía a nulidade insanável da sentença que não estivesse fundamentada em atos escritos). Já sobre a 
influência do critério das provas legais na estipulação desta máxima: SANTOS, Moacyr Amaral, Prova 
Judiciária no Cível e Comercial. V. 1. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1983, pp. 394-395, com remissão a 
outros autores.  
319 La semplice verità, op. cit., pp. 28-29. 
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3.3. Síntese e conclusões parciais sobre a evolução da teoria da prova no 

direito romano e medieval: superação de algumas premissas equivocadas 

 

Observa-se, da análise dos sistemas probatórios romano e medieval, que a 

influência das estruturas políticas sobre o sistema probatório não segue necessariamente 

a máxima de que os regimes mais autoritários ou centralizados politicamente outorgam 

ao magistrado maiores poderes no controle e na valoração da atividade probatória.  

Com efeito, sem pretender, ainda, distinguir a atividade probatória nos 

processos civil e penal – o que, nesta sede limitada, demandaria análise mais profunda 

das peculiaridades das tradições romanística e medieval –, o fato é que, especificamente 

no direito romano, as coisas funcionaram de maneira diametralmente oposta: a liberdade 

concedida ao juiz na avaliação dos fatos era tanto maior quanto menos concentrado fosse 

o poder estatal. Com a centralização política – a partir do período clássico e 

principalmente no pós-clássico – , o Império Romano se viu diante da necessidade de 

limitar os poderes do magistrado na valoração das provas, a partir da positivação de 

normas que previssem eficácia e valor determinado para cada meio de prova. Em 

contrapartida, aumentaram-se os poderes do juiz na condução da instrução, limitando a 

atividade – antes amplíssima – das partes na produção das provas.   

Por outro lado, se não se pode reputar correta a ilação de que os regimes 

autoritários tendem a conceder poderes amplos ao julgador na valoração das provas, 

também não é possível afirmar categoricamente que a estipulação de provas legais serve 

sempre ao propósito estatal de controlar o poder do magistrado. 

No que tange ao período medieval, os dois momentos em que foram 

aplicadas as provas legais diferem substancialmente entre si. A aplicação primitiva das 

provas legais, a partir da invocação de entidades sobrenaturais e fenômenos metafísicos 

coincide com o período das invasões bárbaras do declínio do Império Romano, em que 

as relações de poder eram ainda indefinidas e instáveis. As provas irracionais eram 

aplicadas mais no sentido de, a partir das crenças vigentes, regrar as soluções de 

conflitos. Acreditava-se que métodos como o duelo e as provas de fogo estavam aptos a 

propiciar a justiça divina. 

Já no segundo momento, em que, a partir do reflorescimento do direito 

romano, associado às particularidades dos direitos bárbaros e à influência da Igreja – 



 128 

momento, também, do surgimento do chamado ‘direito comum’ – , cogita-se de uma 

construção da teoria das provas legais racionais, como método científico válido à 

descoberta da verdade. Porém, pode-se perceber que esta construção teórica também 

serviu ao propósito de reforçar o poder da Igreja e viabilizar o controle dos senhores 

feudais sobre a atividade valorativa do julgador. 320 

Ademais, os relatos históricos sobre o sistema de provas legais medieval 

permitem concluir que este sistema comporta, pelo menos, duas concepções diversas, e 

de certo modo antagônicas: na origem, as provas legais se pautam na concepção retórico-

argumentativa de prova, mas logo são transportadas para uma justificativa de cunho 

sobrenatural, irracional321; num segundo momento, a prova legal é de ordem racional, 

inicialmente amparada em máximas da experiência vigentes à época que, 

gradativamente, se aproximam de critérios e objetivos semelhantes àqueles da 

experimentação científica (método indutivo).322  

                                                
320 “A rule of law da plena separação do juiz, e valoração legal a priori, abstraída das provas, trazia 
consigo desde logo a marca de um método novo e mais avançado de pensamento, baseado não mais no 
duelo e na ordália, mas em certas máximas de experiência consideradas válidas àquela época. Mas estas 
máximas, impostas como absolutas, excluídas portanto de um controle de validade no caso concreto, 
refletiam, na realidade, por sua vez, e cristalizavam, os preconceitos da época, a estratificação das classes e 
a hierarquia da sociedade feudal e municipal, bem como um método de pensamento tipicamente 
escolástico, apriorístico e abstrato, em nítido contraste com aquele método de pensamento empírico, 
científico, indutivo, que caracteriza para nós o que é a ‘era moderna’ .” (CAPPELLETTI, Mauro. La 
oralidad y las pruebas en el proceso civil, op. cit., p. 17 - tradução livre. No original: “La rule of law de 
la plena separación del juez, y de la valoración legal, a priori, abstracta de las pruebas, llevaba consigo 
desde luego la marca de un nuevo y más avanzado método de pensamiento, basado no ya sobre la batalla y 
sobre la ordalía, sino sobre ciertas máximas de experiencia consideradas válidas en aquella época. Pero 
estas máximas, impuestas como absolutas, sustraídas por tanto a un control de validez en el caso concreto, 
reflejaban en realidad, a su vez, y cristalizaban, los prejuicios de la época, la estructura clasista y jerárquica 
de la sociedad feudal e municipal, así como también un método de pensamiento típicamente escolástico, 
apriorístico, abstracto, en neto contraste con aquel método de pensamiento empírico, inductivo, científico, 
que estará destinado a caracterizar la que para nosotros es la ‘era moderna’. ”). 
321 Em reforço ao que é dito no texto, cf., a explicação de Carlo Furno, no sentido de que a antiga 
concepção germânica primitiva refletia no processo o sentimento de superstição mística que revestia as 
mais importantes atividades daquela gente. Tal sentimento partia da crença de que o poder de fazer justiça 
não era próprio dos homens, mas um atributo da divindade, onipotente e onisciente. Os juízos de Deus 
eram como que uma invocação ou um convite à divindade para se dignasse a manifestar, por sinais 
tangíveis, seus inescrutáveis desígnios. As provas de força ou de destreza (duelos, prova de fogo etc.) e 
afirmação solene do próprio direito (juramento com caráter sagrado, prestado geralmente por terceiros, 
chamados conjuradores ou compurgadores) eram métodos facilitadores da manifestação divina, e o 
resultado simbolizava a decisão, sem que houvesse meios de distinguir os fatos do direito. O juiz não tinha 
outra função que a de controlar a regularidade da prática das provas e do resultado respectivo (Teoria de la 
prueba legal, op. cit., Capítulo III, item 32, pp. 146-147).  
322 Em tal contexto, explica Lombardo, a concepção retórica é substituída por uma concepção científica ou 
técnica da prova, cujo ideal consistia na busca da verdade material, absoluta, objetiva ou impessoal. 
Vigorava a ideia de se poder adotar, no campo judicial, os mesmos procedimentos de investigação que 
vinham sendo experimentados no mundo científico. Nessa ótica, a prova era reduzida a um verdadeiro 
acertamento técnico, e sob esta perspectiva quaisquer limites à investigação dos fatos deveriam ser 
considerados irracionais e inaceitáveis; contudo, se de um lado foram concedidos ao juiz poderes 
amplíssimos para a colheita da prova, ainda que ex officio, de outro foram estabelecidas regras que 
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Disso deflui que, ainda no período considerado como a iniciação da 

elaboração de uma teoria geral da prova, alusivo à fase que os estudiosos, de um modo 

geral, convencionaram denominar de período das provas legais, o sistema de apreciação 

das provas, se bem que apresentasse características coincidentes, não guardou sempre 

idêntico fundamento nem se orientou por critérios homogêneos. 

Por fim, segundo os estudiosos, no período que antecede à Revolução 

Francesa, tanto o processo civil como o processo penal têm a produção da prova pautada 

na figura do órgão judicial, que detém amplos poderes na busca da “verdade”; a 

“verdade”, porém, é fruto da aplicação mecânica das normas sobre provas legais, que 

estabelecem o valor e a eficácia dos meios probatórios relativamente a fatos 

determinados, bem como a hierarquia entre estes meios. 

Por outro lado, à perda da natureza dialética do processo contrapõe-se a 

vedação de utilização da ciência privada do juiz, na medida em que a forma escrita, 

associada ao sistema de provas legais, permite que o fique juiz adstrito ao que fora 

alegado e provado pelas partes.  

Da aplicação dessa diretriz nos momentos históricos subsequentes, quando 

da retomada do livre convencimento, emergiria a distinção entre livre convencimento 

secundum eventum conscientiam, praticado no período romano do ordo iudiciorum 

privatorum, e livre convencimento secundum alligata e probata. 

 

3.4. A Idade Moderna e o ressurgimento do livre convencimento 

 

Como visto no tópico precedente, não apenas a contraposição entre livre 

convencimento e provas legais é insuficiente para explicar os sistemas de apreciação das 

provas aplicados até a Idade Média, como também as razões políticas subjacentes à 

escolha destes sistemas são vagas e, muitas das vezes, generalistas. 

Isto se aplica aos sistemas verificados no florescer e transcurso da idade 

moderna até a época contemporânea. A partir da modernidade, porém, há que se 

acrescentar uma importante consideração, qual seja, a de que a análise generalista dos 
                                                                                                                                            
impediam o arbítrio do julgador, a partir da preventiva valoração prévia dos específicos meios de prova 
(LOMBARDO, La prova giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo, op. cit., 
pp. 16-19). 
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sistemas também não leva em consideração as peculiaridades dos processos civil e penal, 

que começam a se delinear de maneira cada vez mais nítida.  

Tais considerações são importantes na medida em que a aceitação, sem 

maiores questionamentos, de explicações extremamente resumidas e genéricas acerca do 

surgimento da livre convicção podem conduzir à compreensão imperfeita e até 

equivocada dos sistemas que recebem essa denominação. 

De um lado, há os que afirmam que o livre convencimento surgiu como 

reação ao sistema das provas legais, supostamente irracional e desvinculado do objetivo 

de busca da verdade dos fatos. Incorrem, como se demonstrou, no equívoco de supor que 

as regras legais sobre o cabimento e a eficácia dos meios de prova foram invariavelmente 

guiadas por critérios sobrenaturais, dissociados da busca da verdade ou da função 

dialética da prova. Ao mesmo tempo, desprezam as notícias históricas de que a liberdade 

do juiz na apreciação dos fatos remonta aos tempos antigos, tendo se verificado, 

inclusive, no processo romano pré-clássico, quando a atividade probatória sequer tinha 

definida uma função demonstrativa da verdade.  

De outra parte, há aqueles que, como Girolamo Monteleone, parecem refutar 

a ideia de que o livre convencimento constituiria um avanço do direito processual 

moderno, concebido com vistas a permitir a livre investigação dos fatos pelo juiz que, 

desvinculado das regras atinentes à eficácia e hierarquia dos meios de prova, estaria mais 

apto a satisfazer a função demonstrativa da prova. O argumento central de combate à 

exaltação ao livre convencimento repousa, ao mesmo tempo, na crítica direcionada à 

irracionalidade do sistema do íntimo convencimento (isto é, do livre convencimento não 

motivado), e nos interesses políticos que conduziram, na fase final da Revolução 

Francesa, à introdução precipitada do livre convencimento nos ordenamentos franco-

italianos.323  

Monteleone associa a origem do livre convencimento à criação do Tribunal 

Révolutionnaire, que remonta ao biênio de 1793-1795, ocasião em que se situaria a 

primeira afirmação consciente do livre convencimento e da busca da verdade material 

                                                
323 MONTELEONE, Girolamo. Alle origini del principio del libero convincimento del giudice. In: Stato di 
diritto e garanzie processuali. Roma: Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, a cura di Franco Cipriani, pp. 
21-31. 
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em substituição ao sistema das provas legais adotado nos processos civil e penal nas 

épocas históricas precedentes.324 

Não há equívoco algum na afirmação de que o livre convencimento teria se 

prestado a objetivos despóticos, os quais teriam sido sobrepostos à função então 

atribuída à atividade probatória, consistente na busca da verdade dos fatos. Porém, a 

interpretação de Monteleone, amparada nos eventos revolucionários, comporta algumas 

observações.  

Em primeiro lugar, conquanto seja irrepreensível a conclusão de que o livre 

convencimento não pode se prestar legitimar formalmente uma decisão previamente 

tomada, satisfazendo, desta forma, a uma concepção autoritária de jurisdição e de 

processo, tal como sucedeu quando da instituição do Tribunal Revolucionário pelo 

Decreto de Setembro de 1792, deve-se ponderar que a adoção da livre convicção 

remonta à fase inicial da Revolução Francesa. Teve lugar, portanto, num ambiente 

ideológico diverso, em que ainda não havia sido instaurada a fase do terror. Dessa forma, 

não há como pressupor que o livre convencimento seja fruto de interesses políticos 

voltados à manutenção do poder, como indicado pelo jurista italiano.  

Ao contrário. Conforme panorama traçado por Massimo Nobili, na França, o 

Décret sur la reformation de quelques points de la jurisprudence criminelle, aprovado 

pela Assembleia Constituinte francesa, que vigorou de 1789 a 1791, embora não tenha 

reformado a Ordenança de 1670 nem abolido expressamente o sistema de provas legais, 

modificou substancialmente as características do processo criminal. Asseguraram-se a 

publicidade procedimental e a defesa do acusado; iniciou-se um sistema acusatório puro 

e inseriu-se – ainda que pela via jurisprudencial – o novo método do livre 

convencimento. Mas foi o Decreto da Assembleia Constituinte Francesa 16-29 setembro 

1791 (Décret concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l’établissement des 

jures) que codificou clara e solenemente, pela primeira vez na Europa continental, o 

novo sistema de valoração das provas, baseado no livre convencimento. 325  

Relata Ferrajoli que este decreto abateu o sistema penal inquisitorial vigente 

no Antigo Regime, instituindo o júri popular, abolindo qualquer tipo de sigilo, 

                                                
324 MONTELEONE, Girolamo. Alle origini del principio del libero convincimento del giudice, op. cit., p. 
24. 
325 NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., pp. 101; 117-118; 147-
155, onde transcreve trechos do juramento e da instrução lida aos jurados, que continham referência 
expressa à íntima convicção. 
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vinculando o processo à oralidade e à imediatidade, e, enfim, suprimindo as provas 

legais e consagrando o livre convencimento do juiz.326 Somente nos períodos 

subsequentes da Revolução Francesa é que se degeneraria o livre convencimento, o que 

se atribui à concomitante modificação da estrutura e princípios do próprio processo 

penal. 

Por isso, como se demonstrará, deve-se analisar com cautela a afirmação de 

que o princípio do livre convencimento teria sido explicitado pela primeira vez no 

Decreto de 1793, aprovado pela Convenção Nacional, e que o rompimento com o 

sistema das provas legais teria tido, já de início, desígnios outros que não a tutela da 

liberdade e a proteção ao direito de defesa do acusado, mas a finalidade oposta, de 

desprovê-lo de quaisquer garantias a fim de obter um resultado ilegal fixado a priori. 327 

Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito à suposta importação, pelo 

processo civil, do sistema de livre apreciação concebido na Revolução Francesa. Neste 

ponto, é preciso ter presente a aplicação diversa do livre convencimento nos processos 

civil e penal da atualidade, fato que não escapou à percepção de Monteleone. 328  

Na verdade, a crítica direcionada ao desvirtuamento do livre convencimento 

que teria ocorrido, já na origem do sistema, para atender a interesses políticos, não diz 

respeito, sequer historicamente, ao processo civil, tendo em vista que, nesta sede, a 

abolição das provas legais ocorreu de forma gradual, em momento histórico diverso da 

Revolução Francesa. 

Logo, devem-se afastar, de antemão, todas as noções preconcebidas que 

induzam à conclusão de serem idênticos os caminhos traçados pelo livre convencimento 

no processo civil e no processo penal.  

 

 
                                                
326 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale. 2ª ed. Roma: Laterza, 1990, p. 
115. 
327 MONTELEONE. Alle origini del principio del libero convincimento del giudice, op. cit., p. 27. 
328 MONTELEONE. Alle origini del principio del libero convincimento del giudice, op. cit,. 22-23. Na 
mesma linha, conquanto o autor preconize o estudo da livre apreciação das provas em todos os âmbitos do 
direito processual, a obra Gerhard Walter é permeada pela disparidade de modelos probatórios adotados 
nos processos civil, penal e trabalhista, no decorrer da história (Libre apreciación de la prueba, op. cit., 
passim). Mirjan R. Damaška menciona o descrédito intelectual e as suspeitas políticas que os filósofos 
oitocentistas atribuíram ao controle legal das provas, típico do antigo regime. Distingue, porém, a 
intensidade do princípio da livre valoração incidente no processo criminal e no processo civil, enfatizando 
que este último foi afetado em menor medida pelo espírito revolucionário (Evidence Law Adrift. New 
Haven – London: Yale University Press, 1997, cap. I, pp. 20-21). 
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3.4.1. A evolução verificada no âmbito do processo penal continental:  

dos sistemas de provas legais ao íntimo convencimento, na visão crítica de 

Massimo Nobili 

 

No que concerne ao caminho traçado pelo livre convencimento no processo 

penal continental, é preciso subdividi-lo em três principais vertentes. As duas primeiras 

vertentes são diretamente ligadas às transformações advindas da Revolução Francesa, 

ambientadas no ordenamento francês, que, por sua vez, exerceu influência direta sobre o 

italiano.,329 e correspondem, respectivamente: à fase inicial da Revolução Francesa, em 

que ficou clara a opção do direito francês pelo livre convencimento, impulsionada pelas 

ideias iluministas e pela influência do jury anglossaxão; e a uma fase subsequente, que 

começa nos idos de 1792 e culmina logo após a reação termidoriana, em que o livre 

convencimento foi adotado como instrumento para a instauração do terror. 

Já a terceira vertente de aplicação do livre convencimento teve início nos 

ordenamentos germânicos, aproximadamente no mesmo período da introdução do livre 

convencimento no ordenamento francês. Porém, foi objeto de uma lenta e progressiva 

maturação, que perdurou até o final do século XVIII e se prolongou pela primeira 

metade do século XIX, atingindo o ápice com a eclosão, em diversos países da Europa 

centro-ocidental, das revoluções burguesas de 1848.  

 

 

 

 

                                                
329 Tenha-se em mente que a legislação italiana entre 1807 e 1859 (e indiretamente, pois, também os 
códigos unitários de 1865 e de 1913) são uma derivação, ainda que com características originais, do 
sistema francês. (NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., pp. 146-
147; MONTELEONE, Girolamo. Alle origini del principio del libero convincimento del giudice, op. cit,. 
22-23)  
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3.4.2. A adoção do livre convencimento pela Assembleia Nacional 

Constituinte Francesa: modelo inspirado nas ideias iluministas 

 

Como já se assinalou, o método das provas legais que vigorava no processo 

penal até a Revolução Francesa tinha o propósito de excluir a possibilidade de erro ou 

arbítrio por parte do órgão julgador.330 Havia também a intenção de se conferir 

racionalidade à apuração dos fatos, objetivo coerente com a tentativa de se suprimir 

qualquer traço de subjetividade ou parcialidade às decisões judiciais.331 Naturalmente 

que não se tratava de um modelo ideal, que atendesse plenamente a tais propósitos, 

mormente porque os critérios resgatados pelo direito comum das obras de retórica 

romanas tendiam a se distanciar cada vez mais do ambiente cultural e dos interesses 

preponderantes ao final do Antigo Regime.  

De qualquer modo, importa notar que a previsibilidade assegurada pela pré-

tarifação e hierarquização dos meios de prova poderia, à primeira vista, conciliar-se 

melhor com os anseios das classes sociais ascendentes por segurança jurídica. É também 

provável que as provas legais se compatibilizassem com o temor do arbítrio judicial, 

visto que os juízes eram oriundos da antiga nobreza. Sob esta ótica, a opção pelo livre 

convencimento imotivado (ou íntimo convencimento), poderia encerrar um paradoxo 

com a contextura social e econômica então vigente, porque implicaria o incremento dos 

poderes judiciais, prejudicando os interesses da burguesia ascendente. 

A análise crítica feita por Massimo Nobili sobre o surgimento e evolução do 

livre convencimento nos ordenamentos franco-italianos332 explica, de forma coerente, 

quais foram os diversos fatores que, nesta fase de grandes transformações, conduziram à 

superação deste aparente contraste entre os interesses da burguesia emergente e a 

concessão de liberdade decisória aos julgadores, quanto às questões de fato.  

                                                
330 Referimo-nos àquele que designamos por segundo momento das provas legais, com base na elucidação 
de MORAES, José Rubens, Sociedade e verdade – evolução histórica da prova, op. cit., passim.  
331 NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., pp. 7-8. 
332 Entre os antecedentes do novo sistema compreendem-se também algumas fontes normativas da 
legislação italiana, mencionados por Nobili. Na Itália, além da República Vêneta (considerada, comum, 
como uma área de exceções, subtraída do domínio das provas legais), e de alguns esporádicos precedentes 
legislativos do Reino de Nápoles, do Estado Pontifício e do Granducado de Toscana, é importante referir 
as reformas do século XVIII e em particular às Leis e Constituição de Vittorio Amedeo II di Savola de 
1723-1729 e à Reforma penal para o Granducado de Toscana em 1786. Esta última continha disposição 
cuja interpretação teria consagrado o íntimo convencimento. (Il principio del libero convincimento del 
giudice, op. cit., p. 101). 
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Em estudo minucioso sobre das forças políticas, culturais e econômicas em 

vigor ao final do século XVIII, Nobili demonstra como foram determinantes, na 

transição para o livre convencimento: a ideologia iluminista em prol dos direitos de 

liberdade, que repercutiu sobre o direito penal a partir do reconhecimento da necessidade 

de se tutelar a liberdade do acusado; os reflexos desta ideologia no campo da ciência e 

do conhecimento humano, que impediram a vinculação do juiz a regras pré-estabelecidas 

sobre os juízos de fato; e, por fim, a instituição dos júris populares, via democrática 

escolhida, sob inspiração da evidence law, como válvula de escape à concentração de 

poderes nas mãos do juiz magistrado. 

O autor aponta, dentre os novos princípios e paradigmas iluministas que 

influenciaram a nova ideologia em prol dos direitos de liberdade: a teoria de 

Montesquieu, a discussão sobre o contrato social de Rousseau, a sistematização orgânica 

do pensamento iluminista, contida nos volumes da Enciclopédia organizada por Diderot 

e D’Alambert. Estes constituíram “expressões dessa grande fermentação, perpetrada no 

arco de pouco mais de quarenta anos; desde quando Voltaire e Montesquieu, ao retornar 

de sua estada na Inglaterra, iniciaram a obra de difusão do pensamento anglossaxão 

formatado durante os anos da revolução de 1688”333.  

Mas a contribuição decisiva do iluminismo para uma nova concepção de 

processo penal, e para a afirmação de um sistema probatório baseado no livre 

convencimento consistiu na publicação, aproximadamente em 1764, da obra “Dos delitos 

e das penas”, de Cesare Beccaria.  

A repercussão sobre o processo penal de uma inovadora concepção de 

direitos individuais, bem como da relação entre cidadão e Estado, pode ser verificada a 

partir do momento em que a descoberta do culpado deixa de ser a única finalidade do 

processo penal.  

Passa-se, então, a preferir a absolvição de um culpado à condenação de um 

inocente. Um procedimento, como o inquisitório, baseado numa “monstruosa, fanática 

visão unilateral” da busca da verdade, era a antítese da concepção político-publicística 

do iluminismo.334  

                                                
333 NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., pp. 87-88. 
334 NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., p. 123. 
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Foi justamente o descompasso entre a proteção dos inocentes e o 

procedimento de estrutura inquisitória, baseado no sistema puro de provas legais, que 

inspirou, de um lado, a defesa do livre convencimento e, de outro, a concepção 

doutrinária de uma teoria das provas legais negativas.  

Quanto a esta segunda teoria, inicialmente proposta por Filangieri na Itália, 

viria a se desenvolver mais amplamente nos países de língua alemã até 1848. Para a 

teoria das provas legais negativas, o livre convencimento do juiz aplicava-se apenas em 

favor do acusado, já que a condenação dependia, sempre, da verificação dos requisitos 

previstos em lei.  

Em suma, a condenação do indivíduo exigia, além de uma certeza moral do 

juiz acerca da culpabilidade, o atendimento ao critério legal; qualquer um destes 

elementos – certeza moral ou obediência à lei – era insuficiente para, isoladamente, 

ensejar a condenação. Trata-se de sistema que atendia, em parte, àquele postulado de 

legalidade erigido pela teoria de Montesquieu, segundo a qual a atuação do juiz se 

limitava a ser a boca da lei. 335 Ao mesmo tempo, tinha o propósito de  compatibilizar a 

liberdade (relativa) do juiz com uma série de prescrições legais destinadas a tutelar a 

inocência e a assegurar racionalidade ao procedimento cognitivo.336  

Foi, porém, a associação do primado da liberdade – e, especificamente, da 

proteção do réu, com os reflexos da ideologia iluminista no campo da ciência e do 

conhecimento humano, que determinaram a mudança radical nos rumos da avaliação 

probatória, impondo a opção pelo livre convencimento.  

A partir da demonstração da irracionalidade das provas aritméticas, o 

positivismo filosófico e os novos métodos científicos exerceram particular influência nos 

juízos de fato do processo penal. Assim, “enquanto a concepção sistemática e apriorística 

da escolástica e do cartesianismo constituiu a base da teoria das provas legais, a ‘nova 

filosofia’ conduziu a uma maneira de entender a razão como instrumento da verdade, 

pertencente ao intelecto do indivíduo e baseado na direta observação crítica dos fatos”. 

                                                
335 Cf.: WALTER, Gerhard, Libre apreciación de la prueba, op. cit., pp. 72-73 e, ainda: NOBILI, 
Massimo, Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., pp. 96-94; 136-142; 189 e ss. Este 
autor também alude à proposição de Robespierre, na Assembleia Constituinte Francesa, de um sistema 
intermédio entre prova legal e livre convencimento (Il principio del libero convincimento del giudice, 
op. cit., pp. 156-158, especialmente, nota n. 26, onde faz referência à intervenção de Robespierre em 4 de 
janeiro de 1791). No mesmo sentido: WALTER, Gerhard. Libre apreciación de la prueba, op. cit., pp. 
76-77  
336 NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., p. 189. 
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No direito probatório, esta mudança produz como resultados a abertura da polêmica em 

favor da imediatidade e da liberdade dos juízos fáticos. 337 

As experiências pretéritas de utilização da tortura nos sistemas de provas 

legais, e a propalada “busca da verdade material” também constituíram motivos especiais 

para a rejeição da pré-tarifação dos meios de prova no processo penal.338  

Sob uma perspectiva, a necessidade de imposição de limites à atividade do 

juiz constituía uma garantia de liberdade para o cidadão, na medida em que impedia a 

interpretação equivocada dos fatos e eliminava os privilégios e o autoritarismo judiciais 

tão típicos do Antigo Regime. Contudo, por outro ângulo, a restrição dos juízos de fato a 

hipóteses de comprovação previstas na lei poderia ocasionar perplexidades do ponto de 

vista gnosiológico e, por decorrência, conduzir a violações substanciais à liberdade 

individual.339 

Foram acirradas as discussões travadas das na Assembleia Nacional 

Constituinte sobre o critério a ser adotado na apreciação das provas, mas os valores que 

se visava proteger pareciam muito claros: tanto a preservação do direito de liberdade dos 

inocentes como a prevenção contra o arbítrio judicial eram objeto da pauta.340 

A solução alcançada no processo penal francês foi a de tolher os poderes do 

juiz apenas quanto às questões jurídicas, impedindo-lhe de exercer atividade criativa de 

direito. A confiança absoluta na razão individual e a repugnância à ideia de que a lei 

pudesse prever os requisitos probatórios à condenação penal impediam que se permitisse 

                                                
337 NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., pp. 92. Explica, ainda, 
o autor, que alguns dos questionamentos feitos por Voltaire destinavam-se diretamente ao sistema 
probatório e enunciavam – embora com muitas críticas – o critério do livre convencimento. A crítica de 
Voltaire às provas legais demonstra o quão irracional pode ser um sistema valorativo baseado num método 
aritmético, pois admite semiprovas, que no fundo não são senão provas “dúbias” e, portanto, 
“semiverdades”. Assim, ponderava Voltaire, a soma dessas “semiverdades” – que, como se sabe, não 
existem, já que ou um fato é verdadeiro ou não é -, poderia conduzir à formação de uma prova completa: 
poder-se-ia considerar, por exemplo, um rumor como um quarto de prova, outra prova falha ou insuficiente 
como um oitavo, de tal sorte que a soma destes resultasse, falaciosamente, na prova da verdade dos fatos 
(Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., p. 124). 
338 WALTER, Gerhard. Libre apreciación de la prueba, op. cit., pp. 67 e ss. 
339 De um olhar crítico voltado para as considerações de Carlo Furno sobre o conceito de prova legal 
(Teoría de la Prueba Legal. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1954, p 141) extrai-se que a 
vinculação dos juízos fáticos a critérios legais preestabelecidos, quando levada ao extremo, conduz à 
indissociação entre ius e factum porque subtrai do juiz qualquer possibilidade de análise crítica. Disso 
deflui que a condenação criminal amparada apenas nos critérios de prova legal corresponde a uma 
condenação previamente estabelecida pela lei, abstraída da análise das circunstâncias específicas. 
340 NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., pp. 145-161, onde 
consta o relato pormenorizado dos debates que permearam a opção inicial da Assembleia Nacional 
Constituinte (1789-1791).por um processo penal acusatório, pautado na oralidade, no contraditório, na 
publicidade e imediatidade, em que o convencimento do júri popular era guiado pela livre convicção. 
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o mesmo juízo mecânico no que dizia respeito às questões fáticas. Sob esta ótica, o 

retorno ao livre convencimento do juiz, na ideologia liberal, não significava um retorno 

à concepção retórica da prova que havia dominado o processo romano. Por isso, diz 

Lombardo, a concepção científica da prova, tanto como o sistema de provas legais 

adotado no direito comum, rejeitava o princípio, próprio do direito romano, da liberdade 

absoluta do juiz para formular os juízos de fato, independentemente de qualquer regra 

destinada a limitar-lhe a utilização do conhecimento privado. O livre convencimento 

apregoado pelo pensamento iluminista – limitado à prova produzida no processo – 

apresentava-se como síntese das melhores instâncias dos dois sistemas precedentes: 

colhia-se, da tradição retórica romana, o valor do juízo formulado no caso específico, 

sem regras de valoração probatória predeterminadas; da tradição medieval, o valor da 

processualização da prova e da legalidade, no sentido de valorizarem-se as regras 

jurídicas que disciplinam o material probatório sobre o qual deve se formar o 

convencimento do juiz.341 

Não há como negar o sistema do livre convencimento como refutação do 

método das provas legais precedentemente adotado. Entretanto, a rejeição dos métodos e 

princípios medievais não se atém a esse aspecto, mas, antes, abrange toda a estrutura do 

processo penal do Antigo Regime. Estava implicada a superação de um procedimento 

inquisitorial, sigiloso e escrito, aplicado praticamente em toda a Europa num arco 

temporal de quatro séculos.  

“O método inquisitório, baseando-se numa exigência fortemente 
autoritária, que correspondia à centralização de poderes nas mãos de 
um juiz dependente ou firmemente ligado ao poder executivo, trazia 
consigo, como corolário inevitável, o sigilo e a ausência da defesa do 
acusado, assim como a teoria das provas legais centrava-se 
principalmente no procedimento escrito.  

(...) 

Provas legais, tortura, processo escrito, poderes de iniciativa do juiz 
para instaurar de ofício o processo e buscar as provas, constituíram 
outros tantos instrumentos, entre si concatenados, de um processo 
fortemente unitário: bastou colocar em discussão algumas premissas e 
disso derivou a crise e a decadência de todo o sistema.” 342 

                                                
341 LOMBARDO, Luigi. La prova giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo, 
op. cit., p. 22, nota de rodapé nº 51. 
342 NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit. pp. 104-105; 113 – 
tradução livre. No original: “Il metodo inquisitorio, basandosi su un’esigenza fortemente autoritaria, cui 
corrispondeva l’accentramento del potere in capo a un giudice dipendente o saldamente legato al potere 
esecutivo, portava con sé, come corollari inevitabili, la segretezza e l’assenza della difesa dell’accusato, 
così come la teoria delle prove legali si incentrava principalmente sulla procedura scritta (…) Prove legali, 
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Há que se ressaltar, contudo, que, muito provavelmente, toda a mudança 

ideológica e científica operada no período revolucionário francês não teria resultado na 

inserção do livre convencimento no sistema probatório penal não fosse a introdução, 

ainda que efêmera, dos júris populares no período que sucedeu à deflagração da 

Revolução Francesa.  

Conquanto não tenha sido propriamente uma escolha, a utilização de juízes 

leigos consistia, nas circunstâncias vigentes à época, no único caminho seguro para se 

atribuir liberdade ao julgador na análise dos fatos.  

Deve-se advertir que não existe uma correlação necessária entre o livre 

convencimento e os júris populares. No contexto político da França revolucionária, 

porém, o sistema do livre convencimento surgiu associado à introdução dos júris 

populares, como precaução ao arbítrio judicial. 

Esta ponderação pode ser justificada, como já se assinalou, pela conhecida 

aversão da burguesia ascendente aos privilégios e poderes exercidos pelos magistrados 

no Antigo Regime, aspecto em que – como em tantos outros – gozava então de amplo 

apoio popular. O temor do arbítrio judicial, constantemente mencionado quando se 

questionam os métodos de valoração dos juízos de fato, estava, pois, reforçado pela 

conjuntura vigente. Tanto assim que, como será oportunamente analisado, os 

ordenamentos de língua alemã hesitariam durante muito mais tempo em empreender um 

sistema de valoração totalmente livre nos juízos de fato, o que somente veio a ocorrer 

após intensas discussões doutrinárias.  

A Revolução Francesa agilizou, de fato, um movimento de transição que 

poderia ter se protelado por aproximadamente mais um século – tal como ocorreu em 

terras germânicas.343  

E os júris populares, enquanto contrapartida democrática às ideologias 

positivistas-legalistas que limitavam a atuação do juiz-funcionário, exerceram papel 

primordial na viabilização desse novo sistema. Com os jurados, excluía-se o argumento 

                                                                                                                                            
tortura, procedura scritta, potere d’iniziativa attribuito al giudice ex officio nell’instaurare il processo e nel 
ricercare le prove, avevano costituito altrettanti strumenti, tra loro concatenati, di una procedura fortemente 
unitaria: bastò mettere in discussione alcune premesse e ne derivò la crisi e lo sfaldamento di tutto il 
sistema.” 
343 Tal precipitação permitiria que o livre convencimento do juiz viesse a ser invocado como mecanismo 
facilitador da prática de arbitrariedades e da supressão de garantias do acusado. 
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da retomada de práticas absolutistas a partir da concentração de poderes pelo órgão 

judicante. 

Não há nenhuma conotação técnico-jurídica implícita na opção inicial pelo 

júri no período pós-revolucionário. Sobressai, no particular, a arguta observação de 

Massimo Nobili de que o viés político teve influência decisiva na reforma do processo 

penal e, por via de consequência, no plano das provas judiciais.344 

Assim, a transição franco-italiana para o sistema de íntima convicção nesta 

fase inicial da Revolução guardou estreita ligação com o júri popular que, inspirado nos 

sistemas anglossaxônicos, foi o veículo de superação das velhas teorias probatórias – 

relacionadas com a prova legal –, e de introdução, juntamente com o íntimo 

convencimento, da imediatidade e da oralidade.345  

Sem desmerecer a importância dos demais fatores – a ideologia iluminista 

em prol dos direitos de liberdade e os reflexos desta ideologia no campo do 

conhecimento humano -, que decerto forneceram o substrato ideológico e científico para 

o abandono das provas legais, há que se concordar com de Nobili, quando este afirma 

que a instituição do júri no âmbito criminal foi elemento decisivo e fundamental para o 

novo sistema probatório penal continental. O íntimo convencimento constituiria, por 

assim dizer, a sede natural de um processo tipicamente acusatório baseado nos júris 

populares.346  

                                                
344 NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., p. 92 
345 Cf. NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., p. 94. Ver, ainda, os 
trechos em que o autor diferencia a atuação do júri nos sistemas continentais e nos sistemas 
anglossaxônicos. Enquanto nos sistemas probatórios de direito continental a adoção do júri apresentou um 
dos traços que caracterizaram, inicialmente, a teoria do livre convencimento do juiz, tal fato é controverso 
nos sistemas de common law, onde a law of evidence teve influência decisiva. Apesar de coexistir com o 
júri, a law of evidence foi fruto de um lento e progressivo desenvolvimento da concepção argumentativa da 
prova. Essa evolução, ocorrida nos países de common law, justamente por demandar um amadurecimento 
advindo de profundas reflexões ao longo dos séculos, não pôde ser transplantada para os sistemas 
probatórios continentais juntamente com o júri. Na esteira das aspirações iluministas para um novo sistema 
probatório, apenas o júri foi adotado nos ordenamentos continentais. O íntimo convencimento floresceu 
sem a utilização de regras probatórias restritivas no processo penal de civil law, o que ocasionou o caráter 
irracional desses sistemas valorativos (Cf. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., pp. 
92-94 e pp. 96-97).  
346 NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., p. 161. Sobre as 
mudanças procedimentais operadas pelas Leis de 16 e 29 de setembro de 1791, caracterizadoras de um 
sistema acusatório que depois viria a ser desvirtuado, cf. ESMEIN, A. A history of continental criminal 
procedure (with special reference to France). Translated by John Simpson. Boston: Little, Brown and 
Company, 1913, Parte III, Capítulo II, pp. 408 e ss.. 
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Foi essa conjugação de fatores que permitiu a superação da incoerência que, 

à primeira vista, poderia ser vislumbrada entre o livre convencimento e os ideais 

políticos legalistas da Revolução Francesa.  

Ao analisar a evolução do raciocínio judiciário, Chaïm Perelman perfaz, de 

modo bem mais resumido, o mesmo período histórico e, após tecer considerações sobre a 

influência de Locke, Rousseau e Montesquieu nas restrições impostas pelo legalismo ao 

convencimento do juiz quanto às questões jurídicas, conclui ter havido uma ampliação 

nos poderes do juiz no que tange aos juízos fáticos no direito processual penal.  

“No final do Antigo Regime restabeleceu-se uma hierarquia legal das 
provas diante da qual o juiz tinha de curvar-se, mas já no século XVIII, 
sob a influência dos livros de Beccaria, principalmente em direito 
penal, a prova dos fatos passará a depender cada vez mais da íntima 
convicção dos juízes. Este princípio triunfará na Revolução Francesa, a 
partir de 1791, e sua expressão mais eloquente encontra-se na 
advertência que devia ser lida aos jurados ao entrarem na sala de 
deliberações.  

‘A lei não pede contas aos jurados dos meios pelos quais se 
convenceram, não lhes prescreve regras das quais deveriam fazer que 
dependessem particularmente a plenitude e a suficiência de uma prova: 
prescreve-lhes  interrogar-se a sim mesmos no silêncio e no 
recolhimento e buscar, na sinceridade de sua consciência, a impressão 
que deixaram em sua razão as provas trazidas contra o réu e os meios 
de sua defesa. A lei não lhes diz: ‘Tereis por verdadeiro todo fato 
atestado por este ou aquele número de testemunhas; tampouco lhes 
diz: Não considerareis como suficientemente estabelecida toda prova 
que não tiver sido constituída por tal processo, por tais peças, por tal 
numero de testemunhas ou de indícios; a lei lhes faz apenas uma 
pergunta, que encerra toda a amplitude de seus deveres: Tendes íntima 
convicção?’ (Cf. art. 342 C. Instr. Crim.).” 347 

O trecho supra reproduzido é emblemático porque confirma, em breves 

linhas, o caminho descrito por Nobili. Por outro lado, a referência à obra de Beccaria e a 

transcrição da advertência prevista na instrução relativa ao Decreto de 1791 reforçam o 

argumento de que o livre convencimento, na acepção moderna, surgiu em fase anterior à 

criação do Tribunal Revolucionário e, portanto, à instauração do Terror.  

 

                                                
347 PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica, op. cit., pp. 18-21. A parte final do texto reproduz a instrução 
que deveria ser lida aos jurados como forma de orientação – posteriormente repetida, num contexto político 
totalmente diverso, no art. 342 do Código de Instrução Criminal de 1808. 
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3.4.3. A degeneração do livre convencimento no processo penal franco-

italiano 

 
A partir da consagração da fórmula da livre convicção no processo penal, 

cuja enunciação manteve-se inalterada até o século XX (na Itália até 1913 e na França 

até os dias atuais),348 verificou-se a gradual degeneração do livre convencimento, que 

culminaria na utilização deste sistema como mecanismo para satisfação dos interesses 

políticos revolucionários.  

Para Ennio Amodio, a justificativa racional para a busca da verdade, 

originalmente utilizada para legitimar o princípio da liberdade de convencimento, teria 

sido desvirtuada com a adoção, no modelo francês, do júri popular. Assim, o mesmo júri 

que auxiliou a impulsionar a adoção do livre convencimento contribuiu para sua 

deterioração.  No contexto revolucionário da ruptura com o Antigo Regime, o leigo 

substituíra – ainda que por um curto período – o magistrado togado, imprimindo ao livre 

convencimento uma conotação emocional, paradoxalmente contrastante com a 

racionalidade iluminista. Retomada a estrutura anterior, de julgamento pelo magistrado-

funcionário, este se apodera do livre convencimento sob a conotação das provas morais 

ou emocionais utilizadas no júri. Isso, somado à preconização pela verdade material, 

acabou levando a uma liberdade irrestrita.349  

A propósito do tema, têm total pertinência as ponderações de Monteleone 

acerca da real função e resultado prático do livre convencimento, especificamente no 

biênio em que foi criado e funcionou o Tribunal Revolucionário (1793-1795). Nesta fase, 

o livre convencimento se prestou a justificar e validar formalmente a supressão de toda a 

sorte de garantias, incluindo-se a realização de provas testemunhais, a pretexto da 

agilização do procedimento.350  

Na narrativa dos eventos históricos demonstra o autor como os próprios 

idealizadores do Tribunal révolutionaire – e aqueles que dele se valeram por objetivos 

políticos –, terminaram por submeter-se àquela Corte, concebida no intuito de encobrir, a 

                                                
348 NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., p. 145, sem prejuízo das 
conotações subsequentes que se possam porventura atribuir ao enunciado. 
349 AMODIO, Ennio. Libero convincimento e tassatività dei mezzi di prova: un approccio comparativo. 
Rivista italiana di diritto e procedura penale. Ano XLII. Milano: Giuffrè, 1999, pp. 3-4. 
350 MONTELEONE, Girolamo. Alle origini del principio del libero convincimento del giudice, op. cit., 
passim. 
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partir da regularidade formal e exterior, atos motivados por razões alheias ao direito e à 

justiça.  

O mesmo Tribunal que determinou a execução de aristocratas e 

contrarrevolucionários foi utilizado – mediante artifícios cada vez mais distantes dos 

ideais de justiça, tais como instruções sumárias, restrição à defesa técnica e dispensa de 

depoimentos testemunhais – para solucionar conflitos político-partidários. Dele 

finalmente se valeu Robespierre no momento em que lhe pareceu oportuno descartar 

Danton do cenário político, e foi este mesmo Tribunal Revolucionário que, com respaldo 

na íntima convicção, condenou o próprio Robespierre à morte. 

Há que se ressaltar, contudo, que se não tivessem sido suprimidas outras 

garantias do réu no processo penal, o pretexto do livre convencimento não poderia ter 

sido utilizado, de forma eficiente, para tais finalidades arbitrárias. Isto pode ser extraído 

da narrativa de Monteleone, e é confirmado pela explicação de Nobili sobre as reais 

razões do desvirtuamento do sistema.   

Dentre tais razões, destaca-se a ausência de um conteúdo positivo do livre 

convencimento, que, embora tenha sido fruto de elucubrações teóricas que cogitavam de 

um senso comum acabou por se afirmar, nos ordenamentos franco-italianos, 

simplesmente como um princípio de rejeição das provas legais. Esta ausência de 

conteúdo positivo causaria na doutrina alemã a impressão de que o livre convencimento 

francês se amparava na intuição do julgador, opinião que não deixa encartar uma crítica 

à adoção dos júris populares.351 

Ao lado do esvaziamento do preceito, a ausência de uma concepção 

argumentativa da prova – eis que há muitos séculos os ordenamentos de civil law haviam 

se distanciado as influências romanas neste campo –, bem como de uma doutrina 

restritiva às provas produzidas diante dos jurados – tal qual ocorria com as exclusionary 

rules do common law –,  teriam contribuído para a deslegitimação dos juízos fáticos 

feitos pelos júris populares. 

Acima de tudo, porém, situa-se o declínio do ideal acusatório, intensificado 

principalmente após a reação termidoriana, quando a burguesia já buscava a proteção 

exclusiva dos próprios interesses. Dos diplomas que alteraram a estrutura processual 

introduzida no período pós-revolucionário, foram significativos o Código dos Delitos e 

                                                
351 Cf. WALTER, Gerhard. Libre apreciación de la prueba, op. cit., p. 78. 
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das Penas de 25 de outubro de 1795 e as leis de 27 de janeiro e 7 de fevereiro de 1801, 

que tinham o claro objetivo de imprimir poderes mais robustos à administração da 

justiça.  

Tratava-se de um sistema totalmente diverso do que fora inicialmente 

inserido pela Assembleia Constituinte. Enquanto a disciplina de 1791 concebera o 

sistema probatório em função dos princípios ortodoxos do júri popular (oralidade, 

publicidade, imediatidade), a exemplo do processo anglossaxão, o Código de 1795 e as 

leis subsequentes, de 1801, até a codificação napoleônica, retomaram a índole 

predominantemente escrita e sigilosa dos atos processuais, afastando os jurados da 

atividade probatória, em grande parte desenvolvida pelos juízes magistrados na fase 

preliminar.352  

Desta forma, a codificação napoleônica apenas potencializou um fenômeno 

progressivamente manifesto nas leis de 1795 e 1801.  

No século XIX, os debates que se seguiram – em especial os que 

antecederam à elaboração do Código francês (1808) e do italiano (1807) – , trouxeram à 

tona a possibilidade de se atribuir ao juiz funcionário os juízos de fato, amparados no 

íntimo convencimento. Sucessivamente, cogitou-se de um livre convencimento 

motivado.353 

                                                
352 As leis de 1801 iniciaram a transição para o processo misto, posteriormente consagrado pelo Código de 
Instrução Criminal de Napoleão (1808). A necessidade crescente de poderes repressivos determinou uma 
nova disciplina para a fase preliminar, de competência do júri de acusação. Na lei de 27 de janeiro de 1801 
foram mantidos os júris populares e as provas morais, associados, porém, a um procedimento escrito que 
comprometia consideravelmente a função das provas perante os jurados. Os testemunhos realizados na fase 
preliminar não eram mais reexaminados na fase instrutória, para a qual apenas se transportavam os 
depoimentos reduzidos a termo, juntamente com os termos dos interrogatórios e demais documentos que 
respaldavam a acusação. Foram, ainda, criadas jurisdições excepcionais, das quais excluía-se a participação 
dos jurados populares. A lei de 07 de fevereiro de 1801 reorganizou a matéria, fixando a competência de 
tais jurisdições de acordo com a qualificação dos acusados ou da natureza do crime e permitindo a atuação 
ex officio dos magistrados funcionários. Somente após a primeira fase inquisitória é que se assegurava a 
publicidade dos atos instrutórios e do julgamento, a assistência do acusado por um defensor e o sistema do 
íntimo convencimento que, não mais baseado nos júris populares. A íntima convicção, outrora associada à 
oralidade e a imediatidade da instituição do júri, foi mantida no Código dos Delitos e das Penas; presta-se, 
porém a propósitos autoritários. Ampliaram-se as funções da polícia judiciária; restringiu-se o sistema de 
acusação privada; atribuiu-se maior peso à instrução escrita também na fase dos atos de competência do 
diretor do júri e do presidente do tribunal; começou-se a abrir espaço para esses escritos na fase do 
dibattimento, desvirtuando, enfim, as feições originais da instrução probatória perante o júri (NOBILI, 
Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., pp. 164 e ss.). 
353 No sentido de que a obrigação de fundamentar os juízos de fato está diretamente ligada à burocratização 
da magistratura: NOBILI, Massimo. Libero convincimento del giudice: II) diritto processuale penale. 
Enciclopedia giuridica Treccani. Roma: Treccani, 1990, vol. XVIII, p. 1 e ss.; LOMBARDO, Luigi. La 
prova giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo, op. cit., p. 412. 
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Importa notar, no entanto, que a abolição das provas legais tornou-se, 

irreversível, e o livre convencimento – no sentido de avesso da legalidade probatória – 

gradativamente se separou dos júris populares. 

 

3.4.4. A evolução paralela e autônoma do livre convencimento nos 

ordenamentos germânicos 

 

A tardia implantação e adoção do livre convencimento no processo penal dos 

países de origem germânica pode ser explicada ora pela opção pura e simples da 

manutenção de um sistema coerente com o legalismo preconizado por Montesquieu, em 

detrimento da filiação ao positivismo filosófico no campo probatório; ora pela ausência 

de tensão social e política suficiente para estimular uma reforma no procedimento 

inquisitório e no sistema de provas legais ainda no século XIX, como ocorreu na França e 

na Itália; ora pela resistência destes ordenamentos à instituição de júris populares; ora, 

ainda, pela identificação do livre convencimento com um método necessariamente 

irracional.354  

Provavelmente, todas as razões citadas confluíram, com alguma intensidade, 

para a manutenção das provas legais nos países germânicos, permitindo que o juiz fosse 

considerado um ente inanimado não apenas no que dizia respeito às questões jurídicas, 

mas também quanto às questões de fato. 

Assim, enquanto na França e na Itália as novas teorias do conhecimento e a 

nova racionalidade exerceram forte influência na transição para o livre convencimento, 

chegando a superar as doutrinas limitativas aos poderes judiciais – exclusivamente no 

tocante às questões de fato – os ordenamentos austríaco, alemão e suíço se mantiveram 

fieis à estrita divisão entre os poderes, ainda que isso pudesse acarretar, muitas vezes, o 

sacrifício do convencimento do julgador, obrigado que estava a decidir de maneira 

despersonalizada e contra sua convicção pessoal.  

“O ‘cálculo’ das provas legais parecia, com efeito, perfeitamente 
congruente com a teoria então acolhida da relação entre ‘lei’ e ‘juiz’. 
Este último, vinculado a um sistema de regras predeterminadas 

                                                
354 WALTER, Gerhard. Libre apreciación de la prueba, op. cit., pp. 79 e ss..  
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normativamente, era um mecânico aplicador de silogismos, seja no 
campo das questões de direito, seja naquele das questões de fato.”355 

Mas tal demora na superação das provas legais não impediu que se cogitasse 

de outros sistemas de valoração probatória, inspirados já nos modelos da experiência 

franco-italiana.  

As discussões doutrinárias sobre o tema alcançaram, por isso, um estágio 

avançado, que permitiu o questionamento prévio de aspectos que somente vieram à tona 

com a desmistificação da relação de interdependência entre júri popular e livre 

convicção. Rompe-se também com a noção de que o livre convencimento estaria 

necessariamente vinculado a um sistema acusatório. 

Foi possível aos ordenamentos germânicos, portanto, conceber, em abstrato, 

um sistema em que magistrados funcionários pudessem decidir de acordo com a livre 

convicção no âmbito de um procedimento acusatório, inquisitório ou misto.  

Chegou-se, inclusive, adotar a opção pela via intermediária das provas legais 

negativas, sistema que já havia sido proposto, sem sucesso, por Filangieri na Itália.356  

Um dos mais notáveis e importantes autores que se opuseram à noção de 

valoração da prova como ato de pura consciência, despido de qualquer racionalidade, foi 

C.E. Jarcke, o qual viria a exercer considerável influência sobre Mittermayer. De acordo 

com Jarcke, o exame e o sopesamento dos fundamentos da convicção dos jurados sobre 

os fatos constituíam a única garantia de que esta convicção corresponde à verdade dos 

fatos.357  

A busca de uma racionalidade para o livre convencimento já havia sido 

destacada por Savigny, numa antevisão de algo aproximado à teoria das máximas de 

experiência, fundada na utilização de critérios externos à lei para justificar a convicção 

judicial. O argumento utilizado seria o de que a falência dos sistemas legais e a 

impossibilidade de codificar num sistema abstrato toda e qualquer regra de valoração não 
                                                
355 NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., pp. 135-136, tradução 
livre. 
356 Sobre a definição do sistema das provas legais negativas, confira-se o item 3.4.1, supra, Sobre evolução 
da teoria das provas legais negativas, cf. WALTER, Gerhard. Libre apreciación de la prueba, op. cit., pp. 
72-79. NOBILI (Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., p. 142 e p. 190) anota que 
estas foram adotadas, ainda que com traços distintos entre si, nos códigos austríacos de 1803 e de 1853; no 
regulamento de Baden de 1845; no regulamento de Berna de 1842 e em outros da época. 
357 NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., pp. 193-194; WALTER, 
Gerhard. Libre apreciación de la prueba, op. cit., p. 81, com referência a JARCKE, Bemerkungen über 
die Lehre vom unvollständigen Beweise, vornehmlich in Bezug auf die außerordentlichen Strafen, Neues 
Archiv des Criminalrechts, tomo 8 (1826), p. 97 e ss.. 
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significava que o juiz não devesse buscar, fora dos códigos, critérios que o orientassem 

no juízo sobre os fatos que contribuíssem para formar um convencimento conforme à 

razão.  

A chamada teoria das máximas da experiência foi completamente 

sistematizada pelo célebre trabalho de Friedrich Stein sobre o conhecimento privado do 

juiz de 1893, extensivo à teoria das provas no direito processual civil.358  

Quando se chega, por volta da metade do século, à adoção dos júris e ao 

chamado processo penal reformado, a ideia da livre valoração da prova já havia sido 

progressivamente difundida pelas obras de Mittermaier, Zachariä, Abegg e Planck, e já 

era possível afirmar uma tomada de posição muito mais consciente dos ordenamentos 

germânicos em favor do livre convencimento. 359  

 

3.5. A Evolução verificada no âmbito do processo civil: dos sistemas de 

provas legais ao livre convencimento 

 

No âmbito do processo civil, as reformas provenientes da Revolução 

Francesa repercutiram no reforço à burocratização das estruturas judiciais, motivado pela 

já mencionada desconfiança que pairava sobre os magistrados públicos, resultante da 

condição hereditária e privilegiada que vigorou durante o Antigo Regime.360 

Diversamente do que ocorrera no âmbito do processo penal, em que a efêmera instituição 

do júri popular impulsionou modificações definitivas no sistema probatório, a legislação 

processual civil do período revolucionário manteve a figura do magistrado togado, 

remunerado pelo Estado, atribuindo, porém, natureza eletiva e mandato temporário ao 

cargo.361 Este aspecto eliminou um dos fatores determinantes da opção nascente pelo 

                                                
358 El conocimento privado del Juez. Investigaziones sobre el derecho probatorio en ambos os 
processos. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra S.A, 1973, pp. 3-7. 
359 NOBILI, Massimo, Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., p. 197-199. 
360 Perelman assevera que a Revolução Francesa constituiu um marco de transição para a íntima convicção, 
mas não deixa de ponderar que tal ocorreu sobretudo no processo penal, pois, nas questões cíveis de 
alguma importância, a prova pois permanecerá regulamentada, subordinada à exigência da forma escrita, e 
mesmo, às vezes, de documentos autenticados.” (Lógica Jurídica, op. cit., p. 38 e, especialmente, p. 
seguintes, em que enuncia diversos exemplos de provas cíveis pré-tarifadas) . 
361 Lei de Organização Judiciária 16-24 de agosto de 1790. 
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livre convencimento no processo penal, associada inicialmente à legitimidade das 

decisões do júri popular.362 

A burocratização das estruturas judiciais teve, como assinala Denti, notável 

influência sobre o sistema probatório, que permaneceu por mais de um século sem se 

modificar formalmente, enquanto que, do ponto de vista substancial, foi invadido por 

uma tendência de automatização dos juízos fáticos pelo magistrado funcionário. A 

solução das questões fáticas era encarada, então, como uma simples operação técnica, 

análoga àquelas realizadas pela administração pública em qualquer outro ramo de 

atividade.363  

Neste contexto, a mera introdução nominal do princípio do livre 

convencimento na codificação francesa de 1806 – e em outras que nela se inspiraram, 

não teve o condão de alterar a mentalidade vigente à época, do mesmo modo que não 

determinou a supressão das antigas regras de provas legais nas legislações civis e 

processuais civis.364 

Neste mesmo sentido é o relato de Leonardo Greco, ao explicar que a crise 

das provas legais no Renascimento e a restauração da retórica da Antiguidade não 

retiraram o caráter burocrático da atividade do juiz. Muito pelo contrário, o sistema 

normativo da livre convicção no processo civil “continuou apegado a quase todas as 

características do anterior”, que eram: a) a estipulação rígida dos meios de prova 

admissíveis; b) a disciplina pormenorizada do procedimento probatório; c) a previsão de 

exclusões de meios ou fontes de prova; d) a obrigatoriedade ao juiz de atribuir valor 

legalmente predeterminado a cada meio de prova; e) a proibição ao juiz de considerar 

provados os fatos por provas diversas das especificadas pela lei.365 

                                                
362 Observe-se que, mesmo após esse momento inicial, quando os primeiros ímpetos da Revolução Francesa 
de supremacia do indivíduo sobre o Estado foram vencidos pelo interesse prevalente da burguesia na 
repressão criminal, desencadeando uma involução do sistema probatório, o livre convencimento 
permaneceu como a opção mais adequada ao processo penal. Nesta fase, em que já haviam sido 
abandonados os júris populares, compreendia-se que a livre apreciação das provas por juízes dotados de 
capacidade técnica e desinteresse era o melhor meio para a eficácia do aparato repressivo. Ao contrário do 
que ocorria no processo civil, em que se manteve, em grande medida, a prova legal, a ampliação dos 
poderes do juiz era uma forma de consolidar a autoridade do Estado no processo penal (GOMES FILHO, 
Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal, op. cit., Capítulo I, item 4, p. 27).  
363 DENTI, Vittorio. La evolución del derecho de las pruebas en los procesos civiles contemporaneos. 
Estudios de Derecho Probatorio. Tradução para o espanhol de Santiago Sentís Melendo e Tomás A. 
Banzhaf. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1974, pp. 82-83. 
364 No sentido do texto, cf. NIEVA FENOLL, Jordi. La valoración de la prueba, op. cit., Capítulo II, p. 
77. 
365 GRECO, Leonardo. O conceito de prova. Estudos de Direito Processual. op. cit., pp. 455-456. 
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Ainda de acordo com Greco, este regime probatório perdurou no Brasil até o 

Código de 1939, em que os meios de prova ainda eram exclusivamente os previstos em 

lei. Isso estava previsto no artigo 208 do aludido Código, que admitia “todas as espécies 

de provas reconhecidas nas leis civis e comerciais”. 

Tal limitação da atuação do juiz inclusive no tocante à investigação dos fatos 

foi pautada pelo dogma da neutralidade, que refletiu, no âmbito do processo civil, os 

ideais iluministas do legalismo jurídico.  

Concernentemente ao ordenamento germânico, Gerhard Walter relata que, 

nos séculos XIV e XV, o direito ítalo-canônico havia se imposto definitivamente na 

Alemanha e que, até o século XVIII, e o processo comum já estava determinado, de 

maneira definitiva, pela forma escrita e pela falta de publicidade no procedimento. 

Analogamente ao que ocorria na França e Itália, a existência das provas legais no 

processo civil era algo tão natural, explica, que não havia necessidade de fundamentá-

las. Entre as garantias consideradas então irrenunciáveis, só se verificava uma: o 

princípio da audiência ou o direito de ser ouvido. Contudo, segundo Walter, até este 

princípio foi desvirtuado, por exigir-se escritura total de todos os atos das partes.366  

O procedimento, então monopolizado pelas partes e excessivamente 

distanciado da figura do julgador, propiciava toda sorte de chicanas e protelações, e já 

não podia ser compreendido sob a ótica daqueles que buscavam justiça. 

A mecânica procedimental se tornou uma sucessão intolerável de alegações e 

contra-alegações escritas das partes com a dedução de afirmações irrelevantes e a 

produção de provas supérfluas. O descontentamento com tal situação conduziu à 

concepção de um conceito de verdade formal, entendido como certeza suficiente, mas 

não absoluta, que pudesse fundamentar a sentença e propiciar segurança jurídica.   

Gradativamente, prossegue Walter, essa concepção abriria espaço para a 

relativização da teoria das provas legais, a partir da utilização de critérios estimativos 

diversos da fixação matemática, com a classificação das provas em plenas e semiplenas, 

e a relativização da natureza incompleta das provas indiciárias.367 Pouco a pouco, o livre 

convencimento se estabeleceria como regra geral, embora ainda no século passado 

existissem dúvidas – que, em grande medida, ainda remanescem – sobre os limites à 

                                                
366 WALTER, Gerhard. Libre apreciación de la prueba, op. cit., p. 85, 
367 WALTER, Gerhard. Libre apreciación de la prueba, op. cit., pp. 88-95. 
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incidência desse princípio, a eficácia das normas residuais de prova legal e a abrangência 

do material decisório a ser utilizado pelo juiz. 

Como se vê, de um modo geral, apesar da consagração teórica do livre 

convencimento, os ordenamentos europeus continentais mantiveram, durante um longo 

período histórico o sistema de provas legais na esfera civil – ou de resquícios desse 

sistema – em seus diplomas legais. Ao lado das regras sobre prova legal, a condição de 

mero burocrata, atribuída ao órgão jurisdicional, atuou significativamente para reduzir o 

âmbito de liberdade na avaliação da prova. Esta postura guarda, neste ponto, 

significativa identidade com aquela adotada no processo penal pelos países germânicos 

até o final do século XIX, com a distinção de que no processo civil a persistência deste 

sistema protelou-se ainda mais no tempo: foram séculos de limitação da convicção do 

juiz, em maior ou menor medida, às normas que preestabelecem eficácia e destinação 

determinada a certos meios de prova.   

O estrangulamento da atividade cognitiva quanto aos juízos de fato esteve, 

pois, atrelado à própria concepção reinante no iluminismo acerca do papel exercido pelo 

juiz.  

Nesta linha de raciocínio, embora considere que o livre convencimento no 

processo civil seja fruto da crise das provas legais no período iluminista e faça referência 

à positivação do preceito no Code de procédure civile de 1806, Taruffo não deixa de 

considerar que o livre convencimento assume uma feição de princípio geral em matéria 

probatória, destinado a não mais ser negado na evolução histórica sucessiva dos 

ordenamentos processuais europeus. Todavia, admite o autor, isto não implicou uma 

completa substituição do sistema de provas legais; ao contrário, a afirmação do livre 

convencimento somente tem início com a lenta erosão do sistema das provas legais, o 

que ocorre gradualmente ao longo do século XIX nas codificações europeias, e em 

diversos casos ainda hoje não se concluiu.368  

Aliada ao apego às regras limitativas da atividade do juiz, pode-se destacar 

outra razão para a manutenção desta conjuntura, especialmente no que diz respeito à 

natureza predominantemente escrita das provas e dos atos produzidos no processo. A 

escritura ganha relevo diante da função peculiar que o direito privado (e, porque não 

dizer, o direito público contratual) atribui às provas documentais, muitas vezes erigindo-
                                                
368 TARUFFO, Michele. Libero convincimento del giudice: I) diritto processuale civile. In: Enciclopedia 
Giuridica Treccani. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1990, vol. XVIII, pp. 1/3. 



 151 

as como requisitos para a constituição, validade e publicidade de determinados negócios 

jurídicos. A prova preconstituída é de grande importância para a segurança dos negócios 

jurídicos, tendo um efeito “antilitigioso.”369 Assim, diversamente do que ocorre no 

processo penal, em que se produz prova na tentativa de apurar a ocorrência de um ato 

ilícito pretérito, no âmbito do processo civil, sobretudo nas questões de natureza 

contratual, a partes preconstituem provas com vistas a resguardar um eventual futuro 

processo. Esta distinção tem grande relevância para a compreensão do enfraquecimento e 

do descrédito das provas orais no processo civil.  

O primado da prova documental, nos ordenamentos continentais, é reforçado, 

ainda, com as codificações,370 sendo que a classificação dos documentos em públicos e 

privados, e a atribuição de uma escala valorativa para cada um deles, com a utilização de 

expressões como prova plena e início de prova documental, contribui para a manutenção 

de resquícios de prova legal. 

Neste contexto, constata Vittorio Denti, a superação dos sistemas de pré-

tarifação absoluta das provas somente pôde ser vislumbrada com o decurso do tempo.371 

Isso veio a ocorrer pela ingerência de fatores técnicos e lógicos sobre a apuração judicial 

dos fatos – advindos, também, da perspectiva racionalista do iluminismo, mas 

tardiamente considerados – , fatores esses que, diversamente do que ocorrera no âmbito 

do processo penal franco-italiano, não encontraram ambiente propício no processo civil 

europeu-continental à época da Revolução Francesa. 372 

A disciplina atual do processo civil brasileiro reflete esta realidade a partir da 

rigidez formal do sistema probatório, como acertadamente pondera Greco: 

“Essa rigidez, embora abandonada pelo art. 332 do Código de Processo 
Civil de 1.973, teve ainda reafirmação recente no novo Código Civil 
que, no art. 212, se refere apenas à confissão, aos documentos, às 
testemunhas, às perícias e às presunções, como meios de prova”.373 

Por isso, o sistema do livre convencimento permanece, no âmbito do 

processo civil, sob os influxos de uma concepção positivista, que “artificializa a 

investigação dos fatos, distanciando-se dos métodos e regras de outras áreas do 

                                                
369 GIULIANI, Alessandro. Prova (filosofia), op. cit., p. 572. 
370 GIULIANI, Alessandro. Prova (filosofia), op. cit., p. 574-575. 
371 DENTI, Vittorio. La evolución del derecho de las pruebas en los procesos civiles contemporaneos. 
Estudios de Derecho Probatorio, op. cit.,, pp. 82-83. 
372 Acresça-se, ainda, a influência relativa da obra de Bentham sobre o processo civil continental (Tratado 
de las pruebas judiciales. Buenos Aires: EJEA, 1957). 
373 GRECO, Leonardo. O conceito de prova. Estudos de Direito Processual. op. cit., p. 456. 
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conhecimento ou da experiência”, o que, além de não lograr êxito na tarefa de evitar 

arbitrariedades, dificulta a busca da verdade. O raciocínio jurídico do juiz em matéria de 

fato é, no processo civil liberal, de índole mecanicista, insuscetível de um controle 

extrínseco: o controle das decisões judiciais se limita às exigências de fundamentação e 

de adstrição às provas dos autos.374  

Em síntese, o sistema do livre convencimento adotado pelo processo civil 

europeu-continental foi pautado pelas seguintes características, todas elas incorporadas, 

em maior ou menor grau, pelo ordenamento brasileiro: 

“O procedimento probatório seguiu inteiramente regulado na lei. As 
exclusões probatórias também sobreviveram. Quanto às valorações pré-
estabelecidas e à vinculação de certos fatos a determinadas provas, se 
deixaram de constituir a regra geral, subsistiram em muitos casos sem 
que a sua compatibilidade com a busca da verdade tivesse sido 
questionada.  

O livre convencimento passou a ter como únicos freios ao arbítrio a 
motivação da decisão e sua adstrição às provas constantes dos autos 
(quod non est in actis non est in mundo), conforme o art. 331 do nosso 
CPC. Mas, por outro lado, como ressalta Calamandrei, o juiz também 
não é livre para avaliar as provas de acordo com a sua consciência de 
crítico, porque em alguns casos a lei obriga o juiz a seguir cegamente o 
resultado de um meio de prova, mesmo que convencido de que não 
corresponde à verdade.”375 

Esta limitação da atuação do juiz inclusive no tocante à investigação dos 

fatos foi pautada pelo dogma da neutralidade, que refletiu, no âmbito do processo civil, 

os ideais iluministas. 

O fato de os julgamentos civis terem permanecido como atribuição de 

magistrados-funcionários parece ter resultado na sobreposição de elementos políticos e 

sociais sobre os aspectos técnicos e lógicos concernentes à apuração dos fatos. Assim, a 

Revolução Francesa que atribuíra aos jurados populares a prerrogativa de decidir 

questões criminais conforme o livre e íntimo convencimento, produziu, no âmbito civil, 

o efeito inverso. Aos magistrados-funcionários foram destinadas todas as prevenções e 

                                                
374 GRECO, Leonardo. O conceito de prova. Estudos de Direito Processual. op. cit., pp. 459-460. Cf., 
também: LOMBARDO, Luigi. La prova giudiziale – contributo alla teoria del giudizio di fatto nel 
processo. Milano: Giuffrè, 1999, pp. 18-26. 
375 GRECO, Leonardo. O conceito de prova. Estudos de Direito Processual. op. cit., pp. 456-457, com 
alusão à obra de Calamandrei: Il giudice e lo storico. In: Opere Giuridiche. Napoli: Morano, 1965, v. I, p. 
400. 
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cautelas possíveis, o que, certamente, incluiu a manutenção de vínculos normativos na 

formação do convencimento sobre os fatos. 376 

Esta observação é importante para demonstrar que a compatibilidade ou 

incompatibilidade dos sistemas de valoração com as novas ideias iluministas não se 

resumiu à questão técnica; ela diz respeito, também, a aspectos políticos de extrema 

relevância.  

Luigi Lombardo explica que o modelo liberal de processo civil, cujo ápice 

verificou-se com o código napoleônico e foi transplantado para o primeiro código de 

processo civil da Itália unificada, promulgado em 1865, era expressão da concepção 

burguesa das relações jurídicas; uma concepção que nutria uma fé cega no livre mercado,  

que via o papel intervencionista do Estado como um risco para as liberdades individuais. 

Apelava-se ao princípio do laissez faire para fazer do processo um terreno em que 

deveria atuar o dogma da plena autonomia dos indivíduos. O processo civil é visto como 

“coisa das partes”. 377 

Em suma, o processo civil continental da era moderna conservou uma 

regulamentação das provas utilizada ainda no período medieval, que, por sua vez, 

provinha da consolidação formal de critérios construídos ainda sob a égide da retórica 

aristotélica.  

Não se pode, porém, concluir que tenha havido uma estagnação pura e 

simples dos fundamentos que embasaram este tipo de processo.  

O que houve foi uma opção política pela manutenção de um método 

investigativo que, embora não fosse mais considerado o ideal para a descoberta da 

verdade, impedia a atribuição de poderes ilimitados ao magistrado-funcionário, 

necessidade que, à época, parecia preponderar no processo civil. Para a legitimação das 

decisões em matéria não-penal, mais importante do que a livre investigação e valoração 

                                                
376 Gerhard Walter atribui o atraso do direito processual civil germânico em reclamar pela livre apreciação 
da prova, comparativamente como o processo penal, em que o sistema havia sido implantado como 
consequência das ações revolucionárias de 1848, principalmente à repugnância na adoção do júri popular. 
Segundo o autor, os processualistas civis germânicos não pairaram indiferentes ao movimento que ocorreu 
no processo penal, mas é bem provável que a associação equivocada entre jurados e livre apreciação tenha 
conduzido à refutação imediata da ideia no processo civil. Outro fator importante que teria contribuído para 
retardar a introdução do livre convencimento no processo civil alemão consiste no acolhimento dos 
princípios da oralidade e publicidade nas leis processuais civis dos estados, que teria servido para aplacar as 
exigências dos reformistas (Libre apreciación de la prueba, op. cit., pp. 90-91). 
377 LOMBARDO, Luigi. La prova giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo, 
op. cit., pp. 26-27. 
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dos fatos, era a garantia de que o juiz-funcionário tivesse o mínimo de liberdade 

possível, a pretexto do que estaria assegurada a imparcialidade. A resultante disso é bem 

sintetizada por Leonardo Greco:  

“Se liberal podia ser considerado o processo dessa época, deve-se 
entender que o era pela absoluta indiferença do julgador quanto à 
delimitação fática e jurídica do objeto litigioso, à prova dos fatos, ao 
drama humano, ao impacto das suas decisões sobre os interesses das 
partes.”378 

Essa postura, que reflete uma clara limitação à descoberta da verdade no 

âmbito do processo civil, prevaleceu por muito tempo, em grande medida, nas 

legislações modernas. E prevalece ainda na disciplina processual civil de legislações 

contemporâneas, bem como na cultura jurídica difundida nas respectivas sociedades, 

embora seja objeto de intensos questionamentos.  

A valorização da busca da verdade possível mediante a formação do 

convencimento livre do juiz é conquista relativamente recente no processo civil 

continental, iniciada no segundo pós-guerra. Por isso mesmo, exige-se do processualista 

civil especial atenção.  

Após um período de relativa inércia jurisprudencial e doutrinária, sem que se 

que conduzisse à teoria do livre convencimento no processo civil no curso de tantos 

séculos,379 as recentes elaborações teóricas sobre o tema parecem chocar-se com a 

atuação do intérprete, raramente pautada em critérios racionais controláveis.380  

Incorre-se no perigo de, a pretexto de alcançar a certeza mais próxima 

possível sobre a verdade dos fatos, exacerbar-se a liberdade concebida ao juiz na 

                                                
378 GRECO, Leonardo. Publicismo e Privatismo no Processo Civil, Revista de Processo, n. 164, ano 33, 
Out-2008, p. 39. 
379 Embora há tempos – desde a segunda metade do século XVIII –, proclamado como regra fundamental 
de valoração da prova nos ordenamentos continentais, o princípio do livre convencimento do juiz não 
parece solucionar as dificuldades apresentadas nos juízos de fato. Por um lado, diz Taruffo, deve-se 
considerar que remanescem em muitos ordenamentos, de que é exemplo o processo civil italiano – e, 
acresça-se, o brasileiro – , significativas hipóteses de prova legal, a confirmar a dificuldade de atuar 
integralmente o método da valoração livre confiada ao juiz. Por outro lado, deve-se salientar que o 
princípio em questão possui versões e conotações diversas: “Mais subjetivas na formulação francesa da 
intime convition, mais cautelosas na fórmula italiana do prudente apprezzamento, mais otimistas nas 
fórmula espanhola da sana critica, mais neutras na fórmula alemã da freie Beweiswürdigung. Ainda, a 
questão realmente fundamental reside no fato de que, enquanto é claro o significado negativo do princípio, 
que consiste na refutação das provas legais, não está verdadeiramente claro o que significa esse princípio in 
positivo.” (extraído da apresentação da obra de Jordí Ferrer Beltrán, Prova e verità, op. cit., p. 10).  
380 Os capítulos subsequentes fornecerão um panorama da atuação jurisprudencial amparada no processo 
civil, que termina por incorrer no equívoco apontado no texto, de confundir a persuasão racional com o 
íntimo convencimento.  
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formação da convicção sobre os fatos, e, diante da ausência de critérios seguramente 

objetivos para o controle dos juízos fáticos, enveredar-se para um modelo que mais se 

aproxima da íntima convicção do que do livre convencimento motivado, amparado em 

critérios lógico-racionais. Nesse sentido, diz Taruffo que  

“A interpretação prevalente que vem sendo dada ao princípio do livre 
convencimento remanesce substancialmente vaga e aberta a resultados 
muito discrepantes: por vezes se confere ao convencimento 
‘discricionário’ do juiz um significado fortemente subjetivo, tendendo 
à irracionalidade (íntima convicção); noutras ocasiões, pressupõe-se 
simplesmente que o livre convencimento seja algo inefável e 
incogniscível, insuscetível de qualquer controle racional; muito 
raramente, conclui o autor, tenta-se submeter a valoração do juiz – 
embora livre –  a critérios racionais e controláveis de juízo e de 
inferência.” 381 

Em contrapartida, não se pode ignorar a tendência de o juiz permanecer 

comodamente na condição de burocrata, “fortemente influenciado pelo conceito de 

legalidade herdado do iluminismo” e indiferente às finalidades demonstrativa e 

persuasiva da atividade probatória.382  

Em nenhuma das situações, o livre convencimento remete a critérios de 

racionalidade na valoração da prova e na eleição da hipótese fática. Em resumo, o 

sistema de valoração praticado não reflete, como deveria, o conteúdo da expressão livre 

persuasão racional. 

 

                                                
381 Extraído da apresentação da obra de FERRER BELTRÁN, Jordí. Prova e verità, op. cit., p. 10 – 
tradução livre. No original: “L’interpretazione prevalente che ne viene data rimane infatti sostanzialmente 
vaga e aperta ad esiti molto diversi: talvolta si dà al discrezionale convincimento del giudice un significato 
fortemente soggettivistico, con venature di irrazionalismo (la convinzione intima); altre volte si presuppone 
semplicemente che tale convincimento sia qualcosa di ineffabile e inconoscibile, come tale sottratto a 
qualunque controllo razionale; più raramente qualcuno tenta di ricondurre la valutazione del giudice – pur 
libera – a criteri razionali e controllabili di giudizio e di inferenza.”. Cf., ainda, as considerações feitas pelo 
mesmo Taruffo em trabalho anterior: Problemi e linee evolutive nel sistema delle prove civili in Italia. 
Rivista di diritto processuale. Ano XXXI, Cedam, 1977, pp. 1.581-1582, bem como PATTI, Salvatore. 
Libero Convincimento e valutazione delle prove. Rivista di diritto processuale. Ano XL, n. 3. Padova: 
CEDAM, 1985, p. 484. 
382 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Livre Apreciação das Prova: perspectivas atuais. In: La prueba, 
homenaje ao maestro Hernando Devis Echandía. Bogotá: Universidad Libre, 2002, pp. 602-603: “O 
problema é que no espírito dos operadores do direito, nomeadamente em decorrência de fatores de ordem 
cultural, permanecem resquícios da prova tarifada, como se a confissão, a perícia ou a prova documental 
prevalecessem sobre os demais meios de prova”.  
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3.5.1. Livre convencimento e influência do socialismo jurídico nos sistemas de 

civil law 

 

A exposição da evolução dos sistemas de civil law até este ponto poderia 

causar a impressão de que nada tenha sido dito ou discutido sobre a possibilidade de se 

liberar o magistrado das amarras legais em matéria probatória, principalmente no campo 

da valoração.  

Nesse particular, há que se fazer uma observação sobre o papel do juiz à luz 

dos movimentos de socialização do direito que influenciaram as legislações e, em grande 

medida, a doutrina processual a partir do final do século XIX.  

Em tese, a Ordenança Processual austríaca (OZPO) de 1895, inspirada nas 

ideias defendidas por Anton Menger e pelo próprio Klein – autor da Ordenança – , por 

prever o protagonismo do juiz como fator de equilíbrio entre as partes, poderia ter 

contribuído para a maturação do livre convencimento no processo civil continental.383 

 A influência deste movimento pode ser constatada em grande parte das 

legislações dos países europeus continentais e da América Latina. A publicização do 

processo civil, fenômeno sensível a partir da reação ao abandono a que as partes estavam 

relegadas pela ideologia do laissez-faire, preconizava um juiz mais participativo, que 

assistisse a parte mais fraca.384 Isso, em tese, implicaria também maior liberdade ao 

magistrado na admissão, produção e valoração probatória. Foi o que ocorreu, em certa 

medida, pelo menos no plano legislativo, com a adoção de poderes instrutórios e 

diretivos ao juiz, bem como a partir da previsão do livre convencimento em diversos 

Códigos, a despeito da concomitância com regras que consagravam resquícios dos 

sistemas de prova legal. A imediação e a oralidade também foram uma constante 

legislativa, dando a impressão de maior proximidade do magistrado com as partes. 

                                                
383 C. H. Van Rhee (European traditions in civil procedure. Oxford: Intersentia Antwerpen, 2005, 
Introduction, pp. 11-14 esclarece sobre a filosofia da Ordenança, explicitando a intenção de Franz Klein de 
modificar a abordagem do processo civil como um tipo de duelo entre as partes, criando um novo modelo 
procedimental em que a função social pudesse ser alcançada mediante um equilíbrio entre os poderes do 
juiz e das partes. Como bem ressalta Van Rhee, há mais de um século Klein já advogava, entre outras 
coisas, a ideia de que as partes de um litígio devem cooperar de forma a facilitar o julgamento. 
384 TARELLO, Giovani, Dottrine del processo civile. Bologna: Il Mulino, 1989, p. 21; GRECO, 
Leonardo. Publicismo e Privatismo no processo civil, op. cit., p. 40. 
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Ainda assim, sabe-se que, com exceção de Estados de origem germânica – 

i.e., a própria Áustria e a Alemanha com a reforma parcial da ZPO em 1933385–, tal 

ideologia não teve o condão de modificar concretamente a postura do juiz na maior parte 

dos ordenamentos.386  

De fato, os artifícios burocráticos utilizados para minimizar os poderes dos 

magistrados fortaleceram de tal modo a supremacia do princípio dispositivo no direito 

processual civil que, na maioria dos países de civil law, nem mesmo a posterior 

implementação de mudanças legislativas voltadas ao ativismo judicial foi capaz de 

superar o extremo formalismo que pautava o processo civil até a metade do século XIX. 

Mantiveram-se, no mais das vezes, as técnicas procedimentais que atendiam às 

concepções meramente formais de isonomia e contraditório.  

Ao que parece, mesmo diante das deficiências do modelo então vigente, a 

ostensiva preocupação com a imparcialidade dos juízes inviabilizou o completo 

abandono no processo civil “de partes”, pautado pela escritura – por mais que se 

pudessem sustentar, em tese, os benefícios da oralidade, da imediatidade e do dirigismo 

judicial. 387 Nem mesmo a tão mencionada ordenança processual austríaca não teve o 

condão de modificar tal contexto de forma significativa.  

Segundo Vittorio Denti, deve-se questionar se a queda dos valores inerentes 

à ideologia liberal e democrática (no sentido ocidental) que orientavam o processo civil, 

e a consequente acentuação dos traços inquisitórios no processo civil de common law, 

conduzem a um paternalismo judicial conexo à decadência da iniciativa individual 

                                                
385 DENTI, Vittorio, La evolución del derecho de las pruebas en los procesos civiles contemporaneos. 
Estudios de Derecho Probatorio. op. cit., p. 99. 
386 Diz Cappelletti que “A grande inovação trazida pelo Código Austríaco foi representada pelo aumento da 
função ativa do juiz, uma função entendida, seja para assegurar a ordem e rapidez do procedimento, seja 
para promover a finalidade social da efetiva igualdade das partes, no processo. Mas, precisamente, o 
contato direto, pessoal, oral do juiz com as partes, assistidas, mas não substituídas, por seus defensores.” 
Da fonte dos códigos austríaco e alemão, diz Cappelletti, abeberaram-se o Código Húngaro de 1911, o 
Código Norueguês de 1915, o Código Iugoslavo de 1929, o Código Polaco de 1933, o Código Sueco de 
1942 e a Lei Suíça para o Processo Civil Federal de 1947 (Processo, Ideologias e Sociedade. Vol. I. 
Tradução e revisão Prof. Dr. Hermes Zaneti Jr. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 322; 
na versão em língua espanhola: Proceso, ideologías, sociedad. Traducción de Santiago Sentís Melendo y 
Tomás A. Banzhaf. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1974, pp. 43-44). Giovanni Tarello 
diz que, de um modo geral o “novo processo” trazido pelo Código Klein era guiado pelo impulso judicial, 
em contraposição ao processo típico dos códigos napoleônicos e derivados, bem como ao processo 
germânico, dominados pelo impulso da parte; paralelamente, havia uma preocupação com a oralidade e a 
publicidade, em superação ao velho processo escrito e secreto; ainda, eliminava radicalmente a prova legal, 
consagrando o livre convencimento (cf. TARELLO, Giovanni. Dottrine del processo civile. Studi storici 
sulla formazione del diritto processuale civile, op. cit., pp. 20-21). 
387 Cf. NUNES, Dierle José Coelho. Processo Jurisdicional Democrático. Uma análise das reformas 
processuais. 1ª ed., 3ª reimpressão. Curitiba: Juruá, 2008, p. 74, em especial a nota de rodapé nº 37). 
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autônoma e responsável no âmbito da sociedade civil.388 Dierle José Coelho Nunes 

tratou do tema sob a perspectiva da dicotomia entre o que se denomina processo liberal 

(pós-revolucionário) e o chamado processo socializado (influenciado pelo socialismo 

jurídico) e concluiu, com Denti, que as ideias socialistas foram incorporadas à maior 

parte dos sistemas processuais continentais apenas na ótica paternalista, despida de 

conteúdo técnico. 389 Em grande parte dos casos, a oralidade e a aproximação do juiz às 

partes não se verificou na prática, o que resultou na condução do procedimento nos 

moldes do processo liberal – amparado na dispositividade material e formal – e de forma 

escrita. Apesar de admitir uma ingerência mínima da oralidade na obtenção das provas, a 

conclusão de Nunes é no sentido de que, ainda na atualidade, muitas vezes o trato da 

discussão endoprocessual somente ganha importância no momento decisório. Deste 

modo, a preconizada socialização se dá apenas no patamar legislativo – atribuição de 

poderes diretivos ao juiz e destaque do princípio da oralidade – , “mas a condução do 

procedimento se dá como se a legislação fosse liberal e escrita”. 390  

Sem que se faça necessário adotar qualquer posicionamento acerca da 

natureza autoritária 391 – ou efetivamente socializante392 – das técnicas utilizadas pelo 

                                                
388 DENTI, Vittorio, La evolución del derecho de las pruebas en los procesos civiles contemporáneos. 
Estudios de Derecho Probatorio, op. cit., pp. 152 e ss.. 
389 NUNES, Dierle José Coelho. Processo Jurisdicional Democrático, op. cit., pp. 95, 97 e 98. 
390 NUNES, Dierle José Coelho. Processo Jurisdicional Democrático, op. cit., p. 98. 
391 Como previne Barbosa Moreira, não há relação necessária entre publicismo e autoritarismo ( 
Privatização do Processo? Temas de direito processual. Sétima série. Rio de Janeiro: Saraiva, 2001, p. 
7/18; id., Neoprivatismo no processo civil. Temas de direito processual. Nona série. Rio de Janeiro: 
Saraiva, 2007, pp. 87-101). Assim também, Leonardo Greco, que diz não ser possível extrair que regimes 
ou governos autoritários editem leis processuais autoritárias. Este autor justifica seu posicionamento, no 
que tange aos poderes atribuídos ao juiz, na ponderação de que nem sempre os governos autoritários que 
pretendam exercer o domínio sobre a justiça e os cidadãos encontram no poder Judiciário um aliado. 
Completa, ainda, o raciocínio com o argumento de que as leis processuais serão ou não autoritárias 
conforme reflitam o paternalismo estatal ou a preponderância da autonomia individual nas relações 
privadas, que tem origem “na formação cultural e na tradição de cada povo, podendo evoluir ou não no 
sentido de uma maior autonomia em função do grau de desenvolvimento humano, do nível de educação 
básica, do associativismo, da capacidade de auto-regulação e autodefesa dos titulares de interesses 
privados”. Sobre o direito brasileiro, conclui: “Nós somos na América Latina herdeiros do triste legado de 
paternalismo estatal, de hipossuficiência e falta de confiança dos governados que nos deixaram os nossos 
colonizadores. Pode ser que hoje os povos desses países, imersos na União Europeia, vivam numa 
realidade social mais propícia à autonomia privada. A liberdade não se concede, se conquista, mas, 
enquanto isto não ocorrer, e para que isso ocorra, o Estado deve mobilizar forças para assegurar o respeito 
à dignidade humana e aos direitos fundamentais dos cidadãos, não perdendo de vista, entretanto, que a sua 
intervenção não pode pôr em risco a própria liberdade. Entretanto, a falta de consciência da necessidade 
dessa evolução perpetua comportamentos autoritários, mesmo em períodos de inquestionável democracia.” 
(Publicismo e Privatismo no processo civil. op. cit., pp. 36-38). No mesmo sentido, quanto à inexistência 
de correlação necessária entre modelos de Estado e de processo, Mirjan Damaska, pondera que, “apesar de 
muitos aspectos da administração da justiça poderem ser proveitosamente estudados sob esta perspectiva 
(...), está demonstrado que é extremamente difícil relacionar a formatação ou o design do processo legal 
com qualquer classificação atualmente disponível dos modelos de estado de acordo com variáveis 
socioeconômicas.” (The faces of justice and state authority. A comparative approach to the legal 
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Código austríaco de 1895, não se pode deixar de atentar para a observação de Nunes 

acerca do papel exercido pelo magistrado nos ordenamentos continentais. Diz ele que  

“(...) O único aspecto da socialização que se implementou no Brasil foi 
o de reforçar o papel da magistratura e a credibilidade de sua 
superioridade, ao se partir de um suposto privilégio cognitivo, que 
encontra suas bases no âmbito da teoria do processo, no pensamento de 
vários autores, mais notadamente no de Oskar von Bülow.”393 

Essa consideração é especialmente relevante quando se tem como foco a 

análise dos sistemas probatórios adotados nos países continentais, pois dela se podem 

extrair, no curso dos acontecimentos que sucederam à revolução francesa: a) a adoção, 

num primeiro momento, até o desenvolvimento das concepções sociais, de um processo 

voltado exclusivamente às partes, como reflexo da desconfiança existente contra os 

juízes-funcionários; b) a posterior tentativa de se integrar o juiz às atividades 

processuais, frustrada, na maior parte dos ordenamentos continentais, pelo receio de 

perda da neutralidade do juiz ou, ainda, c) mais recentemente, quando se verifica um 

incremento dos poderes judiciais instrutórios, estes são exercidos de forma autoritária e 

desvirtuada, seja porque não associados a critérios jurídicos ou racionais seguros para a 

admissão e valoração da prova, seja porque tendentes a mutilar a atividade probatória e o 

contraditório das partes. Quanto a este último aspecto, pertinente à fase atualmente 

vivenciada, deve-se anotar que talvez o pecado capital do processo civil de tradição 

romano-germânica tenha sido o de ignorar a necessidade de fazer acompanhar o aumento 

dos poderes judiciais da correlata necessidade de gradual incremento funcional da 

atividade das partes, abdicando-se, assim, de um processo verticalizado pela “inflação 

dos poderes judiciais”.394  

O magistrado no processo civil oscila, ainda, entre a posição comodista e 

burocrática herdada de uma tradição de séculos e um autoritarismo já superado, que 

coloca o juiz não como sujeito participante do contraditório, mas como seu limitador. 

                                                                                                                                            
process. New Haven/London: Yale University Press, 1986, Introdução, item II, p. 6. Tradução livre. No 
original: “Although many aspects of the administration of justice can profitably be studied from this 
perspective ..., it has proved exceedingly difficult to relate the design of the legal process to any presently 
available classification of states according to socioeconomic variables.”). 
392 Não se nega que os regimes que se aproximam do Welfare State possam ter uma proximidade maior da 
ideologia do processo socializante, que preconiza uma atuação mais marcante do juiz na instrução 
probatória. Porém, como se demonstra no texto, há outros fatores que influenciam na concretização do 
modelo probatório sob a perspectiva da atividade do juiz e das partes. 
393 NUNES, Dierle José Coelho. Processo Jurisdicional Democrático, op. cit., p. 98. 
394 Essa a advertência de Antonio do Passo Cabral, ao menos no que tange às nulidades, tema central da 
obra Nulidades no processo moderno (Contraditório, proteção da confiança e validade prima facie 
dos atos processuais). São Paulo: Gen-Forense, 2009, p. 102-104.  
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Trata-se de uma postura que aproxima o processo civil de civil law de um processo 

autoritário, possivelmente influenciado por regimes políticos de igual calibre, em lugar 

do processo garantista que, a partir do segundo pós-guerra, passou-se a almejar.395  

O resultado disso tudo consiste numa total despreocupação com o problema 

da avaliação probatória e com a solução de fato, já que, como dito supra, o magistrado, 

no mais das vezes, exerce os poderes que lhe são conferidos para, respaldado no livre 

convencimento, ora limitar a produção de provas, ora sentenciar a partir de critérios 

legais restritivos ou de fundamentos fáticos inseguros, extraídos de elementos de prova 

de cuja produção o órgão judicial não participou efetivamente. 

 

3.6. Considerações conclusivas sobre a natureza polissêmica das provas legais 

e do livre convencimento nos processos civil e penal: 

 

As diversas feições assumidas pelos sistemas de avaliação probatória nos 

processos civil e penal permitem que se afaste a noção simplista da mera contraposição 

entre o denominado sistema das provas legais e o sistema do livre convencimento, bem 

como a ideia de que tais sistemas guardariam identidade num e noutro processo. 

O amplo espectro de significações inerente a esses dois enunciados pode ser 

vislumbrado a partir de uma análise das diversas fases por que passaram alguns dos 

principais ordenamentos continentais até optarem pelo livre convencimento, na 

conotação de persuasão racional que atualmente se lhe atribui. 

Porém, essa “opção” contemporânea pelo livre convencimento deve ser 

compreendida com reservas, pois reflete a perspectiva generalizada pela qual tem sido 

vista a atuação dos julgadores na apreciação das provas, tanto no que concerne ao direito 

processual civil como no direito processual penal. 

A dicotomia simplista entre os sistemas da prova legal e o do livre 

convencimento merece ser abandonada desde quando se analisam os sistemas 
                                                
395 “O renascer das cinzas das democracias após aqueles regimes e horrores da II Guerra haveriam de 
redefinir as relações entre o Estado e os cidadãos, sepultando definitivamente qualquer risco de volta ao 
passado. Essa reconstrução impôs que o novo Estado de Direito deixasse de assentar na sistemática da 
supremacia do interesse público sobre o os interesses individuais, mas se baseasse no absoluto primado da 
dignidade humana e dos direitos fundamentais. O homem não existe para servir ao Estado. É o Estado que 
existe para servir ao homem, de cuja tutela decorre a própria legitimidade do poder do Estado”. (GRECO, 
Leonardo. Publicismo e Privatismo no processo civil, op. cit., p. 42).  
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probatórios adotados na antiguidade romana e na idade média. Contrapostos estes 

sistemas com aqueles que lhes sucederam a partir da idade moderna, especialmente 

tendo em vista os influxos das revoluções burguesas sobre o direito processual, agregam-

se ainda mais argumentos para a refutação de tal antagonismo. 

Na idade moderna, a diversidade de bens jurídicos tutelados e, sobretudo, o 

surgimento de princípios inovadores concernentes à proteção do réu no processo penal, 

revelaram-se fatores decisivos para a discrepância entre os modelos adotados nos 

processos civil e penal.  

Este distanciamento se deveu, claramente, às diferentes justificativas morais 

e jurídicas para a estruturação dos sistemas probatórios, pois, nada obstante a identidade 

contextual, a ideologia deste período exerceu, de forma evidente, influência diversa 

sobre os direitos processuais civil e penal. A compreensão do tema é, neste ponto, 

orientada pelo referencial teórico referido no início deste trabalho – doutrina da 

prioridade local –, na medida em que se observam subdivisões marcantes no tratamento 

do direito processual, delineadas pela comunidade.396 

A prevalência do ideário positivista-legalista em matéria probatória no 

processo civil, em detrimento da valorização do indivíduo deveu-se, em parte, ao mesmo 

receio de dotar o magistrado-funcionário de poderes insuscetíveis de fiscalização e 

controle, em franca limitação à autonomia das partes.  

De outro lado, a exaltação da liberdade do indivíduo, no mesmo contexto 

iluminista, parece se perpetuar de forma definitiva no processo penal, que tem a proteção 

do acusado como poderoso componente ideológico e jurídico.  

Enquanto o processo civil do período liberal preconiza a autonomia 

individual em detrimento do poder decisório do juiz, no âmbito do direito processual 

penal a liberdade individual do acusado é sobrelevada e, acreditava-se, então, somente 

poderia ser assegurada se o julgador fosse dotado de liberdade suficiente para alcançar a 

verdade real. 

A despreocupação do processo civil com a racionalidade subjacente à 

valoração das provas decorre, em verdade, de uma opção política por uma ingerência 

mínima do juiz na atividade das partes.  

                                                
396 Especialmente na Introdução e no Capítulo I. 
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Após um longo período voltado para um enfoque formal das provas, quando 

os volumosos tratados sobre a matéria analisavam pormenorizadamente a disciplina legal 

dos meios probatórios,397 o processo civil se ressente da consolidação de um modelo de 

verdadeira persuasão racional, que atribua ao juiz liberdade para decidir com base em 

elementos probatórios e guiado por uma racionalidade que extrapole a lógica meramente 

formal, em lugar de um sistema misto de livre convencimento e resquícios de prova legal 

despidos de qualquer justificativa lógico-jurídica. É recente a preocupação do processo 

civil de civil law com a finalidade demonstrativa da prova, aspecto que pode ser extraído 

da obra de Michele Taruffo.398 Este autor demonstra que o modelo silogístico de 

raciocínio somente pode funcionar se for possível aferir a correção do conteúdo das 

premissas fáticas em que se baseiam as inferências judiciais.   

De outro lado, as reformas legislativas implementadas no processo penal 

apontam para o caminho inverso. A crescente preocupação com a tutela da liberdade do 

réu, viabilizada, em grande parte, pela presunção de inocência, parece reconduzir à 

definição de regras probatórias que viabilizem a preservação desse valor.  

Na atualidade, o livre convencimento idealizado para o processo penal é 

permeado por regras que representam limitações típicas da prova legal negativa, 399 e a 

função demonstrativa da prova gradativamente perde força para dar lugar à legitimação 

do convencimento pelo contraditório (lógica dialética).  

Assim, sistemas que mereceram, no decorrer da história, idêntica 

denominação, refletem, na verdade, distintos modelos de valoração, tais como o sistema 

das provas legais negativas no processo penal e o que atualmente se denomina livre 

persuasão racional ou livre convencimento motivado, numa designação ampla daquele 

que seria o sistema de apreciação vigente nos processos civil e penal da atualidade. 

                                                
397 Precisamente nesse sentido é a observação de Jordi Ferrer Beltrán e Daniel Mendonça, feita na 
apresentação da versão castelhana do livro de Michele Taruffo (La prueba de los hechos. Madrid: 
Editorial Trotta, 2002, tradução de Ferrer Beltrán, p. 11), que bem se aplica ao direito brasileiro. Dizem 
Ferrer Beltrán e Mendonça que, malgrado o tema probatório esteja vinculado a âmbitos de estudo 
diversificados, na cultura jurídica dos ordenamentos hispânicos o tema é abordado sob a perspectiva 
exclusiva da dogmática processual, com enfoque na descrição da regulação jurídica da prova cada 
ordenamento. Daí a importância da obra de Taruffo, pois resgata, nos sistemas de civil law, o estudo de 
temas afetos ao direito probatório até então olvidados pela teoria do direito. No mesmo sentido, cf.: 
FERRER BELTRÁN, Jordi. Prova e verità nel diritto. Bologna: Il Mulino, 2004, p. 7 (apresentação feita 
por Michele Taruffo) e p. 13 (introdução do próprio autor).  
398 Confira-se, exemplificativamente, a obra recente: La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei 
fatti. Roma: Editorial Laterza, 2009. 
399 Cf. AMODIO, Ennio. Libero convincimento e tassatività dei mezzi di prova: un approccio comparativo, 
op. cit., pp. 3-9, passim.  
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Capítulo IV  

Limitações Probatórias e Persuasão Racional 

 

4.1. Os sistemas de apreciação e o livre convencimento na atualidade: 

persuasão racional 

 

A propósito da abrangência da expressão livre convencimento, deve-se 

atentar para a distinção terminológica e conceitual entre livre valoração das provas e 

livre convencimento do juiz. A valoração da prova indica uma atividade, um modo de 

proceder que necessariamente precede a formação – sobretudo o momento conclusivo – 

do convencimento, que somente ocorre no momento decisório. Já este designa o 

resultado da atividade e, obviamente, só poderá ser livre se for livre a atividade 

valorativa, que constitui seu pressuposto.400  

Desta forma, parece adequado utilizar as locuções livre convencimento e 

persuasão racional para designar tanto o sistema de apreciação das provas, como, 

também, o princípio que rege a formação do convencimento do juiz no que diz respeito 

às questões fáticas.  

Trata-se de esclarecimento de suma importância para a compreensão do 

estudo das limitações à persuasão racional, porquanto estas abrangem tanto as restrições 

dirigidas à apreciação dos elementos probatórios como, também, eventuais limitações à 

formação do convencimento (resultado final) do juiz concernente à matéria fática.  

Apesar de considerar-se que a expressão livre convencimento seja mais 

ampla que a livre valoração das provas, não parece tecnicamente equivocada a utilização 

da primeira para designar a segunda, naquela incluída. Deve-se ter presente, contudo, a 

advertência inicial de que o momento de liberdade concerne, mais que à valoração das 

provas, ao momento final (decisório) em que o juiz, superando a margem de dúvida 

sempre presente, se convence da verdade dos fatos ou, ao contrário, declara não haver 

                                                
400 PATTI, Salvatore. Libero convincimento e valutazione delle prove, op. cit., pp. 485-486. 
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chegado à certeza e aplica as regras do ônus da prova, acolhendo o pedido ou a defesa 

deduzidos.401 

Com respeito à análise dos elementos probatórios obtidos no processo, 

Santiago Sentis Melendo ensina que as palavras apreciação e valoração servem, 

qualquer uma delas, para bem definir a atividade de “determinar o valor” ou “fixar o 

preço de algo”.402 Este jurista faz uma observação bastante pertinente sobre a correlação 

entre liberdade e prova: sem liberdade – sobretudo de valoração – não há atividade 

probatória. Assim, no sistema da prova legal, em que o legislador se substitui ao juiz na 

valoração da prova, ditando regras rígidas mediante as quais deva ser fixado o valor 

prova, ocorre um fenômeno distinto do probatório. No caso, está-se diante da fixação dos 

fatos que irão integrar a premissa menor do silogismo processual,403 porém não se está 

provando coisa alguma. Por isso, as provas legais não passam de sucedâneos de prova. 

Embora seja comum a alusão à adoção das provas legais como um sistema de valoração, 

na verdade não o são, porque se não há apreciação verdadeira, é dizer, se não há 

liberdade para apreciar, não há verdadeiras provas.404 Isso porque a carência de liberdade 

não permite uma verificação que conduza a um resultado, senão que constitui uma 

imposição direta deste resultado, independentemente da convicção do juiz. O juiz está 

impossibilitado de apreciar, porque não pode afastar-se do resultado imposto ou seguir 

outros itinerários que não os assinalados pelo legislador para chegar a este resultado.405  

Em sentido análogo, Silva Melero assevera que a prova legal é uma criação 

da experiência que propicia estabilidade e equilíbrio, com sacrifício da justiça. Explica, 

porém, que a necessidade de dotar de maiores garantias determinados instrumentos 

solenes previstos na lei como requisitos para a validade e eficácia dos atos jurídicos não 

tem mais que uma distante relação do problema processual do ponto de vista da prova.406 

                                                
401 PATTI, Salvatore. Libero convincimento e valutazione delle prove, op. cit., p. 486. 
402 SENTIS MELENDO, Santiago. La prueba. Buenos Aires, Ediciones Juridicas Europa-America, 1978, 
p. 240. 
403 Com abstração das críticas numerosas dirigidas a esta expressão, e considerando que o próprio Sentís 
Melendo diz, na sequência deste texto, que a simplificação consubstanciada no silogismo judicial presta-se 
ao controle da racionalidade das decisões, porque não se cuida de um raciocínio que possa servir – pelo 
menos não prévia e diretamente – para construí-las. 
404 SENTIS MELENDO, Santiago. La prueba, op. cit., pp. 242 e 247; PATTI, Salvatore. Libero 
convincimento e valutazione delle prove, op. cit., p. 492. 
405 SENTIS MELENDO, Santiago. La prueba, op. cit., pp. 252-253. 
406 De forma diversa, Ferrer Beltrán pondera que a prova legal é matéria probatória por ser preciso 
produzir um meio de prova e dele extrair um fato para então aplicar a inferência lógica prevista na lei. 
Assim, por exemplo, é preciso que haja um documento público datado para que se possa extrair a 
veracidade da data prevista, tal como previsto na lei. Mas, mesmo para Ferrer Beltrán, está claro que a 
segunda fase da prova legal (extração do resultado probatório a partir de inferência lógica prevista na lei) 
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Desse modo, as provas legais não passariam de um sistema de pseudoapreciação da 

prova, ou, mais corretamente, um sistema de tarifação.407 

Evidentemente, as opiniões ora referidas são reflexo da concepção atual de 

racionalidade, pois, como já se ponderou noutros pontos desse trabalho, o modelo de 

provas legais – sobretudo as que contemporaneamente denominam-se irracionais – 

traduziu, durante muitos séculos, a crença firme nas superstições e na religiosidade, 

como se fossem estas as formas únicas de conhecimento.408 

Abstraídas eventuais imprecisões técnicas de linguagem – até porque já 

incorporadas às classificações doutrinárias dos sistemas probatórios – , o fato é que as 

provas legais são referidas como sistema (de apreciação ou tarifação), contraposto ao do 

livre convencimento. Resume Carlo Furno: 

“Conforme tal apreciação seja ou não seja livre e autônoma, conforme 
existam ou não vínculos normativos para a formação do 
convencimento pessoal do juiz quanto à correção dos fatos objeto do 
caso, poderá ou não falar-se de ‘prova livre’. E, cabalmente, em 
antítese ao conceito de ‘prova livre’, criou-se modernamente a 
expressão ‘prova legal’. 

Portanto, o problema da liberdade ou legalidade da prova no processo 
refere-se à posição crítica do juiz com respeito aos meios instrutórios, 
conforme seja livre ou esteja ligado a vínculos normativos para a 
valoração da prova e a formação de seu próprio convencimento sobre a 
questão de direito.”409 

A prova legal, portanto, é caracterizada pela vinculação imposta ao juiz na 

elaboração da premissa fática da decisão. No sistema de provas legais, há fixação formal 

do fato a partir da verificação de uma hipótese abstratamente prevista na lei, é dizer: a 

premissa de fato somente será demonstrada na forma prevista na lei. Para Valentín Silva 
                                                                                                                                            
não depende de um juízo de verdade; a produção do meio de prova e aferição do elemento probatório 
ditado na lei é que comportam este juízo. O mesmo acontece com a presunção legal: a aferição do fato 
conhecido (indiciante) é dependente de um juízo de verdade, com base na persuasão racional, o raciocínio 
que se faz, partindo do fato conhecido para o desconhecido, já é decorrente da lei. Cf. FERRER 
BELTRÁN, Jordi. Prova e Verità nel diritto, cit., capítulo primeiro, item 4.1., p. 53 e nota de rodapé nº 
47. 
407 SILVA MELERO, Valentín. La Prueba Procesal. Teoría General. Madrid: Editorial Revista de 
Derecho Privado, 1963, Tomo I, Capítulo VI, item 2, pp. 126-128. 
408 Cf. TARUFFO, Michele. La semplice verità, op. cit., pp. 6-7. 
409 FURNO, Carlo. Teoría de la prueba legal, op. cit., Capítulo II, item 32, p. 10 – tradução livre. Na 
versão em língua espanhola: “Según que tal apreciación sea o no sea libre y autónoma, según que existan o 
no existan vínculos normativos para la formación del convencimiento personal del juez en relación a la 
certidumbre de los hechos objeto del pleito, podrá o no podrá hablarse de prueba libre. Y, cabalmente, en 
antítesis al concepto de ‘prueba libre’, se ha creado modernamente la expresión ‘prueba legal’. Por tanto, el 
problema de la libertad o legalidad de la prueba en el proceso se refiere a la posición crítica del juez 
respecto a los medios instrutorios, según que esté libre o esté ligado por vínculos normativos para a 
valoración de la prueba y la formación de su proprio convencimiento sobre la cuestión de hecho.” 
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Melero, essa fixação formal dos fatos não é outra coisa que a aplicação do direito 

objetivo por parte do juiz, como se fosse qualquer outra norma legal, com a 

consequência, inclusive, de ser muito discutível que se trate de verdadeiras provas, no 

sentido processual.410 Não se trataria, portanto, de uma livre apreciação dos fatos sobre 

os quais incide a prova, mas da livre apreciação do direito incidente sobre os meios de 

prova, a fim de se fixar a premissa fática.411 Essa não deixa de ser uma posição ainda 

mais radical que a de Santiago Sentis Melendo,412 referida linhas atrás, visto que, para 

este, a prova legal é sucedâneo de prova – e está, portanto, relacionada de alguma forma 

à atividade probatória. Já a opinião de Silva Melero aponta para a exclusão das provas 

legais do terreno probatório e, quiçá, do âmbito do direito processual. 

Para ilustrar o posicionamento de que as provas legais não se referem 

necessariamente à matéria probatória, Silva Melero oferece dois exemplos distintos de 

prova legal, que serão analisados em sequência. Considera, primeiramente, a prova legal 

que trata do “documento dos que produzem aquela consequência de valoração legal”; 

neste caso, diz, “a hipótese de fato é precisamente a existência e validade do 

documento”. De outra parte, fornece o exemplo da confissão no processo civil, que 

estabelece a presunção de veracidade precisamente sobre o fato confessado.413 

Os exemplos são significativos para se distinguirem as provas legais 

determinadas pelo direito material como pressupostos de existência ou requisitos de 

validade e eficácia dos atos jurídicos, das provas legais propriamente ditas, que são 

aquelas provas – ou, na dicção de Sentis Melendo, aqueles sucedâneos de prova – que a 

lei processual determina, fixando o valor a ser atribuído pelo juiz na apreciação da prova. 

Quanto àquelas, não há que se falar, com efeito, em atividade probatória em sentido 

próprio; cuida-se de imposições do direito material para a existência, validade e eficácia 

do ato jurídico. Desse modo, por exemplo, o matrimônio só existe se realizado e 

                                                
410 SILVA MELERO, Valentín. La Prueba Procesal. Teoria General. Madrid: Editorial Revista de 
Derecho Privado, 1963,Tomo I, Capítulo VI, item 2, pp. 126-130. 
411 Convergentemente, Franco Cordero pondera que o vínculo imposto pelas regras de provas legais 
sugerem que o fenômeno não guarda tanta relação com a técnica processual-probatória quanto ao mundo 
dos fatos jurídicos substanciais (Procedimento Probatorio. In: Tre studi sulle prove penali. Milano: 
Giuffrè, 1963, §5, pp. 27-28). 
412 SENTIS MELENDO, Santiago. La prueba, op. cit., pp. 242-253. 
413 SILVA MELERO, Valentín Silva. La Prueba Procesal. Teoria General. Madrid: Editorial Revista de 
Derecho Privado, 1963,Tomo I, Capítulo VI, item 2, p. 130. 
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documentado na forma legal.414 Já as provas legais em sentido próprio são provenientes 

de normas que não interferem diretamente no direito material, mas dizem respeito à 

atividade probatória. As normas que regem a confissão no processo civil, portanto, 

estabelecem a presunção de veracidade do fato confessado, como regra geral; porém, 

estas regras não impedem a existência e validade do fato jurídico em questão,415 que 

poderá ser demonstrado noutra sede, ressalvadas as limitações estabelecidas pela coisa 

julgada e pela eficácia preclusiva desta. Na mesma linha, a lavratura de instrumento 

público não é requisito para a validade e eficácia de um ato jurídico quando a lei assim 

não o preveja; no entanto, o critério legal que atribui eficácia probatória plena ao 

instrumento público é uma diretriz vinculante à atividade probatória valorativa do juiz, 

tratando-se, portanto, de regra de prova legal propriamente dita. No exemplo do 

matrimônio, o instrumento exigido para a formalização do ato é um requisito 

estabelecido pela lei material para a existência do próprio ato; se ausente, não há que se 

cogitar da prática do indigitado ato jurídico. Já no caso da prova legal, o instrumento 

apenas demonstra a prática de um ato jurídico que não dependeria daquela formalidade; 

ou seja, com ou sem o instrumento, é possível que o ato tenha sido praticado e seja 

válido no mundo jurídico. A regra probatória apenas estabelece que a prova por 

instrumento público seja legalmente considerada mais contundente.  

Noutras hipóteses, ainda, a regra de prova legal (no sentido próprio de prova 

ou de sucedâneo probatório) obsta a produção de determinado meio de prova para uma 

finalidade específica: é o caso da vedação da utilização de prova exclusivamente 

testemunhal para os contratos que ultrapassem determinado valor (assim, no direito 

brasileiro, os arts. 401 do Código de Processo Civil416 e 227 do Código Civil417, em 

                                                
414 Arruda Alvim não faz essa distinção, incluindo no conceito de “prova legal” as regras que determinam 
os pressupostos de constituição e os requisitos de validade e eficácia dos atos jurídicos – v. nesse sentido, o 
Manual de Direito Processual Civil, op. cit., 15ª ed., Segunda Parte, Capítulo XVIII, item 175, p. 935. 
415 Ressalvadas as opiniões em contrário, que consideram a confissão um negócio jurídico (v. nesse sentido: 
CORDERO, Franco. Procedimento Probatorio, op. cit., §5, pp. 27-28, especialmente nota de rodapé nº 73; 
entre nós, NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e 
legislação extravagante. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 742, em comentário ao art. 348 
do Código de Processo Civil, dizem que a confissão é meio de prova que tem natureza de “negócio jurídico 
unilateral”). Parece-nos, entretanto, que a confissão resultante dos meios judiciais de prova, e mesmo a 
admissão de fatos contrários ao interesse do confitente e favoráveis à parte contrária feita 
extrajudicialmente, é apenas mais um elemento probatório. Diversamente, quando se trata de negócio 
jurídico em que há reconhecimento de dívida (fala-se erroneamente em “confissão” de dívida), cuida-se de 
ato que reconhece direitos, e não apenas fatos que sejam favoráveis à outra parte da relação jurídica. 
416 “Art. 401. A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o 
décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados.” 
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alusão aos contratos de valor inferior ao décuplo do salário mínimo).418 Esta regra é de 

prova legal porque, em todos os casos, a vedação refere-se à produção daquele meio de 

prova (exclusivamente testemunhal), mas nada diz sobre a existência, validade ou 

eficácia do ato jurídico. Assim, no direito brasileiro, um contrato de valor superior ao 

décuplo do salário mínimo pode existir no mundo jurídico, ser válido e plenamente 

eficaz, ainda que celebrado verbalmente; apenas, quando for alvo de controvérsia no 

processo civil, não poderá ser provado mediante prova exclusivamente testemunhal.  

A diferença deste exemplo para as hipóteses em que a lei estabelece 

determinada solenidade como requisito para a constituição, validade ou eficácia do ato 

consiste, justamente, no fato de que, naqueles casos, o ato deve ser provado de 

determinada forma, mas, ainda que não o seja, é possível que ele exista, seja válido e 

produza efeitos no mundo jurídico. A limitação existente se restringe ao processo e é, 

portanto, pertinente à atividade probatória. Quando se cogita, ao contrário, da imposição 

de formalidades como requisitos do próprio ato ou negócio jurídico, o que está em pauta 

não é a demonstração da ocorrência deste ato, mas a obediência aos ditames legais 

                                                                                                                                            
417 “Art. 227. Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios 
jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo vigente no País ao tempo em que 
foram celebrados. 
Parágrafo único. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como 
subsidiária ou complementar da prova por escrito.” 
418 Analogamente, na Itália, o art. 2.721 Código Civil estabelece um limite de valor para a admissibilidade 
da prova testemunhal dos contratos, ressalvando, porém, a possibilidade de a autoridade judiciária admiti-la 
em circunstâncias especiais, ditadas, principalmente, pela qualidade das partes e pela natureza do contrato. 
Para a doutrina e jurisprudência italianas, nos casos em que a prova documental não seja da substância do 
ato, a norma funciona apenas como hipótese de presunção relativa. Nesse sentido, confiram-se os julgados 
acerca da possibilidade da utilização de prova testemunhal para substituir a nota de entrega de mercadoria 
(Cass. Civ. Sez. III, 22 giugno 2007, n. 14594 apud CONTE, Mario. Commentario al Codice Civile. Art. 
2697-2739. Prove. A cura di Paolo Cendon. Milano: Giuffrè, 2008, p. 208), e acerca da desnecessidade de 
escritura dos contratos para os quais a lei não preveja o instrumento como requisito essencial ao ato 
jurídico, permitindo-se, portanto, a prova testemunhal (App. Milano 10 dicembre 2005 - Redazione 
Giuffrè, 2005 apud CONTE, Mario, Commentario al Codice Civile, op. cit., p. 209). Na Espanha, o art. 
51 do Cdc preceitua que os depoimentos testemunhais só serão suficientes para provar contratos que não 
excedam determinada quantia. Juan Montero Aroca noticia que a jurisprudência considerou inaplicável essa 
norma (STS de 11 de maio de 1903, desde então reiterada com unanimidade apud MONTERO AROCA, 
Juan. La prueba en el proceso civil. Cuarta edición. Navarra: Thomson/Civitas, 2005, p. 363). Segundo o 
autor, ainda não está claro se houve derrogação do art. 51 do Cdc pela Ley de Enjuiciamiento Civil. De 
qualquer modo, o art. 1280, parágrafo único, do Código Civil espanhol estabelece que os contratos cujas 
prestações superem o valor de 1500 pesetas devem ser celebrados por escrito, ainda que por instrumento 
particular. Para Montero Aroca, esta é uma norma que estabelece um requisito substancial, e não diz 
respeito à prova. Na França, o art. 1.341 do Código Civil impõe a necessidade de instrumento público ou 
privado para a prova de atos que excedam um valor determinado por decreto. 
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concernentes à sua formação. É matéria pertinente ao direito material, sem nenhuma 

relação com o direito probatório.419 

Ainda no contexto das provas legais compreendidas como sucedâneos 

probatórios, fala-se em provas legais em sentido positivo e de provas legais em sentido 

negativo. As provas legais se exprimem de forma positiva quando a lei estabelece que, 

verificados determinados pressupostos (v.g., a presença de um elemento de prova 

específico, como a confissão), um fato deva ser considerado verdadeiro, e de forma 

negativa quando haja uma proibição de se considerar verdadeiro um fato caso não se 

verifique o mínimo de prova legalmente exigido (v.g., a exigência de corpo de delito 

direto ou indireto para demonstração dos crimes que deixam vestígios).420 O sentido 

negativo das provas legais foi especialmente utilizado para desenvolver, no processo 

penal, a teoria das provas legais negativas, que confere aplicabilidade plena ao livre 

convencimento apenas quando em favor do acusado; a sentença condenatória depende, 

ao contrário, da observância dos pressupostos de prova legal. Este sistema misto, como 

observado no item 3.4.1. supra, tinha o propósito de  compatibilizar a liberdade na 

formação do convencimento do juiz com uma série de prescrições legais destinadas a 

tutelar a inocência e a assegurar racionalidade ao procedimento cognitivo.421 

Adverte, com razão, Luigi Ferrajoli, que as provas legais chamadas negativas 

devem ser analisadas de forma crítica, e não simplesmente como uma classificação que 

se equipare às provas legais positivas.422 De fato, se, epistemologicamente, há pontos 

comuns entre elas, sob a perspectiva jurídica, as provas legais negativas se distanciam, 

em muitos aspectos, das provas legais positivas. Estas diferenças ficam claras no texto 

do autor, escrito no contexto do garantismo penal: 

“As provas legais positivas são, na realidade, aquelas na presença das 
quais a lei prescreve ao juiz que considere provada a hipótese 
acusatória, ainda que tal ‘prova’ contraste com sua convicção. As 
provas legais negativas são, ao contrário, aquelas na ausência das quais 
a lei prescreve ao juiz que considere não provada a mesma hipótese, 

                                                
419 Sobre a distinção entre as regras que estabelecem determinado instrumento como requisito do ato 
jurídico e aquelas que excluem, diminuem ou exacerbam a credibilidade de determinados meios de prova, 
cf., CORDERO, Franco. Procedimento Probatório, op. cit., §5, pp. 29-31, especialmente nota de rodapé nº 
79. 
420 DOSI, Ettore. Sul principio del libero convincimento del giudice nel processo penale, op. cit., 
Terceira Parte, I, pp. 59-60, nota de rodapé nº 2. 
421 Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., p. 189. 
422 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal, op. cit., Primeira Parte, Capítulo 
III, item 7, p. 141, com amplas remissões doutrinárias à p. 184, nota nº 70. 



 170 

ainda que tal ‘não prova’ contraste com sua livre convicção. Onde as 
provas do primeiro tipo são, por isso, suficientes para justificar a 
aceitação da verdade da hipótese acusatória, as do segundo ao 
contrário, são só necessárias para o mesmo fim e, enquanto a presença 
das primeiras torna obrigatória a condenação, a presença das segundas 
simplesmente a permite; por sua vez, na sua ausência se mantém firme 
a obrigação de absolvição. No plano jurídico, em consequência, as 
provas legais negativas equivalem a uma garantia  contra a convicção 
errônea ou arbitrária da inocência até prova em contrário.”423 

Esclarecidas tais questões, fica evidenciado como o sistema de provas legais 

e o sistema do livre convencimento se contrapõem, configurando modelos extremos na 

atribuição de valor aos elementos probatórios, com a particularidade de que, quando se 

trata de prova legal, há atribuição de valor pela lei; já quando se trata de livre 

convencimento, há apreciação judicial.  

 “Em outros termos, pode-se falar de livre convencimento apenas 
quando o iter lógico do juiz não esbarra no óbice da prova legal, que 
achata a atividade do juiz tornando-a semelhante à do burocrata, tendo 
simplesmente que extrair a alegação de uma série de documentos, a fim 
poder tomar uma determinada decisão prevista na lei para o caso 
específico.”424 

A dicotomia, como já se viu no capítulo precedente, é simplista; mas se 

presta a resumir sistemas guiados por dois princípios diametralmente opostos (o da livre 

convicção e o da prova legal), sem prejuízo da infinidade de manifestações de um e de 

outro. O que é preciso compreender é que a referência à opção por um ou outro sistema 

não permite senão vislumbrar as linhas gerais de como funciona a formação do 

convencimento judicial em determinado processo.  

O que se busca, de maneira bastante ampla, com este tópico, é justamente 

compreender as possíveis dimensões do livre convencimento na atualidade, bem como 

da forma por ele assumida no ordenamento pátrio, denominada livre convicção racional. 

Isso exige, para além da compreensão negativa do livre convencimento, que é aquela que 

                                                
423 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal, op. cit., Primeira Parte, Capítulo 
III, item 7, p. 141. 
424 PATTI, Salvatore. Libero convincimento e valutazione delle prove, op. cit., p. 485 – tradução livre. No 
original: “In altri termini, si può parlare di libero convincimento soltanto quando l’iter logico del giudice 
non incontra lo sbarramento della prova legale, che appiattisce l’attività del giudice rendendola simile a 
quella del burocrate, tenuto semplicemente a constatare l’allegazione di una serie di documenti al fine di 
poter prendere una certa decisione prevista dalla legge per il caso specifico.” 
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o contrapõe às provas legais, uma definição mais clara dos contornos positivos do 

sistema.425  

Santiago Sentis Melendo esclarece que o livre convencimento abrange a 

chamada “sana critica”, sistema equiparado ao da livre persuasão racional por Lessona, 

conhecido do ordenamento espanhol e de alguns países de origem latina que sofreram 

influência hispânica. Esta – a “sana critica”, equiparável à persuasão racional – seria um 

desmembramento do livre convencimento, uma das formas pelas quais ele se manifesta.  

Sobre a persuasão racional, explica Carlo Lessona: 

“O juiz deve pesar com justo critério lógico o valor dos elementos de 
prova, e somente pode ter como verdadeiro o fato controvertido com 
base em provas que excluam toda a dúvida em contrário. A verdade 
jurídica depende, neste sistema, não da impressão, mas da consciência 
do juiz que não pode julgar simplesmente por seu critério individual, 
mas de acordo com as regras da verdade histórica, que deve 
fundamentar.”426 

Lessona diferencia o íntimo convencimento da persuasão racional, 

porquanto naquele o juiz julga por sua impressão pessoal e não está obrigado a prestar 

conta dos meios que o convenceram.427 Por outro lado, para Sentis Melendo, o livre 

convencimento não comporta, em nenhuma das formas de manifestação, a convicção do 

juiz desvinculada dos fatos ou circunstâncias dos autos, já que, mesmo no sistema da 

íntima convicção francês, destinado aos júris populares no período pós-revolucionário, 

não teria havido um objetivo de conceder uma “libérrima” convicção.428 O julgamento 

de acordo com a consciência teria por objetivo exigir dos julgados uma independência 

                                                
425 Clamam pela necessidade de se compreender o sentido positivo do livre convencimento, entre outros: 
NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., p. 9 e passim; PATTI, 
Salvatore. Libero Convincimento e valutazione delle prove, op. cit., p. 482; Michele Taruffo, em 
apresentação a uma das obras de Jordi Ferrer Beltran (Prova e verità nel diritto, op. cit., p. 7) e no prólogo 
de obra mais recente sobre o tema (NIEVA FENOLL, Jordi. La valoración de la prueba, op. cit., p. 15). 
426 LESSONA, Carlos. Teoría general de prueba en derecho civil o exposición comparada de los 
principios de la prueba y sus diversas aplicaciones en Italia, Francia, Alemana etc., op. cit., p. 355, n. 
328 bis) – tradução livre. Na versão em espanhol: “El juez debe pesar con justo criterio lógico el valor de 
las pruebas producidas, y puede tener por verdadero el hecho controvertido, sólo sobre la base de las 
pruebas que excluyen toda duda de lo contrario. La verdad jurídica pende en este sistema, no de la 
impresión, sino de la conciencia del juez, que no puede juzgar simplemente, según su criterio individual, 
sino según las reglas de la verdad histórica, que debe fundamentar.” 
427 Op. cit., p. 355, n. 328 bis. 
428 SENTÍS MELENDO, Santiago. La prueba, op. cit., pp. 252-253. 
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anterior, liberdade espiritual, mas, não, uma consciência sem fundamento nos meios e 

prova.429  

Independentemente do que historicamente se pudesse compreender como 

livre convencimento, este questionamento, referente a um momento pretérito, é relevante 

para demonstrar que, na atualidade, mesmo as hipóteses de íntima convicção devem ser 

baseadas na prova dos autos. Por isso, sem embargo da maior ou menor possibilidade de 

controle, espera-se dos julgamentos do júri não uma fundamentação expressa, mas uma 

conformidade ou coerência com a prova dos autos.430  

Nesta linha, a dura crítica de Sentis Melendo431 à visão de livre convicção 

fornecida por Eduardo Couture – para quem o juiz livre pode decidir pela prova dos 

autos, com a prova dos autos e, ainda, contra a prova dos autos432 – reflete muito mais 

uma concepção do livre convencimento na atualidade do que uma questão propriamente 

conceitual, já que, como se concluiu no capítulo precedente, o livre convencimento não 

cabe num conceito fechado, inflexível ou invariável. A lição que se extrai de Sentis 

Melendo é que, embora prova seja sinônimo de liberdade, é sempre liberdade com a 

                                                
429 No mesmo sentido, Ettori Dosi, ao afirmar que o processo moderno é dominado: no que diz respeito às 
fontes do convencimento, pelo princípio secundum allegata et probata, não podendo o juiz decidir com 
base em conhecimentos obtidos fora do processo; no que diz respeito à valoração destas fontes, pelo 
princípio secundum conscientiam (Sul principio del libero convincimento del giudice nel processo 
penal. Milano: Giuffrè, 1957, Primeira Parte, II, p. 7). Porém, como já foi dito no capítulo anterior, a 
referência ao caráter íntimo e à sinceridade e pureza de consciência nas legislações processuais penais que 
se seguiram à Revolução Francesa favoreceu a ideia de um poder misterioso e inefável do juiz (cf. NOBILI, 
Massimo. Il principio del libero convincimento, op. cit., p. 7 e PATTI, Salvatore. Libero convincimento e 
valutazione delle prove, op. cit., p. 489). 
430 Nesse sentido, o art. 593, inciso III, letra “d”, do Código de Processo Penal brasileiro, na redação 
conferida pela Lei 263, de 23.02.1948, que prevê o cabimento de recurso de apelação quando a decisão dos 
jurados for “manifestamente contrária à prova dos autos”. Outra sinalização da necessária vinculação do 
júri à evidência dos autos, embora mais restrita, é a previsão do cabimento de revisão criminal quando a 
sentença condenatória for contrária à evidência dos autos (art. 621, I, do Código de Processo Penal 
brasileiro). 
431 SENTIS MELENDO, Santiago. La prueba, op. cit., p. 243. 
432 “A livre convicção não é, portanto, o conjunto das presunções que se poderiam extrair da prova 
produzida. As presunções judiciais são prudente arbítrio e não livre convicção, já que elas se devem 
necessariamente apoiar nos fatos provados e não em outras presunções; devem, além do mais, encadear-se 
logicamente de maneira tal, que conduzam sem violência ao resultado aceito. A livre convicção, ao 
contrário, não tem de se apoiar em fatos provados: pode basear-se em circunstâncias que sejam do 
conhecimento do juiz até mesmo por ciência própria; não é mister, tampouco, que a construção lógica seja 
perfeita e suscetível de ser controlada a posteriori; basta nestes casos que o magistrado afirme que tem a 
íntima convicção de que os fatos ocorreram de tal ou qual maneira, sem que precise desenvolver-se 
logicamente as razões que o levariam à conclusão adotada.” (COUTURE, Eduardo J. Fundamentos do 
Direito Processual Civil. Tradução de Rubens Gomes de Sousa. São Paulo: Saraiva, 1946, Parte I, 
Capítulo II, item 118, pp. 195-196). 
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prova, liberdade de apreciação da prova; de maneira alguma se pode cogitar de liberdade 

com prescindência da prova.433 

Nessa linha, o livre convencimento tem gradações, que vão desde a íntima 

convicção à persuasão racional (por ele equiparada à “sana critica”). Essas gradações 

dependem, em grande medida, das diretrizes impostas – ou não – à racionalidade lógica 

do convencimento. Por outro lado, a dificuldade de se encontrar um sistema puro de livre 

convencimento, sem limitações estabelecidas por regras legais, impõe – para o fim de se 

compreender a manifestação deste sistema em cada processo ou ordenamento –  a 

necessidade de se analisar em que medida a liberdade do juiz é restrita. E, para os fins 

deste estudo, tão importantes quanto a análise das restrições impostas ao livre 

convencimento no processo civil e no processo penal são as indagações sobre as 

possíveis justificativas e sobre a razoabilidade destas limitações. Tais aspectos, a serem 

abordados nos capítulos seguintes, fornecerão uma boa visão da aplicabilidade da 

doutrina da prioridade local434 ao tema pesquisado.  

A ideia de persuasão racional está muito relacionada a regras lógicas e 

racionais pelas quais o juiz se deve orientar: daí a associação frequente deste sistema 

com as máximas da experiência comum e técnica.435  

Nesta linha, Moacyr Amaral Santos observa que, no sistema da persuasão ou 

convicção racional  

“O juiz, não obstante aprecie as provas livremente, não segue as suas 
impressões pessoais, mas tira a sua convicção das provas produzidas, 
ponderando sobre a qualidade e vis probandi destas; a convicção está 
na consciência formada pelas provas, não arbitrária e sem peias, e sim 
condicionada a regras jurídicas, a regras da lógica, a regras de 
experiência, tanto que o juiz deve mencionar na sentença os motivos 
que a formaram.  

A liberdade que se concede ao juiz não é um mero arbítrio, senão um 
critério de atuação ajustado aos deveres profissionais. Há liberdade no 
sentido de que o juiz aprecie as provas livremente, uma vez que a 
apreciação não se afaste dos fatos estabelecidos, das provas colhidas, 

                                                
433 Idem ibidem. 
434 Referencial teórico deste trabalho, a doutrina da prioridade local, referida por Dworkin, foi objeto de 
consideração no Capítulo I. 
435 Nesse sentido, exemplificativamente: CORDERO, Franco, Procedimento Probatorio, op. cit., §5, pp. 26-
27; PATTI, Salvatore. Libero convincimento e valutazione delle prove, op. cit., p. 486 e passim; SENTÍS 
MELENDO, Santiago Sentis. La prueba, op. cit., p. 268, SILVA MELERO, Valentín, La prueba 
procesal, op. cit., Primeira Parte, Capítulo IV, item II, p. 127. 
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das regras científicas – regras jurídicas, regras da lógica, regras da 
experiência.” 436 

O que se há de ponderar é que as regras jurídicas, lógicas e da experiência a 

que o juiz está sujeito não são regras legais – e, muito menos, regras legais inflexíveis – 

que ditem previamente o valor das provas. Como bem explica Taruffo,  

“Falar de critérios para uma eleição racional da hipótese fática, que se 
reconheça como ‘verdadeira’ por ser a mais aceitável com base na 
prova dos autos, não significa, portanto, fazer referência a regras 
estritas e estritamente obrigatórias, senão a standards capazes de 
orientar as eleições e determiná-las. A eleição da ‘melhor’ alternativa, 
por ser mais racional, não está completamente predeterminada nem é 
inteiramente livre. Não é cálculo nem arbítrio. Pode ser, ao contrário, 
razoável se a valoração leva em conta a análise das situações 
probatórias e da forma que nelas se configura a relação inferencial 
entre elementos de prova e hipóteses fáticas, assim como se a eleição 
final se realiza, de sua vez, com base em parâmetros que partem 
daquela relação. Na realidade, a discricionariedade das valorações e 
das eleições pode não equivaler a uma irredutível vagueza ou incerteza 
da decisão e a liberdade da convicção pode ser guiada por critérios 
racionais.”437 

Quando se fala em critérios racionais, estes não se adstringem às tais 

máximas da experiência, embasadas no conhecimento geral obtido a partir daquilo que 

realmente ocorre, senão também às normas científicas que delas emergem, ultrapassando 

a observação despretensiosa da frequência de determinado evento para atingir o patamar 

da cientificidade.438 

Deve-se pontuar que a persuasão racional observa certas diretrizes gerais, a 

fim de se prevenir o arbítrio: o juiz deve ater-se aos fatos debatidos, deve utilizar apenas 

                                                
436 SANTOS, Moacyr Amaral. Prova Judiciária no Cível e no Comercial, op. cit., Vol. I, Capítulo XVIII, 
item 244, pp. 398-399. 
437 TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos, op. cit., Capítulo IV item 4, pp. 294-295 – tradução 
livre. Na versão em língua espanhola: “Hablar de criterios para una elección racional de la hipótesis sobre 
el hecho, que se asume como ‘verdadera’ porque es más aceptable sobre la base de las pruebas, no 
significa, por tanto, hacer referencia a reglas precisas e estrictamente obligatorias sino a estándares capaces 
de orientar las elecciones sin determinarlas. La elección de la ‘mejor’ alternativa, por ser más racional, no 
está completamente predeterminada ni es enteramente libre: no es cálculo ni arbitrio. Puede ser, en cambio, 
razonable si la valoración tiene en cuenta el análisis de las situaciones probatorias y la forma en que en 
éstas se configura la relación inferencial entre elementos de prueba e hipótesis sobre el hecho, así como si 
la elección final se realiza, a su vez, sobre parámetros que parten de aquella relación. En realidad, la 
discrecionalidad de las valoraciones e elecciones puede no equivaler a una irreducible vaguedad o 
incertidumbre de la decisión e la libertad de la convicción puede estar guiada por criterios racionales.” 
438 Cf., sobre a linha tênue que entre máximas da experiência e prova científica: TARUFFO, Michele. 
Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice. In: TARUFFO, Michele. Sui confini. 
Scritti sulla giustizia civile, op. cit., pp. 121-156; FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración racional de 
la prueba, op. cit., Segunda Parte, item 2.2.2.3.1, p. 133 e nota de rodapé nº 113; LOMBARDO, Luigi. 
Prova scientifica e osservanza del contraddittorio nel processo civile. Rivista di diritto processuale. Ano 
LVI, n. 4, Padova: CEDAM, 2002, p. 1.090.  
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os conhecimentos fáticos processualmente adquiridos, vedada a utilização da ciência 

privada, deve levar em consideração todo o material probatório (ou seja, todos os 

elementos de prova), todo o conhecimento extraído processualmente e deve, por fim, 

motivar seu convencimento.439 

Além disso, e antes mesmo da motivação, tendo em vista a consideração 

inicialmente feita sobre a amplitude da expressão livre convencimento, deve o juiz ter 

presente, no momento de decidir, após valorados os elementos probatórios, a gradação da 

prova considerada suficiente para decidir, conforme o grau ou modelo de constatação 

necessário à formação do convencimento em cada matéria específica. 

Se a persuasão racional, inserida que está no sistema do livre 

convencimento – pois não há racionalidade sem liberdade –, refuta, por um lado, as 

limitações peremptoriamente impostas à valoração da prova, busca, por outro, impor 

limitações racionais e flexíveis ao arbítrio, nas quais se inserem as regras que 

estabelecem critérios para julgamento (v.g., fixação de ônus e previsão de standards 

probatórios).  

Enquanto a liberdade de conhecimento significou, na idade moderna, 

exclusivamente liberdade de valoração dos meios de prova obtidos e produzidos no 

processo segundo o método judicial,440 a preocupação contemporânea com a 

racionalidade das decisões sobre questões fáticas volta-se à adoção de parâmetros 

adequados também para a tomada de decisão. E tais parâmetros serão variáveis para as 

diversas espécies de processo, assim como são variáveis os contextos políticos e 

jurídicos que os determinam.  

Por fim, tão importantes quanto as diretrizes e limitações que incidem nos 

momentos de valoração e decisão sobre as questões fáticas são aquelas que se relacionam 

aos demais momentos do procedimento probatório, haja vista que, desde a 

admissibilidade do material probatório podem ser verificadas limitações que se irradiam 

na formação do convencimento. Daí a relevância de se analisar, além das restrições 

dirigidas à liberdade de convencimento, aquelas que, incidindo sobre a admissão e 

produção das provas, indiretamente atingem a fase de valoração e o momento final da 

decisão do juiz. 

                                                
439 DOSI, Ettore. Sul principio del libero convincimento del giudice nel processo penale, op. cit., 
Terceira Parte, III, p. 69. 
440 NOBILI, Massimo. Il principio del libero convincimento del giudice, op. cit., p. 101. 
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4.2. Limitações Probatórias 

 

Partindo-se da tradição racionalista,441 privilegiada por aqueles que 

defendem a finalidade demonstrativa – ou predominantemente demonstrativa – da prova, 

a consecução dos objetivos probatórios dependeria da admissão e produção de toda 

prova que viesse a aportar no processo, ainda que seu peso fosse mínimo, bem como da 

valoração da prova de acordo com critérios de racionalidade.442 Estes seriam os 

princípios gerais da prova, que poderiam sofrer limitações ou exceções fundadas em 

outros valores, considerados juridicamente relevantes a ponto de sacrificar, ainda que 

parcialmente, a busca da verdade.443 Contudo, considerando-se a descoberta da verdade 

possível como elemento funcional do conceito de prova, deve-se concluir, com Leonardo 

Greco, que “os obstáculos à realização deste objetivo devem ser, sempre que possível, 

removidos, e as dificuldades em alcançá-lo não devem atirar-nos ao ceticismo ou na 

falácia de soluções redutoras, como as da verdade formal, do julgamento fortemente 

influenciado por presunções ou por valorações probatórias aprioristicamente 

estabelecidas.”444  

Ainda assim, há diversos critérios e razões que, se não justificam restrições 

impostas à atividade probatória, autorizam o delineamento de diretrizes a serem adotadas 

nas diversas etapas do procedimento probatório.  

                                                
441 “As premissas características do discurso probatório na Tradição Racionalista podem ser sucintamente 
expostas como segue: a epistemologia é cognitivista, em vez de cética; uma teoria da verdade como 
correspondência é geralmente preferível à uma teoria da verdade como coerência; a forma de decidir é 
geralmente vista como racional, em contraste com as formas irracionais, tais como duelo, compurgação ou 
ordália; a forma característica de raciocínio é indutiva; a busca da verdade como meio de obter a justiça, na 
forma da lei ou do direito, determina uma elevada, mas não necessariamente insuperável, prioridade como 
valor social.” (The rationalist traditional of evidence scholarship. In: TWINING, William, Rethinking 
Evidence Exploratory Essays. Second Edition, pp. 78. Tradução livre. No original: “The characteristic 
assumptions of discourse about evidence within Rationalist Tradition can be succinctly restated as follows: 
epistemology is cognitivist rather them skeptical; a correspondence theory of truth is generally preferred to 
a coherence theory of truth; the mode of decision making in seen as ‘rational’, as contrasted with 
‘irrational’ modes such as battle, compurgation, or ordeal; the characteristic mode of reasoning is 
induction; the pursuit of truth as a means to justice under the law commands a high, but not necessarily an 
overriding, priority as a social value.”). 
442 FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración racional de la prueba, op. cit., Primeira Parte, item 2.3, p. 
36. 
443 Idem ibidem. 
444 Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 2ª ed., op. cit., Capítulo V, p. 115.  
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Damaška menciona a existência de duas ordens de limitações: extrínsecas (ou 

contraepistemológicas) e intrínsecas (epistemológicas),445 distinção que, todavia, não se 

revela, em termos práticos, tão simples quanto aparenta.446 Aquelas são restrições cujo 

fundamento não se relaciona à busca da verdade; as limitações intrínsecas, por sua vez, 

possuem fundamento epistemológico, porque fundadas na crença de que determinadas 

práticas podem comprometer a exatidão das informações obtidas por meio da prova. A 

escusa da testemunha quanto ao depoimento sobre fatos que possam incriminá-la (direito 

à não autoincriminação), comprometer-lhe a honra ou violar sigilo profissional seriam 

exemplos da primeira hipótese. Quanto às limitações intrínsecas, podem-se exemplificar, 

nos sistemas de common law, as regras que estabelecem a rejeição de provas sobre fatos 

que possuam o condão de induzir algum tipo de propensão ou tendência nos julgadores, 

devido ao efeito “prejudicial” que produzam – é o que ocorre quando se excluem provas 

relativas ao comportamento pretérito do réu num processo criminal, que possam induzir a 

alguma espécie de preconceito no julgador. Embora, nos sistemas de civil law, não se 

encontrem exemplos análogos a este, podem-se detectar outras espécies de exclusão 

probatória fundadas na ausência de credibilidade da prova;447 tais exclusões, em geral, 

estão previstas de forma genérica e abstrata na lei (veja-se, por exemplo, no direito 

brasileiro, a disciplina das testemunhas incapazes, impedidas ou suspeitas, prevista no 

Código de Processo Civil – art. 405, caput, e §§ 1º a 4º – 448 , bem como a regra do art. 

                                                
445 DAMAŠKA, Mirjan. Evidence law adrift, op. cit., Capítulo 1, especialmente pp. 14-16. Essa 
classificação é também utilizada no estudo de Antônio Magalhães Gomes Filho (Direito à prova no 
processo penal, op. cit., Capítulo IV, pp. 91 e ss.. Em sentido análogo, GASCÓN ABELLÁN, Marina. Los 
hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba. Tercera edición. Madrid / Barcelona / Buenos 
Aires: Marcial Pons, 2010, pp. 117-118. 
446 A dificuldade é demonstrada em LAUDAN, Larry. Truth, error and criminal law. An essay in legal 
epistemology, op. cit., p. 4 e passim, chegando este mesmo autor a dizer que toda regra que exclua alguma 
prova relevante do processo é, do ponto de vista epistemológico, suspeita (op. cit., p. 18). Nesta obra, o 
autor analisa das limitações probatórias do direito angloamericano (exclusionary rules) sob o enfoque da 
epistemologia, para concluir, com abstração de fatores jurídicos e político-filosóficos, em que medida tais 
regras inviabilizam a busca da verdade. 
447 Em que pese a afirmativa categórica de Damaška no sentido de que, nos sistemas de civil law, as poucas 
limitações à atividade probatória não estão relacionadas à exatidão dos fatos em apuração, mas à 
necessidade de restringir a busca da verdade para assegurar outros valores (op. cit., pp. 16-17). Um traço 
distintivo das regras de exclusão típicas do common law consiste na exclusão de algumas informações que, 
embora relevantes, possam influir de forma tendenciosa e até radical no convencimento dos jurados leigos. 
Essa preocupação faz com que o controle ex ante da racionalidade seja mais intenso que nos sistemas de 
civil law; nestes, a fundamentação opera um controle ex post da racionalidade (FERRER BELTRÁN, Jordi. 
La valoración, op. cit., Primeira Parte, item 3.1., p. 44; DAMAŠKA, Evidence Law Adrift, op. cit., pp. 
53-54). 
448 “Art. 405. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou 
suspeitas. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973). § 1º São incapazes: (Redação dada pela Lei nº 
5.925, de 1º.10.1973) I - o interdito por demência; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) II - o 
que, acometido por enfermidade, ou debilidade mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia 
discerni-los; ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções; (Redação 
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228 do Código Civil;449 e, no âmbito do processo penal, a disciplina procedimental do 

reconhecimento de pessoa ou coisa guarda estreita relação com questões 

epistemológicas450). 

Outra proposta de análise das limitações é adotada por Leonardo Greco,451 

que, partindo da classificação de Gian Franco Ricci,452 identifica, no contexto do direito 

processual civil pátrio, três categorias de restrições: as limitações que visam a repudiar as 

provas supostamente suspeitas; as que visam a garantir um ordenado desenvolvimento 

do processo e as que visam a preservar valores constitucionais. A primeira destas 

                                                                                                                                            
dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) III - o menor de 16 (dezesseis) anos; (Incluído pela Lei nº 5.925, de 
1º.10.1973) IV - o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. 
(Incluído pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973). § 2º São impedidos: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 
1º.10.1973) I - o cônjuge, bem como o ascendente e o descendente em qualquer grau, ou colateral, até o 
terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público, 
ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova, que o juiz 
repute necessária ao julgamento do mérito; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) II - o que é 
parte na causa; (Incluído pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) III - o que intervém em nome de uma parte, 
como o tutor na causa do menor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros, que 
assistam ou tenham assistido as partes. (Incluído pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) § 3º São suspeitos: 
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) I - o condenado por crime de falso testemunho, havendo 
transitado em julgado a sentença; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) II - o que, por seus 
costumes, não for digno de fé; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) III - o inimigo capital da 
parte, ou o seu amigo íntimo; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) IV - o que tiver interesse no 
litígio. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973). § 4º Sendo estritamente necessário, o juiz ouvirá 
testemunhas impedidas ou suspeitas; mas os seus depoimentos serão prestados independentemente de 
compromisso (art. 415) e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. (Redação dada pela Lei nº 
5.925, de 1º.10.1973)”. 
449 “Art. 228. Não podem ser admitidos como testemunhas: I - os menores de dezesseis anos; II - aqueles 
que, por enfermidade ou retardamento mental, não tiverem discernimento para a prática dos atos da vida 
civil; III - os cegos e surdos, quando a ciência do fato que se quer provar dependa dos sentidos que lhes 
faltam; IV - o interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes; V - os cônjuges, os 
ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o terceiro grau de alguma das partes, por consanguinidade, 
ou afinidade. Parágrafo único. Para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o 
depoimento das pessoas a que se refere este artigo.” 
450 Esta disciplina prevê um procedimento trifásico, no qual o sujeito que realiza o reconhecimento deve, 
primeiramente, descrever o objeto ou pessoa a ser reconhecido; na sequência, o objeto ou pessoa deverá ser 
colocado entre outros objetos ou pessoas semelhantes, para o fim de submeter-se à comparação e, por fim, 
aquele que realiza o reconhecimento deve indicar o objeto ou pessoa a ser reconhecido. No direito 
brasileiro, esse rito é previsto nos art. 226, incisos I e II, do Código de Processo Penal. O falta de 
credibilidade do reconhecimento feito com inobservância desses passos é destacada por Aury Lopes Jr., 
para quem a “arbitrária ‘simplificação’ do rito previsto na lei e o desprezo das garantias formais podem 
conduzir a um reconhecimento induzido, em que o juiz simplesmente aponta o réu (único presente e 
algemado) em audiência e indaga à testemunha se esta o reconhece. Essa prática é erroneamente admitida 
sob o fundamento do livre convencimento do juiz (LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua 
conformidade constitucional. 8ª ed. Vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2009, pp. 668/669; id., Direito 
processual penal. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 681-682). No mesmo sentido: BADARÓ, Gustavo 
Righi Ivahy. Processo penal. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2012, p. 329 e nota de rodapé nº 157, 
embora com alusão ao fato de que na jurisprudência tem prevalecido o reconhecimento mesmo sem a 
observância do procedimento legal. O tema terá abordagem mais detida quando tratarmos da matéria 
atinente às provas atípicas e irrituais no processo penal. 
451 GRECO, Leonardo. Instituições de direito processual civil. Volume II: Processo de Conhecimento. 
2ª ed., op. cit., capítulo V, item 5.3, pp. 118-119; Limitações probatórias no processo civil. op. cit., p. 5. 
452 Nuovi rilievi sul problema della ‘specificità’ della prova giuridica, op. cit., p. 1148. 
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categorias existe em função de uma correta formação do juízo sobre fatos e, portanto, 

coincide com a ideia das limitações epistemológicas ou intrínsecas. Não se pode, todavia, 

concluir de imediato que as demais restrições configurem obstáculos ou vínculos 

inaceitáveis à apuração da verdade. Muito pelo contrário, como já se ressaltou no item 

2.1.1. deste estudo, a verdade é essencial ao processo, mas não é o único nem se trata de 

valor insuplantável.  

Assim, as limitações voltadas a um ordenado desenvolvimento do processo, 

fundadas, sobretudo, no sistema de preclusões e intensamente verificadas no campo 

civil,453 servem ao propósito de impedir a morosidade excessiva dos processos, pois não 

é efetiva a solução tardia do conflito, ainda que o conteúdo da decisão seja justo. Nesses 

casos, a ordem do processo é um valor que, a partir de um dado momento e em 

determinadas circunstâncias previstas na lei, sobrepõe-se à busca da verdade. Do mesmo 

modo, as limitações fundadas em valores constitucionais, como a privacidade, os direitos 

da personalidade e o direito de defesa pressupõem uma eleição destes valores em 

detrimento da consecução da verdade.  

É justamente neste ponto que se distinguem as limitações probatórias 

extrínsecas das regras de prova legal. Enquanto as regras de prova legal buscam, ao 

menos originariamente, a fixação de uma premissa fática mais consentânea com a 

verdade dos fatos, fixando abstratamente e a priori normas gerais e vinculantes para o 

julgador, as limitações probatórias contraepistemológicas estão, como o próprio termo 

indica, completamente dissociadas – e em certos casos até se contrapõem – ao objetivo 

de apurar a verdade dos fatos.454 Evidentemente, não se afirma que as regras de prova 

legal possam contemporaneamente ser vistas como forma de apurar a verdade; o que se 

pretende demonstrar é que a origem dessas regras é marcada por critérios racionais 

                                                
453 Sem embargo da existência de regras probatórias preclusivas também no processo penal, ainda que de 
maneira excepcional. A jurisprudência brasileira tem entendido pela existência de preclusão, devido à 
apresentação intempestiva do rol de testemunhas: STJ, 5ª Turma, Min. Laurita Vaz, HC 153.265/ES, Rel. 
julgado em 15/09/2011, DJe 10/10/2011, disponível no endereço eletrônico http://www.stj.jus.br; STJ, 5ª 
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, HC 89.877/SP, julgado em 20/11/2008, DJe 19/12/2008, 
disponível no endereço eletrônico http://www.stj.jus.br; STJ, 5ª Turma, Min. Gilson Dipp, HC 61.001/RS, 
julgado em 24/04/2007, DJ 18/06/2007, disponível no endereço eletrônico http://www.stj.jus.br. No sentido 
de que, ultrapassado o momento processual adequado para a apresentação do rol de testemunhas, o 
deferimento da oitiva “é possibilidade contida na esfera de discricionariedade regrada do juiz processante, 
que, de forma fundamentada, poderá indeferi-la quando julgar protelatória ou desnecessária para instrução 
do processo”, entendendo-se, ainda, que o incidente só constituirá cerceamento de defesa se demonstrado o 
prejuízo: STJ, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, RHC 21.286/RS, julgado em 23/03/2010, DJe 
26/04/2010, disponível no endereço eletrônico http://www.stj.jus.br. 
454 Em sentido análogo: CAPPELLETTI, Mauro. Ritorno al sistema della prove legale? Rivista italiana di 
diritto e procedura penale. Milano: Giuffrè, 1974, pp. 139-141. 
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baseados no que geralmente ocorre, de forma que, mesmo prescindindo da análise plena 

e concreta dos fatos relativos ao processo, estavam relacionados com a verdade. As 

limitações extrínsecas, diversamente, são alheias – e até contrapõem-se – ao objetivo de 

consecução da verdade. Já as limitações intrínsecas podem configurar regras de prova 

legal, a depender da eficácia vinculativa que imprimam. Em qualquer caso, há que se 

perquirir sobre a razoabilidade das regras limitativas.  

Sem desprezar as categorias de limitações intrínsecas e extrínsecas, Jordi 

Ferrer Beltrán classifica as regras jurídicas quanto ao momento do procedimento 

probatório em que incidem as limitações. As regras jurídicas sobre a prova incidiriam 

sobre a atividade probatória (principalmente na perspectiva da produção da prova), os 

meios de prova (sobretudo do ponto de vista da admissibilidade) e sobre o resultado 

probatório.455 Os dois primeiros tipos de regras não impediriam, na visão do autor, que o 

juiz pudesse valorar livremente o material probatório.456 A terceira espécie de limitação, 

porém, é composta por dois tipos de regras restritivas: aquelas consideradas regras de 

prova legal e as regras que estabelecem princípios ou diretrizes ao convencimento 

racional do juiz.  

Nos capítulos subsequentes, que cuidarão das limitações à persuasão 

racional, será adotado, para fins de sistematização, o critério relativo ao momento da 

atividade probatória (admissão, produção ou valoração da prova), sem prejuízo da 

menção à natureza intrínseca ou extrínseca de determinada regra restritiva.  

Por ora, conceituaremos as limitações probatórias como as proibições ou 

diretrizes impostas pelo ordenamento jurídico à admissão, produção ou valoração das 

provas consideradas necessárias ou úteis para apurar a verdade dos fatos que interessam 

ao processo.457 

 

 

                                                
455 Prova e verità nel diritto, op. cit., Capítulo II, item 2, pp. 69 e ss.. 
456 O que nem sempre ocorre, já que, em alguns casos, as regras sobre admissibilidade e sobre a produção 
da prova podem irradiar efeitos sobre a valoração ou, ainda, sobre a decisão acerca do questão fática. 
457 Esse conceito foi baseado na concepção de Leonardo Greco (Limitações probatórias, op. cit., p. 7), 
com a ressalva de que este autor faz menção apenas às “proibições”, não às “diretrizes”. Incluímos também 
a ideia de que as limitações incidem sobre a admissão e valoração das provas, enquanto Greco alude à 
proposição ou produção.  
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4.3. Limitações à Livre Persuasão Racional 

 

A proposta deste trabalho é, ao mesmo tempo, mais restrita e mais 

abrangente que o estudo das limitações probatórias. Mais restrita porque não serão 

analisadas todas as limitações à busca da verdade, mas, tão somente, aquelas que, de 

alguma forma, afetem o convencimento do juiz. Mais abrangente, porquanto se 

compreendem nas limitações à livre persuasão racional do juiz não apenas aquelas que 

tocam às fases do procedimento probatório, mas também as proibições e diretrizes 

pertinentes ao momento decisório. Este, como já se assinalou, não está compreendido na 

atividade estritamente probatória, mas com ela se relaciona. Incluem-se, portanto, no 

âmbito deste estudo, restrições jurídicas – sobretudo legais – que repercutam sobre o 

exercício da persuasão racional na valoração e no julgamento das questões fáticas. 

Esclarecido este ponto, a primeira advertência a ser feita diz respeito à 

dificuldade de se estabelecer, de forma estanque e imutável, os exatos momentos e 

conteúdo de cada atividade probatória. No caso da valoração, é ainda maior o 

questionamento, porquanto pode-se afirmar que todas as fases da atividade probatória 

estão imbuídas, em maior ou menor grau, de carga valorativa. Se é certo, como diz Jordí 

Nieva Fenoll, que a valoração da prova é o uso do raciocínio judicial, deve-se descartar 

que existam momentos separados ou fases em matéria probatória, porque em todas elas 

se emprega este mesmo raciocínio.458 Parece, contudo, que, embora não existam 

momentos separados, estas atividades podem ser identificadas e, consequentemente, é 

possível analisar as limitações que recaem sobre elas. O que não é possível é refutar a 

intercessão das atividades probatórias em diversos momentos do processo.  

 Quando admite um documento público no processo, por exemplo, o juiz já 

tem consciência de que as informações concernentes à formação do documento e aos 

fatos declarados perante o tabelião merecem fé pública; da mesma forma, enquanto 

inquire uma testemunha, o impacto que as declarações prestadas no curso do depoimento 
                                                
458 La valoración de la prueba, op. cit., Capítulo I, item 1, pp. 29-31. De forma análoga, Luis Alberto 
Reichelt (A prova no direito processual civil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, pp. 223-224): 
“A atividade de valoração da prova desenvolve-se no bojo do processo, constituindo-se em fenômeno cuja 
existência se estende ao longo do tempo, não podendo ser reduzida apenas no momento da prolação de 
decisões. Sob essa ótica, o exame das atividades de valoração da prova e formação do convencimento 
juridicional ganha tradução última na atividade jurisdictional, a qual deve ser vista como o ápice de uma 
sequência dialética, sintetizando o entrelaçamento das descrições e valorações apresentadas ao longo do 
processo.” No mesmo sentido, Miranda Estrampes (La minima actividad probatoria en el proceso penal, 
op. cit., pp. 106-107). 
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geram na mente do juiz faz coincidir as atividades de produção, interpretação e valoração 

da prova. São atividades que ocorrem simultaneamente e operam de forma gradativa para 

formar, ao final, o resultado da valoração do conjunto probatório. 

E, como a decisão sobre os fatos é formada a partir do exame do resultado 

probatório, ao qual se soma a incidência de critérios ou regras de julgamento, é 

igualmente difícil precisar o momento em que o juiz pratica, em qualquer medida, a 

atividade de julgar a questão fática. Tudo o que se sabe é que, no momento da decisão, o 

julgamento fático está concluído.  

Ao lado das regras limitativas da valoração, as regras que estabelecem 

restrições e diretrizes ao julgamento da questão fática ocupam lugar de destaque na 

compreensão do sistema da persuasão racional, como subespécie do livre 

convencimento. A propósito, Antonio Carratta ressalta a importância primordial desses 

critérios na definição do que venha a ser livre convencimento na atualidade. O livre 

convencimento, no sentido positivo do vocábulo – e não, simplesmente, no sentido de 

negação às provas legais – , apenas pode ser definido a partir da heterointegração, isto é, 

recorrendo-se a critérios diversos dos puramente jurídicos – lógicos e, algumas vezes, 

científicos – que permitam ao juiz orientar-se do modo que considere mais oportuno, 

desde que racionalmente controlável.  

Esta necessidade de heterointegração na determinação do significado in 

positivo do livre convencimento é, segundo Carratta, incontestável. Todavia, atenta o 

autor, é igualmente incontestável que a formação do convencimento do juiz sobre a 

verdade ou falsidade das alegações fáticas, embora se trate de operação gnosiológica – e, 

portanto, guiada por procedimentos lógicos e, por vezes, científicos – é também uma 

atividade disciplinada, ainda que parcialmente, por regras jurídicas.  

“Não é, assim, uma operação cognitiva pura (reconheço que haja uma 
operação deste tipo), mas – como qualquer atividade do jurista – de 
cognição ‘vinculada’ e ‘formalizada’. 

Consequentemente, o recurso a critérios extrajurídicos para individuar 
‘in positivo’ o significado a ser atribuído ao assim chamado livre 
convencimento não pode prescindir portanto de (e, antes, 
inevitavelmente pressupõe) limites e condições (‘métodos de pesquisa’ 
ou ‘cânones e preceitos técnicos de metodologia hermenêutica’), que 
são extraídos do ordenamento e que incidem sobre o juízo de fato, seja 
com referência específica ao procedimento valorativo do juiz, seja com 
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referência aos meios de prova sobre os quais se funda este 
procedimento.”459 

O argumento de Carratta é muito simples. A adoção do princípio do 

“prudente aprezzamento” no direito italiano – que aqui equiparamos à persuasão 

racional – , aliada à exigência de motivação da decisão sobre questões fáticas conduz a 

duas conclusões. A primeira, relativa à necessidade de recurso a critérios fundados na 

razão e na experiência, excluindo elementos de tipo intuitivo e fundados na íntima 

persuasão do juiz. A segunda, na mesma linha, determina a possibilidade de controle 

externo dessa racionalidade, a partir da análise dos motivos e escolhas realizados em 

matéria de juízo de fato com bases lógicas e racionais, tendo em vista todas as passagens 

inferenciais e todos os elementos utilizados no raciocínio do juiz, evitando sempre 

(embora seja frequente) o recurso a motivações implícitas ou parciais.460 Desse modo, 

não seria possível ao juiz subverter a persuasão racional e utilizar a íntima convicção, 

porquanto, nesse caso, “não se entende de que modo o juiz poderia validamente cumprir 

a obrigação de motivar.”461  

Neste sentido, a fundamentação das decisões judiciais desempenha uma 

dupla função: permite o controle interno, pelo juiz, do próprio raciocínio adotado na 

valoração e julgamento dos fatos e, ao mesmo tempo, autoriza o controle externo da 

observância dos critérios jurídicos (ainda que não estritamente legais) de valoração e 

julgamento.462  

                                                
459 Prova e convincimento del giudice nel processo civile, op. cit., pp. 32-33. Tradução livre. No original: 
“Non è, cioè, un’operazione di conoscenza pura (ammesso che una simile operazione si possa avere), ma – 
come qualsiasi attività del giurista – di conoscenza ‘vincolata’ e ‘formalizzata’. Di conseguenza, il ricorso a 
criteri extra-giuridici ai fini dell’individuazione ‘in positivo’ del significato da attribuire al c.d. libero 
convincimento non può prescindere comunque da (ed anzi inevitabilmente presuppone) limiti e condizioni 
(‘metodi di ricerca’ o ‘canoni e precetti tecnici di metodologia ermeneutica’), che sono ricavabili 
dall’ordinamento e che incidono sul giudizio di fatto, sia con specifico riferimento al procedimento 
valutativo del giudice, sia con riferimento ai mezzi di prova sui quali fondare questo procedimento”. 
460 Op. cit., pp. 43-45. 
461 Op. cit., pp. 43-45. 
462 O silogismo contido na sentença, embora não reflita toda a atividade intelectual do juiz, não deixa de ser 
uma forma de manifestação da fundamentação como mecanismo de controle (cf., nesse sentido, SENTIS 
MELENDO, Santiago. La prueba, op. cit., pp. 302-303). Sobre este controle do juízo de fato, lembra-nos 
Danilo Knijnik (Ceticismo fático e fundamentação teórica de um direito probatório. In: KNIJNIIK, Danilo 
(coord.). Prova Judiciária: Estudos sobre o novo Direito Probatório, op. cit., p. 25) que “a ideia de 
fundamentação como processo de racionalização jurídica se estende para a formação de uma dogmática 
jurídico-probatória, exigindo um conjunto de categorias e processos técnicos que auxiliem no controle, o 
quanto possível, dos subjetivismos que incidem na formação do juízo de fato. Mais do que isso, tal 
perspectiva demonstra que uma ideia de livre convencimento do juiz como convencimento alheio a regras 
não pode ser metodológica ou cientificamente aceita, por inibir o aparelhamento téorico capaz de fazer 
frente às delicadas contingências do juízo de fato.” 
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Parece, porém, que para permitir o controle na adoção dos critérios 

limitativos e orientadores das atividades valorativa e decisória do juiz é preciso, antes, 

analisar a legitimidade das normas – expressas ou implícitas – que os estabelecem. 

Quanto ao particular, oportuna a observação de Gian Franco Ricci, que traduz a 

relevância do estudo que ora se apresenta:  

“O direito se limita a enunciar certos modelos que os sujeitos devem 
seguir, sem contudo preocupar-se muito frequentemente em explicar 
quais são os princípios que regulam o funcionamento destes modelos, 
nem a quais critérios deve ater-se o intérprete para que tal 
funcionamento possa explicar-se sem trair o objetivo do juízo. A 
afirmação de que o juiz deve valorar as provas segundo o próprio 
‘prudente aprezzamento’ (art. 116, c.p.c. [italiano], pode ter um 
significado somente se correlata ao fato de que o juiz não está adstrito 
às provas legais, mas não vale para explicar qual seria o modo através 
do qual tal liberdade de convicção deva atuar-se para uma correta 
formação do pronunciamento judicial.”463 

A proposta de analisar as limitações ao livre convencimento, nos processos 

civil e penal, pressupõe a visão comparativa dos valores norteiam cada um deles. O que 

se pretende demonstrar nos capítulos seguintes é que a tutela da liberdade do réu no 

processo penal e a proteção do status de inocência conduzem à tendência de estipulação 

de limites jurídicos e racionais que incidem sobre o convencimento do juiz. A livre 

persuasão racional, no processo penal, é limitada por regras e critérios de 

admissibilidade, produção,  valoração e julgamento que tendem a proteger o estado da 

inocência. As peculiaridades da relação jurídica processual penal – estruturalmente anti-

isonômica – determinam, e até mesmo justificam, a imposição de algumas restrições à 

atividade probatória que, no intuito de proteger o réu, produzem efeitos diretos na 

valoração e no julgamento das questões fáticas. 

Em contrapartida, o processo civil se encontra num estágio inicial de 

tentativa de desburocratização do aparato jurisdicional e, correlatamente, num momento 

de tomada de consciência da importância do livre convencimento na prolação de uma 

decisão justa. Buscam-se, nesta sede, mecanismos que permitam o controle da 

racionalidade dos critérios adotados para a formação do convencimento do juiz, 
                                                
463 RICCI, Gian Franco, Nuovi rilievi sul problema della ‘specificità’ della prova giuridica, op. cit., p. 1134 
– tradução livre. No original: “il diritto si limita ad enunciare certi modelli che i soggetti debbono seguire, 
senza peraltro preoccuparsi molto spesso di spiegare quali sono i principi che ne regolano il 
funzionamento, né a quali criteri deve attenersi l’interprete perché tale funzionamento possa esplicarsi 
senza tradire lo scopo del giudizio. L’affermazione secondo cui il giudice deve valutare le prove secondo il 
proprio ‘prudente apprezzamento’ (art. 116 c.p.c.), può avere un significato solo se correlata al fatto che il 
giudice non è astretto da prove legali: ma non vale (...) a spiegare quale sia il modo attraverso cui tale 
libertà di convinzioni debba attuarsi per una corretta formazione della pronuncia giudiziale.”  
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tendentes a substituir as limitações legais existentes na atualidade, determinadas por 

resquícios injustificáveis – mas facilmente explicáveis, pelas razões históricas já 

expostas – de regras de admissibilidade e valoração probatória que configuram 

verdadeiras provas legais. Assim, para ser considerado efetivo e garantidor dos direitos 

fundamentais, o processo civil precisa livrar-se das amarras das provas legais e dos 

formalismos desnecessários. Isto não significa, por óbvio, a ausência de limitações ao 

convencimento judicial, mas, tão somente, maior racionalidade e fluidez nestas 

limitações.  

Neste panorama, desponta a necessidade de análise das limitações 

probatórias que, conquanto possam operar em fases diversas da valoração e do 

julgamento das questões fáticas, repercutam direta ou indiretamente nestas atividades. 

Alguns questionamentos principais serão enfrentados quando do exame das normas 

restritivas. Primeiro, buscar-se-á verificar a compatibilidade das limitações analisadas 

com a livre persuasão racional. Em seguida, serão estudados os fundamentos e o âmbito 

de incidência das limitações, à luz de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. 

Também serão analisadas as perspectivas de manutenção ou abolição das limitações em 

cada tipo de processo, a partir da conformidade destas com os princípios regentes do 

direito processual civil e penal, respectivamente. 

Gian Franco Ricci464 resume da seguinte forma os posicionamentos 

doutrinários sobre as limitações impostas ao livre convencimento: aquele, adotado por 

Mauro Cappelletti,465 que sustenta que as limitações probatórias constituem um relevante 

obstáculo ao livre convencimento do juiz; a orientação oposta, de Ennio Amodio466 e 

Bruno Cavallone467, de que a existência de um complexo de regras que disciplinam o 

desenvolvimento da atividade instrutória é requisito essencial ao correto acertamento dos 

fatos e, por fim, aquela, capitaneada por Taruffo468, que tende a distinguir entre limites 

necessários e limites inúteis, resquícios de normas antigas, na convicção de que estas 

últimas devam ser abolidas de uma vez por todas pelo legislador.  

                                                
464 Nuovi rilievi sul problema della ‘specificità’ della prova giuridica, op. cit., pp. 1147-1148. 
465 Ritorno al sistema della prova legale?, op. cit., pp. 139 e ss.. 
466 Libertà e legalità della prova nella disciplina della testimonianza. Rivista Italiana di Diritto e 
Procedura Penale. Ano XVI, Milano: Giuffrè, 1973, pp. 310-339. 
467 Il giudice e la prova. Padova, 1991, p. 416. 
468 Note per una riforma del diritto delle prove. Rivista di diritto processuale. Ano LX. Padova: CEDAM, 
1986, pp. 237-292, pp. 259 e ss. 
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Esta última posição parece ser mais ponderada, e será adotada como ponto de 

partida para, à luz das normas principiológicas pertinentes, traçar um perfil comparativo 

das limitações à persuasão racional no âmbito processual civil e no âmbito processual 

penal. 
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Capítulo V 

Limitações à admissibilidade e à produção da prova:  

Reflexos da tipicidade ou atipicidade sobre a livre persuasão racional 

 

5.1. Liberdade e Taxatividade dos meios de prova e dos meios de obtenção de 

prova 

 

Sem a pretensão de exaurir o tema relativo à tipicidade probatória, algumas 

considerações iniciais são necessárias para a compreensão dos vocábulos a serem 

utilizados neste capítulo.  

O primeiro deles traduz o tema central a ser abordado, qual seja, a 

taxatividade ou tipicidade probatória. Convencionou-se, na doutrina, distinguir os meios 

de prova típicos dos meios de prova atípicos, o que, numa primeira perspectiva, serviria 

para designar os meios de prova previstos nominalmente em lei daqueles que não 

encontram previsão legal.  

Sob esse prisma, um sistema que exija tipicidade probatória seria aquele que 

estabelece a admissibilidade de meios de prova típicos e taxativamente previstos em lei. 

Já um sistema em que não se estabeleça tal exigência seria tanto aquele que, embora 

contenha determinados meios de prova legalmente definidos, não adstringe as 

possibilidades de admissão àqueles meios de prova típicos, como também aquele que 

sequer define os meios de prova a serem utilizados no curso da instrução probatória.  

Esta dicotomia, que, advirta-se, não se confunde com a oposição entre livre 

convencimento e prova legal, deve ser estudada tanto para demonstrar a diferença entre 

os sistemas de admissibilidade e de valoração da prova, como também para verificar em 

que medida e de que formas tais sistemas – embora se refiram a etapas distintas da fase 

probatória – podem vir a se relacionar. 
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 A distinção entre, de um lado, taxatividade e liberdade dos meios de prova e, 

de outro, provas legais e livre convencimento, consiste em que aquela dicotomia opera 

na fase da admissibilidade probatória, enquanto esta incide na fase da valoração.469  

Trata-se de princípios que operam em planos distintos. A diferenciação entre 

liberdade de meios de prova e livre convencimento é bem delineada por Giovanni Dean, 

que alerta para os riscos da deturpação do princípio do livre convencimento. Para o 

autor:  

“[Não] parece que o livre convencimento possa traduzir-se na 
possibilidade de o juiz produzir qualquer prova, ainda que para além 
das previsões legais específicas. Antes, uma vez esclarecido que ‘livre 
convencimento’ e ‘liberdade dos meios de prova’ não se colocam numa 
relação de reciprocidade e que, pelo contrário, livre convencimento e 
taxatividade de meios de prova não são incompatíveis entre si, é 
justamente a presença dos poderes discricionários do juiz na avaliação 
das provas que impõe restrições rigorosas à atividade de seleção dos 
instrumentos de convicção utilizáveis para fins decisórios. Ainda que se 
possa discutir sobre as conotações dessas restrições, ora identificando-
as como vedação à admissão de provas inominadas, ora, mais 
genericamente, qualificando-as na condição de fatores de equilíbrio 
entre liberdade e legalidade probatória; francamente, não se explica 
como a proposição argumentativa possa ser revertida ao ponto de 
inferir-se do princípio da livre convicção a ausência de qualquer 
formalidade nas atividades de admissão e produção de provas.” 470 

Conquanto a contraposição entre liberdade e taxatividade probatória esteja 

situada no âmbito da admissibilidade dos meios de prova, ao passo que a referência ao 

livre convencimento contraposto à prova tarifada diz respeito à avaliação dos elementos 

probatórios obtidos a partir dos meios de prova produzidos nos autos, não há como negar 

que esses planos podem, no entendimento de grande parte da doutrina, estar interligados.  

                                                
469 Cf. o argumento análogo de Ferrer Beltrán, ao distinguir prova legal de legalidade (ou tipicidade) da 
prova: a legalidade é referente à definição legal do meio de prova enquanto tal; já o sistema de prova legal 
diz respeito à predeterminação legal do resultado probatório de um ou de vários meios de prova (Prova e 
verità, op. cit., Capítulo primeiro, item 4.1., p. 50). 
470 DEAN, Giovanni. In tema di ‘libertà’ e ‘tassatività’ delle forme nell’ acquisizione probatoria a proposito 
delle ‘ricognizione fotografica’. Rivista italiana di diritto e procedura penale. Milano: Giuffrè, 1989, p. 
834 – tradução livre. No original: “Né, in senso contrario, pare concludente il richiamo al principio del 
libero convincimento per trarne il corollario che il giudice può assumere qualsiasi prova, anche al di là di 
delle specifiche previsione legislative. Anzi, una volta chiarito che ‘libero convincimento’ e ‘libertà dei 
mezzi di prova’ non si pongono in rapporto di indefettibilità reciproca e che, per converso, ‘libero 
convincimento’ e ‘taxatività dei mezzi di prova’ non sono principi tra loro incompatibili, è proprio la 
presenza del potere discrezionale del giudice nell’apprezzamento della prova ad imporre vincoli rigorosi 
all’attività di selezione e di raccolta degli strumenti conoscitivi utilizzabili a fini decisori. Se mai potrà 
discutersi sulle connotazioni di tali vincoli, ora identificandoli con il divieto di ammettere mezzi di prova 
innominati, ora, più genericamente, qualificandoli alla stregua di rigorosi equilibri tra libertà probatoria; 
ma, francamente, non si comprende come la proposizione argomentativa possa essere ribaltata, al punto di 
desumere dal principio del libero convincimento l’assenza di qualsiasi formalismo nelle attività di 
ammissione e di assunzione della prova.” 
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Há, por exemplo, quem relacione a admissibilidade dos meios de prova 

atípicos à liberdade valorativa, afirmando a necessidade de atuação conjunta de ambos os 

princípios para a consecução do objetivo de apuração da verdade.471 Argumenta-se, a 

propósito, que de nada adiantaria para a consecução da verdade a liberdade de valoração 

do juiz se o material probatório a ser apreciado é restrito a um rol taxativo de meios de 

prova admissíveis. 

Por outro lado, sem embargo das objeções opostas por Dean, o fato é que 

muitas vezes a invocação do livre convencimento – nele inserida a possibilidade de o juiz 

valorar com maior cautela os meios de prova não ortodoxos – , é utilizada para legitimar 

a adoção de provas atípicas, anômalas e até irrituais que se façam imprescindíveis ao 

esclarecimento dos fatos.  

Cite-se, exemplificativamente, a posição adotada por Sandra Oliveira e Silva, 

ao cogitar da possibilidade da restrição do contraditório e da imediação mediante 

ocultação de aspectos exteriores da testemunha, ou de informações sobre a identidade 

desta, quando tal se revele necessário para a proteção desta. Segundo a autora, a efetiva 

necessidade da prova, aliada à credibilidade do depoimento e ao risco a que se expõe a 

testemunha, podem, eventualmente, justificar algumas restrições à exibição da imagem, 

voz ou à própria identidade da testemunha. Para contrabalançar tais restrições a autora 

propõe que “à sua utilização deverão corresponder, sempre, no plano da valoração dos 

resultados probatórios, maiores cautelas do julgador, destinadas a ‘contrabalançar’ o 

relativo enfraquecimento dos mecanismos de fiscalização da prova”.472 

Independentemente do posicionamento que se adote acerca dessa sorte de limitação, o 

trecho citado ilustra a perspectiva da autora de quão intrinsecamente relacionadas estão as 

fases do procedimento probatório. 

Além da indicação da existência de previsão nominal dos meios de prova e 

investigação, pode-se estender a concepção de tipicidade dos meios de prova à própria 

definição desses meios (i.e., à natureza ontológica, à finalidade e às características 

destes). Ainda, há quem inclua neste conceito, os aspectos procedimentais relativos à 

produção da prova.473  

                                                
471 RICCI, Gian Franco. Le prove atipiche. Milano: Giuffrè, 1999, item 10, pp. 170-172.  
472 SILVA, Sandra Oliveira e. A proteção de testemunhas no processo penal. Coimbra: Coimbra Editora, 
2007, p. 274. 
473 Cf., nesse sentido, MOREIRA, José Carlos Barbosa. Provas Atípicas. Revista de Processo. v. 19, n. 76. 
São Paulo: RT, 1994, pp. 114-155; OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Do formalismo no processo 
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As perplexidades geradas por esta ampliação no conceito de tipicidade 

sugerem, porém, que se faça distinção entre os meios de prova atípicos, porque 

desprovidos de previsão nominal na lei, daqueles que são assim considerados pela 

carência de regulamentação ou inobservância do procedimento específico para 

determinado meio de prova.  Seria preferível utilizar, para estas outras acepções, as ideias 

de irritualidade e anomalia probatória, em lugar do conceito puro atipicidade probatória, 

o que confere maior profundidade ao estudo.474  

Daí a adoção dos termos provas irrituais e anômalas. Aquelas 

corresponderiam aos meios de prova produzidos em inobservância às normas 

procedimentais correlatas. Já as provas anômalas seriam os meios de prova que, embora 

previstos na lei, padecem de um desvio de finalidade no momento da utilização. 

A irritualidade probatória designa a produção de um meio de prova sem a 

observância dos procedimentos que lhe são inerentes. É irritual a apresentação de 

documento intempestivo ou sem observância do contraditório. A princípio, a irritualidade 

diz respeito às provas típicas, porque somente para estas pode a legislação prever o 

procedimento a ser adotado. Porém, num sistema em que se permita a adoção de provas 

atípicas – não nominadas expressamente na lei – desde que observado procedimento 

compatível,475 a utilização de procedimento incompatível com o meio de prova produzido 

pode conduzir à irritualidade deste. Assim, não apenas os meios de prova típicos podem 

ser considerados irrituais, conforme deixem de observar o rito a ser adotado; também 

podem ser considerados irrituais alguns meios de prova atípicos, sempre que permitidos 

no sistema com a ressalva da adequação procedimental. 

Já a prova anômala seria, basicamente, aquela produzida por um meio típico, 

para atender à finalidade de outro meio de prova, típico ou atípico. A utilização do meio 

de prova ocasiona, portanto, um desvio ou deturpação da própria natureza da prova, suas 

                                                                                                                                            
civil. Proposta de um formalismo valorativo, op. cit., Capítulo III, item 20.4, p. 212 (em alusão ao debate 
sobre prova livre ou regulada na Suíça e Alemanha, que não abrange o sentido de prova prevista ou não 
prevista em lei, mas sim de um “modo” de formação do próprio convencimento - desvinculado dos 
princípios de imediação e da publicidade do processo para as partes); RICCI, Gian Franco. Le prove 
atipiche, op. cit., p. 43 ; LARONGA, Antonio. Le prove atipiche nel processo penale. Padova: CEDAM, 
2002, p. 6 e ss. 
474 V. nesse sentido, LARONGA, Antonio. Le prove atipiche nel processo penale. Padova: CEDAM, 
2002, p. 6 e ss., com diversas referências à doutrina italiana. O autor comenta o art. 189 do novo Código de 
Processo Penal italiano, trazendo à tona a noção ampla de prova atípica como meio de prova que não possui 
previsão legal ou procedimento específico no ordenamento, para depois explicitar as restrições feitas pela 
doutrina italiana a esse conceito. 
475 Exemplo dessa hipótese consiste na interpretação atribuída ao art. 189 do CPP italiano de 1988, aludido 
na nota de rodapé supra.  
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características e, sobretudo, finalidade. Exemplo muito comum de prova anômala 

consiste na utilização do meio de prova documental com a finalidade de introduzir 

depoimentos de sujeitos que muito bem poderiam funcionar como testemunhas no 

processo.  

Deve-se, ainda, fazer uma ponderação acerca daqueles meios de prova e de 

investigação que, conquanto enquadráveis em espécies nominadas, têm sua produção 

dificultada pela incompatibilidade de suas características com o procedimento a que estão 

legalmente submetidos. Estes – de que são exemplos os documentos eletrônicos, as 

provas em áudio e vídeo, entre outros – são produtos da evolução científica e tecnológica 

e, por sua inadaptabilidade aos paradigmas clássicos dos meios de prova em que estão 

inseridos, serão designados não-tradicionais. Trata-se de meios de prova e de 

investigação que, conquanto nominados, não estão plenamente tipificados, haja vista que 

a regulação destinada aos meios típicos não lhes é aplicável. Por isso, tais meios correm o 

risco de serem produzidos irritualmente. Situam-se, portanto, os meios não-tradicionais, 

na fronteira entre atipicidade e irritualidade. 

Nos tópicos subsequentes, serão abordados os temas relativos às provas 

atípicas, não tradicionais, irrituais e anômalas dos processos civil e penal. Tomar-se-á 

como ponto de partida o estudo do direito processual civil, em que o direito positivo 

pátrio prevê expressamente a liberdade dos meios de prova; em seguida, o assunto será 

analisado no campo do direito processual penal.  

Tendo em vista a proposta deste trabalho, e considerando a impossibilidade 

de esgotar, nesta sede, o estudo de todos os instrumentos probatórios, a abordagem será 

feita a partir de alguns exemplos paradigmáticos que ilustrem, na prática, a relação entre, 

de um lado, taxatividade ou liberdade probatória e, de outro, livre persuasão racional.  

 

5.1.1. Liberdade dos meios de prova no processo civil: admissão e produção 

de provas atípicas, anômalas e irrituais 

 

No direito processual civil, a concepção da prova como direito está 

intrinsecamente relacionada à liberdade dos meios probatórios. Isso se aplica tanto à 

admissibilidade dos meios de prova como ao procedimento utilizado na produção destes 
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meios. É amplamente difundida a noção de que, quanto maior a amplitude das provas 

admissíveis e quanto menos restrita a forma de produzi-las, maior será a observância 

deste direito fundamental.476  

Neste âmbito, os códigos partem do pressuposto de que, à falta de clareza ou 

segurança sobre a necessidade probatória, a prova se admite. Como sustenta, em obra 

clássica, Santiago Sentis Melendo, um fato que pareça, à primeira vista, impertinente, e 

uma prova que pareça, em princípio, irrelevante, podem se demonstrar mais adiante 

pertinentes e relevantes. Diante disso, na dúvida, o juiz deve proceder com amplitude, 

porque esta – a amplitude – é mais fácil de ser remediada que a restrição.477 

Analisando o processo civil à luz da jurisprudência da Corte Constitucional 

italiana, Nicolò Trocker assinala que, sem embargo de algumas incongruências, 

prevalece o entendimento de que o direito das partes de submeterem ao juiz 

determinados elementos de prova não pode ser negado ou precluso de maneira absoluta, 

sendo necessário o controle das limitações ou restrições irrazoáveis ou injustificadas à 

admissibilidade, à produção e à valoração da prova no processo civil, independentemente 

do fato de advirem tais limitações de regras explícitas ou de entendimentos 

jurisprudenciais.478 Esta orientação da doutrina e jurisprudência italianas,479 

                                                
476 No sentido da atipicidade dos meios de prova, Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito 
Processual Civil, op. cit., vol. III, item 782, pp. 46-47), para quem o art. 332 do Código de Processo Civil 
brasileiro (“todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste 
Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa”) é a expressão 
infraconstitucional do direito à prova. De acordo com Moacyr Amaral Santos, a enumeração contida no art. 
136 do revogado Código Civil (1916) não era taxativa, assim como não era a legislação anterior a ele; o 
Código de Processo Civil de 1939, também revogado, seguia a mesma linha reportando-se às leis materiais 
(art. 208); finalmente, o art. 332 do Código de Processo Civil vigente, de 1973, explicitou a não-
taxatividade dos meios de prova do art. 332 (SANTOS, Moacyr Amaral. Prova judiciária no cível e no 
comercial, op. cit., Capítulo V, item 51, pp. 70-71). Mesmo após as disposições concernentes aos meios de 
prova no Código Civil de 2003, tem-se entendido que o rol previsto no art. 212 deste diploma não revogou 
o princípio da liberdade dos meios de prova previsto no precitado art. 332 do Código de Processo Civil (cf., 
exemplificativamente, MOREIRA, José Carlos Barbosa. Anotações sobre o título ‘Da Prova’ no novo 
Código Civil. In: Temas de direito processual: Nona série. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 141-146; 
MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa, Teoria geral do processo. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, p. 207; 
DUARTE, Nestor. In: PELUSO, Cezar (coord.) Código Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 5ª 
ed. Barueri: Manole, 2011, pp. 170-171; NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de 
processo civil comentado e legislação extravagante, op. cit., p. 723; TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, 
Heloiza Helena e MORAES, Maria Celina Bodin, Código civil interpretado conforme a constituição da 
república. vol. I. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 435. Estes últimos autores invocam, além da 
norma geral contida no Código de Processo Civil, o disposto no art. 225 do próprio Código Civil que, 
confirmando a liberdade dos meios de prova, prevê modalidades diversas das arroladas no art. 212.  
477 SENTIS MELENDO, La prueba, op. cit., p. 183. 
478 Processo civile e costituzione. Problemi di diritto tedesco e italiano. Milano: Giuffrè: 1974. Parte III, 
Capítulo IX, item 4, pp. 515 e ss.. Confira-se, neste texto, especialmente a p. 517, em que se explica, com 
numerosas referências jurisprudenciais (nota de rodapé nº 12), que “a tutela jurisdicional das situações 
jurídicas garantidas pelo ordenamento é inconstitucionalmente refutada ou limitada ‘quando se nega ou se 
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integralmente aplicável ao direito brasileiro, sinaliza a ilegitimidade das limitações 

impostas de forma absoluta ao direito à prova. Isso se dá porque é evidente que, se um 

fato não pode ser provado, tal equivale à impossibilidade de se tutelar o direito sobre o 

qual se funda.  

No que concerne, porém, aos limites probatórios relativos, o entendimento 

jurisprudencial e doutrinário é incerto e problemático, devendo-se consignar, neste 

ponto, o posicionamento de Taruffo, segundo o qual o direito à prova deveria ser 

prioritário, e as exigências da técnica processual residuais e servis a este direito.480 A 

visão mais consentânea com as Constituições seria a que refuta a incidência de um 

princípio implícito que presume justificados todos os limites legais ao direito à prova até 

demonstração de excessiva restrição, substituindo-o pelo princípio oposto, segundo o 

qual nenhuma limitação probatória é justificada se não houver razões especiais e 

relevantes que imponham uma derrogação excepcional do direito genérico das partes de 

se servirem em juízo de todas as provas relevantes.481  

A orientação da Suprema Corte alemã converge com esta conclusão, e é 

resumida por Trocker na seguinte proposição geral: “as partes têm um direito 

constitucionalmente garantido de ver produzidas no processo as provas indicadas e 

propostas que apresentem uma efetiva relevância ou utilidade para a resolução da 

controvérsia; a este direito corresponde a obrigação do juiz de permitir o ingresso de tais 

meios de prova.”482  

Nesse contexto, desenvolve-se, igualmente, a ideia de que a dúvida sobre a 

relevância da prova favorece a respectiva admissão já que “o valor, a credibilidade ou 

(dentro de certos limites), a relevância de um meio de prova não podem ser valorados 

                                                                                                                                            
limita à parte o poder processual de representar ao juiz a realidade dos fatos que lhes são favoráveis, 
quando se lhe nega ou se lhe restringe o direito de exibir os meios representativos daquela realidade’. ” 
(tradução livre. No texto original: “la tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche garantite 
dall’ordinamento è incostituzionalmente rifiutata o limitata ‘se si nega o si limita alla parte il potere 
processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevole, se le si nega o le si restringe il 
diritto di esibire i mezzi rappresentativi di quella realtà’”.  
479 Cf., além do autor citado na nota anterior: COMOGLIO, Luigi Paolo. La garanzia costituzionale 
dell’azione e il processo civile, op. cit., pp. 63-64; TARUFFO, Michele. Il diritto alla prova nel processo 
civile, op. cit., pp. 75-77. 
480 TARUFFO, Michele. Il diritto alla prova nel processo civile, op. cit., pp. 76-77; 81. 
481 TARUFFO, Michele. Il diritto alla prova nel processo civile, op. cit., pp. 76-77; 81. 
482 TROCKER, Nicolò, Processo civile e costituzione, op. cit., Parte III, Capítulo IX, item 5, p. 520 – 
tradução livre. No original: “Le parti hanno un diritto costituzionalmente garantito di vedere acquisite al 
processo le prove indicate e proposte che presentano una effettiva rilevanza o utilità per la risoluzione della 
controversia; a questo diritto corrisponde l’obbligo del giudice di dare ingresso a tali mezzi di prova.”  
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antes que esta prova tenha sido produzida no processo”.483 Trata-se de concepção 

inerente à chamada Verbot der Beweisantizipation (vedação à antecipação do resultado), 

484 fundada na indevida confusão, comumente feita no procedimento probatório, entre os 

momentos da admissão e da valoração probatória.  

Do ponto de vista da utilidade da prova, a perspectiva garantista exigiria, no 

processo civil, a admissão e produção de todos os meios de prova, desde que não se 

revelem manifestamente irrelevantes e protelatórios. Este entendimento se afigura 

correto, em que pese a jurisprudencial perpetuação do imbróglio entre relevância da 

prova e pré-convencimento subjetivo do juiz acerca da suficiência probatória.485 486 

                                                
483 TROCKER, Nicolò, Processo civile e costituzione, op. cit., Parte III, Capítulo IX, item 6, p. 521 – 
tradução livre. No original: “Il valore, l’attendibilità o (entro certi limiti) la rilevanza stessa de un mezzo di 
prova non possono essere valutati prima che la prova stessa sia stata acquisita al processo”.  
484 TROCKER, Nicolò, Processo civile e costituzione, op. cit., Parte III, Capítulo IX, item 6, pp. 520-521. 
No direito italiano, Taruffo (Studi sulla rilevanza della prova. Cedam: 1970, p. 78) reputa incorreta a 
dispensa de provas tendentes a contradizer os elementos probatórios já constantes dos autos, ainda que 
considerados suficientes pelo juiz para a formação de seu convencimento. No direito brasileiro, cf., sobre o 
tema: D’ALBA, Felipe Camilo. A ampla defesa como proteção dos poderes das partes: proibição de 
inadmissão da prova por já estar convencido o juiz. In: KNIJNIK, Danilo (coord.) Prova judiciária. 
Estudos sobre o novo direito probatório. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, pp. 93-105. 
485 Muito embora o livre convencimento do juiz esteja mais afeito à liberdade de valoração e decisão sobre 
as questões fáticas, os Tribunais o invocam com frequência para justificar o indeferimento de prova 
requerida pelas partes. Confundem, desta forma, o juízo da admissibilidade com os planos da valoração e 
decisão probatória. A necessidade da prova deve ser aferida por um juízo de pertinência do fato a ser 
provado e de relevância da produção de determinado meios e prova – aspectos que podem ser verificados 
objetivamente –; em vez disso, a jurisprudência autoriza a realização de um juízo prévio – muitas vezes 
subjetivo – de suficiência probatória, o que não condiz com o direito à prova. Observa-se a alusão à 
“opção” do juiz de inadmitir as provas, quando entende suficientes os elementos já constantes dos autos. A 
título ilustrativo: “(...) PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INDEFERIMENTO DE 
PROVA PERICIAL. (...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de 
prova pericial, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a 
existência de provas suficientes para seu convencimento...” (STJ, 3ª T., AGRESP 200702986925, Rel. 
Min. Sidnei Beneti, DJE 21/02/2011); “CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 
PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. (...) Pelo 
princípio do livre convencimento do magistrado, ao relevar questões fáticas suficientes ao julgamento do 
feito, não pode o mesmo ser obrigado a autorizar a produção de prova testemunhal, ainda mais quando 
entender já existirem nos autos elementos suficientes para firmar o seu convencimento.” (STJ, 4ª Turma, 
EDRESP 201000750904, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJE 17/12/2010, disponível no endereço 
eletrônico http://www.stj.jus.br); “(...) De acordo com o princípio do livre convencimento do Juízo, não há 
cerceamento de defesa se o Tribunal de origem opta pela não produção de prova pericial.(...)” (STJ, 4ª 
Turma, AGRESP 200800811688, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 08/06/2010, disponível no 
endereço eletrônico http://www.stj.jus.br). Nos tribunais de segundo grau, são incontáveis os julgados 
neste sentido, que denotam que muitas vezes a admissão e produção da prova é considerada mera 
faculdade do magistrado, e não direito das partes. Citam-se apenas alguns, indicativos da postura do juiz 
como “senhor da admissibilidade” da prova: “(...) A prova se produz para o julgador, o qual é soberano na 
análise da sua conveniência. Assim, se o Juiz monocrático optou pelo julgamento antecipado da lide, não 
se pode censurá-lo, pois está desde então firmando o seu convencimento acerca das informações do 
processo. O direito de produzir a prova está limitado ao interesse do julgador em tê-las produzidas.” 
(Extinto TAPR - Oitava Câmara Cível Apelação nº 271431-4, Rel. Des. Paulo Roberto Vasconcelos, j. 
16.11.2004); “O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe dentro do princípio do livre convencimento, 
determinar a realização das provas que julgar necessárias. Não é possível qualquer interferência na livre 
convicção do juiz.” (TJDF, 1ª Turma Cível, Apelação nº 2004011095488-4, Rel. Des. Hermenegildo 
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O raciocínio é transferido para a questão da tipicidade ou atipicidade dos 

meios de prova. Considera-se que um processo civil democrático deve admitir todos os 

meios de prova, típicos e atípicos, desde que não vislumbrada a “manifesta 

irrelevância”.487 É exatamente nesta linha que o art. 332 do Código de Processo Civil 

brasileiro estabelece a admissibilidade de todos os meios de prova, independentemente 

de previsão taxativa em lei, com a ressalva das “moralmente ilegítimas”, assim 

consideradas as provas ilícitas vedadas pela Constituição Federal no art. 5º, inciso LVI.  

Admitem-se, desta forma, os meios de prova atípicos, bem como aqueles 

elementos de convicção cujo enquadramento como meios de prova possa ser 

questionável. 

 

a) Provas não-tradicionais e atípicas 

 

Entre as provas atípicas ou simplesmente não tradicionais no processo civil, 

podem-se citar o recurso ao comportamento das partes como fundamento da convicção 

judicial sobre determinado fato e as provas em vídeo. Estas últimas serão abordadas no 

tratamento dos meios de prova irrituais, haja vista que, no processo civil, importam 

                                                                                                                                            
Gonçalves, j. 13/9/2006, DJU 3/10/2006, disponível em www.tjdft.jus.br). “Indeferimento de inquirição de 
testemunha como informante por não ser ‘estritamente necessário’ o depoimento - Namorada da parte 
arrolada como testemunha - Contradita apresentada pela parte contrária por amizade íntima e acolhida - 
Possibilidade - O juiz é o destinatário da prova e não é possível a interferência na sua livre convicção - 
Princípios da livre admissibilidade da prova e livre convencimento do juiz (CPC, arts. 130, 131) (…)” 
(TJSP, 27ª Câmara do Quarto Grupo (Extinto 2º TAC) Agravo de Instrumento nº 9000776-
37.2006.8.26.0000, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j.10/10/2006, disponível em 
http://www.tjsp.jus.br). 
486 Em grupo de pesquisa destinado à análise das reformas processuais (Observatório das reformas 
processuais, certificado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, liderado pelos professores 
Leonardo Greco e Flávio Mirza), de que fazemos parte na condição de estudante, busca-se elaborar uma 
disciplina para o direito probatório. A ideia, ainda em fase de elaboração, conta com a proposição de uma 
norma que consagre infraconstitucionalmente o direito à prova, com a prevenção de que o juiz não se valha 
do juízo de admissibilidade para prevalorar os meios de prova ainda não produzidos. Na redação mais 
recente, debatida em 25 de outubro de 2012: “Incumbe às partes a iniciativa de proposição e produção de 
todas as provas que possam demonstrar a procedência das suas postulações, não podendo o juiz restringir o 
exercício desse direito com fundamento na reduzida probabilidade de êxito da prova requerida, ou 
meramente na celeridade e na economia processual.” Observa-se, desta redação, a vedação absoluta à 
restrição do direito à prova com fundamento na “reduzida probabilidade de êxito da prova requerida”, e a 
possibilidade – relativa – de restrição com fundamento na celeridade e na economia processual, desde que 
estes argumentos não sejam a única razão a justificar a inadmissão da prova. 
487 TROCKER, Nicolò. Processo e costituzione, op. cit., Parte III, Capítulo IX, item 5, p. 520. Em senso 
análogo, TARUFFO (Il diritto alla prova nel processo civile, op. cit., p. 78), afirmando que, em linha de 
princípio, o único limite que deveria ser imposto às deduções probatórias das partes deriva da regra sobre 
relevância – que, no fundo, não constitui propriamente uma restrição. O direito à prova refere-se às provas 
que se revelem úteis para a demonstração de fatos relevantes para a decisão. 
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menos as questões de sua natureza não-tradicional e de seu enquadramento ou não como 

provas documentais do que a adequação do procedimento que lhes é destinado. 

Quanto ao comportamento da parte, explica Righi que é revelado através de 

atos que estas praticam e de atividades que omitem no curso do processo, é um fato 

jurídico que pode ter relevância probatória.488 Compreendem-se na noção de relevância 

probatória tanto a eficácia para demonstrar determinado fato como aquela, mais ampla, 

de determinar a dispensa da prova de alguns fatos, estabelecendo uma presunção relativa 

de veracidade. Assim é, por exemplo, a confissão ficta: simplesmente um fato – e não 

um ato jurídico – que pode gerar efeitos probatórios.  

A própria autorização de julgamento com base em presunções judiciais 

implica permissão para atribuir eficácia à conduta das partes, já que estas presunções 

podem partir do exame do comportamento dos sujeitos parciais. Do mesmo modo, as 

presunções legais, como a que decorre da revelia (art. 319 do Código de Processo Civil) 

e da negativa injustificada de exibir documento (art. 359 do Código de Processo 

Civil).489 Acresçam-se o descumprimento do ônus da impugnação específica (arts. 300 e 

302 do CPC) e a recusa de realizar exames médicos (arts. 231 e 232 do Código Civil), 

como hipóteses em que à conduta da parte pode ser atribuída eficácia probatória. 

Ressalte-se, ainda, que a eficácia probatória do comportamento das partes independe de 

previsão legal, sendo suficiente reconhecer-lhe a natureza de fonte de presunções.  

Na realidade, esta eficácia probatória do comportamento da parte decorre, de 

um lado, da circunstância de que o legislador processual acolheu o princípio da 

convicção racional do juiz na valoração da prova (art. 131 do Código de Processo Civil), 

e, de outro, do princípio da liberdade dos meios de prova (art. 332 do Código de 

Processo Civil).490 Outros princípios podem-se aliar ao comportamento processual das 

partes para modificar os rumos da convicção judicial; assim, por exemplo, o Código 

Civil491 e o Código de Processo Civil492 portugueses possibilitam a inversão do ônus 

                                                
488 L’efficacia probatoria del comportamento delle parti nel processo civile brasiliano. Rivista di diritto 
processuale. Padova: CEDAM, 1988, p. 137. 
489 L’efficacia probatoria del comportamento delle parti nel processo civile brasiliano, op. cit., pp. 138-139. 
490 L’efficacia probatoria del comportamento delle parti nel processo civile brasiliano, op. cit., pp. 139-140. 
491 Art. 344º, nº 2: “2. Há também inversão do ónus da prova, quando a parte contrária tiver culposamente 
tornado impossível a prova ao onerado, sem prejuízo das sanções que a lei de processo mande 
especialmente aplicar à desobediência ou às falsas declarações”. 
492 Art. 519, nº 2: “2. Aqueles que recusem a colaboração devida serão condenados em multa, sem prejuízo 
dos meios coercitivos que forem possíveis; se o recusante for parte, o tribunal apreciará livremente o valor 
da recusa para efeitos probatórios, sem prejuízo da inversão do ónus da prova decorrente do preceituado no 
nº 2 do art. 344.º do Código Civil.” 
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probatório em desfavor da parte que tenha descumprido o dever de colaboração 

processual, inviabilizando, culposamente, a prova de determinado fato.  

Pondera Righi, com razão, que não existe um motivo razoável que impeça 

que o comportamento da parte, como fonte de presunções, tenha um papel determinante 

na solução da causa, ou, ainda, exclusivo, à falta de outras provas.493 Neste sentido, 

relata, a jurisprudência italiana admite, ainda que com cautela, que o juiz baseie a 

sentença, prevalentemente, em argumentos de prova extraídos da conduta das partes.494  

É comum a conclusão de que o comportamento da parte teria valor de 

argumento de prova,495 exercendo função corroborativa dos elementos probatórios 

propriamente ditos, de forma subsidiária a estes. Na síntese de Gian Franco Ricci: 

“É sabido (...), como a maioria da doutrina, ainda que não faltem 
divergências a propósito, é orientada no sentido de se atribuir aos 
argumentos de prova uma eficácia inferior àquela das presunções, 
reputando que os primeiros, ao contrário dos segundos, não podem 
fornecer dados autossuficientes para fundamentar a decisão sobre os 
fatos, mas constituem apenas critérios de valoração das provas 
verdadeiras e próprias. Isto quer dizer que a sua utilização nunca pode 
ocorrer dissociada das provas, históricas ou indiciárias que sejam.”496  

Parece mais correta, porém, a posição sustentada por Mauro Cappelletti, para 

quem a eficácia probatória do vasto genus do comportamento processual da parte varia 

de acordo com a situação e o ordenamento jurídico positivo em que se situam.497 Prova 

disto são as restrições à atribuição desta eficácia à conduta omissiva da parte quando a 

ação verse direitos indisponíveis, a teor do que dispõem, entre nós, o inciso II do art. 320 

e o inciso I do art. 302, combinado com o art. 351, todos do Código de Processo Civil. 

Desta forma, a conduta da parte poderá valer como justificativa para a 

dispensa de outras provas quando a lei a coloque no mesmo plano da confissão, e desde 

que esta seja considerada prova legal irretratável; será reputada presunção iuris tantum 

                                                
493 L’efficacia probatoria del comportamento delle parti nel processo civile brasiliano, op. cit., p. 145. 
494 L’efficacia probatoria del comportamento delle parti nel processo civile brasiliano, op. cit., p. 146. 
495 Segundo Hernando Devis Echandía, entende-se por argumentos de prova os motivos para se atribuir o 
valor ou a força probatória a um meio de prova ou a vários em conjunto. Dito em outros termos, os 
argumentos de prova respondem à seguinte pergunta: “Por que o juiz deu valor probatório a tal meio ou a 
certo conjunto de meios?” (Teoría general de la prueba judicial, op. cit., Capítulo XII, item 86, p. 317). 
496 RICCI, Gian Franco. Prove penali e processo civile, op. cit., pp. 864-865 - tradução livre. No original: 
“È noto (...) come la maggioranza della dottrina, anche se non sono mancati contrasti in proposito, sia 
orientata nel senso di attribuire agli argomenti di prova un’efficacia inferiore a quella delle presunzioni, 
ritenendo que i primi, a differenza delle seconde, non possono fornire dati autosufficienti per fondare la 
decisione in fatto, ma costituiscono solo criteri di valutazione delle prove vere e proprie. Vale a dire che il 
loro impiego non può mai avvenire disgiuntamente dalle prove, storiche o indiziare che siano”. 
497 El testimonio de la parte en el sistema de la oralidade, op. cit., Parte I, Seção I, Capítulo I, § 5, p. 91.  
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nos ordenamentos em que tenha apenas um efeito de alterar a distribuição do ônus da 

prova, com possibilidade de prova em contrário, e, por fim, valerá como presunção 

simples nos ordenamentos que atribuam ao comportamento uma força probatória indireta 

porém não vinculante. 

Com efeito, o comportamento da parte, desde que integrante do contraditório 

processual, pode ser valorado pelo juiz no processo civil. É, por outro lado, altamente 

questionável em que medida o modo de falar, o gestual e as maneiras da parte podem ser 

utilizados como fundamento, ainda que subsidiário, da decisão fática. Esta dificuldade 

decorre da inexistência de mecanismos de controle, dada a dificuldade de registrar tal 

espécie de comportamento. Daí asseverar Ivan Righi que, para o fim de atribuir eficácia 

probatória, a conduta da parte deve ser vista pelo juiz como fato processual, e deve 

propiciar, mediante emprego de critério lógico, uma conclusão sobre questões relevantes 

para a decisão da lide.498 

A atipicidade do comportamento da parte não obsta, portanto, que este seja 

examinado e valorado como elemento probatório, ainda que de índole indiciária. Tudo o 

que se exige é que a valoração deste comportamento seja racionalmente controlável.  

 

b) Provas irrituais e anômalas 

 

Ao analisar a questão da liberdade probatória, Leonardo Greco pondera que a 

falta de previsão legal não constitui limitação a determinados meios: “em matéria 

probatória, é permitido tudo aquilo que a lei não proíbe por ofensivo à dignidade 

humana, aos direitos fundamentais ou a algum valor excepcionalmente relevante”. Esse 

autor traça um paralelo com o direito constitucional contemporâneo para referir-se ao 

direito probatório como um sistema aberto, “que recebe o influxo humano de todos os 

quadrantes, que a todo momento está descobrindo novos métodos de investigação de que 

o direito deve fazer uso com o mesmo grau de confiabilidade de que desfrutam nas áreas 

de conhecimento de que se originam”.499 Porém, não deixa de atentar para os abusos que 

                                                
498 L’efficacia probatoria del comportamento delle parti nel processo civile brasiliano, op. cit., pp. 139-140. 
499 GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. Volume II: Processo de conhecimento. 2ª ed. op. 
cit., cap. IV, item 4.5., p. 102, com apoio, na alusão ao direito constitucional, na obra de Canotilho 
(CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1991, 
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podem advir do uso indiscriminado de provas atípicas e à imprecisa fronteira entre prova 

ilícita e prova atípica.  

Neste particular, parece se preocupar também com a irritualidade de alguns 

meios de prova ou com a aplicação dos procedimentos de determinados meios de prova a 

outros (provas anômalas, de acordo com a classificação fornecida no tópico precedente). 

Questiona, a propósito do primeiro problema, “em que medida o uso irregular de meios 

legais de prova, sem a observância das regras estabelecidas na lei, pode ser admitido 

como prova atípica”, e conclui pela inadmissibilidade de meios de prova atípicos que não 

comportem a observância ao princípio do contraditório. 500   

Observa-se, neste quadrante, que a preocupação com a atipicidade em si não 

está pautada na ausência de previsão legal do meio de prova, mas na questão de saber 

como produzi-lo de forma legítima,501 em observância às normas processuais – 

sobretudo aos princípios – pertinentes. 

                                                                                                                                            
p. 171). Cf., na 2ª edição da citada obra, (Rio de Janeiro, Gen-Forense, 2011), mesmo capítulo e item, pp. 
101-102. 
500 Sobre o assunto, e especificamente sobre a prova fundada em percepção extrassensorial ou comunicação 
espiritual – induvidosamente atípica – , Leonardo Greco pondera que a inadmissibilidade deste “meio” de 
prova não advém da atipicidade em si, mas da impossibilidade de submetê-lo ao contraditório e a um 
procedimento destinado à confirmação dos elementos daí extraídos: “A percepção extrassensorial ou 
comunicação espiritual não é geralmente aceita como meio de prova. Muitos acreditam que ela exista e que 
o seu conteúdo seja tão confiável, quanto à transmissão dos fatos por ela revelados, quanto qualquer outro 
meio legal de prova. Outros rejeitam a sua existência, que atribuem à imaginação ou à fé religiosa. Sem 
entrar no mérito dessas divergências, parece-me que a admitir-se a sua existência, como admito, não é 
possível aferir que a comunicação recebida na mente de um dos sujeitos do processo, no caso o juiz, seja a 
mesma recebida pelos demais sujeitos principais do processo, partes e seus advogados que, por força da 
garantia constitucional do contraditório, têm o direito de presenciar e participar de todos os atos de 
produção de provas. Assim, esse tipo de comunicação não dispõe de objetividade suficiente para que o seu 
conteúdo possa ser aferido ou controlado por todos os sujeitos do processo.” (Instituições de processo 
civil, op. cit., 2ª ed., Capítulo IV, item 4.5, pp. 102-103). 
501 Para fins de clareza do texto, utiliza-se a classificação das provas ilegais, vedadas ou proibidas, 
originariamente atribuída a Pietro Nuvolone (Le prove vietate nel processo penale nei paesi di diritto latino. 
Rivista di diritto processuale. XXI, Padova: CEDAM,1966), que as subdivide em ilegítimas e ilícitas. 
Consideram-se provas ilegítimas aquelas produzidas em violação a normas de direito processual, ao passo 
que se reputam ilícitas as provas produzidas em violação a normas de direito material. Esta classificação é 
útil para o objetivo de explicitar a espécie de vedação infringida pelas provas anômalas e irrituais, mas não 
soluciona o problema da dificuldade de se discernir a natureza da norma violada. Sob a perspectiva da 
instrumentalidade do processo, qualquer violação ao direito processual configura ofensa indireta a normas 
de natureza material. Há situações que não podem ser enquadradas plenamente numa ou noutra suespécie 
(veja-se, ilustrativamente, o exemplo da fonte de prova – documento – obtida mediante busca e apreensão 
sem mandato judicial e em violação domiciliar). De qualquer modo, o que sobressai neste tópico é a 
tolerância do direito processual civil com as violações às normas de procedimento, desde que não se 
configure excessiva supressão de direitos fundamentais de ordem processual e material. Ainda a título de 
esclarecimento, são necessárias duas considerações. A primeira, de que a vedação constitucional (art. 5º, 
LVI) às provas ilícitas aplica-se a ambas as subespécies de provas ilegais ou vedadas. A segunda, de que, 
independentemente do vício verificado – seja de ilicitude ou de ilegitimidade – , a admissão da prova ilícita 
é vedada; na hipótese, porém, de a prova vir a ser produzida ilícita ou ilegitimamente, ter-se-á, via de regra, 
a nulidade do ato e a ineficácia da prova para fins de formar o convencimento judicial.  
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Como exemplos de provas irritualmente produzidas podem-se citar as provas 

documentais introduzidas por novas tecnologias, tais como gravações e áudio e vídeo, 

bem como documentos impressos que reproduzam informações disponíveis na rede 

mundial de computadores. Em casos como estes, o método previsto em lei para garantir 

o contraditório nem sempre é suficiente. As soluções que se apresentam passam pela 

utilização analógica de outras normas,502 que regulem procedimentos mais adequados ou, 

ainda, a disciplina prévia, pelo próprio juiz, da forma a ser observada na produção da 

prova.  

Sob esta ótica, as provas em vídeo deveriam ser produzidas oralmente em 

audiência, concedendo-se às partes o direito de contrastarem o conteúdo de trechos da 

gravação em vídeo ou áudio com as informações trazidas pelas partes e testemunhas nos 

depoimentos orais. Tal possibilidade, aceita e praticada nos sistemas adversariais – 

pautados pela oralidade e concentração dos atos, e pela necessidade de exposição das 

provas documentais no julgamento –,503 é ainda estranha ao processo civil dos 

ordenamentos continentais, que se contenta com a juntada da prova em mídia 

audiovisual aos autos como se fosse um documento escrito em papel.504 Nestas 

hipóteses, o contraditório é formalmente observado mediante intimação da parte 

contrária para tomar conhecimento daquela prova em vídeo e se manifestar no prazo 

legal. Por vezes, a prova em vídeo é arquivada no cofre da secretaria do juízo, o que 

dificulta o acesso imediato de seu conteúdo pelas partes.505 Não há controle sobre a 

                                                
502 TARZIA, Giuseppe. Problemi del contraddittorio nell’istruzione probatoria civile. Rivista de diritto 
processuale, XXXIX, Padova: CEDAM, 1984, p. 640. 
503 A partir do caso que ficou conhecido como “Rodney King beating case”, Richard K. Sherwin descreve 
como se desenvolve a argumentação sobre a prova em vídeo no sistema adversarial. No julgamento pelo 
júri de Simi Valley, a defesa alterou a velocidade e o enquadramento das imagens que haviam flagrado 
policiais de Los Angeles cercando e espancando o motorista Rodney King. Quando assistidas na velocidade 
normal, as imagens firmemente sugeriam força excessiva. A narrativa da defesa, contudo, argumentou que 
a polícia agira profissionalmente, aumentando e diminuindo de forma proporcional o uso da força, e as 
imagens exibidas na corte respaldaram esta alegação. Com recursos de digitalização e congelamento de 
imagens, a defesa mostrou que os cassetetes dos policiais desciam sobre King somente quando ele se 
levantava, desafiando as ordens repetidas dos policiais de manter-se deitado no chão. Este argumento foi 
vitorioso no julgamento criminal estadual e, sem embargo do juízo que se faça da decisão que absolveu os 
policiais, o fato é que a narrativa e a forma de exibição da imagem perante o júri foram decisivas para a 
conclusão alcançada (SHERWIN, Richard K. Visualizing law in the age of the digital baroque. London 
and New York: Routledge, 2011, pp. 37-38). 
504 Cf., neste sentido, o julgamento do AI 0101426-75.2011.8.26.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcia Dalla Dea Barone, j. 27.09.2011, 
disponível em http://www.tjsp.jus.br, acesso em 23.11.2012), em que, por desídia da parte em trazer o 
vídeo aos autos, a Câmara se limitou a analisar a ata notarial que continha a transcrição do vídeo, 
circunstância que certamente influenciou na formação do convencimento do Tribunal. 
505 A propósito, nada obstante o disposto no art. 383 e parágrafo único, do Código de Processo Civil, já 
chegou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo agravo de instrumento contra decisão de 
indeferimento da retirada do cartório da fita de vídeo que servia de fundamento a ação indenizatória por 
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apreciação da prova pelo juiz, e sequer é possível saber se este assistiu ao vídeo – ainda 

que privadamente – ou se pautou a decisão na narrativa contida nas petições das 

partes.506 Nestes casos, a irritualidade decorre da ausência de previsão de um 

procedimento probatório adequado aos novos meios de prova e é amplamente tolerada, 

na prática, no âmbito do processo civil. Embora esta não seja a postura almejada por um 

processo civil garantista, não se pode ignorar que ela reflete a primazia dos princípios da 

celeridade e da economia processual sobre o contraditório.507 

Também são provas irrituais aquelas advindas de fontes tradicionais – i.e., 

que não contenham qualquer inovação de cunho científico ou tecnológico – , realizadas 

em inobservância ao procedimento adequado. Assim, a inspeção judicial realizada sem 

intimação prévia das partes, o laudo pericial produzido sem garantir a efetiva 

participação dos assistentes técnicos nas vistorias, exames e oitiva de testemunhas, a 

oitiva de testemunhas sem viabilizar o direito das partes de formularem perguntas etc. 

Todas estas situações constituem ilicitudes probatórias que, em linha de princípio, 

tornariam nulos os atos e inviabilizariam a atribuição de força probante aos respectivos 

                                                                                                                                            
danos materiais (TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 9025460-65.2002.8.26.0000, 
Rel. Des. Waldemar Nogueira Filho; j. 11/2/2003, disponível em http://www.tjsp.jus.br, acesso em 
23.11.2012).  
506 Veja-se, no sentido do texto, o entendimento a que chegou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
acerca do pedido de exibição de prova em vídeo na audiência de instrução e julgamento. Além de 
confirmar a decisão de indeferimento do juiz de primeiro grau, o Tribunal pontuou a ausência de prejuízo 
do réu, que foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais, com base, principalmente, na 
mencionada prova: “Processual civil e consumidor. Apelação. Ação indenizatória. Metrô Rio. Passageiro 
que sofreu agressão física praticada por prepostos da ré. (...) Agravo retido. Indeferimento de exibição de 
vídeo em audiência. Reiteração. Art. 523, do CPC. Juiz destinatário das provas. Ausência de prejuízo. 
Magistrado a quo que assistiu ao vídeo e sopesou a referida prova para formação de seu convencimento. 
Rejeição. (...) 2. Agravo retido interposto, que se rechaça, afastando a alegação do réu/1º apelante de que o 
juízo a quo teria cerceado seu direito de defesa, por ter indeferido a exibição, em audiência, do vídeo com 
as imagens do circuito interno de segurança do Metrô, uma vez que, cabe ao juiz decidir pela necessidade 
ou não da produção das provas que entender pertinentes. 2a. Ressalta-se que não houve qualquer prejuízo 
para o réu, uma vez que o magistrado de primeiro grau sopesou a referida prova para formação de seu 
convencimento. (...) 5. A ré/1ª recorrente não nega que o autor tenha sido abordado por seus agentes, 
destacando, porém, que não houve rispidez, grosseria ou violência por parte dos seus prepostos. 6. In casu, 
constata-se pelo vídeo das imagens do circuito interno da ré, que o autor foi abordado de modo não 
convencional, sendo surpreendido por um agente, à paisana e sem identificação, que o abraçou pelas costas, 
conduzindo-o de forma coercitiva para o banheiro da estação. (...)”. (TJRJ, Apelação 4ª 0054505-
50.2011.8.19.0001, Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j. 17.10.2012, disponível em 
http://www.tjrj.jus.br). Outros julgados demonstram que a prova em vídeo é analisada pelo juiz, sem a 
presença das partes, como se pode extrair dos seguintes acórdãos: TJRJ, 2ª Câmara Cível, Agravo de 
Instrumento 0037756-24.2012.8.19.0000, Rel. Des. Elisabete Filizzola, j. 1/8/2012, disponível em 
http://www.tjrj.jus.br; TJRJ, 12ª Câmara Cível, Apelação 0001652-90.2005.8.19.0028 2009.001.56693, 
Rel. Des. Nanci Mahfuz, j. 9/10/2012, disponível em http://www.tjrj.jus.br. 
507 Nestes casos, porém, cuida-se de uma escolha extremamente nociva às garantias das partes. Noutras 
hipóteses, como se verá, a primazia da economia processual alia-se a uma visão ampliativa da prova, 
preocupada com a maior abrangência da busca da verdade a partir da ampliação do material probatório. 
Decorre, portanto, de uma eleição axiológica consciente, não fundamentada em aspectos puramente 
pragmáticos, como nos exemplos citados no texto. 
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elementos probatórios. Contudo, se a inobservância da norma procedimental não trouxer 

prejuízos concretos às partes, é possível que se reputem válidos os atos probatórios, 

atribuindo-se-lhes eficácia probatória.  

Expressiva deste quadro é a seguinte proposição, formulada por Samir José 

Caetano Martins em estudo resultante de dissertação de mestrado defendida sob o título 

“A disciplina da prova pericial no processo civil brasileiro sob o crivo do garantismo”: 

“É válida a prova colhida perante juízo absolutamente incompetente, 
desde que não haja efetivo prejuízo para o exercício da ampla 
defesa de qualquer das partes, orientação que se alinha com o 
princípio da instrumentalidade das formas. Nesta linha de pensamento, 
cumpre registrar que existe, inclusive, respeitável entendimento 
doutrinário no sentido de que os atos decisórios do juiz na coleta da 
prova pericial não são considerados atos decisórios para os fins do art. 
113, §2º, do CPC.”508 

Dois aspectos sintomáticos de que esta orientação é específica do processo 

civil consistem, primeiro, no seu alinhamento – referido no texto – ao princípio da 

instrumentalidade, tal como concebido por Dinamarco,509 e, segundo, na sua 

compatibilidade – extraída do título da dissertação – com a postura garantista tendente à 

ampliação das possibilidades de admissão, valoração e produção de prova.510  

Por isso é que, apesar da justificada preocupação com a produção de provas 

em desconformidade com o procedimento, no âmbito do direito processual civil, esta 

prática nem sempre conduz à nulidade ou à ineficácia do ato probatório, com a 

consequente vedação ao juiz de decidir com base nos elementos dela extraídos.  

A discussão sobre as consequências da irritualidade ou inobservância do 

procedimento no âmbito do direito processual civil pode ser muito bem compreendida 

em texto de autoria de Bruno Cavallone, publicado em 2006,511 em que se resgata a 

associação feita por Giuseppe Chiovenda entre a forma de produção da prova e a correta 

aplicação do princípio da livre valoração das provas.  

                                                
508 MARTINS, Samir José Caetano. A prova pericial civil. Salvador: Podivm, 2008, pp. 200-201 - negritos 
e referência entre colchetes acrescidos. Trata-se da versão comercial da aludida dissertação, defendida na 
Universidade Gama Filho-RJ, no ano de 2008, sob a orientação do Professor Leonardo Greco, com alusão a 
NERY JÚNOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 
legislação extravagante em vigor. 7ª ed. São Paulo: RT, 2003, p. 656, reforçando o entendimento 
consignado no trecho transcrito. 
509 A instrumentalidade do processo, op. cit., passim. 
510 Trata-se, conforme se sustentou no item 1.2.1 deste trabalho, de uma visão totalmente diversa da 
oferecida pela instrumentalidade e pelo garantismo processual penal, que não prescinde do formalismo. 
511 CAVALLONE, Bruno. Forme del procedimento e funzione della prova (ottant’anni dopo Chiovenda). 
Rivista di diritto processuale. LXI. Padova: CEDAM, 2006, pp. 417-432. 
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Chiovenda preconizava um sistema procedimental puro, com a observância 

estrita da oralidade e da imediatidade na produção das provas cuja natureza exija o 

atendimento a tais ditames, sob pena de violação à liberdade de apreciação do juiz. Esta 

última – a liberdade de apreciação – estaria vinculada ao princípio da imediatidade.  

Cavallone constata que, passados oitenta anos destas lições, e em que pese o 

ritualismo previsto para a colheita, v.g., da prova testemunhal e do depoimento das 

partes, remanesce, no processo civil de todo o mundo, a tendência à ampla utilização das 

provas escritas e preconstituídas, consideradas por Chiovenda como fruto da aplicação 

de critérios de valoração apriorísticos, formais e convencionais.512  

Apesar dos clamores de Chiovenda513 e, na sequência, de Mauro 

Cappelletti514, pela oralidade como método ideal de alcançar a finalidade da prova, 

observa-se a transformação frequente da prova oral em prova escrita, sobretudo a 

incontrolável proliferação das provas produzidas fora do processo, que ingressam neste 

travestidas de documentos. Em tais casos, não há inobservância absoluta do 

procedimento probatório, mas utilização desviada do procedimento adotado na prova 

documental – mais restrito sob a ótica do contraditório – em lugar do procedimento 

previsto para a prova típica (geralmente, a prova testemunhal). 

Com efeito, ressalvadas escassas oposições,515 a orientação prevalente516 na 

atualidade é, como já se disse, no sentido da maior amplitude possível da admissibilidade 

                                                
512 CAVALLONE, Bruno. Forme del procedimento e funzione della prova (ottant’anni dopo Chiovenda), 
op. cit., p. 422. 
513 CHIOVENDA, Giuseppe. Principii di Diritto Processuale Civile. Napoli: Jovene, 1965, pp. 677 e ss.. 
514 Apesar de ser um grande defensor da possibilidade da produção de provas atípicas, Mauro Cappelletti é 
também fervoroso opositor da prova irritual (Cf., sobre o tema, Efficcacia di prove illegittimamente 
ammesse e comportamento della parte. Studi in onore di Arturo Carlo Gemolo. Milano: Giuffrè, 1963, v. 
2, pp. 175-202). 
515 Entre elas a do próprio Cavallone (Forme del procedimento e funzione della prova (ottant’anni dopo 
Chiovenda), op. cit., passim), que, após destacar a predominância do entendimento referido no texto, 
posiciona-se em favor do procedimentalismo como forma de limitação do arbítrio. Para este autor, a 
especificidade da prova jurídica determina a necessária ritualização da atividade probatória, o que teria 
reflexos diretos na forma de exercício do livre convencimento. Conforme a opção que se adote – em favor 
de uma atividade probatória eminentemente escrita, com maior distanciamento entre o juiz e as provas ou 
predominantemente oral, permeada pela imediatidade –, o modo de valorar as provas será totalmente 
diverso.  
516 Além da bibliografia já citada no início do capítulo, confira-se, sobre o tema: TARUFFO, Michele. Note 
per una riforma del diritto delle prove. op. cit., 1986, p. 273 e ss., alertando, no entanto, para o risco de que, 
a pretexto da produção de provas atípicas, se incluam no processo provas nulas ou inadmissíveis ao 
argumento de que tais restrições são aplicáveis apenas às provas típicas. Sobre os abusos que podem vir a 
ocorrer na utilização das provas atípicas, pondera que a liberdade de provas e o acertamento dos fatos são 
valores positivos, que não devem ser contidos devido à utilização abusiva; os abusos é que devem ser 
eliminados, sem prejuízo do direito à prova. Esclarece, ainda, que a ampla utilização das provas atípicas é 
devida muito mais à insuficiência do repertório de provas típicas que à vontade diabólica de distorcer o 
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das provas típicas e atípicas. Idêntico posicionamento tem sido adotado quanto à 

validade das provas produzidas mediante procedimentos legais diversos daqueles que 

lhes sejam próprios (provas anômalas). A principal justificativa utilizada para a produção 

de provas fora das hipóteses legais e mediante procedimentos diversos dos legalmente 

previstos consiste no direito à prova517 e, conquanto não se concorde, na invocação da 

imediatidade do juiz e na incidência do princípio do livre convencimento.518  

O desapego à judicialidade e ao procedimento adequado de cada meio de 

prova pode ser vislumbrado no estímulo às provas preconstituídas pelas partes – dentre 

as quais o testemunho extrajudicial transformado em depoimento escrito, documentado, 

e a perícia extrajudicial – , justificado por razões de economia processual e, ainda, pelo 

chamado direito autônomo à prova, exercido muitas vezes em caráter preventivo, em 

prol do aprimoramento da atividade das partes em juízo ou, ainda, na busca de métodos 

                                                                                                                                            
sistema probatório (op. cit., p. 275). No mesmo sentido, id., Problemi e linee evolutive nel sistema delle 
prove civili in Italia, op. cit., pp. 1570 e ss.; VERDE, Giovanni. Prova (dir. proc. civ.). Enciclopedia del 
diritto, XXXVII. op. cit., pp. 605 e ss.; CAPPELLETTI, Mauro, El testimonio de la parte en el sistema 
de la oralidad. Contribución a la teoría de la utilización probatoria del saber de las partes en el 
proceso civil. Op. cit., Parte I, Seção I, Capítulo III, § 20, pp. 261-262, com ênfase na correlação entre 
liberdade dos meios de prova e livre convencimento; LOMBARDO, Luigi. Profili delle prove civili 
atipiche. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. Milano: Giuffrè, 2009, pp. 1447 e ss. 
(publicado também em CARIOLA, A. et all (a cura di). Il diritto delle prove. Atti del convegno di 
Catania, 21-22 novembre 2008. Torino: G. Giappichelli, pp. 41 e ss.), MONTESANO, Luigi. Le « prove 
atipiche » nelle « presunzioni » e negli « argomenti » del giudice civile. Rivista de diritto processuale, 
Padova: CEDAM, 1980, p. 233 e ss. (com restrições à prova irritual); TARZIA, Giuseppe. Problemi del 
contraddittorio nell’istruzione probatoria civile. Rivista de diritto processuale, XXXIX, Padova: 
CEDAM, 1984, p. 639 e ss. (com substanciais reservas à irritualidade da prova, quando há 
comprometimento do contraditório. 
517 Afirma Comoglio que, quanto maior for o âmbito de aproveitamento no processo das provas 
materialmente disponíveis – ainda que se trate de fontes probatórias objetiva ou instrumentalmente atípicas, 
desde que tecnicamente idôneas a propiciar o esclarecimento da verdade dos fatos sem recair nas proibições 
destinadas à tutela dos direitos fundamentais da pessoa humana – maior será o grau de efetividade das 
formas de exercício do direito à prova, garantido por princípios constitucionais do “giusto processo” como 
corolário essencial dos poderes de ação e defesa (COMOGLIO, Luigi Paolo. Le prove civile, op. cit., 
Primeira Parte, capítulo I, item 6, p. 56). 
518 No sentido da opinião expressa no texto, Carratta registra perplexidade ante à invocação do livre 
convencimento para justificar o ingresso de provas não previstas em lei, consignando, contudo, a 
predominância deste raciocínio na doutrina e jurisprudência (Libero convincimento e del giudice nel 
processo civile, op. cit., pp. 47-48 e notas de rodapé 52 a 54). Convergentemente, Taruffo sublinha a 
coerência da jurisprudência italiana, não no sentido de garantir às partes o direito à prova, mas no sentido 
de garantir a integridade – ou quase impenetrabilidade – da valoração discricionária de que o juízo se vale 
na apreciação das provas (Il diritto alla prova nel processo civile, op. cit., pp. 116-117). Comoglio sinaliza 
que a tendência de legitimar a aquisição de provas inominadas liga-se, no processo inquisitório, ao 
princípio do livre convencimento, e não a liberdade da prova (Le prove civile, op. cit., Primeira Parte, 
capítulo I, item 6, p. 56). Este último argumento é amplamente enfrentado por Gian Franco Ricci, que 
afasta o livre convencimento como argumento legitimador das provas atípicas e irrituais, por acreditar que 
a associação da liberdade de convencimento com a busca da verdade material é traço do processo penal 
inquisitório, em que o livre convencimento teria sido utilizado como pretexto para satisfação, a todo custo, 
da pretensão punitiva do Estado (Le prove atipiche, op. cit.,pp. 119-121). 
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alternativos de solução de conflitos.519 A ampliação das atividades probatórias 

preventivas, sobretudo quando não realizadas em juízo, gera uma reflexão acerca da 

imprescindibilidade do papel do juiz cível na produção de provas: se as provas podem 

ser preconstituídas ou antecipadas, e se há uma tendência crescente à aceitação de 

métodos preparatórios, inclusive privados, não se pode mais afirmar com segurança que 

o contraditório deva ser sempre perante o magistrado.  

À luz desses critérios, são admitidas, no curso do processo, as provas 

consideradas anômalas, porque previstas no ordenamento (provas típicas), mas 

produzidas mediante utilização de procedimentos diversos dos que lhe são próprios, 

previstos para a produção de outros meios de prova típicos. Nessa linha, apresenta-se o 

exemplo já citado das declarações escritas de testemunhas, que nada mais são que provas 

tipicamente testemunhais produzidas sob o rito típico da prova documental.520  

Em tais hipóteses, a restrição que poderia existir à atividade probatória diz 

respeito à forma de produção, e não simplesmente à admissibilidade.  

No direito brasileiro, o art. 368, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, dispõe sobre as declarações escritas por testemunhas, porque se referem à “ciência 

de determinado fato”. Cuida-se de dispositivo que trata de documentos particulares, mas 

que bem pode ser estendido à disciplina dos documentos públicos. Preceitua o parágrafo 

único deste artigo que o documento prova tão somente “a declaração, mas não o fato 

declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de comprovar o fato.” 

Esta regra é nitidamente pré-valorativa, e tem duas facetas: primeiro, diminui a eficácia 

                                                
519 CAVALLONE, Bruno. Forme del procedimento e funzione della prova (ottant’anni dopo Chiovenda), 
op. cit., p. 423, com alusão à obra de Chiara Besso (La prova prima del processo, Turim: G. Giapichelli, 
2004). Cf., no direito brasileiro: YARSHELLL, Flávio Luiz. Antecipação da prova como requisito da 
urgência e direito autônomo à prova. op. cit., passim.  
520 Com fundamento no princípio do contraditório, Giuseppe Tarzia discorda da admissibilidade das provas 
preconstituídas tendentes a substituir provas constituendas, salvo disposição legal expressa que a autorize 
(Problemi del contraddittorio nell’istruzione, op. cit., p. 641). Este autor reconhece, todavia, a 
admissibilidade de outras modalidades de provas atípicas e irrituais, com eficácia probatória abrandada. No 
direito italiano, introduziu-se, mediante reforma ocorrida em 2009 (Lei nº 69 de 2009), a possibilidade de 
testemunho escrito no processo civil (arts. 257-bis do Codice di Procedura Civile e art. 103-bis das 
disposizioni per l’attuazione del Codice di Procedura Civile). Essa possibilidade, entretanto, está na 
dependência de vários pressupostos, sendo o primeiro deles o acordo das partes. Por isso, a modificação 
não parece ter arrefecido discussões sobre a prova anomalamente produzida, quando não haja 
enquadramento perfeito aos requisitos da declaração escrita tipicizada recentemente. E, mesmo quanto a 
esta, são inúmeras as conjecturas acerca da eficácia e valor probatórios, mormente porque a presunção 
legislativa parte do sacrifício – claramente assumido pelo legislador – do contraditório com a finalidade de 
obter de forma mais célere uma definição sobre os fatos. Cf., nesse sentido, e quanto aos diversos nuances 
da norma: CREVANI, Ricardo. Le prove orali. In: TARUFFO, Michele (a cura di). La prova nel processo 
civile. Milano: Giuffrè, 2012, Parte II, Capítulo V, item 6.1, p. 363 e ss.. Sobre o mesmo tema, vide, ainda: 
COMOGLIO, Luigi Paolo. Le prove civili, op. cit., Quarta Parte, Capítulo I, item 4, pp. 581 e ss..  
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probatória do documento, porque o fato a ser provado poderia ser objeto de prova 

testemunhal; segundo, impede que o juiz se utilize deste documento para se convencer, 

ainda que indiretamente, da veracidade da declaração nele contida. Estabelece, portanto, 

uma vedação à eficácia da prova testemunhal produzida anomalamente, cuja 

aplicabilidade prática não é uniforme; ao mesmo tempo, quanto ao segundo aspecto 

assinalado, impede que o juiz raciocine de modo a atribuir à declaração qualquer carga 

indiciária do fato probandum. Nesta perspectiva, não deixa de ser uma vedação 

específica à presunção simples.  

O impedimento da utilização de documento escrito para a prova do fato 

declarado não tem servido – pelo menos não de forma pacífica – de óbice para a 

utilização deste meio de prova. A jurisprudência tem entendido, a propósito, não ser 

possível desentranhar o documento dos autos, nem invalidar a prova testemunhal 

produzida documentalmente.521 Embora se admita que a prova documental traz 

possibilidades mais restritas de contra-argumentação, sendo ínfimo o poder de influência 

da parte adversa e do juiz sobre o resultado probatório, a utilização da prova na forma 

documentada tem sido recorrente, inclusive para demonstração do fato declarado.522 Na 

prova testemunhal normalmente produzida – i.e., de forma oral –, como se sabe, o 

contraditório é muito mais eficaz, porque realizado para a produção da prova, no exato 

momento de sua produção; na forma documentada, ao revés, o contraditório incide sobre 

a prova, e o máximo que as partes que não produziram o documento podem fazer é 

interpretá-lo, nunca elaborá-lo ou construir conjuntamente seu conteúdo.523 No âmbito 

civil, no entanto, a solução fornecida para este problema se dá, em geral, no momento da 

                                                
521 Esta tendência pode ser confirmada pelos seguintes julgados: TJSP, 8ª Câmara - Extinto 1° TAC, 
Agravo de Instrumento nº 0086247-19.2002.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Cury, j. 03/04/2002, disponível 
em http://www.tjsp.jus.br; TJPR, 15ª Câmara Cível, Apelação nº 860739-0, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, 
j. 22.08.2012, disponível em http://www.tjpr.jus.br; TRF da 3ª Região, 8ª Turma, Apelação Cível nº 
00097738920014039999, Rel. Des. Federal Marianina Galante, e-DJF3 09/12/2010, disponível em 
http://www.trf3.jus.br; TRF da 3ª Região, 10ª Turma, Apelação Cível 00452667820114039999, Des. 
Federal Sérgio Nascimento, e-DJF3 DATA:18/04/2012, disponível em http://www.trf3.jus.br. 
522 Frise-se que não se trata de entendimento unívoco. Em matéria probatória, aliás, a invocação genérica 
dos princípios do livre convencimento e da imediação, como pretexto para admitir quaisquer meios de 
prova, tem obstado manifestações mais consistentes da jurisprudência sobre a admissibilidade e validade 
das provas atípicas, anômalas e irrituais. 
523 A rigor, o contraditório a posteriori, incidente sobre o documento, não é simplesmente, como se 
costuma afirmar, um contraditório postergado ou diferido; é contraditório tardio e, nessa medida, 
consideravelmente mitigado. Eufemismos à parte, dizer que esta mitigação é admitida e considerada 
constitucional, porque sobreposta por outros valores, não equivale a considerar observado o princípio em 
questão. Afinal, como disse Tarzia, “é a formação da prova [e não a interpretação da prova já produzida] 
que deve ser efetuada no contraditório das partes”. (Problemi del contraddittorio nell’istruzione, op. cit., p. 
643 – tradução livre e explicação entre colchetes inserida pela autora. No original: “È la formazione della 
prova che deve avere luogo nel contraddittorio delle parti”).  
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valoração. Assim, salvo nas hipóteses de grave cerceamento ao contraditório, suficiente 

para acarretar a nulidade do ato – como ocorre, v.g., com introdução intempestiva e 

surpreendente do depoimento escrito no processo, com a finalidade manifesta de burlar o 

procedimento oral524 – tem-se entendido que a declaração documentada pode ser 

admitida. Saliente-se, todavia, que não se trata de substitutivo da prova testemunhal, 

devendo o documento ser valorado pelo juiz à luz desta circunstância.525 

                                                
524 “PROVA ORAL PRECLUSA JUNTADA DE DECLARAÇÕES POR ESCRITO ACERCA DOS 
FATOS PELAS TESTEMUNHAS INTENÇÃO DE BURLAR A PRECLUSÃO TRANSMUDANDO 
PROVA ORAL EM DOCUMENTAL INADMISSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. Encerrada a 
fase instrutória, por decisão irrecorrida, tem-se por descabida a juntada de documentos consistentes em 
declarações por escrito emanadas de pessoas que teriam presenciado os fatos narrados na prefacial (...).” 
(TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação 0002456-05.2009.8.26.0196, Rel. Des. Clóvis Castelo j. 
18/06/2012, disponível em http://www.tjsp.jus.br). Em sentido convergente: TJRJ, 16ª Câmara Cível, 
Apelação nº 0098296-45.2006.8.19.0001, Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito, j. 21/06/2011, 
disponível em http://www.tjrj.jus.br. 
Interessante notar, contudo, que, em algumas ocasiões, sequer a invocação de violação ao princípio do 
contraditório tem conduzido à inadmissibilidade da declaração escrita de testemunha. Nesse sentido, 
cumpre reproduzir parcialmente o teor do seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que 
demonstra a ausência de critérios seguros na jurisprudência sobre a admissibilidade da prova anômala: 
“PROVA. TESTEMUNHA. A declaração de testemunha, obtida de forma unilateral pela parte, não tem 
valor de prova testemunhal. PROVA. TESTEMUNHA. Não observado o prazo para o cumprimento de 
carta precatória regularmente expedida, resta preclusa a prova testemunhal. Recurso parcialmente provido. 
(...)” (TJSP, 8ª Câmara - Extinto 1° TAC, Agravo de Instrumento nº 0086247-19.2002.8.26.0000, Rel. Des. 
Rubens Cury, j. 03/04/2002, disponível em http://www.tjsp.jus.br). Extrai-se do voto do relator que a parte 
havia desistido expressamente da oitiva da testemunha, pleiteando o recebimento de declaração escrita 
desta como substitutivo da prova testemunhal. O juízo de primeiro grau determinou o desentranhamento do 
documento dos autos, por entender violado o princípio do contraditório. Ante a determinação de 
desentranhamento do documento, a parte recorreu para que o que o documento desentranhado fosse 
recebido não como substitutivo da prova testemunhal mas como ‘documento normal’. Diante desses fatos, 
entendeu o TJSP, nos termos do voto do relator que, “(...) o documento de fls. 85 - declaração escrita da 
testemunha arrolada - deve permanecer nos autos como documento novo, já que datado de 09 de maio de 
2001. É de se salientar, no entanto, que este documento não supre nem tampouco substitui a prova 
testemunhal. A uma porque não foi produzido dentro das normas de regimento de testemunhos, a duas 
porque, como de elaboração unilateral e simplesmente juntado aos autos pela agravada não houve, a toda 
evidência, a possibilidade de contraditar a declaração. Assim, o documento permanece nos autos, sem o 
condão de substituir a prova testemunhal e terá o valor probatório aferido pelo MM. Juiz a quo devendo-se 
considerar todas as alegações exaradas pela agravante em minuta de recurso no que se refere à idoneidade 
da declaração, sob pena de flagrante violação do princípio do contraditório. Um documento novo foi 
admitido no processo, e, portanto, atendendo-se à necessidade de se firmar a bilateral idade do processo e o 
direito constitucional ao contraditório, é de rigor que todas as alegações da agravante que se refiram à 
declaração sejam regularmente consideradas. Está, dessarte, preservado o princípio constitucional, sem 
prejuízo para a agravante, que teve a oportunidade de se manifestar sobre a prova documental admitida, 
inclusive em sede deste agravo de instrumento. (...)” 
525 Por isso mesmo, está correto o entendimento no sentido de que não se pode obstar a produção oral da 
prova testemunhal ao argumento de já haver declarações escritas nos autos: “(...) Declaração escrita de 
testemunha. Dispensa da prova oral. Impossibilidade. Violação ao devido processo legal. I- O 
indeferimento da prova testemunhal requerida pela parte, que seja essencial para a adequada compreensão 
dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa. Precedentes jurisprudenciais. II- A juntada de 
declaração de testemunha, por escrito, mesmo que autenticada por Tabelião, não tem força idêntica à prova 
testemunhal produzida em audiência, sob o crivo do contraditório. III- Existindo relevante matéria de fato, 
torna-se inafastável a realização de prova oral, imprescindível para a plena constatação do direito do 
postulante. A sua não realização implica violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do devido 
processo legal. IV- Recurso provido.” (TRF da 3ª Região, 8ª Turma, AI 00823030820074030000, Des. 
Federal Newton de Lucca, e-DJF3:27/07/2010, disponível em http://www.trf3.jus.br).  
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c) Provas emprestadas como espécie particular de provas anômalas 

 
As provas importadas de outro processo – conhecidas como provas 

emprestadas – nada mais são que provas produzidas anomalamente. Estas são 

produzidas no processo originário de forma normal, seguindo o procedimento adequado 

– v.g., da prova testemunhal, pericial etc. – ; porém, quando transportadas para o 

processo que as toma por empréstimo, são produzidas sempre na forma documental. Por 

isso, em essência, as provas emprestadas preservam a natureza dos meios pelas quais 

foram produzidas originariamente; formalmente, porém, no processo que as recebe, 

serão sempre provas documentadas.526 527  

Essa dicotomia gerou certa controvérsia doutrinária sobre os limites e 

possibilidades do empréstimo da prova, sobretudo à luz da observância dos princípios da 

oralidade, da imediatidade, do contraditório e da ampla defesa. Trata-se, contudo, de 

controvérsia já superada, mormente porque, como visto, os princípios da oralidade e da 

imediatidade não se consideram valores inderrogáveis no processo civil.528  

A princípio, tende-se a afirmar que, observada a identidade de partes e de 

fato probando no processo de que se originou a prova emprestada e naquele ao qual ela é 

destinada, não haveria óbice à produção deste meio de prova documentado. Cogita-se 

também da exigência de produção da prova perante um juiz natural,529 cuja competência 

                                                
526 Em sentido convergente, COMOGLIO, Luigi Paolo. Le prove, op. cit., Capítulo I, item 5, p. 59. 
527 A eficácia probatória da prova emprestada, como se sabe, não está vinculada à valoração que se lhe 
atribuiu no processo originário. Assim: “A verdade dos fatos a que chegou uma decisão através da 
interpretação da prova não pode ser estabelecida como premissa em outro processo” (STJ, REsp 41.264/RJ, 
4.ª T., j. 13.05.1996, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 10.06.1996, disponível em 
http://www.stj.jus.br, acesso em 20.11.2012). 
528 RICCI, Gian Franco. Prove penali e processo civile, op. cit., p. 857.  
529 Nesse sentido: GRINOVER, Ada Pellegrini. Prova emprestada. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. vol. 4, Outubro de 1993, pp. 60 e ss.; GRINOVER, Ada Pellegrini, GOMES FILHO, Antonio 
Magalhães e FERNANDES, Antonio Scarance. As nulidades no processo penal, 11ª ed. São Paulo: RT, 
2009, Capítulo IX, itens 3 e 5, pp. 115 e 117. De ver-se, contudo, que o raciocínio adotado parte da 
premissa de que a judicialidade seja condição de validade e eficácia da prova, argumento que, como se 
verá, adequa-se perfeitamente ao processo penal. Já no processo civil, a exigência da presença do juiz na 
produção das provas admite relativização: considera-se razoável, como dito, a produção de prova 
extrajudicial preconstituída. Mais ainda: não se afiguraria inconstitucional a disciplina legal de uma 
instrução prévia à propositura da ação, independentemente da presença do juiz, com ampla utilização, no 
processo, dos elementos daí resultantes. Já no processo penal a fase preparatória privada parece conflitar 
com princípios basilares do ordenamento pátrio, sobretudo com a proteção da inocência. Com base em tal 
raciocínio, pode-se concluir que, se no processo penal, o juiz natural é conditio sine qua non à validade e à 
eficácia da prova e, por conseguinte, ao respectivo transporte para outro processo, no campo do processo 
civil este requisito pode ser dispensado. Contra, no sentido da imprescindibilidade do órgão jurisdicional no 
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tenha sido estabelecida previamente, como requisito ao transporte da prova. No processo 

civil, entretanto, há uma tendência de aproveitamento dos atos instrutórios praticados por 

juiz absolutamente incompetente, não porque este processo seja infenso ao princípio do 

juiz competente, mas por se reputar que “a economia processual possui relevância 

axiológica suficiente para mitigar o rigor da exigência de integral processamento da 

causa perante o juiz competente”.530 

É possível mitigar a necessidade de participação das mesmas partes na 

produção da prova quando se trate de transferir uma prova cujo contraditório a ser 

exercido devesse, inevitavelmente, incidir a posteriori. A prova documental é exemplo 

típico do que aqui se cogita. Neste caso, a incidência diferida do debate não decorre do 

empréstimo da prova, mas da própria natureza desta.531 Ainda, é admitido o transporte da 

prova para um processo que não guarde identidade absoluta de partes, desde que o 

empréstimo não seja feito em prejuízo da parte que não integrou o primeiro processo, em 

que a prova foi originariamente produzida. Sustenta-se, outrossim, a tese de que, nos 

processos civis que versem direitos disponíveis, se a parte a quem a prova desfavorece 

foi quem requereu ou quem deixou de impugnar o empréstimo, fica afastado o óbice da 

não participação em contraditório no processo anterior. Assim é porque “a situação não 

será em nada diversa daquela que haveria se, no próprio processo em que a prova foi 

produzida, houvesse sido dada a oportunidade de contraditório a essa parte e ela tivesse 

aberto mão de seu exercício”.532 

O que justifica o empréstimo da prova é, obviamente, a utilidade da prova 

em mais de um processo, a economia processual e, algumas vezes, as dificuldades de se 

realizá-la novamente. O maior empecilho imposto ao empréstimo da prova consiste na 

inobservância do contraditório;533 à luz deste princípio, o mais correto seria apenas 

                                                                                                                                            
processo de que se originou a prova emprestada: TALAMINI, Eduardo. Prova emprestada no processo civil 
e penal. Revista de Informação Legislativa. V. 35, n. 140, Brasília, out-dez 1998, p. 151, posicionando-se 
contrariamente ao empréstimo da prova advinda de procedimento arbitral.  
530 TALAMINI, Eduardo. Prova emprestada no processo civil e penal, op. cit., p. 151. No mesmo sentido, 
do aproveitamento dos atos instrutórios civis praticados por juiz absolutamente incompetente: ALVIM 
NETTO, José Manoel de Arruda. Manual de direito processual civil, 15ª ed., op. cit., Primeira Parte, item 
95, p. 348; MARTINS, Samir José Caetano, A prova pericial civil, op. cit., pp. 200-201; MARINONI, 
Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por artigo, 2º ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 168. Na jurisprudência: STJ, 4ª T., REsp 716.057/MG, Rel. 
Min. Cesar Asfor Rocha, j. 8.5.2007, DJ 24.9.2007, disponível em http://www.stj.jus.br, acesso em 
20.11.2012 (com a ressalva da inexistência de prejuízo às partes). 
531 Cf., COMOGLIO, Luigi Paolo. Le prove civili, op. cit., Capítulo II, item 12, pp. 215-216. 
532 TALAMINI, Eduardo. Prova emprestada no processo civil e penal, op. cit., p. 155.  
533 Assim, TARZIA, Giuseppe. Problemi del contraddittorio nell’instruzione probatoria civile, p. 642-645, 
RICCI, Gian Franco. Prove civili e processo penale. Op. cit., pp. 861-862. 
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admitir a prova emprestada nas hipóteses de provas irrepetíveis e desde que as provas 

emprestadas tenham sido produzidas ritualmente no processo de origem, perante as 

mesmas partes e visando a demonstrar o mesmo fato. Registre-se, porém, que no âmbito 

do direito processual civil, é suficiente, à luz do objetivo de busca da verdade, que a 

prova tenha sido produzida em contraditório no processo de que provém.534 Justamente 

por isso, mesmo nos casos em que seria possível a realização da prova no processo 

originário, esta renovação é substituída pela prova emprestada.535  

Esta tendência de recepção ampla das provas emprestadas, submete-se, 

quando muito, às limitações valorativas incidentes sobre as provas atípicas, tidas por 

alguns como equiparáveis a meros indícios536 ou, na linha da doutrina italiana, a 

argumentos de prova, que não têm autonomia para, isoladamente, fundamentar a decisão 

fática.537 A restrição, como sempre, é imposta no momento da valoração dos elementos 

probatórios, não obstando sua admissibilidade e produção. 

De modo geral, porém, entende-se que a prova emprestada, se produzida em 

conformidade com os respectivos ditames, terá valor idêntico à prova produzida no 

próprio processo, sendo suficiente, por si só, a embasar a convicção do juiz.538 A 

desatenção a algum dos requisitos da prova emprestada é que conduzirá à relativização 

do valor a esta atribuído. Ainda assim, como oportunamente se argumentará,539 este 

                                                
534 RICCI, Gian Franco. Prove civili e processo penale. Op. cit., p. 861. Confira-se, ainda, em obra do 
mesmo autor, os exemplos abundantes na jurisprudência de transporte de provas entre processos com partes 
diferentes (Le prove atipiche, op. cit., pp. 21-22, nota de rodapé nº 28). Essa flexibilização do 
contraditório, embora não recomendável, reflete a prevalência da economia processual e, no caso das 
provas irrepetíveis, da busca da verdade, sobre os requisitos de legitimidade da prova. Vide, também, a 
propósito: Em sentido convergente, COMOGLIO, Luigi Paolo. Le prove, op. cit., Capítulo I, item 5, p. 59; 
Id., Il principio di economia processuale, vol. I, Padova: CEDAM, 1980, pp. 194 e ss.. 
535 Aplica-se, aqui, o mesmo raciocíno utilizado, no processo civil, para as provas atípicas de um modo 
geral: o direito à prova deve ser o mais amplo possível, de modo que o princípio da não-taxatividade 
permite o ingresso de todos os meios, ainda que não catalogados, destinados à descoberta da verdade. (cf., 
neste sentido: RICCI, Gian Franco. Prove civili e processo penale. Op. cit., p. 898). 
536 No ordenamento italiano, as normas e princípios aplicáveis aos indícios são amplamente utilizados na 
valoração das provas atípicas (RICCI, Le prove atipiche, pp. 24 e ss., com remissões bibliográficas). Não 
está pacificada a conotação atribuída à expressão indícios: ora refere-se à prova indiciária, em sentido 
técnico, ora coincide apenas com uma probatio levior, ou seja, uma prova de menor potencial persuasivo. 
No primeiro caso, para aqueles que consideram que a prova indireta e a prova direta têm idêntico valor 
probatório, não há qualquer diferença valorativa entre provas típicas e atípicas; nas hipóteses em que, ao 
contrário, não se atribui valor significativo à prova indiciária (ou pelo menos não se o atribui à prova 
resultante de um só indício), tal orientação se refletiria na apreciação das provas atípicas, irrituais ou 
anômalas. 
537 COMOGLIO, Luigi Paolo. Le prove civile, op. cit., Primeira Parte, capítulo I, item 6, p. 60. 
538 COMOGLIO, Luigi Paolo. Il principio di economia processuale, op. cit., pp. 204-205, e RICCI, Gian 
Franco. Prove civili e processo penale. Op. cit., p. 858 e notas de rodapé nºs 16 e 17, conquanto o próprio 
autor não esteja totalmente de acordo com esta proposição. 
539 Capítulo VIII, infra, na parte relativa ao estudo da prova indiciária. 
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último entendimento não é tão vinculativo ao convencimento judicial quanto possa 

parecer, uma vez que, no âmbito do processo civil, o princípio da persuasão racional 

permite ao juiz fundamentar a decisão fática exclusivamente em prova indiciária – sendo 

discutível, inclusive, a exigência de pluralidade de indícios nesta sede. 

 

d) Segue: outras hipóteses de provas anômalas e a mitigação do contraditório 

no processo civil 

 
Com base em raciocínio análogo ao que admite as provas anômalas 

documentadas, não se vislumbra qualquer problema na admissão das chamadas 

testemunhas peritas, arroladas pelas partes para esclarecer questões que demandem 

conhecimentos-técnicos científicos. Tal modalidade de prova não se encontra 

expressamente prevista no ordenamento pátrio540 ou, ainda que se a considere inserida no 

meio de prova pericial, cuida-se de prova anômala.  

Com efeito, no processo civil brasileiro, a prova pericial é produzida 

mediante a nomeação do perito do juízo, que deverá elaborar o laudo pericial na forma 

prevista no Código de Processo Civil (arts. 420 e seguintes), esclarecendo os pontos 

omissos em audiência de instrução e julgamento. Nos casos menos complexos, “quando 

a natureza do fato o permitir” (art. 421, § 2º do Código de Processo Civil)541 542, admite-

se a perícia simplificada, mediante inquirição oral do perito e dos assistentes técnicos na 

audiência de instrução e julgamento.  

Ainda, a prova pericial pode ser substituída pela apresentação de pareceres 

técnicos anexados aos autos pelas partes interessadas (art. 427 do Código de Processo 

Civil). Não há, contudo, previsão expressa da oitiva de pessoa que detenha conhecimento 

                                                
540 No sentido de serem provas atípicas as “testemunhas técnicas”, praticadas no processo civil 
norteamericano e plenamente compatíveis com o brasileiro, vide DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Instituições de direito processual civil, op. cit., vol. III, Capítulo LXIII, itens 808 e 809, pp. 93-94, com a 
observação de que “O Código de Processo Civil não inclui essa técnica entre os meios de prova que indica, 
mas ela não discrepa do sistema, porque no fundo constitui conjugação entre um notório meio de prova, 
que é a testemunhal, e uma fonte probatória legítima, que são as pessoas portadoras de conhecimento 
técnico”.  
541 O Projeto de Novo Código de Processo Civil também dispõe sobre a perícia simplificada e oral, de 
maneira minuciosa, nos §§ 2º a 5º do art. 472 (PL 8.046/2010, na redação dada pelo substitutivo da 
Comissão Especial apresentada à Câmara dos Deputados em setembro de 2012).  
542 No mesmo sentido, o art. 35 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995). Nesta sede, contudo, a 
oitiva do expert não constitui propriamente uma opção à perícia; ao revés, trata-se da regra geral, ao lado da 
apresentação de pareceres técnicos pelas partes, para a produção de prova técnica. 
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técnico ou científico sobre a questão debatida em juízo, independentemente da sua 

caracterização como perito ou assistente técnico da parte. Nem por isso se pode afirmar 

que tal prova seria inadmissível. Ao contrário, observados os direitos e garantias 

fundamentais, nada mais razoável que a produção da referida prova sempre que se revele 

necessária ao esclarecimento dos fatos.543 

Assim, no processo civil, as provas atípicas ou inominadas são amplamente 

admitidas. Já a questão das provas anômalas ou irrituais é solucionada no plano da 

valoração e, apenas excepcionalmente, cogita-se da nulidade do ato probatório. Ainda 

assim, a ilegitimidade da prova é sempre analisada à luz do princípio da 

instrumentalidade das formas, o que pode demandar um juízo de ponderação entre a 

utilidade do elemento probatório e o prejuízo ocasionado com a respectiva produção de 

forma anômala ou irritual.  

A regra, portanto, é admitir tais provas e exercer um controle a posteriori de 

validade. Uma vez assentada a validade da prova, o elemento dela resultante é eficaz. 

Eventuais mitigações ao princípio do contraditório, se não revelarem prejuízo concreto 

às partes, devem ser toleradas, em benefício da economia processual e da viabilização do 

direito à prova, considerando-se, no momento da valoração eventuais falhas ou 

deficiências do método probatório utilizado.  

Observa-se, claramente, um alto grau de indulgência com a ilegitimidade da 

prova, eis que os meios atípicos, irrituais ou anômalos são admitidos, produzidos, e 

considerados válidos e eficazes, salvo demonstração concreta de prejuízo, com a única 

advertência de que os vícios porventura relevados diminuem-lhe o grau de credibilidade. 

                                                
543 A utilização deste procedimento pode, inclusive, ampliar o contraditório sobre a perícia realizada 
extrajudicialmente, como é o caso do laudo elaborado na fase do inquérito civil que deu origem a ação de 
improbidade. Nesse sentido: “(...) O Juiz é livre na apreciação da prova e na formação de seu 
convencimento, razão pela qual deve determinar as provas que entender necessárias à instrução do 
processo. Na forma dos arts. 125, 130 e 131 do CPC, cabe ao magistrado que preside o feito avaliar a 
necessidade da produção probatória, podendo deferir de ofício provas que julgar conveniente ou indeferir 
as provas que julgar desnecessárias ou impertinentes. (...) Manutenção da decisão agravada, que deferiu a 
oitiva, na qualidade de testemunhas, dos peritos que lavraram o Laudo de Exame em Obra de Engenharia, 
(...) no qual o MPF se baseou pra imputar à Agravante a prática de atos de improbidade administrativa. (...) 
Não há nenhuma vedação no sentido de que os peritos que atuaram na fase inquisitorial não possam ser 
ouvidos na condição de testemunha no processo judicial. O Código de Processo Civil, em seu art. 405 e 
parágrafos, relaciona quem são as pessoas que não podem depor como testemunha, sendo elas os incapazes 
impedidas ou suspeitas, não se encontrando neste rol os que atuaram como perito na fase inquisitorial. 5. 
Agravo de instrumento improvido.” (TRF da 5ª Região, AG 00016401320104050000, 2ª Turma, Rel. Des. 
Federal Francisco Barros Dias, DJE 09/12/2010, p. 743, disponível em http://www.trf5.jus.br). Acredita-se, 
contudo, que esta possibilidade não deve prejudicar a realização de perícia judicial, caso requerida pela 
parte interessada, tendo em vista a natureza predominantemente não-contraditória do inquérito civil. 
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Deve ser sublinhado, por fim, que a mitigação do contraditório, muitas vezes 

tolerada no momento da produção das provas atípicas, anômalas ou irrituais, deveria ser 

compensada pela maior amplitude deste princípio na fase da valoração. É dizer, a 

valoração e a decisão sobre estas provas deveriam ser antecedidas do contraditório 

preventivo, com vistas a evitar que as questões atinentes à força probatória dos 

elementos de prova atípica, irritual ou anomalamente introduzidos no processo passem 

despercebidas.544  

Este contraditório preventivo, sugerido por Taruffo, a que a jurisprudência 

permanece insensível,545 consistiria em estabelecer a obrigatoriedade de o juiz provocar a 

manifestação das partes sobre as hipóteses de juízo de fato que considere mais 

verossímil, permitindo-lhe que deduzam argumentos e provas contrárias e, bem assim, 

viabilizando a discussão sobre a força probatória dos elementos de prova indicados pelo 

juiz. No direito brasileiro, esta ideia está contida na regra do art. 10 do Projeto de Novo 

Código de Processo Civil (8.046/2010, em trâmite na Câmara dos Deputados), que 

preceitua a impossibilidade de o juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual 

não tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria 

cognoscível de ofício.  

                                                
544 Nesse sentido, Taruffo: “Trata-se de situações nas quais a decisão não deriva do contraditório das partes 
sobre as provas, mas de autônomas escolhas do juiz, subtraídas de qualquer discussão prévia ou debate das 
partes. Entre as situações deste gênero, notoriamente frequentes na prática, se insere naturalmente o 
fenômeno da ‘terceira via de decisão’ ou da ‘decisão surpresa’, corretamente indicado como lesivo à 
garantia da defesa.” “Si tratta (…) di situazioni nelle quali la decisione non deriva dal contraddittorio delle 
parti sulle prove, ma da autonome scelte del giudice, sottratte a qualunque previa discussioni o 
contestazione delle parti. Su situazioni di questo genere, notoriamente frequenti nella prassi, si innesta 
naturalmente il fenomeno della ‘terza via di decisione’ o della ‘decisione a sorpresa’, giustamente indicato 
come lesivo a garanzia della difesa”. Prossegue esclarecendo que o problema não está no fato de o juiz 
escolher uma versão dos fatos controversos que não coincida plenamente com os argumentos fáticos do 
autor nem com os do réu, mas no fato de que tal escolha se baseie em elementos não previamente 
percebidos pelas partes (ou não previamente percebidos como relevantes para fins da decisão), sobre os 
quais não tenham podido argumentar (Il diritto alla prova nel processo civile, op. cit., pp. 102-103). 
545 Il diritto alla prova nel processo civile, op. cit., pp. 105-106. A observação sobre a postura da 
jurisprudência é também do autor, mas bem se aplica ao direito brasileiro. Ressente-se o argumento de 
confirmação com apoio em julgados pela óbvia razão de que a pesquisa jurisprudencial nesse sentido 
resultaria infrutífera. Um indicativo, porém, da omissão quanto ao contraditório preventivo consiste na 
orientação pela desnecessidade de indicação, na fundamentação, de todos os elementos probatórios 
resultantes da instrução probatória. Assim, por exemplo: “Não há falar em violação ao art. 535 do Código 
de Processo Civil, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se 
dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes (...) Não 
configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando o 
tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas 
suficientes para o seu convencimento...” (STJ, AgRg no AREsp 213.169/RS, Rel. Min. Luis Felipe 
Salomão, j. 4.10.2012, DJe 11/10/2012, disponível em http://www.stj.jus.br, acesso em 8.11.2012). 
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É preciso advertir, por fim, que a admissão, no processo civil, de provas 

irrituais e anômalas não implica menosprezo ao princípio do contraditório. Ao reverso, 

sempre que possível a repetição do ato probatório realizado por métodos anômalos ou 

irrituais, esta será aconselhável. Somente nos casos em que não haja tal possibilidade é 

que, observadas as circunstâncias concretas, a economia processual, a celeridade e a 

busca da verdade poderão suplantar a plenitude deste princípio.  

 E, como é intuitivo, nem sempre o contraditório deve ceder diante dos 

propósitos de busca da verdade;546 a tolerância com a irritualidade não se justifica nas 

situações em que o prejuízo concreto de uma das partes seja evidente. 

 

e) O reverso da moeda: a vedação legal de provas típicas no processo civil sob 

a justificativa de falta de credibilidade  

 

Ao lado da postura garantista que preconiza a admissibilidade e a eficácia 

das provas não previstas no catálogo legal – bem como daquelas que, produzidas 

anômala ou irritualmente, não prejudiquem em demasia o direito ao contraditório – , os 

ordenamentos de civil law estabelecem regras legais de vedação às provas consideradas 

suspeitas. Desse modo, ao mesmo passo em que se admitem as provas atípicas, anômalas 

ou irrituais, sob a advertência de que a respectiva credibilidade deve ser ponderada à luz 

de tais especificidades, proíbem-se expressamente as provas cuja credibilidade seja 

supostamente duvidosa.  

Cabe perquirir se não há um profundo paradoxo nesta constatação, na medida 

em que o direito à prova e o livre convencimento são invocados para admitir a inserção e 

produção de provas em desconformidade com os ditames da lei processual e, ao mesmo 

                                                
546 Seria absurdo, por exemplo, conceber a validade de inspeções judiciais clandestinas ou de pareceres 
técnicos unilaterais Entende-se que, como regra geral, a sentença judicial não deve amparar-se em prova 
pericial documentada, preconstituída unilateralmente por uma das partes, em cuja produção o adversário 
não tenha influído em contraditório. Também não se deve recusar a este adversário o direito de produzir a 
contraprova em juízo, mediante contraditório e na presença do juiz da causa. Neste passo, não é demais 
lembrar que, de modo geral, a eficácia probatória da prova produzida em juízo é manifestamente superior à 
dos meios de prova trazidos unilateralmente aos autos, independentemente da autoridade que os tenha 
produzido. No sentido do texto, a assertiva contida na ementa de acórdão proferido pelo Eg. Superior 
Tribunal de Justiça, segundo a qual “o laudo pericial oficial elaborado sob o contraditório no juízo a quo 
não pode ser superado por outro unilateral, (...), sob pena de violar o devido processo legal.” (REsp 
985.062/RN, 1ª T., Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, j. 06/05/2008, DJe 20/10/2008 - destacou-se). 
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tempo, podem vir a ser restringidos – senão cerceados – mediante vedação legal a meios 

de prova típicos com fundamento na ausência de credibilidade das provas. 

Este aspecto é de extrema relevância para o estudo das limitações ao livre 

convencimento, porquanto o fundamento das vedações é justificado por uma visão 

preconceituosa de determinadas fontes de prova, o que, sem dúvida, revela um juízo 

prévio e abstrato de valoração dos elementos probatórios que delas se possam extrair.547 

Noutras palavras, a lei parte da premissa de que determinadas fontes não merecem 

sequer ser exploradas, tendo em vista a ausência de credibilidade das informações que 

delas provirão.  

Nesta perspectiva, há uma inegável intercessão entre o plano da 

admissibilidade e o plano da valoração das provas. Assumindo que o valor das 

informações de determinadas fontes será questionável ou até inexistente, o legislador 

preestabelece regras de inadmissibilidade probatória. 

É patente, nesses casos, a relação entre a admissibilidade da prova e a 

limitação ao convencimento do juiz. Certamente, tais restrições são fundadas em 

máximas da experiência e prestam-se, em grande medida, a suprir  

“a imaturidade, a falta de cultura, a falta de experiência de vida de 
juízes, ou ainda a diversidade de concepções de vida, perenizando 
costumes e valores que, em última análise, são úteis para homogeneizar 
a sua atuação na apreciação das questões de fato, para que suas 
decisões respeitem os mesmos valores e concepções dominantes na 
sociedade e sejam desse modo acolhidas por esta como legítimas e 
justas.” 548 

Todavia, a imposição destas restrições pode constituir uma ingerência 

exagerada da lei sobre a formação do convencimento do juiz; isso ocorrerá quando não 

se puder vislumbrar razoabilidade na restrição do material probatório fundada no juízo 

abstrato de ausência de credibilidade. Com efeito, o direito à prova deve admitir todos os 

meios suscetíveis de influenciar da racionalmente a decisão do juiz sobre os fatos. E, no 

                                                
547 Na ótica de Nicolò Trocker, as limitações pertinentes, por exemplo, à suspeição de testemunhas seriam 
injustificadas ou pouco razoáveis, porquanto provenientes de um juízo prévio ou um preconceito 
generalizado (Processo civile e costituzione, op. cit., Parte III, Capítulo IX, p. 524). 
548 GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. Volume II: Processo de conhecimento, op. cit., 2ª 
ed., Capítulo V, item 5.4.5, p. 132; id. Limitações probatórias, op. cit., p. 17. Os motivos citados no texto 
foram considerados por Carlo Lessona uma justificativa para que a lei fixasse os meios de prova, o que é 
bem visto pelo autor, para quem, sem tais previsões, o direito seria fecundo em arbitrariedades, incertezas e 
desigualdades (Teoria general de la prueba en derecho civil o exposición comparada de los principios 
de la prueba en materia civil y de sus diversas aplicaciones en Italia, Francia, Alemania etc., op. cit., 
livro I, item 9, pp. 10-11). 
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caso das provas suspeitas, se houver a mínima possibilidade desta influência racional, 

devem ser admitidas e produzidas, ainda que sobre elas incida um certo grau de 

desconfiança.  

Como se sabe, as limitações fundadas na natureza suspeita da prova são, 

todas elas, de ordem gnosiológica. Porém, algumas destas vedações revelam verdadeiros 

óbices ao esclarecimento dos fatos, enquanto outras apenas indicam a possível inaptidão 

da prova.  

No primeiro grupo inserem-se, v.g., a ausência de conhecimento técnico ou 

científico do perito,549 a falta de discernimento daquele que, acometido por enfermidade 

ou debilidade mental, à época dos fatos ou do depoimento, não tinha condições de 

compreender os acontecimentos ou de transmitir suas percepções550 e a incapacidade dos 

cegos e surdos para depor sobre fatos cujo conhecimento dependa dos sentidos que lhes 

faltam.551  

No segundo grupo incluem-se as limitações fundadas na relativa ausência de 

credibilidade da prova, tais como as causas de impedimento e suspeição das 

testemunhas,552 a idade – referida no Código de Processo Civil brasileiro como causa de 

incapacidade553 –, além daquelas que estabelecem a inferioridade de determinadas fontes 

face a outras, presumidamente mais confiáveis, de que são exemplos as vedações à prova 

testemunhal de fatos comprovados documentalmente ou por confissão554 e a restrição 

deste meio de prova para os negócios jurídicos de determinado valor.555 Neste grupo 

                                                
549 Art. 138, III, do Código de Processo Civil, com correspondência no art. 129, III, do PL 8.046/2010, na 
redação do substitutivo apresentado à Câmara dos Deputados em setembro de 2012. 
550 Art. 405, §1º, II, do Código de Processo Civil (com correspondência no art. 455, §1º, II, do PL 
8.046/2010, na redação do substitutivo apresentado à Câmara dos Deputados em setembro de 2012) e art. 
228, II, do Código Civil. 
551 Art. 405, §1º, IV, do Código de Processo Civil (com correspondência no art. 455, §1º, IV, do PL 
8.046/2010, na redação do substitutivo apresentado à Câmara dos Deputados em setembro de 2012) e art. 
228, III, do Código Civil. 
552 Art. 405, § 2º e § 3º, III e IV, do Código de Processo Civil e art. 228, IV, do Código Civil. Entende-se, 
como será demonstrado adiante, que os incisos I e II do art. 405, § 3º, do Código de Processo Civil, não 
foram recepcionados pela Constituição Federal. Tanto assim que o Projeto de Novo Código de Processo 
Civil não reproduziu tais hipóteses no § 3º do art. 455 (PL 8.046/2010, na redação do substitutivo 
apresentado à Câmara dos Deputados em setembro de 2012). 
553 O art. 405, § 1º, III, do Código de Processo Civil (com correspondência no art. 455, §1º, III, do PL 
8.046/2010, na redação do substitutivo apresentado à Câmara dos Deputados em setembro de 2012), faz 
referência ao menor de 16 anos; disposição de conteúdo semelhante é extraída do art. 228, I, do Código 
Civil. 
554 Art. 400, I, do Código de Processo Civil (com correspondência no art. 450, I, do PL 8.046/2010, na 
redação do substitutivo apresentado à Câmara dos Deputados em setembro de 2012), que será examinado 
no Capítulo VII, infra, destinado às limitações à valoração das provas. 
555 Art. 401 do Código de Processo Civil (com correspondência no art. 451, do PL 8.046/2010, na redação 
do substitutivo apresentado à Câmara dos Deputados em setembro de 2012) e art. 227 do Código Civil. 
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situam-se a grande maioria das provas suspeitas, cujas restrições devem ser interpretadas 

como simples diretrizes na valoração da prova,556 como “alertas ao juiz para ir em busca, 

sempre que possível, da prova melhor, que não podem impedi-lo, entretanto, de 

investigar a verdade, com os meios de que dispõe, quando se afigurar necessária uma 

dessas provas como instrumento de sua apuração”.557  

Ainda, enquadram-se numa terceira categoria as limitações que, embora não 

constituam óbices intransponíveis ao esclarecimento dos fatos, fundamentam-se não 

apenas na ausência de credibilidade, mas em valores que não podem ser ignorados pelo 

processo civil. Assim, por exemplo, as causas de impedimento e suspeição (quando 

acolhidas) do perito, porque retiram deste sujeito a característica essencial da 

imparcialidade. Aqui, há ilicitude da prova, por ilegitimidade, sem qualquer 

possibilidade de convalidação ou aproveitamento do ato.  

Em certa medida, a jurisprudência e, por vezes, a própria lei, flexibilizam as 

regras de inadmissibilidade das provas suspeitas. Assim, por exemplo, no processo civil 

brasileiro, o § 4º do art. 405 do CPC prevê a possibilidade de oitiva da testemunha 

impedida ou suspeita, quando estritamente necessário, observada a necessidade de que os 

depoimentos sejam prestados independentemente de compromisso e de que o juiz lhes 

atribua “o valor que possam merecer”. Já o Código Civil, no parágrafo único do art. 228, 

alude à possibilidade de admissão do depoimento das pessoas referidas no caput – que, à 

luz da lei processual, corresponderiam às pessoas suspeitas, impedidas e, ainda, às 

                                                                                                                                            
Esta vedação à prova exclusivamente testemunhal é estendida à prova indiciária – a que a lei denomina, 
erroneamente, “presunções – no art. 230 do Código Civil. Tais regras também serão examinadas no 
Capítulo VII, infra.  
556 GRECO, Leonardo, Instituições de processo civil. Volume II: Processo de Conhecimento, op. cit., 2ª 
ed., Capítulo V, item 5.5.1, p. 141; id. Limitações probatórias, op. cit., p. 25. Especificamente quanto às 
vedações à prova testemunhal, COMOGLIO (Incapacità e divieti di testimonianza nella prospettiva 
costituzionale. Rivista di diritto processuale. XXXI. Padova: CEDAM, 1976, pp. 56 e ss.) considera que 
as causas comprometedoras da imparcialidade e credibilidade das testemunhas devem constituir critérios de 
valoração, por não constituírem razoes para excluir previamente a prova. De forma exemplar, na 
jurisprudência pátria: “Reintegração de Posse - Liminar - Testemunha contraditada - Suspeição reconhecida 
- Pretensão de revogação da liminar - Irrazoabilidade - Suspeição que não retira o valor probante, ainda que 
relativo, da prova considerada em seu conjunto. (…) Embora o MM. Juiz tenha reconhecido a suspeição da 
testemunha (...), a suspeição, aliada à indispensabilidade da prova no momento da concessão da medida, 
embora conduza à atribuição de valor relativo, não lhe retira por completo o seu poder de convencimento, 
de modo que não induz à perda total de seu valor probante, especialmente considerando o conjunto 
probatório que inclui também provas documentais. (…) Não se lastreando a decisão que concedeu a liminar 
em prova nula, mas em cognição sumária própria para a concessão da medida, vejo que merece ser mantida 
a liminar em razão do conjunto probatório a ser ainda analisado.” (TJSP, 14ª Câmara de Direito Privado, 
Agravo de Instrumento nº 9002048-61.2009.8.26.0000, Rel. Des. Ligia Araújo Bisogni, j. 18/11/2009, 
disponível em http://www.tjsp.jus.br).  
557 GRECO, Leonardo, Instituições de processo civil. Volume II: Processo de Conhecimento, op. cit., 2ª 
ed., Capítulo V, item 5.5.1, p. 141; id. Limitações probatórias, op. cit., p. 25. 
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incapazes de testemunhar – , quando se tratar de prova de fatos “que só elas 

conheçam”.558 

A admissão destes depoimentos ocorre de forma menos excepcional do que 

poderia ser extraído da interpretação literal destes dispositivos.559 Este posicionamento, 

contudo, está longe de pacificado; a jurisprudência sobre o tema oscila, revelando 

julgados dissonantes, muitas vezes proferidos pelo mesmo órgão colegiado.560 Tal 

                                                
558 De forma análoga, o § 4º do art. 455 do PL 8.046/2010, na redação do substitutivo apresentado à 
Câmara dos Deputados em setembro de 2012: “Para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz 
admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas; mas os seus depoimentos serão 
prestados independentemente de compromisso e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer.” 
559 Para parcela da jurisprudência, é suficiente que o depoimento da testemunha seja importante para o 
deslinde da causa. A invocação direito à prova como justificativa para o depoimento de testemunhas 
suspeitas e impedidas converge com o que se sustenta nesta sede: “(...) A possibilidade de o julgador 
afastar a produção de provas ... deve ocorrer, apenas, quando estas se apresentem absolutamente 
desnecessárias e inúteis para o seu convencimento, o que, a meu juízo, não é o caso dos autos, sobretudo 
porque a oitiva das testemunhas se faz necessária para esclarecer pontos importantes da lide. Com efeito, a 
lei garante às partes a produção de todas as provas que entenderem necessárias, sendo que a sua vedação, 
em princípio, constitui ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, que garante a todos o 
devido processo legal (...).” (TJMG, 17ª Câmara Cível, Apelação nº 1.0372.08.032689-8/002, Rel. Des. 
Lucas Pereira, j.11/2/2010, publicação em 16/3/2010, disponível em http://www.tjmg.jus.br).  
560 Há inúmeros julgados que contrariam a jurisprudência citada na nota anterior, ao argumento de que o 
depoimento do impedido ou suspeito deve ser imprescindível – e não apenas útil – para o esclarecimento 
dos fatos. Assim, por exemplo: “(…) Nos termos do art. 405, §2º, I do CPC, os colaterais, até o terceiro 
grau, são impedidos de testemunhar e somente serão ouvidos como informantes em casos de extrema 
necessidade. Assim, o fato de o juiz acolher a contradita de testemunha que seja irmão da demandante não 
caracteriza cerceamento da amplitude do direito de ação, notadamente ante a possibilidade de produção de 
outras provas (…).” (TJMG, 18ª Câmara Cível, Apelação nº 1.0382.04.042444-4/001, Rel. Des. Elpídio 
Donizetti, j. 23/09/2008, publicação em 10/10/2008, disponível em http://www.tjmg.jus.br). No mesmo 
sentido: TJSP, 27ª Câmara do Quarto Grupo (Extinto 2º TAC) Agravo de Instrumento nº 9000776-
37.2006.8.26.0000, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 10/10/2006, disponível em 
http://www.tjsp.jus.br, hipótese em que se acolheu a contradita de testemunha já deferida, rejeitando-se a 
oitiva como informante, por não ser estritamente necessária. 
Com ênfase no caráter proibitivo – e não meramente indicativo – das normas de impedimento de suspeição, 
posicionamento diametralmente oposto ao aqui defendido: “É vedada em nosso ordenamento jurídico a 
oitiva de testemunha suspeita ou impedida, não caracterizando cerceamento de defesa nem em nulidade 
processual o indeferimento de tal oitiva.” (TJMG, 17ª Câmara Cível, Apelação Cível 1.0145.04.141873-
5/001, Rel. Des. Márcia De Paoli Balbino, j. 16/6/2011, publicação em 7/7/2011, disponível em 
http://www.tjmg.jus.br); “Decisão que aceitou contradita de testemunha – Oitiva como informante – 
Impossibilidade – Inteligência do art. 405, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil – Decisão Mantida 
(...) Os impedimentos previstos no artigo 405, § 2º, do Código de Processo Civil são causas objetivas, que 
não demandam juízo de valor do julgador. Para sua configuração basta que o caso concreto se amolde à 
norma legal. [Hipótese em que o agravante arrolou a esposa como única testemunha]” (,disponível em 
http://www.tjsp.jus.br, 3ª Câmara do Segundo Grupo (Extinto 2º TAC) Agravo de Instrumento nº 9005635-
04.2003.8.26.0000; Rel. Des. Ferraz Felisardo, j. 6/8/2003 – explicação entre colchetes acrescida, de 
acordo com o voto do relator). 
Observe-se que não há critério seguro para determinar as hipóteses de deferimento da oitiva de pessoa 
impedida ou suspeita. Sequer a natureza da causa se presta a este objetivo. A jurisprudência citada por 
Alexandre de Paula (O processo civil à luz da jurisprudência. Vol. IV. Forense: Rio de Janeiro, 1986, pp. 
13 e 14) e por Nery e Nery (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, op. cit., 12ª 
ed., p. 768) dá a entender que, há muito, já estaria pacificado que nas causas matrimoniais, referentes à 
guarda de filhos e nas causas que versam sobre estado devem ser ouvidas as testemunhas impedidas e 
suspeitas. Nesse sentido, inclusive, a parte final do inciso I do § 2º do art. 405 do Código de Processo Civil. 
Contraditoriamente, a pretexto da imediação e do livre convencimento do magistrado: “Reconhecimento e 
Dissolução de União Estável c/c Guarda, Partilha de Bens e Alimentos. Agravo Retido do Varão: Dispensa 
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circunstância expressa a superficialidade do tratamento destinado à matéria – como, de 

resto, ocorre com a generalidade das questões probatórias no processo civil de civil law, 

que acolhe irrefletidamente as regras de admissibilidade e valoração provenientes do 

remoto sistema de prova legal.561  

Excetuadas as suspeições decorrentes de generalizações universais e 

necessárias, que acarretam a irrelevância da prova,562 o problema central da imposição de 

regras limitativas fundadas em generalizações não está propriamente na consistência ou 

inconsistência destas. Por mais consistente que seja a suspeição da prova – o que 

geralmente é demonstrado por máximas de experiência fundadas em boas razões,563 e 

poderia, quiçá, ser demonstrado estatisticamente – , a questão intransponível consistirá, 

sempre, no fato de que a característica predominante de um grupo ou categoria não 

coincide, necessariamente, com a característica de cada um de seus membros.564 Dessa 

                                                                                                                                            
pelo Magistrado da inquirição de testemunha impedida, insistência do agravante na oitiva como informante 
– Violação dos princípios da ampla defesa e contraditório - Utilidade e necessidade a critério do 
Magistrado - Oitiva considerada desnecessária, inclusive pela tomada do depoimento de outra testemunha 
arrolada pelo varão.” (TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 9253415-77.2008.8.26.0000, Rel. 
Des. Egidio Giacoia, j. 1/12/2009, disponível em http://www.tjsp.jus.br).  
561 As razões desta superficialidade e o estágio atual da disciplina probatória nos sistemas de origem 
continental foram alvo de consideração no capítulo III, itens 3.5 e 3.6 deste trabalho. 
562 A referência aplica-se ao primeiro grupo de limitações, supra, porque a vedação ao testemunho do cego 
sobre fatos cujo conhecimento dependa exclusivamente da visão, v.g., não provém simplesmente de uma 
generalização não universal, mas fundada em argumentos confiáveis; antes, decorre que uma máxima 
universal e cientificamente comprovada, a saber: a de que os cegos não enxergam em nenhuma situação, e 
que por isso não podem testemunhar sobre fatos cujo conhecimento dependa exclusivamente da visão. 
Sobre a natureza universal e não universal das generalizações, bem como sobre o sobre a índole fundada ou 
infundada destas últimas, cf., SCHAUER, Frederick, Profiles, Probabilities and Stereotypes, op. cit., pp. 
7 e ss.). 
563 Como sintetiza Aquino, mentira é um fenômeno inerente ao ser humano, e pode ser ativa – espontânea, 
que ocorre quando o agente cria fatos inverídicos –, passiva – quando o agente nega a existência de um 
acontecimento real ou mista – quando o agente mescla os dois subterfúgios anteriores. São diversas as 
causas da alteração da verdade dos fatos: a imaginação excessivamente fértil de algumas pessoas, a 
ausência de cautela em separar o verdadeiro do falso, a influência de paixões que deformam a realidade, o 
medo, a ignorância ou compreensão inexata das coisas, a alteração momentânea e inconsciente das 
faculdades psíquicas, a falta de atenção, a percepção errônea, a sugestão, as falhas na memória, a influência 
do estado emotivo etc. (AQUINO, José Carlos G. Xavier. A prova testemunhal no processo penal 
brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1995, pp. 19-21). 
564 Demonstra-o Frederick Schauer (Profiles, Probabilities and Stereotypes, op. cit., pp. 83 e ss.), com 
diversos exemplos, tal como o da conclusão sobre o perigo representado pelos “pitbulls”, extraída do 
índice relativamente alto de episódios de agressividade envolvendo esta raça comparativamente a outras, 
bem como das características físicas dos cães desta espécie. Outro caso emblemático é aquele referente a 
um caso de responsabilidade civil que ficou conhecido nos Estados Unidos como “o problema do ônibus 
azul”. A condutora de um veículo, Sra. Smith, foi bloqueada por um ônibus, que a forçou a sair da Estrada, 
o que ocasionou a colisão do carro da Sra. Smith com um terceiro veículo, que estava estacionado. 
Preocupada em tentar evitar um acidente, a Sra. Smith não reparou na identificação da empresa do ônibus. 
Tudo que se pode concluir pelas provas dos autos é que se tratava de um ônibus grande e comprido. Porém, 
de acordo com o horário do acidente, a partir das rotas de ônibus da região, havia 80% de probabilidade de 
o ônibus pertencer a determinada empresa, a companhia do “ônibus azul”. Todavia, essa probabilidade 
abstrata não foi considerada suficiente pela Suprema Corte de Massachusets para julgar procedente o 
pedido indenizatório da Sra. Smith. E isso ocorreu porque, obviamente, por mais alta que fosse a 



 220 

forma, nada obstante a conhecida resistência dos ordenamentos de civil law à 

credibilidade da prova testemunhal,565 e sem embargo de ser correta ou equivocada esta 

postura, não se pode deixar de concluir que o acolhimento amplo e irrestrito das 

limitações à admissibilidade deste meio de prova ocasiona inevitável cerceamento do 

direito à prova. Ora, ainda que seja possível afirmar que as testemunhas, em geral, são 

propensas a alterarem os fatos, de acordo com as diferentes visões que possuem do 

mundo e da vida, e em conformidade com seus interesses e anseios, jamais será possível 

verificar, com exatidão, se esta regra se aplica à testemunha específica a ser ouvida pelo 

juiz num caso “A” . Mesmo que a testemunha arrolada para depor nesse caso “A” se 

enquadre nas hipóteses de impedimento ou suspeição previstas na lei, dificilmente se 

poderá chegar a esta conclusão antes de ouvi-la. Logo, ressalvadas as hipóteses em que a 

testemunha não tenha condições físicas ou psíquicas para esclarecer sobre os fatos – 

como nas situações legais citadas, da enfermidade mental que abala totalmente o 

discernimento ou no caso do cego que tenha de depor sobre fatos cujo conhecimento 

demande percepção visual – , a apreciação da credibilidade da prova deve ser feita 

posteriormente à respectiva produção, por ser este o momento por excelência da 

valoração. 

Saliente-se, ainda, que as limitações arcaicas e discriminatórias, fundadas em 

prejuízos impregnados de concepções moralmente desprezíveis, não devem, em 

absoluto, ser consideradas, seja na fase de admissão, seja no tocante à valoração da 

eficácia probatória. É certo que, num sentido não pejorativo, toda generalização, ainda 

que fundada em razões consistentes, implica um preconceito.566 Mas não se pode admitir 

                                                                                                                                            
probabilidade da afirmação da autora, a prevalência da tese da Sra. Smith apenas poderia ser verificada em 
abstrato, porque a regra da probabilidade não se aplicava específica e diretamente àquele caso (SCHAUER, 
Frederick. Profiles, Probabilities and Stereotypes, op. cit., pp. 83 e ss.). 
565 A desconfiança incidente sobre a prova testemunhal decorre de vários fatores, cujas raízes podem ser 
extraídas do sistema romano-canônico. Arrola-os Cappelletti: primeiro, o princípio da escritura, que 
objetivava controlar a fundamentação das decisões e impedir a utilização do saber privado do juiz; 
segundo, a estrita separação entre o juiz das partes e dos sujeitos e objetos de prova, que buscava assegurar 
a imparcialidade; terceiro, o caráter não público do procedimento probatório, destinado a evitar influências 
e temores sobre as testemunhas; quarto, e talvez mais importante, a valoração legal das provas, realizada 
em abstrato pelo legislador para evitar, uma vez mais, os arbítrios de uma valoração operada caso por caso 
(La oralidad y pruebas en el processo civil, op. cit., pp. 43-44).  
566 Utiliza-se neste ponto a noção de preconceito – “prejudice” – adotada por Frederick Schauer, que 
esclarece como a utilização vulgar deste vocábulo é incerta: o preconceito equivale a uma crença infundada 
sobre uma pessoa em razão de ser ela membro de determinado grupo. Mas esta descrição é ambígua. A 
partir dela, alguns podem afirmar que uma crença infundada sobre determinada pessoa corresponde a 
enquadrá-la numa generalização inconsistente (“unsound generalization”), como a de que homens 
homossexuais são covardes. Outros, contudo, poderão reputar preconceituosas não apenas a utilização de 
generalizações inconsistentes, mas a incidência de generalizações fundadas (“sound generalizations”) a um 
membro particular do grupo. O exemplo fornecido neste caso é o dos “ex-condenados” (em linguagem 
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que a prévia concepção sobre a credibilidade de determinada fonte de prova esteja 

amparada em generalizações incertas ou cuja utilização seja ofensiva à moral e ao 

direito.  

Isso ocorre com as limitações previstas no art. 405, § 3º, incisos I e II, do 

Código de Processo Civil, que consideram suspeitos “o condenado por crime de falso 

testemunho, havendo transitado em julgado a sentença” e “o que, por seus costumes, não 

for digno de fé”. Quanto ao condenado por crime de falso testemunho, a estigmatização 

desta figura é suficiente para contraindicar a vedação. Abstraída a consistência ou 

inconsistência desta generalização, a ideia de que o condenado por falso testemunho já 

mentiu em juízo e que, por isso, será sempre mentiroso, é por si só, ofensiva à presunção 

de boa-fé do indivíduo e ao direito à reabilitação. Já a indefinição conceitual da pessoa 

que “por seus costumes, não é digna de fé” conduz à inviabilidade da regra restritiva do 

inciso II do art. 405, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser norma estabelecida em 

dissonância com os objetivos da atividade probatória. Há, nesta previsão, um desvio de 

finalidade, porquanto os costumes da pessoa não necessariamente remetem à inaptidão 

de contribuir para o esclarecimento dos fatos. Aliás, como já reconheceu o Superior 

Tribunal de Justiça em julgado emblemático, esta regra é historicamente fundada nos 

preconceitos, no sentido pejorativo, com algumas pessoas. Merece transcrição, pela 

pertinência com o tema tratado, um trecho deste acórdão:  

“A história das provas evidencia a evolução, no sentido de superar o 
preconceito com algumas pessoas. Durante muito tempo, recusou-se 
credibilidade ao escravo, estrangeiro, preso, prostituta. Projeção, sem 
dúvida, de distinção social. Os romanos distinguiam patrícios e 
plebeus. A economia rural, entre o senhor de engenho e o cortador da 
cana, o proprietário da fazenda de café e quem se encarregasse da 
colheita. Os Direitos Humanos buscam afastar a distinção. O Poder 
Judiciário precisa ficar atento para não transformar essas distinções em 
coisa julgada. O requisito moderno para uma pessoa ser testemunha é 
não evidenciar interesse no desfecho do processo. Isenção, pois. O 
homossexual, nessa linha, não pode receber restrições. Tem o direito-
dever de ser testemunha. E mais: merece o mesmo crédito do 

                                                                                                                                            
comum: aqueles que foram condenados e cumpriram pena). Embora muitos ex-condenados tenham êxito 
em prosseguir com vidas exemplares, Schauer argumenta, com apoio na literatura, que o percentual de ex-
condenados que voltam a delinquir é superior ao percentual de ex-condenados que não comete nenhum 
novo crime. Esta é uma concepção fundada numa generalização tão consistente quanto a que diz que 
“contadores costumam ser pessoas cautelosas”, com a peculiaridade de que a primeira tem carga pejorativa. 
(Profiles, Probabilities and Stereotypes, op. cit., pp. 15-17). Ambas constituem preconceitos, mas apenas 
a segunda, apesar de fundada numa generalização consistente, é repelida moralmente pelo direito. Sobre as 
generalizações que, embora consistentes, ofendem a moral e o direito, cf., na obra citada, pp. 138 e ss., 
onde se conclui, por exemplo, que as generalizações fundadas no sexo não são erradas por serem 
generalizações, mas por serem fundadas no gênero, um tipo de discriminação que não é considerado correto 
na sociedade atual (op. cit., p. 154). 
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heterossexual. Assim se concretiza o princípio da igualdade, registrado 
na Constituição da República e no Pacto de San José da Costa Rica.”567 

São, justamente, os diplomas citados por último no julgado que 

fundamentam a extirpação do ordenamento das limitações assinaladas, porque ensejam 

suspeitas inconsistentes – desprovidas de qualquer respaldo lógico ou científico – ou 

moralmente inaceitáveis – contrárias à moral e aos direitos humanos. 

Dessa forma, não se pode ter por recepcionadas pela Constituição Federal de 

1988 as regras sob cogitação, contidas nos incisos I e II do art. 405, § 3º, do Código de 

Processo Civil. À luz deste raciocínio, o Código Civil vigente, ao tratar do tema, não 

reproduziu tal restrição no art. 228, atendo-se, no inciso IV,568 ao critério assinalado pelo 

Superior Tribunal de Justiça. 

Outras limitações a provas suspeitas não têm previsão legal expressa, 

resultando do costume. A proibição à parte de requerimento do próprio depoimento 

pessoal, a vedação às reperguntas pelo advogado do depoente e a ineficácia do 

depoimento da parte para produzir prova em seu favor enquadram-se nesta situação. Tais 

entendimentos podem ser extraídos da interpretação literal das normas sobre a 

proposição deste meio de prova569 e, também, da suposta finalidade de confissão deste 

depoimento.570  

                                                
567 STJ, 6ª Turma, REsp 154857-DF, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. 26.5.1998, DJU 26.10.1998, 
disponível no endereço eletrônico http://www.stj.jus.br, acesso em 27.11.2012. 
568 “Art. 228. Não podem ser admitidos como testemunhas: (...) IV - o interessado no litígio, o amigo 
íntimo ou o inimigo capital das partes;”. 
569 O art. 343 do Código de Processo Civil dispõe que, se o juiz não determinar de ofício o interrogatório 
referido no art. 342, “compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra”. Na sequência, o § 1º 
do aludido artigo, bem como o art. 345, tratam da chamada confissão ficta, consistente na presunção de 
veracidade dos fatos a serem provados pelo depoimento pessoal incidente sobre a parte deixar de 
comparecer, de depor, ou de responder direta e objetivamente às perguntas. Esta sistemática gerou o 
entendimento de que o depoimento da parte – requerido pelo adversário – tem como único objetivo a 
confissão; diversamente, o interrogatório livre – determinado de ofício pelo juiz – visa ao esclarecimento 
dos fatos. Logo, o depoimento pessoal não poderia jamais ser requerido pela própria parte, nem poderia ela 
ser inquirida em audiência por seu advogado. Na mesma linha, o Projeto de Novo Código de Processo Civil 
contem disposições análogas no art. 393, caput e §1º, e no art. 394 (PL 8.046/2010, na redação do 
substitutivo apresentado à Câmara dos Deputados em setembro de 2012). 
570 “(...) Apelante que insiste na oitiva do seu próprio depoimento pessoal Depoimento pessoal que, via de 
regra, é fonte probatória a favor da parte contrária - Não cabe à parte requerer seu próprio depoimento 
pessoal. (...) No que concerne ao depoimento pessoal, segundo determinação do art. 343 do Código de 
Processo Civil, compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra (realce não original). Dessa 
forma, conclui-se que, na realidade, o depoimento pessoal faz prova à parte contrária, que efetivamente o 
requereu e que, caso deferido o depoimento, procederá com o interrogatório. Isto é, cabia à ré, se 
interessada, requerer o depoimento pessoal da autora, mas não cabia à apelante requerer o próprio 
depoimento.” (TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0001631-43.2011.8.26.0244, Rel. Des. 
Milton Carvalho, j. 13/9/2012, disponível em http://www.tjsp.jus.br); “Não houve cerceamento de defesa 
no presente caso, vez que, por primeiro, ‘não cabe à parte requerer o próprio depoimento pessoal.’ (RT 
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À orientação que limita o depoimento da parte devem ser opostas duas 

objeções. A primeira, de que, conquanto infeliz, a redação do art. 343 do Código de 

Processo Civil não veda o requerimento da prova pela própria parte, a formulação de 

perguntas pelo procurador do depoente nem a utilização do depoimento em benefício da 

parte que depôs. Portanto, não se poderia restringir o direito à prova e o princípio da 

liberdade dos meios de prova em detrimento da incompletude da regra; ao contrário, 

devem ser ampliadas as possibilidades de proposição e os esquemas de produção da 

prova, bem como as perspectivas para sua valoração. A segunda observação dirige-se 

especificamente à eficácia probatória do depoimento da parte. Desta temática tratou 

Mauro Cappelletti,571 ocasião em que refutou, com abundância de razões, os argumentos 

de que: a) o testemunho572 da parte não poderia servir para beneficiá-la; b) os elementos 

extraídos deste meio de prova, quando favoráveis ao depoente, somente poderiam 

funcionar como argumentos ou indícios corroboradores da conclusão alcançada pelo 

conjunto probatório.  

A noção de que a parte não poderia ser favorecida pelo próprio depoimento 

encontra respaldo na regra geral – mas não absoluta – de que normalmente o depoimento 

que favorece o depoente merece maior crédito que as declarações favoráveis.573 Disso 

não se pode concluir, numa simplificação abstrata, que declaração para si não tenha força 

probatória alguma, e que a confissão, de seu turno, tenha eficácia probatória plena.574 

Por outro lado, conferir aos elementos probatórios extraídos do depoimento 

pessoal valor inferior àquele atribuído ao depoimento de terceiros nem sempre 

                                                                                                                                            
722/238, RJTJESP 118/247).(…).” (TJSP, 9ª Câmara de Direito Privado, Apelação n– 9222175-
07.2007.8.26.0000 Rel. Des. Piva Rodrigues, j. 14/2/2012, disponível em http://www.tjsp.jus.br). Em sede 
doutrinária, Fabio Tabosa (In: MARCATO, Antonio Carlos. Código de processo civil interpretado. São 
Paulo: Atlas, 2008, pp. 1093-1094), comentando o citado art. 343, diz que: “O depoimento, em relação a 
cada parte, é de interesse apenas da parte contrária, não podendo ser requerido pelo próprio litigante ou por 
seu procurador. Discute-se, a propósito desse aspecto, se o depoimento pessoal pode ser visto como fonte 
de prova a favor do depoente ou não, impondo-se a resposta negativa; em condições normais, se a parte 
confessar, estará fazendo prova contra si, enquanto se mantiver a versão apresentada nos autos, nada terá 
acrescentado ao conjunto probatório (...)”. Este autor não deixa, entretanto, de admitir que o depoimento 
firme e revestido de credibilidade poderá atuar como reforço para determinada convicção. 
571 Il testimonio de la parte en el sistema de la oralidad, op. cit., Parte I, Seção I, Capítulo III, § 19, pp. 
236-238. 
572 Demonstra o autor, com apoio na doutrina que lhe precedeu – sobretudo em Carnelutti, Chiovenda e 
Bentham – que não há diferença substancial entre o testemunho de terceiro e o testemunho da própria parte 
(op. cit., passim e pp. 233-236). 
573 PLANK, Johann Julius Wilhelm von. Lehrbuch des Deutschen Zivilprozessrechts. München : C.H. 
Beck, 1887-1896. I, cit., § 64, pp. 346 e ss. apud CAPPELLETTI, Mauro. Il testimonio de la parte en el 
sistema de la oralidad, op. cit., Parte I, Seção I, Capítulo III, § 19, p. 238, nota de rodapé nº 8. 
574 CAPPELLETTI, Mauro. Il testimonio de la parte en el sistema de la oralidad, op. cit., Parte I, Seção 
I, Capítulo III, § 19, pp. 238-239. 
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corresponde às circunstâncias decisivas do caso específico, porque estas são díspares: 

não necessariamente se relacionam ao interesse econômico ou psicológico do sujeito do 

qual provem a declaração. Podem, ao contrário, relacionar-se com a precisa e minuciosa 

narração dos fatos, da ligação desta com outras declarações do depoente, das capacidades 

perceptivas do sujeito etc. Diante disso, o critério do interesse na causa é útil para valorar 

a credibilidade para o depoente, mas não é o único, e não deveria sequer servir como 

critério limitativo à admissibilidade da prova e à forma de produção desta. Ao contrário, 

como nas demais hipóteses, já mencionadas, de limitações probatórias no processo civil, 

sendo lícita a prova – no sentido de não ofender direitos fundamentais – , eventuais 

dúvidas sobre sua força probante deverão ser ponderadas na valoração.575 

Cândido Rangel Dinamarco incursiona na prova penal para extrair do 

depoimento pessoal uma finalidade que extravase a mera confissão. Com respaldo na 

visão do interrogatório como decorrência do direito à ampla defesa, concebe o 

depoimento pessoal como meio de prova com eficácia probatória mais abrangente, 

alinhado à concepção racional do livre convencimento. Esta convergência do processo 

civil com o processo penal corrobora a visão da prova como direito da partes de se 

defenderem provando, e pode ser percebida com maior clareza no texto de Dinamarco:  

“É do passado o dogma de que o depoimento pessoal servisse única e 
exclusivamente para extrair confissões. A visão moderna desse meio de 
prova e de sua finalidade no contexto do sistema de livre 
convencimento foi propiciada pelas investigações conduzidas pela 
ciência do processo penal em torno do interrogatório do acusado, na 
segunda metade do século XX: hoje é pacifico que nesse ato 
processual-penal prepondera o escopo defensivo sobre o probatório, o 
qual, naquela visão superada, só se consumaria mediante a obtenção de 
elementos contrários ao interrogado. A analogia entre o depoimento 
pessoal em processo civil e o interrogatório feito no penal autoriza 
transpor com facilidade tal raciocínio de lá para cá, chegando-se ao 
mesmo entendimento.”576 

                                                
575 Em senso análogo, mas defendendo o caráter, em certa medida, residual, das provas suspeitas: “À falta 
de provas mais seguras, deve o juiz produzi-las e têm as partes o direito de que sejam superadas essas 
limitações, justificando o juiz na decisão que as admitir a necessidade da sua produção.” (GRECO, 
Leonardo. Limitações Probatórias. Op. cit., p. 25; id., Instituições de Processo Civil. Volume II: 
Processo de Conhecimento, op. cit., 2ª ed., Capítulo V, item 5.5.1, p. 141). Acreditamos, todavia, ser mais 
coerente com o critério da inexistência de “manifesta inadmissibilidade”, sugerido por Trocker (v. item 
5.1.1, supra), a possibilidade ampla de produção da prova, sempre que requerido pela parte mediante 
demonstração de relevância.  
576 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, op. cit., vol. III, Capítulo 
XCIV, item 1.189, pp. 644-645. 
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 Esta postura sugere uma menor docilidade do aplicador diante das normas 

restritivas ao depoimento pessoal,577 e deveria ser estendida a outras limitações fundadas 

na credibilidade da prova que repercutam no convencimento do juiz, desde que não 

esbarrem em direitos fundamentais. Assim, exemplificativamente, a forma escrita da 

confissão extrajudicial (art. 353 do Código de Processo Civil), a subordinação da força 

probante do documento particular à assinatura (art. 368, caput, do Código de Processo 

Civil), a inadmissibilidade da prova exclusivamente testemunhal nos contratos de valor 

superior a 10 salários mínimos (Código de Processo Civil, art. 401; Código Civil, art. 

227) e a inadmissibilidade da prova testemunhal sobre fato já provado por documento ou 

confissão.578 

 

5.1.2. Liberdade e Taxatividade dos meios de prova no processo penal 

 

Se no processo civil a liberdade dos meios probatórios tem sua amplitude 

corroborada pelos princípios constitucionais que regem o exercício do direito à prova, no 

processo penal sucede algo diverso. Em muitas situações, a liberdade ampla e irrestrita 

dos meios de prova – e, principalmente, dos meios de obtenção de prova – tem sua 

constitucionalidade questionada sob o ponto de vista dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa.  

Por ser a relação jurídica processual penal estruturalmente diferente da 

relação processual civil, estes princípios são aplicados de maneira peculiar.579 A forma, 

no processo penal, é garantia especialmente dirigida ao réu. E, como se sabe, a 

vulnerabilidade deste exige maior rigor no cumprimento das normas procedimentais, sob 

pena de se violarem o direito à liberdade e a garantia do status de inocência. 

                                                
577 Registre-se, todavia, que, mesmo quando atribuída força probatória do depoimento em favor do próprio 
depoente, os elementos daí extraídos tendem a funcionar como meros argumentos de prova. Nessa linha: 
“(…) Embargos à execução parcialmente providos para excluir a multa, porque teria a locatária sido 
dispensada de seu pagamento - Sentença que toma por prova do fato o depoimento pessoal da locatária - O 
depoimento pessoal é meio de prova válido, que pode ser considerado, em razão do principio que ao juiz 
confere liberdade para apreciar a prova (CPC, art. 131), como fonte probatória em favor do próprio 
depoente, mas esta consideração há de ser feita em conjunto com outros elementos de prova, não 
isoladamente, nem como fruto da convicção íntima do juiz acerca da veracidade do depoimento - apelação 
parcialmente provida.” (TJSP, 12ª Câmara do Sexto Grupo (Extinto 2° TAC), Apelação nº 9169657-
21.1999.8.26.0000, Rel. Des. Palma Bisson, j. 10/08/2000, disponível em http://www.tjsp.jus.br).  
578 Em sentido convergente: GRECO, Leonardo. Limitações Probatórias, op. cit., p. 25; id., Instituições 
de Processo Civil. Volume II: Processo de conhecimento, 2ª ed., op. cit., Capítulo V, item 5.5.1, p. 141. 
579 Cf., sobre o tema, o que foi dito na introdução e no item 1.1, supra. 
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Este movimento de revalorização da legalidade é associado ao método 

probatório no direito processual penal.580 A necessidade de ter em conta os direitos 

inalienáveis da pessoa humana, sobretudo a integridade psíquica, tem conduzido alguns 

juristas a afirmarem que os meios de prova em matéria processual penal devem estar 

taxativamente enumerados.581 Ora, não há dúvida de que as normas sobre as provas 

penais sejam normas de garantia, de modo que a respectiva disciplina deve ser 

considerada como instrumento de defesa para o imputado. Ainda assim, acredita-se que 

pode haver, em princípio, liberdade dos meios de prova, desde que se assegurem os 

direitos constitucionalmente garantidos.582 

Magalhães Gomes Filho583 afasta a ideia de que a regulamentação do 

procedimento probatório possa, de alguma forma, violar a persuasão racional do juiz. Ao 

contrário, salienta, que a função legitimadora das decisões judiciais, exercida pela 

atividade probatória, depende da observância das limitações probatórias. Noutros termos, 

a persuasão só é exercida de forma racional se observadas tais limitações no momento de 

admissão e produção das provas:  

                                                
580 Como ressaltam Grinover, Scarance e Magalhães Gomes Filho: “Se a finalidade do processo não é a de 
aplicar a pena ao réu de qualquer modo, a verdade deve ser obtida de acordo com uma forma moral 
inatacável. O método através do qual se indaga deve constituir, por si só, um valor, restringindo o campo 
em que se exerce a atuação do juiz e das partes. Assim entendido, o rito probatório não configura um 
formalismo inútil, transformando-se, ele próprio, em um escopo a ser visado, em uma exigência ética a ser 
respeitada, em um instrumento de garantia para o indivíduo. A legalidade na disciplina da prova não indica 
um retomo ao sistema da prova legal, mas assinala a defesa das formas processuais em nome da tutela dos 
direitos do acusado: as velhas regras da prova legal apresentavam-se como regras para a melhor pesquisa 
da verdade; seu valor era um valor de verdade. Hoje, bem pelo contrário, as regras probatórias devem ser 
vistas como normas de tutela da esfera pessoal de liberdade: seu valor é um valor de garantia.” (As 
nulidades no processo penal, op. cit., 11ª ed., Capítulo IX, Seção II, item 2, p. 122). 
581 É o que relata Jairo Parra Quijano (Manual de derecho probatorio. 15ª ed. Bogotá: Libería 
Ediciones del Profesional, 2006, p. 15), citando, no sentido da taxatividade dos meios de prova, a posição 
de Giovanni Conso (Natura giuridica delle norme sulla prova nel processo penale. Rivista di diritto e 
procedura penale, 1970, p. 1 e ss.). 
582 É exatamente esta a posição adotada por Quijano (Manual de derecho probatorio, op. cit., p. 15 e ss). 
Sobre a liberdade dos meios de prova no processo penal dos países iberoamericanos, especialmente 
confiram-se os dados fornecidos por Antonio Scarance Fernandes (Prova e sucedâneos de prova no 
processo penal. Revista brasileira de ciências criminais. Vol. 66. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
pp. 193-237). Trata-se de artigo elaborado a partir do relatório da XX Jornada Iberoamericana de Direito 
Processual Penal. De acordo com o autor, a liberdade probatória é consagrada, expressa ou tacitamente, 
nestes ordenamentos, havendo, contudo, limites à admissibilidade e à forma de produção das provas 
atípicas. Assim, por exemplo: na Costa Rica, o art. 234 do Código de Processo Penal estabelece que a 
forma de incorporação de “outros meios de prova” se adequará ao procedimento do meio de prova “mais 
análogo” entre os previstos na lei; em Portugal, apesar da previsão a liberdade dos meios de prova (art. 125 
do Código de Processo Penal), acentua-se que “a admissibilidade de uma prova atípica deve estar sujeita a 
critérios mais rígidos e deve ser marcada pela excepcionalidade”; no Chile, dispõe o Código de Processo 
Penal que deve o magistrado determinar a forma de incorporação da prova de modo a adequá-la ao meio de 
prova “mais análogo” (art. 295); no Paraguai, aplica-se, em caso de prova atípica, outro procedimento por 
analogia e, na falta de regras semelhantes, incumbe ao juiz estabelecer a forma adequada (FERNANDES, 
Antonio Scarance. Prova e sucedâneos de prova no processo penal, op. cit., pp. 214-215). 
583 Direito à prova no processo penal, op. cit., Capítulo IV, item 1, pp. 91-92. 
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“Resulta (...) indeclinável [a] exigência de submissão dos 
procedimentos probatórios a certas regras – lógicas, psicológicas, 
éticas, jurídicas etc. -, cuja inobservância acarretaria uma inevitável 
fratura entre o julgamento e a sociedade no seio da qual o mesmo é 
realizado. Assim como o saber científico, que só adquire este status na 
comunidade acadêmica após uma rigorosa verificação sobre a validade 
dos métodos de pesquisa utilizados, também a verdade judicial requer 
observância a parâmetros bem delimitados no seu processo de 
construção, sem os quais confundir-se-ia com um intolerável arbítrio 
do juiz.”584 

O tema foi exemplarmente tratado por Ennio Amodio, que, sem afastar 

completamente o princípio da não taxatividade, reforçou a importância da legalidade dos 

meios de prova, sobretudo no tocante à forma de sua produção (ritualidade das 

provas).585 Em corroboração ao sustentado pelo autor, a disciplina introduzida pelo 

Codice di Procedura Penale italiano de 1988, atualmente em vigor, reconduziu o 

processo penal a uma regulamentação do sistema probatório, no intento de subtrair-lhe a 

margem de irracionalidade que, anteriormente, conduzia à concentração, nas mãos do 

juiz, da liberdade de se utilizar das provas de modo ilimitado e incontrolável em todo o 

arco procedimental referente à instrução probatória (o que inclui a admissão, produção e 

valoração das provas). Fique claro que esta retomada da legalidade probatória não leva 

em conta uma opção radical e expressa pela lei, mas uma preocupação com a 

observância de garantias essenciais, entre elas a imparcialidade do juiz.  

As problemáticas da taxatividade e da ritualidade dos meios de prova estão 

intimamente conectadas à exigência garantista que reprova a utilização de meios de 

convencimento não conhecidos previamente pelo acusado e, portanto, confia 

inteiramente as escolhas ao investigador ou ao controle feito a posteriori pelo órgão 

jurisdicional.586  

Nesse sentido, de maneira diametralmente oposta ao que ocorre no processo 

civil dos sistemas continentais, em que se admitem amplamente as provas 

                                                
584 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal, op. cit., Capítulo IV, item 1, 
p. 92. 
585 Libero convincimento e tassatività dei mezzi di prova: un approccio comparativo. Rivista italiana di 
diritto e procedura penale, anno XLII. Milano: Giuffrè, 1999, p. 5. Pier Paolo Rivello registra, em sentido 
análogo, as advertências doutrinárias sobre o risco de a jurisprudência admitir provas produzidas 
ilegitimamente a pretexto de considerá-las meramente atípicas (In: MARZADURI, Enrico (coord). Le 
prove. Tomo Primo. Le regole generali sulla prova. Torino: UTET, 1999, p. 18, com remissões 
doutrinárias anteriores e posteriores ao novo Codice di Procedura Penale). Idêntica crítica é a procedente 
de Antonio Laronga (Le prove atipiche nel processo penale, op. cit., pp. 6 e ss.). 
586 Libero convincimento e tassatività dei mezzi di prova: un approccio comparativo, op. cit., p. 6. 
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preconstituídas, o Codice di Procedura Penale italiano superou a ideia anteriormente 

vigente do contraditório tardio, incidente sobre provas já formadas.587  

Esta legislação paradigmática demonstra como o processo penal caminha 

para uma concentração cada vez mais acentuada da produção dos meios de prova no 

curso do processo (fase do dibbatimento), e não na fase preparatória. Trata-se de um 

caminho intermediário entre taxatividade e liberdade dos meios de prova: ao juiz é 

permitido admitir provas não disciplinadas na lei, com a obrigação, em contrapartida, de 

verificar preventivamente sua idoneidade para os fins da descoberta dos fatos, bem como 

sua capacidade de fornecer uma contribuição para a formação do conhecimento que não 

prejudique a liberdade moral da pessoa.588 Assim dispõe o art. 189 do Codice di 

procedura penale,589 que, longe de prestar-se à produção irritual da prova, pressupõe a 

adaptabilidade das provas atípicas a modelos normativos compatíveis com o devido 

processo legal.590 É necessário, ademais, que o juiz discrimine previamente o 

procedimento adequado para a produção do meio de prova atípico ou não tradicional. 

Realiza-se, desta forma, um sistema probatório com estrutura flexível, capaz 

assim de permitir novos instrumentos de convencimento introduzidos pela evolução 

tecnológica, admissíveis, de início, somente quando sejam verificadas em concreto a 

objetiva credibilidade desses instrumentos, sob o plano dos resultados, e a ausência de 

qualquer capacidade lesiva com relação à liberdade moral da pessoa.591  

Giulio Ubertis sublinha, com razão, que o direito à prova não corresponde ao 

direito à admissão de qualquer prova,592 e, muito menos, de provas produzidas de 

                                                
587 RICCI, Gian Franco. Prove penale e processo civile, op. cit., pp. 854-855, com referência a 
CHIAVARIO, Mario. La riforma del processo penale. Torino: UTET, 1998, p. 169. 
588 Libero convincimento e tassatività dei mezzi di prova: un approccio comparativo, op. cit., p. 6. 
589 Assim dispõe o art. 189 do Codice di Procedura Penale: “Provas não disciplinadas pela lei. 1. Quando é 
requerida uma prova não disciplinada pela lei, o juiz pode produzi-la se esta resultar idônea a assegurar o 
acertamento dos fatos e não prejudicar a liberdade moral da pessoa. O juiz provê a admissão, ouvidas as 
partes sobre a forma de produção da prova.” (Tradução livre. No original: “Prove non disciplinate dalla 
legge. 1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta 
idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice 
provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.”)  
590 No entendimento de Laronga, a atipicidade probatória, se entendida num sentido mais restrito – de 
simples ausência de previsão de um meio de prova – não está vedada no direito italiano. O que não pode ser 
admitido, de forma alguma, é a produção de qualquer prova, típica ou atípica que seja – é dizer: nominada 
ou não pelo ordenamento – , produzida de forma ilegítima, em violação às normas que regulam seu 
procedimento (prova irritual). (LARONGA, Antonio. Le prove atipiche nel processo penale, op. cit., p. 6 
e ss., com diversas referências à doutrina italiana). Cf., no mesmo sentido, a opinião de Pier Paolo Rivello 
(In: MARZADURI, Enrico. Le prove. Tomo primo. Le regole generale sulla prova, op. cit., p. 20). 
591 Libero convincimento e tassatività dei mezzi di prova: un approccio comparativo, op. cit., pp. 6-7. 
592 “Como (quase) sempre ocorre no âmbito processual, a afirmação de um direito da parte se enquadra na 
dinâmica do procedimento e é vista em função do objetivo de atuar a lei no caso concreto: sem olvidar que 



 229 

qualquer forma. Nessa ordem de ideias, enfatiza a importância do método contraditório e 

da judicialidade da prova na fase da produção de provas orais,593 e traz à tona exemplos 

de julgamentos da Corte Europeia de Direitos do Homem em que se reconheceu a 

violação do direito à prova devido à oitiva de testemunhas ou da vítima na fase 

preliminar, sem possibilidade de contra-interrogatório pelo imputado e sem a repetição 

da prova em audiência,594 bem como um caso – mais complexo – de condenação por 

tráfico de entorpecentes, em que teria ocorrido, na fase preliminar, a interceptação 

telefônica de ligações do investigado com um agente infiltrado, cuja oitiva foi indeferida, 

sob o argumento de manter-se o anonimato da testemunha.595  

Esta jurisprudência, se contrastada com a ideia do processo civil no sentido 

da admissão de provas preconstituídas e declarações escritas, além de provas 

tecnológicas e não-tradicionais produzidas mediante contraditório restrito,596 deixa claro 

como a proteção da inocência influencia na valorização do método probatório. No 

processo penal, as irritualidades não são relevadas a pretexto de constituírem meras 

inobservâncias à forma, que em geral não causam prejuízo às partes. Nesta sede, a busca 

da verdade e a celeridade do processo597 também não podem ser sobrepostas ao 

contraditório.  

A defesa do revigoramento da legalidade probatória, certamente, não é uma 

constante, mas é a que melhor reflete a postura garantista no processo penal. Entre nós, 

Aury Lopes Jr. chega a afirmar que o rol de provas previsto no Código de Processo Penal 

                                                                                                                                            
a produção de prova não pode se desenvolver fora do âmbito das coordenadas definidas pelos instrumentos 
gnosiológicos reconhecidos como tais, dado que também o horizonte instrutório tem como limite a 
epistemologia dominante.” (Diritto alla prova nel processo penale e corte europea dei diritti dell’uomo, op. 
cit., p. 491 – tradução livre. No original: “Come (quasi) sempre accade in ambito processuale, 
l’affermazione di un diritto della parte si inquadra nella dinamica del procedimento e va vista in funzione 
dello scopo di attuare la legge nel caso concreto: senza dimenticare che l’indagine non può che svolgersi 
nell’ambito delle coordinate definite dagli strumenti gnoseologici riconosciuti come tali, dato che pure 
‘l’orizzonte istruttorio ha come limite l’epistemologia dominante.”). 
593 Diritto alla prova nel processo penale e corte europea dei diritti dell’uomo, op. cit., p. 496. 
594 Corte Europeia de Direitos do Homem, Caso Kostovski, Estrasburgo, novembro de 1989, Caso 
Windisch, Estrasburgo, 19 de setembro de 1990, Caso Delta, Estrasburgo, 19 de dezembro de 1990, Caso 
Saïdi contra França, Estrasburgo, 20 de setembro de 1993, todos disponíveis no endereço eletrônico 
http://www.echr.coe.int., acesso em 12.12.2012. 
595 Caso Lüdi contra Suíça, Estrasburgo, 15 de junho de 1992, disponível no endereço eletrônico 
http://www.echr.coe.int., acesso em 23.12.2012. 
596 Vide o exemplo da prova em vídeo, fornecido no item 5.1.2, supra. 
597 Quanto à celeridade, e para melhor compreensão da “razoável duração do processo” à luz das garantias 
processuais do réu, é preciso considerar que a rapidez excessiva, com supressão das possibilidades de 
exame dos autos e das provas, e a limitação ao contraditório podem, no processo penal, configurar 
violações ao devido processo legal. Assim entendeu a Corte Europeia de Direitos Humanos no julgamento 
do Caso Barberà, Messegué e Jabardo v. Espanha, j. 6.12.1988 (disponível no endereço eletrônico 
http://www.echr.coe.int., acesso em 23.12.2012).  
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é, sim, taxativo, e que apenas excepcionalmente e com determinados cuidados podem ser 

admitidos outros meios de prova.598 Por outro lado, há quem registre um certo 

consenso599 de que a liberdade probatória estaria implícita na regra do art. 155 do Código 

de Processo Penal, na medida em que menciona apenas as restrições civis à prova, e, 

sobretudo, na aplicação subsidiária do disposto no art. 332 do Código de Processo Civil, 

por força do art. 3º do Código de Processo Penal. Ainda assim, esta liberdade é pautada 

por limitações rígidas, ditadas pelas características da relação processual penal: 

“A existência de liberdade probatória não conduz a que se reconheça 
liberdade plena para dispor sobre a forma de produção da prova. Há 
necessidade de fixação de parâmetros para sua produção. Tal 
necessidade deriva, ainda, da adoção do sistema acusatório pela 
Constituição Federal: é que o sistema acusatório não se limita tão 
somente à separação de funções no processo penal, mas acaba por 
intervir também na limitação da atividade probatória do juiz.”600 

Com esta advertência, Guilherme Madeira Dezem conclui que “a regra é a 

liberdade probatória, não podendo a ser admitido o uso da prova atípica nas seguintes 

situações: a) caso haja prova típica à disposição das partes; b) caso haja alguma restrição 

quanto à prova de tal fato pela lei civil; c) caso haja alguma limitação quanto às regras de 

proibição de prova.”601 

Deve-se, ainda, observar, que as limitações determinadas pela forma e, 

sobretudo, pelo princípio do contraditório, ao lado de assegurar as garantias do acusado, 

propiciam a consagração deste princípio como método de conhecimento, aspecto 

enfatizado pela tendência de se incorporarem, cada vez mais, ao processo penal os 

princípios do sistema adversarial. Neste panorama, como se verá, a observância das 

orientações acima expostas, sugeridas por Madeira Dezem, é determinada não só por 

razões de ordem extrínseca, decorrentes de valores alheios à busca da verdade, mas 

também pela pouca credibilidade que possui a prova produzida nestas condições. Não 

há, muitas vezes, como dissociar as limitações decorrentes de valores consagrados no 

                                                
598 “Mas, atente-se: com todo o cuidado necessário para não violar os limites constitucionais e processuais 
da prova, sob pena de ilicitude ou ilegitimidade (…)” (Direito Processual Penal, op. cit., 9ª ed., Capítulo 
XII, item 5.2, p. 581). 
599 Cf., neste sentido, Guilherme Madeira Dezem (Da prova penal. Tipo processual, provas típicas e 
atípicas. 1ª ed. Campinas: Conceito/Millenium, 2008, Capítulo V, item II, pp. 277-284). 
600 DEZEM, Guilherme Madeira. Da prova penal. Tipo provas típicas e atípicas, op. cit., Capítulo V, 
item II, p. 279. 
601 Da prova penal. Tipo provas típicas e atípicas, op. cit., Capítulo V, item II, pp. 283-284. 
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processo penal das limitações de natureza epistemológica, guiadas por critérios e 

técnicas que estabeleçam a forma mais adequada de consecução da verdade.602 

Tais considerações afiguram-se suficientes para a ilação de que os meios de 

prova previstos na legislação processual penal não encerram um rol hermético e 

tampouco podem ser estendidos ilimitadamente.  

 

a) Provas não-tradicionais e provas atípicas 

 

No âmbito do processo civil, como se observou, o comportamento da parte é 

tratado como meio de prova atípico, cuja eficácia probatória varia de acordo com a 

situação concreta. No processo penal, todavia, a atribuição de consequências à conduta 

do investigado ou réu pode se revelar incompatível com o direito à não autoincriminação 

sob a perspectiva do direito ao silêncio.603  

A valoração do comportamento da parte incide, em grande medida, nos casos 

de omissão desta (v., a propósito, o que se disse quanto ao processo civil, em que foram 

exemplificadas as hipóteses de revelia, descumprimento do ônus da impugnação 

específica, confissão ficta etc.). Considerando que a proteção da inocência depende da 

consagração do direito ao silêncio do réu ou investigado – compreendido este, em nosso 

ordenamento, como silêncio total ou parcial – não se pode imprimir consequência 

negativa à inatividade do imputado. Por isso, a eficácia probatória do comportamento da 

parte sofre limitação considerável no processo penal.604  

                                                
602 Cf. a propósito, o que será dito na letra “b” deste item sobre os depoimentos realizados sem o 
interrogatório cruzado ou sem a presença de testemunhas, as perícias e os reconhecimentos irrituais, entre 
outros. 
603 Neste sentido: É se se rejeitar energicamente qualquer tentativa de considerar valorável entre os 
elementos de prova do fato o comportamento processual do imputado: seria apenas um expediente para 
esvaziar o conteúdo da regra de juízo [i.e., da presunção de inocência], recaindo, na prática, sobre, a defesa, 
o encargo da prova deficiente.” (ILLUMINATTI, Giulio. La presunzione d’innocenza dell’imputato, op. 
cit., p. 122). No original: “È da respingere con energia qualsiasi tentazione di ritenere valutabile fra gli 
elementi di prova del fatto il comportamento processuale dell imputato: sarebbe solo un espediente per 
vanificare il contenuto della regola di giudizio, ponendo in pratica a carico della diffesa il rischio della 
mancata prova.” Sobre o tema, cf., ainda, GREVI, Vittorio. << Nemo tenetur se detegere >>. 
Interrogatorio dell’ imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano. op. cit., p. 53-59, que 
assinala os perigos de se valorar o comportamento do acusado, impondo-lhe ônus de verdade e de lealdade 
análogos aos do processo civil.  
604 Tal limitação pode ser assemelhável, mas não idêntica, às atenuações verificadas no processo civil que 
verse direitos indisponíveis. Neste, conquanto se afastem as presunções legais que estabelecem a admissão 
ou a “confissão ficta” de fatos, é possível verificar a admissão de algumas presunções judiciais em favor da 
parte inativa, como é o caso daquela autorizada pelo art. 232 do Código Civil (“A recusa à perícia médica 
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Ainda, há que se analisar com cuidado especial a admissão de meios de 

prova que, constituindo ou não variações de outros já existentes, são decorrência do 

progresso científico e tecnológico e têm sua utilização estimulada pela busca incessante 

de imprimir maior eficiência à persecução criminal.  

Antonio Scarance Fernandes alerta para a importância da perícia neste 

contexto, tendo em vista seu papel essencial no desvendamento dos crimes materiais. 

Segundo ele “os tópicos principais deste meio de prova para o estudo da tipicidade são a 

impossibilidade de regulamentação de todas as perícias e o uso de novas perícias sem a 

plena certeza do seu reconhecimento científico”.605 O primeiro aspecto está mais 

relacionado à ritualidade da prova. Quanto ao segundo, surge um questionamento de 

extrema importância: “São típicas as novas perícias efetivadas com base em 

metodologias de conhecimento científico restrito ou ainda questionadas por parcela dos 

cientistas?”606  

Uma vez que a prova pericial decorre de imposição legal para o 

esclarecimento de crimes que deixam vestígios, esta discussão possui um impacto crucial 

no processo penal. Embora esta não seja a sede apropriada para se delinearem os limites 

da prova pericial, é importante ter consciência do especial relevo que assumiram as 

perícias inovadoras.607 Um dos problema crucial das novas ciências e das novas técnicas 

                                                                                                                                            
ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame”) geralmente aplicada em 
ações que versem direito de filiação. 
605 FERNANDES, Antonio Scarance. Tipicidade e sucedâneos de prova. In: FERNANDES, Antonio 
Scarance; ALMEIDA, José Raul Gavião de e MORAES, Maurício Zanoide de. Provas no processo penal 
(estudo comparado). São Paulo: Saraiva, 2011, p. 18. 
606 FERNANDES, Antonio Scarance. Tipicidade e sucedâneos de prova, op. cit., p. 18. 
607 O tema é complexo e foi especialmente abordado no direito norteamericano. É certo que parte 
considerável da discussão que lá se desenvolve está associada à análise da prova pericial pelo júri popular. 
Ainda assim, podem-se identificar questões imutáveis, que perturbam igualmente os magistrados togados 
nos sistemas de civil law. Tenha-se presente, a respeito do tema, a reviravolta criada pelo Caso Daubert v. 
Merrel Dow Pharmaceuticals Inc.. Antes das Federal Rules of Evidence (1975), entendia-se que as 
testemunhas peritas somente poderiam ser admitidas se suas deduções fossem amparadas em métodos 
suficientemente estabelecidos como de “aceitação geral” em determinada área do conhecimento (Frye rule 
- extraída de Frye v. United States). Este critério sofreu críticas nas décadas de 1960 e 1970, porque o 
encargo probatório imposto aos autores era considerado injusto; além disso, a “aceitação geral” substituía a 
análise real da credibilidade e validade do depoimento do expert. Com a edição das Federal Rules of 
Evidence, em 1975, cujas regras permitem o testemunho de quem detenha conhecimentos científicos, 
técnicos e especializados para compreender a prova ou determinar os fatos em debate (art. 702), permitindo 
ao expert que se valesse de testemunhos indiretos (art. 703), as dúvidas sobre a amplitude da prova pericial 
remanesceram. Em princípio, a Frye rule foi aplicada no sentido de entender-se necessárias, para a 
comprovação de determinada teoria científica, a utilização de métodos que se amparassem nas mesmas 
bases estatísticas genericamente aceitas na área do conhecimento analisada. O caso Daubert, porém, 
promoveu a substituição deste elevado standard pela admissão de prova científica ou especializada que 
preencha os pressupostos de credibilidade (“reliability”) e validade científica (“scientific validity”). A 
aferição destes pressupostos é, porém, tarefa complexa, ante as limitações da ciência para responder a 
questões da maior importância (FOSTER, Keneth; HUBER, Peter. Scientific knowledge and the federal 
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reside na forma como o juiz e as partes podem dominar os métodos e conceitos 

científicos durante a produção da prova608 E, neste ponto, a sugestão de Oreste 

Dominioni é no sentido de prevenir-se o abuso da ciência, permitindo-se que a prova 

científico tecnológica seja produzida de forma a contribuir, efetivamente, para a 

reconstrução processual do fato, que seja compreensível ao senso comum das partes e 

dos juízes, evitando-se sugestões indevidas acerca da suposta infalibilidade da ciência.609 

Para tanto, deve o juiz prescrever a necessidade de uma exposição escrita pelo requerente 

antes da realização da prova, na qual deverão ser expostos todos os elementos 

necessários à compreensão da operação probatória, de forma a permitir que o 

contraditório a ser exercitado contribua para a correta formação da prova.610 

Paralelamente, os avanços científicos propiciaram o desenvolvimento de 

métodos extremamente invasivos da esfera privada, utilizados no âmbito da investigação 

e da instrução criminais.  

Não há, decerto, qualquer inconveniente na criação de novos mecanismos de 

busca da verdade, voltados à realização da pretensão punitiva; o que se deve ter presente 

                                                                                                                                            
courts. Cambridge - Massachusetts - London: The Mitt Press, 1999, pp. 1-22). Sobre a amplitude da prova 
científica e da própria concepção de ciência, cf., ainda, TARUFFO, Michele. Conoscenza scientifica e 
decisione giudiziaria: profili generali. In: Quaderni della revista trimestrale di diritto e procedura 
civile. V. 8. Decisione giudiziaria e veritá scientifica. Milano: Giuffrè, 2005, pp. 4-23. 
608 DOMINIONI, Oreste. In tema di nuova prova scientifica. Diritto penale e processo. Anno VII. Ipsoa, 
2001, p. 1.062. 
609 DOMINIONI, Oreste. In tema di nuova prova scientifica, op. cit., p. 1.063. Entre as sugestões do autor, 
insere-se também aquela referente à utilização dos parâmetros fixados em Daubert no direito italiano. Estes 
parâmetros são, basicamente: a falseabilidade ou testabilidade da técnica ou método; a existência de 
publicações especializadas sobre a teoria ou técnica adotada, não como condição sine qua non, mas como 
indicativo da natureza técnico-científica; a possibilidade de verificação do percentual de erro da técnica 
empregada; a possibilidade de manutençao de um padrão de controle durante a aplicação da teoria ou 
técnica e, por fim, a aceitação geral - não como pressuposto indispensável, mas como indício de 
confiabilidade. Estes métodos devem ser adotados de forma mais ou menos flexível, e não se adstringem à 
prova científica em sentido estrito, mas também se referem à prova técnica, como se decidiu em Kuhmo 
Tire Co. vs Carmichael. Sobre o tema, confira-se: PAULA JR., Aloysio Libano de Paula. A experiência 
probatória no direito americano e no brasileiro. Dissertação de mestrado defendida na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro - UERJ, sob a orientação do Professor Doutor Leonardo Greco, no ano de 2008, 
pp. 191-212. Conquanto tais parâmetros se afigurem úteis ao direito brasileiro, deve-se sempre atentar para 
o cuidado de não se estabelecerem regras demasiado rígidas de admissibilidade da prova técnico-científica 
nos ordenamentos de civil law, tendo em vista que a apreciação é realizada, via de regra, por magistrados 
togados. Logo, o risco de mistificação da prova pericial é menor. Parecem, portanto, mais adequadas as 
sugestões de Dominioni, expostas nas próximas linhas, que dizem respeito à forma de produção da prova.  
610 DOMINIONI, Oreste. In tema di nuova prova scientifica, op. cit., p. 1.063, onde explica que tal 
necessidade não provém de razões apenas éticas, concernentes ao direito dos destinatários da decisão a 
participarem das suas premissas, mas também de motivos gnosiológicos, porquanto o método dialético é 
imprescintível a uma atividade mais profícua de reconstrução do fato e, com isso, serve à correta valoração 
do material probatório recolhido. 
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é o salutar equilíbrio deste intento com a observância dos direitos fundamentais – tanto 

os de ordem material como os de índole processual – do réu.611 

Nesta perspectiva, o tema das provas atípicas está estreitamente ligado ao 

tema das provas ilícitas no processo penal, devido ao constante embate entre a dignidade 

humana e os mecanismos estatais voltados à investigação e repressão criminais.  

É certo que apenas de forma equivocada e autoritária se poderia invocar o 

livre convencimento para, a pretexto de mera atipicidade, justificar a admissão das 

provas ilícitas no processo penal. Tal artifício, utilizado no processo civil para admitir as 

provas ilegítimas – o que, como se já pontuou, é igualmente equivocado –, revela-se 

ainda mais grave quando se presta a suprimir as garantias do investigado ou acusado no 

processo penal. Consoante se buscou demonstrar em diversos trechos deste trabalho,612 

não é concebível que a busca da verdade material, erroneamente confundida com a 

liberdade de convicção, legitime a introdução, no processo, de meios de prova eficientes 

porém lesivos à dignidade humana, tais como a submissão do investigado ou acusado ao 

detector de mentiras, à hipnose ou à narcoanálise.613  

                                                
611 Sobre o equilíbrio entre eficiência e garantismo, cf., por todos, FERNANDES, Antonio Scarance. O 
equilíbrio entre eficiência e garantismo e o crime organizado. Revista Brasileira de Ciências Criminais. 
Vol. 70, São Paulo: RT, 2008, pp. 229 e ss.; id., O equilíbrio na repressão ao crime organizado. In: ____ , 
ALMEIDA, José Raul Gavião de e MORAES, Maurício Zanoide de. Crime organizado (aspectos 
processuais). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pp. 9-29; id. Reflexões sobre as noções de eficiência 
e garantismo. In: ____ , ALMEIDA, José Raul Gavião de e MORAES, Maurício Zanoide de. Sigilo no 
processo penal (eficiência e garantismo). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008 pp. 9-28. Interessante 
abordagem do tema à luz do progresso tecnológico é feita por Nicolás González-Cuéllar Serrano (Garantías 
constitucionales de la persecución penal en el entorno digital. In: COLOMER, Juan Luis Gomez. Prueba y 
proceso penal. Análisis especial de la prueba prohibida en el sistema español y en el derecho 
comparado. Valencia: Tirant lo blanch, 2008, pp. 149-180). O texto retrata bem os efeitos sociais e 
jurídicos da modernidade tecnológica, sublinhando os extremos a que chegou o armazenamento de dados 
digitais, o que resulta numa superação da dicotomia entre espaço público e privado. Tal aproximação e 
disponibilidade de dados leva o Estado a imiscuir-se no entorno digital de diversas formas (imposição de 
dever de colaboração aos provedores de serviços de informação, tais como identificação de clientes, 
conservação e entrega de informação; utilização de serviços de inteligência para decodificação de dados 
etc.). Os métodos invasivos se multiplicam à proporção do aumento da utilização dos meios digitais no 
cotidiano, até o ponto em que a proteção do entorno digital do indivíduo pode vir a se tornar tão importante 
quanto a proteção do domicílio.  
612 Sobretudo no item 3.4.2, supra, onde se demonstra que a fase de degeneração do livre convencimento, 
em que este era adotado como pretexto para o arbítrio do juiz, está há muito superada pela ciência 
processual penal. 
613 Após mencionar que a taxatividade dos meios de prova penais é defendida por parcela da doutrina ao 
argumento de que tal disciplina é considerada um instrumento de defesa para o imputado, Vittorio Denti 
completa que, ainda que não se acolha esta tese extrema, deve-se admitir que existe ao menos um elemento 
de taxatividade para a aquisição das provas no process penal: este elemento é determinado pelos direitos 
constitucionais que de nenhum modo podem ser violados (Cientificidad de la prueba e libre valoración del 
juez. Estudios de derecho probatorio, op. cit., p. 270).  
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Daí resulta que alguns meios de investigação e de prova são inadmissíveis ou 

de difícil admissibilidade, seja pela ausência de previsão legal,614 seja pelos problemas 

que poderão advir quanto ao procedimento adotado para a respectiva produção. 

É o que ocorre com o reconhecimento de voz, por vezes o único meio para 

identificar o suspeito em crimes cujas testemunhas apenas tenham ouvido a voz do 

agente. Esta medida é admitida no ordenamento argentino, como noticiado por 

Maximiliano Hairabedián.615 Devem ser reconhecidas, porém, as dificuldades de se 

estabelecer um procedimento adequado, ainda que se utilize analogicamente o 

procedimento para o reconhecimento de pessoa, contrapondo-se, numa gravação, 

diversas vozes semelhantes à descrita previamente pelo sujeito que efetuará o 

reconhecimento, incluída, entre estas vozes, a da pessoa a ser reconhecida.  

Uma das questões complicadas quanto ao reconhecimento de voz consiste na 

necessidade do consentimento do imputado, porquanto se exige dele uma postura ativa 

(falar, emitir sons), o que deve ser feito voluntariamente, sob pena de ofensa à vedação à 

autoincriminação. Também se considera aceitável o que Hairabedián denomina 

reconhecimento impróprio ou espontâneo, exemplificado pela situação de a testemunha 

que se lembra da voz do delinquente vir posteriormente a escutá-lo falar noutra ocasião e 

identificar-lhe a voz. Esta hipótese, como explica o autor, está mais próxima da prova 

testemunhal. Em qualquer destes casos, pondera-se que a prova terá valor muito frágil, , 

condicionada a questões muito relativas, como a constatação de que porque a audição da 

testemunha pode não ser precisa o suficiente para distinguir vozes em circunstâncias de 

pressão ou para captar as modificações da voz humana.616  

No direito espanhol, em que o reconhecimento fonográfico é admitido com 

base no princípio da liberdade dos meios de prova, a atipicidade da prova, aliada à 

circunstância de não ser a audição o mais aguçado dos sentidos, tem conduzido a 

idêntica conclusão acerca da credibilidade dos elementos extraídos deste meio de prova, 

                                                
614 As ingerências estatais sobre a esfera privada que a investigação e instrução criminal podem ocasionar 
dependem de previsão legal específica, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 
615 HAIRABEDIÁN, Maximiliano. Reconocimiento y identificación de la voz. In: HAIRABEDIÁN, 
Maximiliano; ARBONÉS, Mariano. Novedades sobre la prueba judicial. 2ª edición. Córdoba: Editorial 
Mediterranea, 2008, pp. 62-65 
616 HAIRABEDIÁN, Maximiliano. Reconocimiento y identificación de la voz, op. cit., p. 63. 
Diversamente, quando se tratar de perícia incidente sobre uma gravação da voz do agente, contrapondo-a 
com a do suspeito. Nesse caso, a prova não será atípica, mas pericial (Cf., sobre o tema DIEGO DÍEZ, Luis 
Alfredo de. La voz como elemento identificador del delincuente. Revista del poder judicial. Nº 69. 
Madrid: Consejo general del poder judicial/Centro de Documentación Judicial, 2003, pp. 399-418). 
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dificilmente confiável, por si só, para embasar a sentença condenatória.617 De qualquer 

modo, tem-se aceito reconhecimento de voz como modalidade de identificação que deve 

ser regida pelos arts. 360 e 370 da Ley de Enjuiciamento Criminal,618 considerado seu 

                                                
617 DIEGO DÍEZ, Luis Alfredo de. La voz como elemento identificador del delincuente, op. cit., pp. 401-
403, com os seguintes julgados: “A identificação por reconhecimento de voz é pela própria natureza algo 
subsidiário à identificação pelas características corporais da pessoa. Assim se deduz da mais recente 
jurisprudência desta Sala (...), que assinala que mais que um meio de prova, é um objeto de prova carente 
de autonomia e dependente da realização de meios de prova. Isso se reforça com a simples e literal menção 
do fundamental art. 369 da Lei de Enjuiciamento Criminal em sua referência às pessoas com 
‘circunstâncias exteriores semelhantes’. ” (STS de 17 de dezembro de 1992, Rel. Sr. D. Ramón Montero 
Fernandes, RJ 1992/10305 - tradução livre. No original: “La identificación por reconocimiento de voz es 
por propia naturaleza algo subsidiario a la identificación por los rasgos corporales de la persona. Así se 
deduce de la más reciente jurisprudencia de esta Sala (…), que señalam que más que un medio de prueba es 
un objeto de prueba carente de autonomía y dependiente de la realización de medios de prueba. Ello se 
refuerza sin más con la simple y literal cita del fundamental artículo 369 de la Ley de Enjuiciamento 
Criminal en su referencia a las personas con ‘circunstancias exteriores semelhantes’. ”) ; “O 
reconhecimento da voz de uma pessoa, além de ser uma prova atípica e pouco confiável, nada nos pode 
esclarecer no presente caso, não só porque tal reconhecimento se fez sem uma autêntica convicção, senão, 
também, e sobretudo, porque a própria vítima, em suas declarações, reitera que o estuprador sempre lhe 
falava com voz ‘sussurrante’ em evitação de que sua presença na casa fosse percebida; é dizer, é muito 
difícil atribuir a autoria de um fato a uma pessoa concreta pelo tom e modulação de sua voz, máxime 
quando esse tom e essa modulação hão de ser lógicamente distintos no momento do ato criminoso e no 
momento do reconhecimento ‘en rueda’; (STS de 26 de outubro de 1990, Rel. Exmo. D. Gregório García 
Ancos - RJ 1990/8315 - Tradução livre. No original: “El reconocimiento de la voz de una persona, amén de 
ser una prueba atípica y poco fiable, nada nos puede aclarar en el presente caso, non sólo porque tal 
reconocimiento se hizo sin una autentica convicción, sino, también, y sobretodo, porque la propia víctima, 
en sus declaraciones, reitera que el violador siempre le hablaba con voz ‘sussurrante’ en evitación de que 
fuera advertida su presencia en la vivienda; es decir, es muy difícil achacar la autoría de un hecho a una 
concreta persona por el tono y modulación de su voz, máxime cuando ese tono y esa modulación han de ser 
lógicamente distintos en el momento del acto criminoso y en el momento del referido reconocimiento en 
rueda”). Há, ainda, no texto citado alusão a dois outros julgados, em que o reconhecimento de voz teve sua 
valoração associada aos demais elementos probatórios. O primeiro, tratava-se de um caso de roubo, em que 
os assaltantes entraram no local com os rostos parcialmente cobertos, mas o proprietário e o camareiro 
foram capazes de reconhecer-lhes as vozes e vestimentas (STS de 15 de setembro de 1992, Rel. Exmo. Sr. 
D. Joaquín Delgado García, RT 1992/7155). No segundo, a vítima era uma senhora que somente teve 
condições de estimar a altura e a idade do agressor, devido ao fato de ter sido obrigada a permanecer de 
costas. Descreveu, contudo, a voz do agente como sendo “particularmente grave e rouca”, e reconheceu-a 
numa singular diligência (“reconocimento en rueda”) em que o acusado, juntamente com quatro pessoas, 
foi levado a falar, sentando-se de costas para a vítima, ficando esta também de costas para os sujeitos a 
serem reconhecidos. No reconhecimento, a vítima identificou sem dúvida a voz do acusado e reiterou com 
segurança a identificação na fase processual (STS de 21 de janeiro de 1993, Rel. Exmo. Sr. F. Joaquín 
Delgado Garcia 1993/281). 
618 “Art. 369. A diligência de reconhecimento se praticará colocando à vista do que houver de verificar-lo a 
pessoa que tenha de ser reconhecido, fazendo-a comparecer juntamente com outras de características 
externas semelhantes. A presença de todas elas, ou desde um ponto em que não possa ser visto, de acordo 
com o que ao Juiz parecer mais conveniente, o que deva praticar o reconhecimento manifestará se encontra 
na roda ou grupo a pessoa a quem tenha feito referência em suas declarações, indicando-a, em caso 
afirmativo, clara e determinadamente. Na diligência que se estenda se farão constar todas as circunstâncias 
do ato, assim como os nomes de todos os que tenham formado a roda ou grupo” (Tradução livre. No 
original: “Artículo 369. La diligencia de reconocimiento se practicará poniendo a la vista del que hubiere 
de verificarlo la persona que haya de ser reconocida, haciéndola comparecer en unión con otras de 
circunstancias exteriores semejantes. A presencia de todas ellas, o desde un punto en que no pudiere ser 
visto, según al Juez pareciere más conveniente, el que deba practicar el reconocimiento manifestará si se 
encuentra en la rueda o grupo la persona a quien hubiese hecho referencia en sus declaraciones 
designándola, en caso afirmativo, clara y determinadamente. En la diligencia que se extienda se harán 
constar todas las circunstancias del acto, así como los nombres de todos los que hubiesen formado la rueda 
o grupo.” 
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resultado como meio idôneo para embasar a condenação, ao menos em caráter 

complementar a outros elementos de prova, naquelas situações em que o delinquente 

tenha atuado com o rosto coberto, haja utilizado o telefone, a vítima seja cega, o lugar do 

delito careça de iluminação ou em hipóteses semelhantes.619 As principais orientações a 

serem observadas na produção deste meio de prova são as seguintes: a) a voz humana a 

ser reconhecida deverá comparar-se ou contrastar-se com outras vozes humanas que 

apresentem características semelhantes, devendo ser excluídas aquelas que, por razão de 

idade, sexo, enfermidade ou especial singularidade sonora não guardem relação de 

semelhança com a voz a ser reconhecida; b) a oitiva das referidas vozes por quem tenha 

que levar a cabo o reconhecimento será feita de modo que este não possa ver os traços 

físicos das pessoas que as emitem, a fim de evitar que a vista perturbe o protagonismo da 

audição naquele momento – sem prejuízo de que se realize o reconhecimento misto, em 

que deverão ser reproduzidas da forma mais exata possível as circunstâncias da 

experiência global do sujeito recognoscente; c) quanto aos demais fatores, aplicam-se as 

garantias previstas na Ley de Enjuiciamento Criminal para o reconhecimento pessoal, 

com as adaptações técnicas que o senso comum ou jurídico determinarem.620 

No direito italiano, há previsão legal expressa, no art. 216 do Codice di 

Procedura Penale, 621 do reconhecimento de vozes, sons e de tudo quanto possa ser 

objeto de percepção sensorial, mas, como se observará no tratamento das provas irrituais, 

remanescem dúvidas acerca da ritualidade destes meios de investigação ou de prova.622 

No direito brasileiro, Aury Lopes Jr. ressalta que o reconhecimento de voz 

não se confunde com o reconhecimento de pessoa ou coisa, porque neste se busca o 

                                                                                                                                            
“Art. 370. Quando forem vários os que tiverem que reconhecer uma pessoa, a diligência referida no artigo 
anterior deverá praticar-se separadamente com cada um deles, sem que possam comunicar-se entre si até 
que se haja efetuado o último reconhecimento. Quando forem vários os que tiverem que ser reconhecidos 
por uma mesma pessoa, poderá fazer-se o reconhecimento de todos num só ato.” (Tradução livre. No 
original: “Artículo 370. Cuando fueren varios los que hubieren de reconocer a una persona, la diligencia 
expresada en el artículo anterior deberá practicarse separadamente con cada uno de ellos, sin que puedan 
comunicarse entre sí o hasta que se haya efectuado el último reconocimiento. Cuando fueren varios los que 
hubieren de ser reconocidos por una misma persona, podrá hacerse el reconocimiento de todos en un solo 
acto.” 
619 DIEGO DÍEZ, Luis Alfredo de. La voz como elemento identificador del delincuente, op. cit., p. 404. 
620 DIEGO DÍEZ, Luis Alfredo de. La voz como elemento identificador del delincuente, op. cit., p. 404. 
621 “Art. 216. Outros reconhecimentos. 1. Quando se tratar do reconhecimento de vozes, sons ou tudo o 
quanto possa ser objeto de percepção sensorial, o juiz procede observando as disposições do art. 213, no 
que for aplicável” (Tradução livre. No original: “Art. 216. Altre ricognizioni. 1. Quando dispone la 
ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggeto di percezione sensoriale, il giudice procede 
osservando le disposizioni dell art. 213, in quanto aplicabili.”).  
622 Cf. as críticas de Antonio Laronga à jurisprudência da Suprema Corte (Le prove atipiche nel processo 
penale, op. cit., Capítulo I, § 3.2) sobre o tema. 
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descobrimento da identidade física.623 Configura-se meio de prova atípico que, na visão 

do autor, não mereceria sequer ser admitido.624  

Em raciocínio que bem se aplica ao reconhecimento fonográfico, o Supremo 

Tribunal Federal assinalou que a imposição, ao o acusado ou investigado, da obrigação 

de fornecer padrões vocais para subsidiar prova pericial ofende a garantia da não 

autoincriminação.625 

Outra solução para o problema, que se afigura correta, consistiria na 

admissão excepcional do reconhecimento de voz, nas hipóteses em que a testemunha ou 

vítima casualmente se reencontra com o imputado, ouvindo-o e identificando-lhe a voz. 

Não se deve permitir, entretanto, que este reconhecimento se dê mediante 

constrangimento do suspeito ou réu a falar na presença da testemunha, bem como devem 

ser observadas todas as cautelas necessárias à mencionada identificação,626 

                                                
623 “O reconhecimento por excelência é o reconhecimento visual, assim previsto no CPP. Contudo, silencia 
o Código no que se refere ao reconhecimento que dependa de outros sentidos, como o acústico, olfativo ou 
táctil.” (LOPES JR., Aury. Direito processual penal, op. cit., Capítulo XIII, item 6.1, p. 680). 
624 Scarance Fernandes também o considera meio de prova atípico e, embora não sustente categoricamente 
a inadmissibilidade do reconhecimento de voz, admite ser “difícil realizar esse reconhecimento pela 
aplicação das normas do reconhecimento de pessoas ou de coisas” (Tipicidade e sucedâneos de prova, op. 
cit., p. 20). 
625 “O privilégio contra a auto-incriminação, garantia constitucional, permite ao paciente o exercício do 
direito de silêncio, não estando, por essa razão, obrigado a fornecer os padrões vocais necessários a 
subsidiar prova pericial que entende lhe ser desfavorável.” (STF, HC 83096, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 
12/12/2003, disponível em http://www.stf.jus.br, acesso em 13.11.2012); “Alcance e conteúdo da 
prerrogativa constitucional contra a autoincriminação - A recusa em responder ao interrogatório policial 
e/ou judicial e a falta de cooperação do indiciado ou do réu com as autoridades que o investigam ou que o 
processam traduzem comportamentos que são inteiramente legitimados pelo princípio constitucional que 
protege qualquer pessoa contra a autoincriminação, especialmente quando se tratar de pessoa exposta a atos 
de persecução penal. O Estado - que não tem o direito de tratar suspeitos, indiciados ou réus, como se 
culpados fossem, antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória (RTJ 176/805-806) 
- também não pode constrangê-los a produzir provas contra si próprios (RTJ 141/512), em face da cláusula 
que lhes garante, constitucionalmente, a prerrogativa contra a autoincriminação. Aquele que sofre 
persecução penal instaurada pelo Estado tem, dentre outras prerrogativas básicas, (a) o direito de 
permanecer em silêncio, (b) o direito de não ser compelido a produzir elementos de incriminação contra si 
próprio nem de ser constrangido a apresentar provas que lhe comprometam a defesa e (c) o direito de se 
recusar a participar, ativa ou passivamente, de procedimentos probatórios que lhe possam afetar a esfera 
jurídica, tais como a reprodução simulada (reconstituição) do evento delituoso e o fornecimento de padrões 
gráficos ou de padrões vocais para efeito de perícia criminal (HC 96.219-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO, v.g.). Precedentes. - A invocação da prerrogativa contra a autoincriminação, além de inteiramente 
oponível a qualquer autoridade ou agente do Estado, não legitima, por efeito de sua natureza 
eminentemente constitucional, a adoção de medidas que afetem ou que restrinjam a esfera jurídica daquele 
contra quem se instaurou a “persecutio criminis” nem justifica, por igual motivo, a decretação de sua prisão 
cautelar. - O exercício do direito ao silêncio, que se revela insuscetível de qualquer censura policial e/ou 
judicial, não pode ser desrespeitado nem desconsiderado pelos órgãos e agentes da persecução penal, 
porque a prática concreta dessa prerrogativa constitucional - além de não importar em confissão - jamais 
poderá ser interpretada em prejuízo da defesa. Precedentes.” (HC 99289, Rel. Min. Celso de Mello, j. 
2.6.2009, DJE 5.6.2009, disponível em http://www.stf.jus.br, acesso em 13.11.2012). 
626 Parte da jurisprudência estabelece a exigência do procedimento previsto no art. 226 - destinado ao 
reconhecimento pessoal - para o reconhecimento de voz. De forma exemplar: “Agente que pratica assalto 
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considerando-se, a exemplo do que ocorre nos ordenamentos argentino e espanhol, a 

fragilidade da prova.627 

                                                                                                                                            
com toca ninja. Vítima que o reconhece apenas pela voz e olhar. Réu identificado como suspeito pela 
polícia apenas em razão da cor de sua camiseta, sendo posto diretamente a frente da vítima para 
reconhecimento. Fragilidade probatória que impõe a absolvição do acusado.” (TJRS, Apelação Crime nº 
70037202330, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Cláudio Baldino Maciel, j. 29.7.2010, disponível em 
http://www.tjrs.jus.br, acesso em 4.11.2012). Do voto do relator, Des. Cláudio Balbino Maciel, constata-se 
que “Diante do conteúdo dos dispositivos processuais que versam sobre o reconhecimento de pessoas, nota-
se que aquele feito neste processo desrespeitou integralmente o regramento processual que o prevê, uma 
vez que o que houve foi a visualização do suspeito pela vítima e a anuência desta de que aquele era o 
assaltante. Não foram postos outros homens de aparência semelhante para reconhecimento, apenas foi o 
suspeito apresentado à vítima como sendo o suspeito detido e esta, meramente em face da voz e do olhar, 
reconheceu-o.” Diante disso, não foi atribuído valor probatório ao reconhecimento. Vejam-se, no mesmo 
sentido: TJSP, 9139131-03.2001.8.26.0000, 1ª Câmara Criminal de Férias, Apelação Criminal, Rel. Walter 
de Almeida Guilherme, j. 7.5.2002, disponível em http://www.tjsp.jus.br, acesso em 4.11.2012, com 
referência a outros julgados; TJRS, 6ª Câmara Criminal Apelação Crime nº 70020308326, Rel. Des. Marco 
Antônio Bandeira Scapini, j. 16.8.2007, disponível em http://www.tjrs.jus.br, acesso em 4.11.2012). 
Este entendimento é enfraquecido, como se verá no tópico subsequente, pela circunstância de que, para o 
reconhecimento pessoal, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem considerado como relativa a exigência 
do procedimento legal, devendo ser cumprida apenas quando possível.  
627 A impossibilidade de se embasar a prova da autoria no reconhecimento de voz é assinalada pela 
jurisprudência, que tende a apenas considerá-lo no conjunto probatório dos autos. Assim, por exemplo: “ 
(...) O reconhecimento de um dos assaltantes, cujo rosto não foi visualizado pela vítima, somente pela voz, 
e o fato de parte da res furtivae ter sido apreendida em poder dos apelantes não é suficiente para embasar 
um juízo de condenação. O conjunto probatório conduz à absolvição dos acusados com fulcro no art. 386, 
inc. VII, do Código de Processo Penal. (...)” (TJRS, 5ª Câmara Criminal, Apelação Crime nº 70047160353, 
Rel. Genacéia da Silva Alberton, j. 15.8.2012, disponível em http://www.tjrs.jus.br, com referência a 
precedentes da mesma Corte). No caso em questão, entendeu-se que “o reconhecimento pela voz não é 
bastante para incriminar o acusado ..., mostrando-se a prova insegura a respeito da autoria”, e acolheu-se o 
parecer o Procurador de Justiça, Dr. Lenio Streck, no sentido de “que não há prova judicializada límpida 
que autorize a manutenção do decreto condenatório nos moldes em que foi prolatado. Isto porque (...) não 
há nos autos prova capaz de formar a certeza e a segurança imprescindíveis para abalar a presunção de 
inocência. E, uma vez configurada a dúvida quanto à autoridade do crime, o caminho que resta é o da 
absolvição, devendo ser aplicado, para tanto, o princípio in dubio pro reo.” Em sentido convergente: “O 
reconhecimento do assaltante, cujo rosto não foi visualizado pela vítima, sendo reconhecido somente pela 
voz, não é suficiente para embasar um juízo de condenação” - neste caso, o acusado foi colocado numa sala 
da delegacia conversando com outra pessoa, tendo sua voz sido reconhecida, na sala ao lado, pela vítima, 
um mês depois do ocorrido (TJRS, Apelação Crime nº 70040185639, 5ª Câmara Criminal, Tribunal de 
Justiça do RS, Rel. Des. Genacéia da Silva Alberton, j. 6.6.2012, disponível em http://www.tjrs.jus.br, 
acesso em 4.11.2012). Em sentido contrário, porém sob circunstâncias diversas, porque as vítimas já 
conheciam o suspeito, além de lhe terem visualizado parcialmente o rosto: “Hipótese em que o réu invadiu 
o estabelecimento comercial-vítima e, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, procedendo à 
subtração do valor em dinheiro existente no caixa. Relatos das vítimas, coerentes e convincentes, 
descrevendo a ação armada, reconhecendo o ora apelante, seguramente, como sendo o autor da conduta 
delitiva, que é suficiente à emissão de juízo condenatório, sobremodo quando inexistem motivos para falsa 
incriminação. Conquanto as lesadas não tivessem visualizado o rosto do agressor, por completo, em razão 
de que fazia uso de uma touca, não titubearam em identificá-lo pelo porte físico e voz, bem como em razão 
dos olhos e nariz, que ficaram à mostra. Agente que era conhecido das ofendidas, tratando-se de cliente do 
comércio lesado. Contexto corroborado pela apreensão, na residência do recorrente, dias após o 
cometimento do ilícito, das vestes ostentadas pelo roubador na data do crime, registradas pelas câmeras de 
segurança do comércio. Tese exculpatória não comprovada quantum satis. Prova segura à condenação, que 
vai mantida.” (TJRS, 8ª Câmara Criminal, Apelação Crime nº 70048234330, Rel. Des. Fabianne Breton 
Baisch, j. 27.6.2012, disponível em http://www.tjrs.jus.br, acesso em 4.11.2012). 
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Assim, ainda que admitido este meio de prova atípico, sê-lo-á sob 

circunstâncias e em condições excepcionais, observadas, sempre, as sequelas desta 

excepcionalidade sobre a convicção do juiz.  

Como deve ocorrer com a maioria dos métodos atípicos e não tradicionais, 

no processo penal, a fragilidade do contraditório e a pouca credibilidade do método 

repercutirão sobre a valoração, que ficará extremamente limitada.  

 

b) Provas irrituais 

 

Previstos ou não no ordenamento jurídico, os métodos probatórios podem vir 

a ser produzidos de forma diversa daquela prevista em lei ou, o que é mais grave, em 

dissonância com as garantias processuais penais. Por isso, “não pode ser admitida uma 

prova ‘disfarçada’ de inominada quando na realidade ela decorre de uma variação 

(ilícita) de outro ato estabelecido na lei processual penal, cujas garantias não foram 

observadas”.628 Semelhante conclusão já foi alcançada no tópico precedente, em que se 

tratou do exemplo do reconhecimento de voz, prova atípica no ordenamento brasileiro. 

No tocante aos meios de investigação e de prova expressamente previstos em 

lei, é também altamente discutível a utilização de técnicas que desprezem as garantias 

processuais mínimas do réu, tal como ocorre com o testemunho de identidade protegida, 

com algumas ações realizadas pelo agente infiltrado e com a valoração exagerada das 

informações fornecidas pelo delator premiado.629  

Tomem-se como exemplo o da testemunha anônima, por suprimir o 

contraditório num ponto que é crítico para o investigado ou acusado no processo penal: o 

direito ao confronto com as testemunhas da acusação. A jurisprudência da Corte 

Europeia de Direitos Humanos630 a tem aceito com muitas reservas: nas hipóteses em 

que haja risco real para a vida ou a integridade física da testemunha e de sua família, 

                                                
628 LOPES JR., Aury. Direito processual penal, op. cit., 9ª ed., Capítulo XII, item 5.2., p. 582. 
629 Para uma abordagem mais completa dos meios de obtenção de prova desta espécie, muitos deles 
voltados à repressão da criminalidade organizadas, conferir o estudo comparativo relatado por 
FERNANDES, Antonio Scarance. Prova e sucedâneos de prova no processo penal, op. cit., pp. 199 e ss., 
id., Tipicidade e sucedâneos de prova, op. cit., pp. 16-18. Vide, ainda, com grande proveito, a coletânea 
coordenada pelo mesmo Antonio Scarance Fernandes, ao lado de José Raul Gavião de Almeida e Maurício 
Zanoide de Moraes (Crime organizado. Aspectos processuais. São Paulo: RT, 2009). 
630 Nesse sentido, p. ex., CEDH, Mechelen e outros vs. Países Baixos, julgamento em 23 de abril de 1996; 
disponível em http://hudoc.echr.coe.int, acesso em 16.11.2012. 
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conquanto verificada sua credibilidade e sejam assegurados os direitos do acusado a um 

julgamento justo. A última imposição inclui a necessidade de a testemunha ser observada 

e inquirida pelo defensor do réu ou acusado, bem como de ter sua credibilidade 

impugnada, exigência esta de difícil concretização, tendo em vista as escassas 

informações disponíveis sobre a identidade da testemunha. Ainda, entende-se que o 

depoimento anônimo não deve servir de fundamento exclusivo à condenação. 

Enquanto, no Brasil, a lei específica sobre o tema (Lei 9.807/1999) limita-se 

a proteger a identidade, dados e localização da testemunha, colaborador ou vítima, após 

prestado o depoimento,631 632 há ordenamentos que preveem expressamente o 

testemunho oculto ou anônimo. Assim, por exemplo, a legislação portuguesa (Lei nº 93, 

de 14 de julho de 1999) autoriza, em caráter excepcional, a utilização de recursos como 

ocultação da imagem e distorção de voz, a fim de evitar o reconhecimento do depoente. 

Além de restrita a crimes específicos, a medida é submetida a uma série de exigências, e 

está expressamente vedada a utilização, como único fundamento fático da condenação, 

do depoimento da testemunha com identidade protegida. 

Por representar o grau máximo de violação ao direito ao confronto, esta 

restrição é condenada com bons argumentos, entre os quais se destacam os que afligem 

diretamente a racionalidade da convicção do juiz: a derrogação da publicidade do 

julgamento acarreta menor comprometimento da testemunha com o auditório, 

propiciando maiores chances de falseamento da verdade, além de contribuir para uma 

supervalorização da credibilidade do seu depoimento, sobretudo nos casos de júri 

popular. Assim pondera Diogo Malan: 

“O Estado, ao chancelar o anonimato testemunhal, limita, de forma 
significativa, o acesso do acusado, de seu defensor técnico, dos jurados 
e do público em geral a informações sobre a testemunha. Isso pode 
criar uma aura de mistério, vulnerabilidade e importância em torno da 
figura da testemunha que contribua para um processo de fetichização 
(consciente ou inconsciente) dela, aos olhos do julgador. A testemunha 

                                                
631 Note-se que do art. 7º, IV, da citada lei, que determina a “preservação da identidade, imagem e dados 
pessoais” da testemunha ou vítima, não se pode extrair uma autorização para depoimento em juízo sem que 
seja informada sua identidade. 
632 Algumas regras específicas autorizam, a omissão, no curso do processo, do endereço e de dados de 
qualificação dos depoentes ameaçados ou atemorizados. Como informa Scarance Fernandes: “no estado de 
São Paulo, por provimento [32/2000] da Corregedoria Geral de Justiça, admite-se a omissão de endereços e 
dados de qualificação das testemunhas ou vítimas ameaçadas ou atemorizadas.” (Tipicidade e sucedâneos 
de prova, op. cit., pp. 17-18, informação entre colchetes acrescida). É duvidosa a constitucionalidade 
formal da norma, face ao disposto no art. 22, I, da Constituição Federal. Citado provimento autoriza o 
acesso aos dados pelo membro do Ministério Público e pelo defensor do acusado, o que induz a incertezas 
quanto à eficácia da medida de proteção (v. MALAN, Diogo Rudge. O direito ao confronto no processo 
penal, op. cit., pp. 152-153).  
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anônima se torna, assim, uma espécie de supertestemunha, pois sua 
credibilidade está acima de qualquer questionamento.  

Além disso, o fato de o Estado autorizar o anonimato em apreço 
transmite ao julgador a ideia de que o acusado é pessoa tão perigosa 
que tal medida se faz necessária. Isso pode contribuir para um pré-
julgamento desfavorável ao acusado, em especial nos órgãos 
jurisdicionais compostos por cidadãos leigos.”633 

À vista deste e de outros argumentos,634 conclui o autor que o direito ao 

confronto possui um núcleo essencial de “grande densidade valorativa, haurido 

diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, que é inexpugnável em 

quaisquer circunstâncias”, mesmo quando em colisão com outro direito fundamental 

individual relevante. E, acrescenta, o testemunho anônimo é desproporcional, porquanto 

existem outros mecanismos voltados à proteção das testemunhas ameaçadas, inclusive a 

própria restrição da liberdade do acusado mediante medidas cautelares.635  

Embora o tratamento mais abrangente da matéria escape do objeto deste 

trabalho, os sistemas de common law ostentam um peculiar repúdio à violação ao direito 

ao confronto. Argumenta Friedman que  

“É simplesmente inapropriado que o sistema adjudicatório diga ao 
acusado ‘Sim, é verdade que você não teve a chance de interrogar essa 

                                                
633 MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto no processo penal, op. cit., p. 150. 
634 Lembre-se que o direito brasileiro veda expressamente o anonimato (art. 5º, IV, da Constituição 
Federal), tendo o Supremo Tribunal Federal firmado o posição restritiva quanto à utilização de informações 
de fontes anônimas para iniciar a persecução penal: “(...) (a) os escritos anônimos não podem justificar, só 
por si, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração da persecutio criminis, eis que peças 
apócrifas não podem ser incorporadas, formalmente, ao processo, salvo quando tais documentos forem 
produzidos pelo acusado, ou, ainda, quando constituírem, eles próprios, o corpo de delito (como sucede 
com bilhetes de resgate no delito de extorsão mediante sequestro, ou como ocorre com cartas que 
evidenciem a prática de crimes contra a honra, ou que corporifiquem o delito de ameaça ou que 
materializem o crimen falsi, p. ex.); (b) nada impede, contudo, que o Poder Público provocado por delação 
anônima (‘disque-denúncia’, p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em 
averiguação sumária, ‘com prudência e discrição’, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude 
penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem 
a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da persecutio criminis, mantendo-se, assim, 
completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas; e (c) o Ministério 
Público, de outro lado, independentemente da prévia instauração de inquérito policial, também pode formar 
a sua opinio delicti com apoio em outros elementos de convicção que evidenciem a materialidade do fato 
delituoso e a existência de indícios suficientes de sua autoria, desde que os dados informativos que dão 
suporte à acusação penal não tenham, como único fundamento causal, documentos ou escritos anônimos.” 
(STF, Plenário, Inq. 1957, Rel. Min. Carlos Velloso, voto do Min. Celso de Mello, j. 11.5.2005, DJ 
11.11.2005, disponível em http://www.stf.jus.br, acesso em 17.11.2012). No mesmo sentido: HC 106.664-
MC, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 19.5.2011, DJE 23.5.2011; 2ª Turma, HC 99.490, 
Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 23.11.2010, DJE 1º.2.2011; 1ª Turma, HC 95.244, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 
23. 3.2010, DJE 30.4.2010; 1ª Turma, HC 84.827, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 7.8.2007, DJ de 23-11-2007, 
disponíveis em http://www.stf.jus.br, acesso em 17.11.2012. 
635 Op. cit., pp. 150-153. Em sentido contrário, no contexto do direito europeu: MAFFEI, Stefano. The 
European right to confrontation in criminal proccedings, op. cit., Capítulo 2, p. 49, no sentido de que a 
invasão no direito ao confronto, em casos de sério risco de intimidação, encontra sua justificativa nos 
direitos fundamentais colidentes, relativos à vida e à segurança dos declarantes. 
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testemunha. Mas nós concluímos que isso não importa, porque o 
depoimento é tão confiável que a cross-examination não teria feito 
nenhuma diferença’. Uma regra desse tipo ignora não apenas os valores 
humanos subjacentes à confrontation clause mas também o direito do 
réu de apresentar seu caso e tentar convencer o juiz dos fatos.”636 

Releva notar que a confrontation clause do direito norteamericano (VI 

Emenda) não se presta somente a resguardar o réu de situações extremas como o 

testemunho anônimo. Ela possui outra faceta, voltada a impedir que o procedimento 

destinado à prova testemunhal seja, de qualquer forma, violado ou desvirtuado. Neste 

panorama, as regras que vedam o hearsay nada mais são que limites impostos para que a 

prova testemunhal preserve sua essência oral e extremamente contraditória.637 638 

Por mais difícil que seja classificar as hipóteses estudadas num ordenamento 

à luz da sistematização de outro, é induvidoso que as discussões acerca da vedação ao 

hearsay encontram paralelo no direito pátrio, o que pode claramente ser vislumbrado nos 

debates sobre a possibilidade de introdução, no processo, dos elementos obtidos a partir 

de meios de investigação,639 sobre a testemunha ausente e sobre o depoimento por 

videoconferência.  

Concomitantemente, o influxo de traços adversariais cada vez mais 

marcantes no processo penal de civil law reforça a importância do contraditório como 

método e não, simplesmente, como garantia das partes. Diante disso, a ênfase dada ao 

procedimento decorre, não apenas de uma limitação extrínseca, ditada por razões 

exclusivamente jurídicas, mas, muitas vezes, de limitações intrínsecas, relacionadas à 
                                                
636 FRIEDMAN, Richard D. ‘Face to face’: Rediscovering the right to confront prosecution witnesses. The 
international Journal of Evidence & Proof. 2004, p. 19. Tradução livre do trecho seguinte: “It is 
singularly inappropriate for the adjuticative system to say t an accused, in effect, ‘Yes, it is true that this 
does not matter, because the statement was so reliable that cross examination would have made very little 
difference’. Such a ruling ignores not only the human values underlying the confrontation clause but also 
the defendant’s right to present his case to, and to attempt to persuade, the trier of fact.”  
637 Cf., FRIEDMAN, Richard. D. ‘Face to face’: Rediscovering the right to confront prosecution witnesses, 
op. cit., passim, e HO, H. L. Hearsay: a critique of Crawford. The international journal of evidence & 
proof. v. 8, 2004. pp. 147-164. No primeiro trabalho, Friedman defende que somente um ato ilícito do 
acusado permitiria que se excepcionasse a regra que veda o hearsay; no segundo, fica evidenciado que a 
vedação ao hearsay decorre da necessidade de se preservar a integridade do procedimento destinado ao 
interrogatório de testemunha e, não, simplesmente, da necessidade de aferir a credibilidade ou não desta.  
638 Também no direito italiano pode-se perceber a aplicabilidade do direito ao confronto, como se extrai do 
art. 111, incisos 3 e 4, da Constituição, que, respectivamente: a) estabelece o direito do acuado de inquirir 
ou fazer inquirir as pessoas que contra ele prestem declarações e b) veda a responsabilização penal 
amparada em prova prestada por quem, por livre escolha, se subtraia à inquirição do acusado ou de seu 
defensor. Sobre o tema, vejam-se as lições de Paolo Tonini  (A prova no processo penal italiano, op. cit., 
pp. 26 e 27) sobre “as duas faces” do contraditório: a face objetiva, que determina o direito à participação 
na formação da prova, e a face subjetiva, concernente ao direito do réu de confrontar-se com aqueles que 
contra ele depõem. 
639 V., em complementação a este raciocínio, o que será dito acerca da prova testemunhal anômala no 
processo penal (item 5.1.2, letra “e”, infra). 
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forma ideal de esclarecimento dos fatos. Neste passo, a ritualidade dos meios de prova 

penais demonstra que a adequação dos métodos de investigação pode se revelar tão 

importante quanto a preservação das garantias do réu. Na verdade, as duas coisas estão 

estreitamente associadas, na medida em que, justamente para garantir a liberdade do 

indivíduo, o direito processual penal exige um modelo de constatação superior para as 

sentenças condenatórias.  

É certo que o não atendimento às exigências formais pode configurar, em 

qualquer contexto, grave infringência ao método probatório, de forma a impedir o 

esclarecimento dos fatos. No âmbito do processo penal, porém, verifica-se um cuidado 

especial do legislador e do julgador. É o que se vislumbra, por exemplo, na disciplina 

extremamente procedimental das perícias;640 na exigência de interrogatório cruzado e no 

caráter suplementar da atuação do juiz na inquirição das testemunhas641 e, ainda, no fato 

de o interrogatório do réu constituir um direito e ter de ser realizado ao final da instrução 

probatória, sob a observância das garantias mínimas de ser assistido por defensor e poder 

exercer o direito ao silêncio.  

Há uma tendência cada vez maior de se considerar que os atos probatórios 

praticados fora do rito legal tenham incorrido em cerceamento ao direito de defesa. Neste 

                                                
640 Referimo-nos aqui às exigências quanto ao número de peritos (na regra geral do Código de Processo 
Penal: um perito oficial ou dois peritos não oficiais - art. 159, caput e §1º), à formação destes profissionais 
(v.g., diploma de curso superior com habilitação na área específica da perícia) e à adequação da espécie de 
perícia ao caso. Além disso, embora se concorde com a afirmação de Guilherme Madeira Dezem de que “a 
forma como se dá o trabalho científico não é, via de regra, integrante da tipicidade processual” (Prova 
Penal, op. cit., p. 194), é preciso ressaltar que muitas vezes o método é regulado e, desta forma, passa a 
integrar o procedimento probatório de um determinado tipo de perícia. Assim, no exemplo fornecido pelo 
próprio autor, o art. 173 do Código de Processo Penal, em que se exige que os peritos discutam sobre o 
perigo que tiver resultado do fogo havido nos casos de crime de incêndio. No direito italiano, Antonio 
Laronga (Le prove atipiche nel processo penale, op. cit. Capítulo VI, pp. 123-150) ressalta a importância 
da aplicação do art. 189 do Codice di Procedura Civile para determinar que o juiz esclareça as partes sobre 
a forma como será realizada a perícia. Com efeito, independentemente de se considerarem ou não irrituais 
as novas perícias, cujos métodos não sejam conhecidos ou equiparados aos tradicionalmente utilizados, é 
essencial que o contraditório se desenvolva de maneira efetiva, o que depende da prévia fixação, pelo juiz, 
com a ajuda do perito e das partes, do caminho a ser percorrido na produção da prova.  
641 Assim dispõe o art. 212, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, na redação dada pela 
Lei 11.690/2008. Em princípio, o Superior Tribunal de Justiça considerou o descumprimento de tais 
exigências como causa de nulidade absoluta (v., a propósito, o inteiro teor dos acórdãos proferidos nos HC 
145.182/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 4.2.2010, DJe 10.5.2010 e HC 137.089/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 
22.6.2010, DJe 2.8.2010, ambos da 5ª Turma, disponíveis em http://www.stj.jus.br, acesso em 6.11.2012, 
em que se enfatizam as vantagens do contraditório como método de esclarecimento dos fatos); 
posteriormente, porém, passou-se a entender que se tratava de nulidade relativa, dependente de arguição 
oportuna e demonstração concreta de prejuízo (cf. HC 210.703/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 
20.10.2011, DJe 9.11.2011, disponível em http://www.stj.jus.br, acesso em 6.11.2012). A tendência de se 
valorizar o interrogatório direto e cruzado, bem como a atuação meramente suplementar do magistrado, é 
patente no Projeto de Novo Código de Processo Penal (PL 8.045/2010), que prevê, expressamente, como 
causa de nulidade absoluta, a inobservância do contraditório e da ampla defesa (art. 158, II). 
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sentido, a Súmula 361642 do Supremo Tribunal Federal, editada antes das modificações 

implementadas no Código de Processo Penal pela Lei 11.690/2008, estabelecia a 

nulidade das perícias realizadas por apenas um perito oficial. Atualmente, este raciocínio 

se aplica às perícias realizadas por profissional idôneo (peritos não oficiais), quando não 

observada a exigência numérica (art. 159, § 1º do Código de Processo Penal). Na mesma 

linha, é correto o entendimento de que a prova da materialidade dos delitos referidos na 

Lei 11.343/2011 depende, para fins de condenação, da lavratura de laudo preliminar de 

constatação da natureza e quantidade da droga, bem como do laudo toxicológico 

definitivo, realizado em contraditório na fase processual, sob pena de nulidade (art. 50, 

§§ 1º e 2º, da referida Lei).643 Tal orientação deve ser aplicada a todas as perícias 

repetíveis, sem prejuízo de se propiciar o contraditório na fase de inquérito, sempre que 

possível. 

A preponderância da oralidade e a necessidade da presença física das 

testemunhas é outro aspecto que distingue claramente o papel do procedimento no direito 

probatório penal. Assim salientou Antonio Magalhães Gomes Filho:  

“A observância ao contraditório na introdução da  prova no processo  
assume seus contornos  mais característicos em relação à inquirição das 
testemunhas, pois se trata de prova de estrutura complexa, em que se 
ressaltam dois componentes essenciais: a narração do fato e o 
comportamento do depoente; disso decorre a constatação de que a 
aquisição da prova não se limite à documentação de uma informação, 
mas exige uma participação ativa de quem realiza a inquirição, com o 
objetivo de se proceder, concomitantemente, a uma valoração sobre a 
idoneidade do testemunho.” 644  

                                                
642 “No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver 
funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão”. 
643 “1. Nos termos da reiterada jurisprudência dessa Corte Superior, é imprescindível a confecção do laudo 
toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do ato infracional equiparado ao tráfico de 
drogas. 2. Na hipótese em comento, embora tenha sido confeccionado o laudo provisório de constatação, 
não houve a realização do laudo definitivo, mostrando-se evidente o constrangimento ilegal a que se 
encontra submetido o paciente. 3. Ordem concedida para anular a sentença de primeiro grau, determinando 
que outra seja proferida após a juntada do laudo toxicológico definitivo, garantido o contraditório, devendo 
o adolescente aguardar em liberdade em relação ao processo de que se cuida. (...).  
Há que se reconhecer a existência de flagrante ilegalidade consistente na inexistência da prova de 
materialidade do ato infracional. Com efeito, (...), as instâncias antecedentes louvaram-se apenas em 
depoimentos de testemunhas e de policiais envolvidos na operação, além da própria confissão do 
adolescente, para constatar a materialidade do mencionado ato infracional. Ocorre que tais provas não têm 
o condão de afastar a imprescindibilidade do laudo toxicológico definitivo, considerado pela 
jurisprudência dessa Corte como instrumento indispensável para a comprovação da materialidade do ato 
infracional equiparado ao tráfico de drogas.” (STJ, 6ª Turma, HC 173.615/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 
j. 18.6.2012, DJe 29.6.2012, disponível em http://www.stj.jus.br, acesso em 15.11.2012). 
644 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. Op. cit., Capítulo V, item 9, 
pp. 151-152. 
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Alinhado a este movimento, o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão 

relatado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, decidiu que “a produção da prova 

testemunhal é complexa, envolvendo não só o fornecimento do relato oral, mas, também, 

o filtro de credibilidade das informações apresentadas. Assim, não se mostra lícita a 

mera leitura pelo magistrado das declarações prestadas na fase inquisitória, para que a 

testemunha, em seguida, ratifique-a.”645 Sem prejuízo das observações da Relatora 

acerca da importância do contraditório, a questão foi solucionada no âmbito da 

legislação infraconstitucional, tendo em vista a própria dicção do Código de Processo 

Penal, que determina, nos arts. 203 e 204, que a testemunha deve “relatar o que souber, 

explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa 

avaliar-se de sua credibilidade”, e que “o depoimento será prestado oralmente, não sendo 

permitido à testemunha trazê-lo por escrito”. Acresceu-se, ainda, que o modo como a 

prova ingressa nos autos está relacionado com sua fidedignidade, não se podendo aferir 

credibilidade do depoimento efetuado em sede policial seja chancelado como judicial, 

com uma simples confirmação de seu conteúdo em audiência.646 647 

Fica evidente como, no processo penal, as limitações epistemológicas na 

admissão e produção da prova testemunhal impactam a correlata valoração, o que se 

compatibiliza com a exigência, imposta à acusação, de desincumbir-se da produção de 

prova além de qualquer dúvida razoável.648  

De forma análoga, e a título ilustrativo, grande polêmica tem gerado a 

inobservância do procedimento previsto para o reconhecimento de pessoa ou coisa. Este 

meio de prova, expressamente previsto na lei e doutrinariamente definido como ato pelo 

qual “alguém é chamado a descrever pessoas ou coisas por ele vistas no passado, para 

                                                
645 STJ, 6ª T., HC 183.696/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 14.2.2012, DJe 27.2.2012, 
disponível em http://www.stj.jus.br, acesso em 6.11.2012. 
646 Trata-se de entendimento arrojado, que privilegia o garantismo penal em sua plenitude, haja vista que o 
precedente mais recente do Supremo Tribunal Federal (STF, HC 75652, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 
4.11.1997, DJ 19.12.1997, disponível em http://www.stj.jus.br, acesso em 6.11.2012), citado no voto da 
Ministra Relatora, limitava-se a exaltar a importância do contraditório, sem, contudo, cominar de nulidade 
absoluta os atos probatórios praticados em desacordo com este princípio.  
647 Diversamente, no processo civil este método não seria condenável. A propósito, explica Hernando Devis 
Echandía que no direito processual civil colombiano a prova produzida antes do processo ou 
extrajudicialmente - o que pode ocorrer em matéria prova testemunhal - , deve ratificar-se durante seu 
curso, para que o contraditório seja satisfeito (Teoría general de la prueba, op. cit., vol. I, p. 124 e p. 
368). Com idêntica posição: LESSONA, Carlo. Teoría general de la prueba en derecho civil o 
exposición comparada de los principios de la prueba y sus diversas aplicaciones en Italia, Francia, 
Alemana etc, op. cit., Tomo I, itens 11-12, p. 13. 
648 Relembre-se, que, como foi dito no item 2.4, supra, o objeto da prova no processo penal é peculiar, e 
gira em torno da demonstração do delito e seus elementos, bem como das causas excludentes, fatos cuja 
prova é da incumbência do acusador. 



 247 

verificar e confirmar sua identidade perante outras pessoas ou coisas semelhantes às 

descritas”,649 demanda rigorosa observância ao previsto no art. 226 do Código de 

Processo Penal.650  

Sobretudo quando se trata de reconhecer o imputado, a obediência às etapas 

de descrição, comparação e indicação daquele que é reconhecido revela-se de 

fundamental importância.651 As limitações procedimentais aí estabelecidas são de 

natureza intrínseca (epistemológica), porque relacionadas à aptidão da prova para 

produzir resultados úteis ao esclarecimento dos fatos, de forma mais consentânea 

possível com a verdade. E, justamente por se tratar de prova que pode comprometer a 

liberdade do investigado ou réu, tais restrições devem ser interpretadas de forma 

restritiva. O reconhecimento irritual – não antecedido, v.g., da descrição da pessoa ser 

reconhecida – é prova suspeita no processo penal e, como tal, deve ser considerado nulo.  

Ressalte-se que, mesmo quando observado o procedimento legal mínimo 

(art. 226 do Código de Processo Penal), deve o juiz atentar, no momento da valoração da 

prova, para as circunstâncias em que se deu o reconhecimento. São discutíveis, por 

exemplo, os efeitos de um reconhecimento prévio equivocado do sujeito, seguido do 

reconhecimento ritual.652 Nestes casos, há um sério risco de indução à reiteração do 

                                                
649 BADARÓ, Gustavo Righi Ivahy. Processo penal, op. cit., Capítulo 10, item 10.9.1, p. 328. 
650 A jurisprudência, contudo, tem entendido que o procedimento deve ser observado apenas se possível: 
“Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento, pois o art. 226, 
inc. II, do CPP, determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem 
qualquer semelhança ‘se possível’, sendo tal determinação, portanto, recomendável mas não essencial.” 
(STJ, 5ª Turma, HC 7802/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 20.5.1999, DJ 21.6.1999, disponível em 
http://www.stj.jus.br). Em que pese tal posicionamento, parece que a expressão “se possível” está a indicar 
que a impossibilidade deveria ser extraordinária e devidamente justificada. Esta interpretação é a que mais 
se coadunaria com a preservação do status de inocência do investigado ou acusado. 
651 Nessa linha, reconhecimento, assevera Eduardo M. Jauchen, é misto, que pressupõe o prévio testemunho 
do sujeito recognoscente no processo, e sua posterior comparação com outras pessoas ou coisas similares 
para, afinal, indicar-se ou não o sujeito ou coisa reconhecidos. Nenhuma destas etapas isoladamente 
consideradas pode ser admitida como meio de prova autônomo (Tratado de la prueba en material penal. 
Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2009, pp. 464). 
652 Aury Lopes Jr. analisa, com apoio em bibliografia especializada, o chamado “efeito compromisso”: “O 
‘efeito compromisso’ (Gorenstein y Ellsworth) é definido quando ocorre uma identificação incorreta (por 
exemplo, quando a pessoa analisa muitas fotografias e elege erroneamente o sujeito) e posteriormente 
realiza esse reconhecimento pessoal. Nesse caso, o agente tende a persistir no erro, advertindo os autores 
que não se deve preceder ao reconhecimento pessoal depois do reconhecimento por fotografias, pois há um 
risco muito grande de que ele mantenha o compromisso anterior, ainda que tenha dúvidas. Nesse caso, o 
agente tende a persistir no erro, advertindo os autores de que não se deve proceder ao reconhecimento 
pessoal depois do reconhecimento por fotografias, pois há um risco muito grande de que ele mantenha o 
compromisso anterior, ainda que tenha dúvidas.” (LOPES JR., Aury. Direito processual penal, op. cit., 9ª 
ed., Capítulo XIII, item 6.3, p. 688). De forma radical, Eduardo M. Jauchen sustenta que o ato de 
reconhecimento é definitivo e irreproduzível, porque o juízo de identidade ou diferença que o 
recognoscente expressa é uma experiência única, que uma vez efetuada e obtido o resultado negativo ou 
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reconhecimento anterior. Mais comprometida ainda fica a produção da prova quando o 

sujeito que realiza o reconhecimento tem contato prévio com o suspeito ou acusado em 

circunstâncias que façam presumir ser este o culpado do crime (v.g., algemado, escoltado 

por policiais, no banco dos réus etc.). É o caso, muito comum, da indicação do acusado 

na audiência, pela vítima ou por testemunhas.653 Esta indicação constitui um 

desvirtuamento da prova testemunhal, que sequer pode se prestar a confirmar um 

reconhecimento informal, irritualmente realizado na fase de inquérito.654  

A jurisprudência, todavia, tem admitido o reconhecimento por fotografias – 

não cogitado pelo Código de Processo Penal –, ao argumento de se tratar de prova 

atípica.655 Nesses casos, a admissão costuma vir acompanhada do argumento acerca da 

atenuação do valor probante do reconhecimento, a exemplo do que ocorre com as provas 

suspeitas no processo civil. Todavia, não há como conciliar este posicionamento com a 

concepção de prova atípica aqui definida e, muito menos, com a visão da atividade 

probatória como garantia do réu no processo penal. O reconhecimento fotográfico não é 

um meio de prova inominado, mas uma forma irritual de se proceder ao reconhecimento 

físico de uma determinada pessoa.  

                                                                                                                                            
positivo, tornará ineficaz uma nova realização. Na visão do autor, o efeito compromisso inviabiliza a 
validade e eficácia da reprodução do ato (Tratado de la prueba en material penal, op. cit., p. 464). 
653 “É um absurdo quando o juiz questiona a testemunha ou vítima se ‘reconhece(m) o(s) réu(s) ali 
presente(s) como sendo o(s) autor(es) do fato’. Essa ‘simplificação’ arbitrária constitui um desprezo à 
formalidade do ato probatório, atropelando as regras do devido processo e, principlmente, violando o 
direito de não fazer prova contra si mesmo. Por mais que os tribunais brasileiros façam vista grossa para 
esse abuso, argumentando às vezes em nome do ‘livre convencimento do juiz’, a prática é ilegal e absurda. 
É ato formal que visa confirmar a identidade de uma pessoa ou coisa. O problema é a forma como é feito o 
reconhecimento. Em audiência, o código afasta apenas o inciso III (que pode perfeitamente utilizado…). 
Logo, não é reconhecimento quando o juiz simplesmente pede para a vítima virar e reconhecer o réu (único 
presente e algemado…) pois descumpre a forma e é um ato induzido. Contudo, os juízes fazem a título de 
‘livre convencimento’…” (LOPES JR., Aury. Direito processual penal, op. cit., 9ª ed., Capítulo XIII, item 
6.1, pp. 681-682). Em sentido análogo: “(…) A indicação do acusado é prova irritual, não podendo ser 
admitida no processo. O reconhecimento envolve uma percepção presente e uma pretérita. Há, também, um 
ato de memória, invocando percepções guardadas na memória, para compará-las com percepções atuais. A 
única forma de conferir a percepção pretérita, bem como a correspondência entre o confronto das 
percepções, é com a descrição da percepção pretérita, o que não ocorre na indicação do acusado. Ao mais, 
mormente no caso em que o acusado está algemado na sala de audiência, há um forte componente de 
sugestionabilidade no reconhecimento.” (BADARÓ, Gustavo Righi Ivahy. Processo penal, op. cit., 
Capítulo 10, item 10.9.3, p. 331).  
654 Assim, AMODIO, Ennio. Libero convincimento e tassatività dei mezzi di prova: un approccio 
comparativo, op. cit., pp. 7-8, com a ressalva dos casos em que o reconhecimento esteja estritamente 
relacionado com o episódio criminoso, como no caso em que o menor, vítima de violência sexual, na 
presença dos pais, aponta para o suspeito imediatamente após o fato.  
655 “O reconhecimento fotográfico tem valor probante pleno quando acompanhado e reforçado por outros 
elementos de convicção. Habeas corpus indeferido.” (STF, HC 74267, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco 
Resek, j. 26/11/1996, DJ 28-02-1997, disponível no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br, acesso em 
7.11.2012).  
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“Não se trata, pois, de um simples caso de prova atípica, que seria 
admissível ante a regra do livre convencimento judicial. As 
formalidades de que se cerca o reconhecimento pessoal são a própria 
garantia da viabilidade do reconhecimento como prova, visando à 
obtenção de um elemento mais confiável de convencimento.”656 

Considerando os princípios que regem o processo penal, a busca da verdade 

deveria ser restrita à produção ritual da prova. Assim, o reconhecimento fotográfico viola 

o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal ao substituir a fase de “comparação 

física e ao vivo da pessoa a ser reconhecida” pela comparação fotográfica.  

Com efeito, se a questão atinente à melhor forma de se atribuir credibilidade 

ao reconhecimento de pessoa já é de difícil solução, o problema se agrava quando 

transferido para o reconhecimento por fotografia.  

São pertinentes, a propósito, as observações de Giovanni Dean,657 que, ao 

analisar o direito italiano, chega à conclusão de que a norma extensiva do art. 216 do 

Codice di Procedura Penale não é suficiente para autorizar o reconhecimento 

fotográfico como meio de prova  e, pois como elemento de convicção do juiz – este 

poderia ser, no máximo, um meio de investigação ou de obtenção de prova para o 

Ministério Público, sem repercussão no processo.  

Para este autor, não se pode incluir o reconhecimento fotográfico entre os 

meios de prova porque a potencialidade expansiva dos modelos probatórios legais 

depende de afinidade estrutural ou funcional das provas não reguladas exaustivamente 

com os meios de prova já disciplinados. E, sob este prisma, não parece que o 

reconhecimento fotográfico possa ser remetido às regras que disciplinam o 

                                                
656 BADARÓ, Gustavo Righi Ivahy. Processo penal, op. cit., Capítulo 10, item 10.9.3, p. 331. 
657 In tema di ‘libertà’ e ‘tassatività’ delle forme nell’acquisizione probatoria a proposito delle ‘ricognizione 
fotografica’, op. cit., em comentário à jurisprudência da Corte de Cassação Penal, assim ementada: “Em 
virtude do princípio geral da não-taxatividade dos meios de prova, o juiz penal pode formar seu 
convencimento acerca da individuação do agente também com base no reconhecimento de uma fotografia 
durante o inquérito policial, quando este reconhecimento – embora não constitua um reconhecimento em 
sentido técnico – apresente as garantias de segurança absoluta, caso em que a certeza da prova não vem do 
reconhecimento como meio de prova, mas da credibilidade atribuída ao testemunho de quem analisou as 
fotos do acusado e se declarou certo de sua identidade física.” (Cassazione Penale, Sez. I, 19 dezembro de 
1987 - tradução livre. No original: “In virtù del principio generale della non tassatività dei mezzi di prova il 
giudice penale può trare il convincimento circa la individuazione dell’autore del reato anche dal 
riconoscimento in base ad una fotografia nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, allorquando tale 
riconoscimento - che pur non costituisce una ricognizione in senso tecnico - presenti garanzie di assoluta 
sicurezza, in tal caso la certezza della prova non deriva dal riconoscimento, come strumento probatorio, ma 
dalle attendibilità accordata alla deposizione di colui che esaminata la fotografia dell’imputato si dichiari 
certo della sua identità fisica”). 
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reconhecimento típico, que funcionam como garantias para a produção de resultados 

úteis e confiáveis.658  

O reconhecimento fotográfico não é assimilável ao paradigma do 

reconhecimento de pessoas porque, embora com função genericamente coincidente, há 

uma diferença marcante de objetos, sendo certo que a lei determinou como elemento 

essencial a presença da pessoa a ser reconhecida, em sua forma física.  

Por outro lado, este tipo de reconhecimento não guarda similitude com o 

reconhecimento de coisa, pela evidente discrepância funcional, já que o reconhecimento 

fotográfico não objetiva estabelecer a identidade material de uma coisa relacionada ao 

delito.659 

As razões opostas à utilização do reconhecimento fotográfico no direito 

italiano incidem, com maior razão, no processo penal brasileiro, devido à inexistência, 

neste, de qualquer norma extensiva expressa. Porém, como já foi observado, esta 

modalidade de reconhecimento é admitida em ambos os ordenamentos.  

Em orientação um pouco menos prejudicial às garantias procedimentais, tem-

se admitido o reconhecimento fotográfico como ato preparatório ao reconhecimento 

ritual, quando o reconhecimento físico se mostre inviável. Contudo, nestas hipóteses, 

deverá obedecer o procedimento adequado, fazendo-se necessária a prévia descrição da 

pessoa a ser reconhecida, seguida da comparação de fotografias semelhantes para que, 

entre elas, seja indicada a pessoa ser reconhecida.  

A aplicação analógica das regras do reconhecimento “ao vivo” ao 

reconhecimento fotográfico diminui, mas não elimina, as chances de que este meio de 

prova seja produzido de forma a comprometer a credibilidade da prova. Daí a 

necessidade de que o reconhecimento pessoal seja realizado em juízo para corroborar, 

juntamente com os demais elementos probatórios, o resultado obtido no reconhecimento 

fotográfico.   

Saliente-se, por fim, que a inobservância do procedimento não pode ser 

suplantada pela convicção subjetiva do julgador de que o reconhecimento seja seguro, 

                                                
658 In tema di ‘libertà’ e ‘tassatività’ delle forme nell’acquisizione probatoria a proposito delle ‘ricognizione 
fotografica’, op. cit., pp. 828-829. 
659 In tema di ‘libertà’ e ‘tassatività’ delle forme nell’acquisizione probatoria a proposito delle ‘ricognizione 
fotografica’, op. cit., pp. 836-837. 
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ainda que o sujeito que o efetuou tenha, firmemente e sem hesitação, apontado para a 

pessoa (ou para a respectiva fotografia), afirmando não ter dúvidas da identificação.  

Tal orientação decorre de uma interpretação equivocada do princípio do livre 

convencimento que, como tantas vezes ressaltado, não pode se prestar à sanatória geral 

de todos os vícios procedimentais em matéria probatória. Ao admitir a relevância 

probatória de um reconhecimento fotográfico obtido sem observância de algumas 

formalidades, ainda que a pretexto da suposta credibilidade da prova in concrecto, 

incorre o juiz em grave supressão das garantias de defesa no processo penal. 

 

c) Provas anômalas  

 

Todas as limitações impostas à irritualidade são aplicáveis, com muito mais 

razão, às provas anômalas. A prova anômala é uma prova típica, irritualmente produzida, 

mas disfarçada de outro meio de prova típico, o que constitui um risco ainda maior às 

garantias processuais do réu.  

Para aproveitar o exemplo, tantas vezes referido neste capítulo, do 

reconhecimento pessoal, pode-se mencionar a forma pela qual a jurisprudência italiana 

admitiu o reconhecimento informal, mediante mera indicação do réu em audiência e sem 

a observância do procedimento referido no art. 226 do Código de Processo Penal, sob o 

argumento de tratar-se de prova testemunhal. Como se disse acima, esta é uma forma de 

reconhecimento irritual, produzida em audiência. Os tribunais italianos, contudo, 

construíram o raciocínio de que a identificação do réu em audiência equivaleria à prova 

testemunhal ou, ainda, a uma prova atípica, não vedada em lei, razão pela qual 

dispensaria a observância do rito próprio do reconhecimento pessoal, muito semelhante 

ao previsto, entre nos, no art. 226 do Código de Processo Penal, analisado no tópico 

precedente.660  

Utilizar o procedimento de um meio de prova típico para produzir um 

resultado que, em essência, teria de ser extraído por outro meio de prova, igualmente 

                                                
660 Antonio Laronga denuncia o equívoco e a contradição deste raciocínio de que a identificação realizada 
na fase instrutória não obedece às formalidades dos arts. 213 e ss. do Codice di Procedura Penale. É, de 
fato, errado afirmar que se trata de um instituto diverso do reconhecimento, e contraditório enquadrá-lo, ao 
mesmo tempo, na figura da prova testemunhal e na concepção de prova atípica prevista no art. 189 daquele 
Codice (Le prove atipiche, op. cit., pp. 181-182).  
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típico, é contornar, elidir as limitações garantidoras a que tanto aludem a doutrina e 

jurisprudência em matéria processual penal.  

Por isso mesmo, o processo penal não transige com a essência da prova 

testemunhal, que não deve ser obscurecida pela invocação do argumento da liberdade 

probatória a pretexto de, ora se desvirtuar-lhe os objetivos. Isto já se viu quanto à 

impossibilidade de produção irritual do testemunho (v.g., mediante mera confirmação, 

perante o magistrado, de declaração reduzida a termo na fase do inquérito), e é 

igualmente verdadeiro quanto às anomalias probatórias.  

Exemplo corriqueiro de prova testemunhal que, entre nós, seria desvirtuada 

mediante a utilização de outro meio de prova, também típico, é aquele retratado pelas 

declarações reduzidas a termo, seja em tabelionato de notas ou mesmo em outras 

repartições públicas como ocorre comumente com o depoimento prestado pelo acusado 

perante o promotor de justiça.  

Viu-se que, em geral, esse tipo de prova testemunhal preconstituída é 

admitido no juízo cível, muitas vezes sob a alcunha de prova documental, como se o 

registro ou formalização de declarações pessoais na forma escrita pudesse modificar a 

condição ontológica do meio de prova produzido. No processo penal, embora tal 

impropriedade possa vir a ocorrer, não pode ser tratada como mera irregularidade.  

A temática foi alvo da atenção de Gustavo Badaró, ao lembrar que a 

substituição da oitiva de testemunha pela juntada de declarações escritas que versem fatos 

relevantes do processo, por se tratar de “desvirtuamento do procedimento probatório 

estabelecido para a produção de prova testemunhal, suprime o contraditório entre as 

partes, além de desrespeitar o princípio da imediação, por não permitir o contato direto do 

juiz com a prova produzida”.661  

Esta prática, ordinariamente utilizada pelos advogados de defesa para 

comprovar os ‘bons antecedentes do réu’, passou a ser adotada com vistas a substituir o 

depoimento da testemunhas em audiência, sobre fatos que digam respeito à própria 

acusação no processo penal. Contudo, ressalta o autor, a questão ganhou  
                                                
661 Op. ult. cit., p. 351. No texto citado, o autor registra a existência de julgados que não admitem a 
declaração escrita de testemunha: TACRIMSP, HC 11.424, 11ª Câmara, Rel. Gonçalves Nogueira, j. 
15.09.1986, v.u., disponível em http://www.tjsp.jus.br/; TJSP, correição parcial 145.555/1, 2ª Câmara 
Criminal, Rel. Des. Renato Talli, j. 22.08.1993, v.u.; TJSP, 368.417-3/9-00, 4ª Câmara Criminal de 
janeiro/2002, Rel. Des. Sinésio de Souza, j. 12.03.2002, e, por outro lado, a julgados que admitem a juntada 
de declarações em forma de documento: TJSP, correição parcial 57.396-3, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. 
Weiss de Andrade, j. 21.12.1987, v.u., RT 627/293. 
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“um colorido especial, na medida em que vem se tornando uma prática 
frequente o representante do Ministério Público levar uma possível 
testemunha em seu gabinete, ‘colher’ as suas declarações e reduzir a 
termo, sendo que, em alguns casos, ainda, o faz na presença de um 
advogado – que, certamente, não é o advogado do acusado. Tais 
declarações são posteriormente juntadas aos autos, para que sejam 
valoradas – quer como documento, quer como testemunhos –, pelo 
magistrado, na formação do seu convencimento sobre os fatos 
relevantes do processo”. 662 

Note-se que, no processo penal, como bem ponderou o autor, pouco importa 

se esta prova será valorada – se como documento ou como testemunho –, o que interessa 

é que a burla às normas que regem a inquirição de testemunhas é intolerável nos casos em 

que, no exemplo sobredito, fere o direito à ampla defesa do réu. 

No direito italiano, Laronga faz alusão a ‘documenti per così dire 

testemoniali’ [documentos, por assim dizer, testemunhais], cujo valor probatório seria 

inferior aos depoimentos testemunhais prestados na fase oral (dibattimento). Essa 

depreciação dos depoimentos escritos é devida à própria razão de ser da oralidade do 

meio de prova testemunhal, cujo pressuposto epistemológico consiste na intenção de 

fazer com que a verdade se manifeste, independentemente da vontade das partes, a partir 

do confronto das perspectivas opostas, na contraposição dialética e ritualizada dos 

adversários durante a produção da prova.663  

Noutro ponto da obra, o autor deixa claro o posicionamento do direito italiano 

quanto à admissibilidade apenas residual da prova documental, tendo em vista que o 

sistema privilegia a oralidade.664 Explica, assim, que a substituição da prova oral pela 

prova escrita ou por qualquer outra forma de prova documental somente é admissível em 

hipóteses de impossibilidade de obter os mesmos elementos de prova pela via 

testemunhal (como ocorre, por ex., com as provas irrepetíveis).665  

                                                
662 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Provas atípicas e provas anômalas: inadmissibilidade da 
substituição da prova testemunhal pela juntada de declarações escritas de quem poderia ser testemunha. In: 
YARSHELL, Flávio Luiz e MORAES, Maurício Zanoide (orgs.). Estudos em homenagem à Professora 
Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: DPJ Editora, 2005. p. 341-352, especialmente p. 342.  
663 LARONGA, Antonio. La prova documentale nel processo penale. UTET, 2008. Cap. 2, p. 38, 
664 Em sentido convergente, Giulio Ubertis menciona a ênfase maior dada pelo processo penal à oralidade, 
as dificuldades geradas pelo contraditório diferido e pela impossibilidade de as partes interrogarem e 
contra-interrogarem as testemunhas (Conttradditorio e testi assenti, vulnerabili o anonimi alla luce della 
giurisprudenza della Corte Europea di Diritti dell’Uomo. Argomenti di procedura penale. Milano: 
Giuffrè, vol. II, pp. 183-194). 
665 LARONGA, Antonio. La prova documentale nel processo penale, Op. cit., pp. 2 e ss. Argumento 
semelhante é utilizado por Gustavo Badaró, ao ponderar que a observância ao contraditório na produção da 
prova é justificada tanto pela necessidade de se garantir um processo justo, como também pelo fundamento 
epistemológico de ser o contraditório o melhor método de conhecimento, porquanto, “a verdadeira prova 
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Nos sistemas de common law – especialmente no direito norteamericano, 

abordado na seção anterior – , a questão é enfrentada sob o prisma da atipicidade, 

porquanto estes depoimentos escritos são excluídos do próprio conceito de prova 

testemunhal e inseridos na concepção de hearsay, via de regra, inadmissível, no processo 

angloamericano.  

Atualmente, nos termos da Regra 801 (c) Federal Rules of Evidence (Estados 

Unidos), o vocábulo hearsay designa a declaração, oferecida como prova da verdade de 

uma assertiva, que não tenha sido realizada em audiência ou no trial.666 Este conceito 

engloba tanto hipóteses de provas que, entre nós, seriam consideradas anômalas – a 

exemplo da declaração escrita de testemunha –, como, também, a hipótese do 

‘testemunho de segunda mão’, além de depoimentos irrituais, prestados, em repartições 

públicas ou perante agentes da justiça em sentido lato (assistentes sociais, promotores 

etc.), sem a observância do procedimento estabelecido na common law e nas normas 

legais específicas. 

No caso Crawford v. Washington667, a Suprema Corte norteamericana 

considerou que não poderia ser feita referência, durante o julgamento, ao depoimento da 

esposa do réu, que havia sido prestado na delegacia de polícia.668 Referido entendimento 

deveu-se ao fato de que o acusado não havia tido a oportunidade de interrogar a depoente. 

A principal crítica ao julgamento em questão dizia respeito ao fato de a Corte não haver 

estabelecido expressamente o que deveria ser considerado como prova testemunhal, para 

fins de subsidiar o convencimento do júri.669  

No caso Davis vs. Washington670 a Suprema Corte foi mais incisiva ao 

explicar que não são consideradas testemunhais as declarações feitas no curso do 

interrogatório policial sob circunstâncias que possam objetivamente indicar que o 

                                                                                                                                            
não se obtém em segredo ou com pressão unilateral, mas de modo dialético.” (Provas atípicas e provas 
anômalas: inadmissibilidade da substituição da prova testemunhal pela juntada de declarações escritas de 
quem poderia ser testemunha, op. cit., p. 346, com remissão à doutrina de TONINI, Paolo. La prova 
penale. 4ª ed. Padova: CEDAM, 2002, p. 14). 
666 “(c) Hearsay. ‘Hearsay’ is a statement, other than one made by the declarant while testifying at the trial 
or hearing, offered in evidence to prove the truth of a the matter asserted.” Em tradução livre: “Hearsay. 
‘Hearsay’ é uma declaração, que não aquela feita pelo depoente enquanto presta testemunho no julgamento 
ou em audiência, oferecida como prova para demonstrar a verdade sobre uma afirmativa”. 
667 Crawford vs Washington 124 S Ct 1354 (2004). O relato de caso que segue foi baseado 
preponderantemente na narrativa de HO, H. L. Hearsay: a critique of Crawford, op. cit., pp. 147-164. 
668 Esclareça-se que, por estar abarcada pelo privilégio conjugal, a prova testemunhal não poderia ser 
produzida em juízo, de modo que o depoimento já prestado era juridicamente irrepetível. 
669 Esta elucidação era essencial, já que o hearsay é definido em contraposição à prova testemunhal. 
670 Davis vs Washington 547 U.S. 813 (2006). 
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propósito principal da inquirição seja garantir assistência policial para solucionar uma 

emergência em curso. Por consequência, estes depoimentos apenas são considerados 

prova testemunhal quando o propósito principal da inquirição seja o de estabelecer ou 

provar fatos pretéritos potencialmente relevantes para um futuro processo criminal. 

Esta interpretação da confrontation clause amparou-se numa análise histórica 

e foi justificada pela intenção do Constituinte de evitar um mal muito comum do civil 

law, qual seja, a manipulação ou a produção abusiva da prova testemunhal pelo Estado. O 

que se pretendeu evitar foi que se considerassem como prova testemunhal depoimentos 

extraídos secretamente, sem a possibilidade de o réu desafiar as declarações da 

testemunha pelo interrogatório cruzado.671 

Tal necessidade de se garantir o respeito aos princípios e métodos tradicionais 

na produção da prova testemunhal não discrepa das inquietações surgidas nos sistemas 

continentais diante da produção irritual ou anômala deste meio de prova. 

A violação à judicialidade e ao contraditório probatórios, perpetrada pela 

produção anômala desta prova, pode ser confirmada no seguinte trecho do texto de 

Gustavo Badaró, referente à utilização das declarações escritas de “testemunhas”: 

“O ‘documento’ em que se consubstanciam as ‘declarações da 
pseudotestemunha, produzido no gabinete do promotor de justiça, ou no 
escritório de advocacia, ou em qualquer outro local que não seja a sala 
de audiência, não foi produzido na presença do juiz e, via de regra, a 
colheita das declarações e sua redução a termo acontecem na presença 
de apenas uma das partes, sem a participação da parte contra quem a 
declaração, normalmente, será utilizada. 

Por se tratar da supressão do contraditório em um meio de prova 
característica e essencialmente dialético, como é a prova testemunhal, a 
prova produzida unilateralmente, no gabinete do Ministério Público, 
não pode ser admitida como prova, devendo ser desentranhada dos 
autos”. 672 

Noutro ponto, as reflexões de Badaró deixam transparecer a intensidade do 

despropósito de se admitirem tais declarações. Permitimo-nos, novamente, proceder à 

reprodução do texto, a fim de preservar, na íntegra, a arguta crítica feita pelo autor: 

“Podemos acrescentar ... a seguinte hipótese: poderia um juiz chamar 
uma testemunha em seu gabinete e ouvi-la, sem a presença das partes e 
sem o respeito ao contraditório, reduzir a termo o que foi por ela dito e 
juntar tal ‘documento’ ao processo? Tal declaração seria válida como 

                                                
671 HO, H. L. Hearsay: a critique of Crawford, op. cit., p. 151. 
672 BADARÓ, Provas atípicas e provas anômalas: inadmissibilidade da substituição da prova testemunhal 
pela juntada de declarações escritas de quem poderia ser testemunha. op. cit., p. 346. 
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meio de prova? Certamente que não, sob pena de retornarmos ao 
período inquisitório. Então porque permitir que assim o façam as 
partes?”673  

Tais reflexões descortinam a natureza extremamente lesiva das declarações 

escritas no processo penal, que se tornam ainda mais prejudiciais ao réu quando  juntadas 

aos autos de processo que será julgado pelo júri popular. Nestes casos, com maior razão, 

salvo hipóteses extremas de irrepetibilidade e sob condições de redobrada cautela, não se 

pode admitir que o vício seja sanado ou mitigado mediante a valoração mais branda da 

prova. A prova documental-testemunhal anômala, produzida em prejuízo do réu é 

inadmissível, e deve ser desentranhada, sob pena de nulidade da sentença que nela se 

embasar. 

Quanto à necessidade de desentranhamento da prova produzida 

anomalamente – e, por conseguinte, ilicitamente –, vislumbra-se, aliás, uma distinção 

marcante no processo penal, que consiste no tratamento especial dedicado pelo legislador 

à situação do juiz que tem contato com a prova produzida ilicitamente. O art. 157, caput e 

§3º do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei 11.690/2008 tem por 

objetivo evitar ou minimizar os efeitos psicológicos deletérios que a prova ilícita pode 

produzir sobre o convencimento do juiz.674 O Código, por estes dispositivos, prevê 

expressamente a exigência de desentranhamento da prova ilícita675 e, uma vez preclusa a 

decisão, a necessidade de sua destruição. Indica, assim, a gravosidade das consequências 

da manutenção da prova nos autos, devido à influência que poderá exercer sobre o juiz, a 

despeito de se tratar de um ato nulo e, em tese, insuscetível de produzir efeitos. Enfatizou 

o direito positivo que a simples presença da prova ilícita nos autos é prejudicial à 

formação do convencimento do juiz e ofende, portanto, o direito à prova,676 raciocínio 

plenamente aplicável à prova anômala. 

Não se olvide, ainda, que a utilização anômala de documentos não se reduz 

às hipóteses de prova testemunhal. Há outros meios de prova que são reduzidos à 

                                                
673 Provas atípicas e provas anômalas: inadmissibilidade da substituição da prova testemunhal pela juntada 
de declarações escritas de quem poderia ser testemunha, op. cit., p. 349. 
674 Tendo presente este problema, o legislador reformista propôs para o § 4º do referido art. 157 a previsão 
de impedimento do juiz que tivesse contato com a prova ilícita. O texto foi, no entanto, vetado, à vista do 
risco de utilização indevida da norma como artifício para, a partir da introdução deliberada de prova ilícita 
nos autos, desviar o processo do juízo competente.  
675 Obviamente que simples previsão constitucional da inadmissibilidade das provas ilícitas autorizaria, no 
processo civil e no processo penal, a determinação deste desentranhamento. Trata-se da conduta correta e 
aconselhável. Esta não é, contudo, uma prática tão rigorosa no processo civil, em que a prova ilícita é 
simplesmente desconsiderada na valoração, sem maiores preocupações com a sua manutenção nos autos. 
676 V., neste sentido, o que foi dito no item 2.3, supra. 
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condição de documentos e erroneamente processados como tais. Integram estas 

anomalias as fontes advindas de inovações tecnológicas, frequentemente obtidas na fase 

preliminar, e os meios de prova produzidos noutro processo.  

Quanto aos primeiros, muitas vezes são constituídos por um complexo de 

outros meios de prova ou meios de investigação: é o caso do CD ou DVD que 

contenham gravações de sons e imagens, dos exames médicos, das radiografias, dos 

mapas, gráficos e de dados obtidos da memória do computador. Tais registros podem 

revelar nuances típicos da prova pericial ou do reconhecimento judicial, como ressalta 

Scarance Fernandes:  

“Há um vínculo íntimo entre a prova documental e outros meios de 
prova, principalmente em razão do largo conceito dado ao documento. 
Normalmente, a descoberta de uma fonte de prova (o sangue do 
suspeito, o teor de uma conversa, um registro bancário) é feita por 
algum meio de obtenção de prova (busca e apreensão, interceptação 
telefônica, quebra do sigilo bancário), mas a materialização da 
descoberta resulta em um documento: auto, termo, degravação, extrato 
bancário. Produzido o documento, pode ser necessária uma perícia ou 
uma identificação: para demonstração de que o sangue colhido é do 
suspeito, é necessária perícia; para a identificação de um cadáver, além 
de perícia, é preciso que alguém o reconheça.” 677 

Enquanto, no processo civil, a preocupação com o contraditório se adstringe à 

produção irritual da prova - mediante, por exemplo, a mera juntada de um DVD ou vídeo 

aos autos, sem a respectiva exibição em audiência - no processo penal, a utilização da 

prova documental como uma vala comum para todos os meios não-tradicionais e 

complexos de prova acarreta um risco ainda maior. Este risco se relaciona com o 

desvirtuamento do método originário, criando a ilusão de que se trata de simples prova 

documental, com abstração do meio de investigação adotado. O grande inconveniente 

deste quadro está na utilização do documento, regulamentado de forma específica e com 

contraditório restrito ao momento posterior ao de sua formação, para produzir outras 

provas, provenientes de meios de investigação que, embora típicos, são passíveis de 

cuidados diversos e redobrados.678 

 

                                                
677 Tipicidade e sucedâneos de prova, op. cit., p. 21. 
678 Cf., sobre o tema: GOMES FILHO, Antônio Magalhães e BADARÓ, Gustavo Righi Ivahy. Prova e 
sucedâneos da prova no processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 65, 
2007, pp. 175-208. 
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d) Provas emprestadas como espécie particular de provas anômalas 

 

No que concerne às provas emprestadas, de forma similar ao que ocorre no 

processo civil, também são consideradas como provas anômalas, na medida em que se 

introduzem nos autos, de forma documentada, os mais diversos meios de prova (pericial, 

testemunhal, inspeção judicial etc.).  

Os empecilhos jurídicos à utilização da prova emprestada no processo penal 

afiguram-se, todavia, um pouco mais rigorosos, a saber: a) deve haver, no processo penal, 

um esforço mais intenso para coibir a utilização da prova emprestada por razões de mera 

comodidade; b) a inobservância do rito probatório no processo originário não pode ser 

relativizada para admitir o transporte da prova; c) a economia processual não constitui 

argumento suficiente para a supressão do contraditório, mormente quando se verifica a 

modificação das partes ou do objeto principal da discussão fática empreendida num e 

noutro processo e, por fim, d) a prova, no processo originário, deve ter sido proferida 

perante um órgão jurisdicional, ainda que não se trate do juiz constitucionalmente 

competente - o que, todavia, pode ser aconselhável para a satisfação do contraditório 

pleno679.  

                                                
679 Eduardo Talamini (Prova emprestada no processo civil e penal, op. cit., p. 151), ressalta que, no 
processo penal, ao contrário do que ocorre no âmbito do processo civil, é mais frequente a afirmação de 
que não seja aproveitável nenhum ato do processo desenvolvido perante o juiz constitucionalmente 
incompetente: “A norma do art. 567 do CPP só se aplicaria aos casos em que a competência decorresse de 
violação a preceitos infraconstitucionais. (…) É suficiente considerar três aspectos que poderiam fazer 
justificável solução diferente daquela a que se chega no processo civil: (a) a exigência de integral 
processamento perante o órgão competente assegura, no curso da ação penal pública, que a própria 
denúncia seja proposta pelo órgão acusatório competente; (b) garante, além disso, que o juiz 
constitucionalmente competente - e apenas ele - decida acerca do recebimento da denúncia ou queixa (a 
pendência da demanda penal é muito mais gravosa para o réu que a litispendência civil); (c) no mais das 
vezes, verificada a incompetência por ofensa a normas constitucionais, o aproveitamento de atos não-
decisórios é impraticável em virtude da radical diversidade entre o procedimento penal já desenvolvido 
perante o órgão incompetente e aquele que se deverá efetivar perante o órgão competente.” Este último é 
que se afigura mais determinante. Como salienta, no direito italiano, Maria Cristina Vanz, a preconstituição 
legal do juízo competente para processar e julgar a causa tem sido relativizada como requisito ao 
aproveitamento da prova, por ser aspecto menos relevante que outros, tais com as atribuições instrutórias 
deste juízo, o direito substancial tutelado, o papel das partes na produção das provas, as regras de 
distribuição de ônus e os standards probatórios. (La circolazione della prova nei processi civili. Milano: 
Dott. A. Giuffrè, 2008, p. 262). À luz deste raciocínio, seria suficiente, no direito processual penal 
brasileiro, a presença do órgão jurisdicional, não sendo a competência requisito imprescindível para a prova 
emprestada. Tenha-se presente, contudo, que o Supremo Tribunal Federal, mediante critérios diversos dos 
aqui preconizados, já permitiu que fosse admitida prova proveniente de quebra de sigilo bancário decretada 
por juízo incompetente. As razões da admissão da prova consistiram: a) na ausência de quaisquer fatos que 
indicassem a incompetência do juízo no momento da admissão da medida; b) na “convalidação” do 
deferimento da quebra de sigilo pelo juízo para o qual a prova foi transportada. (STF, Pleno, Inquérito 
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Nestes casos, não há apenas inobservância procedimental, mas utilização de 

procedimento legal equivocado. Daí falar-se em anomalia probatória - que, no âmbito do 

processo penal, deve ser admitida sob a observância de requisitos mais estritos. 

Em suma, salvo em casos de irrepetibilidade da prova, e observadas as 

garantias do investigado ou acusado, a prova emprestada não poderá ser admitida e 

produzida com supressão do contraditório para a prova.680 Este deverá ter sido pleno no 

processo anterior, e inteiramente aproveitável para o processo presente, sob pena de 

inadmissibilidade.  

É, ainda, inadmissível o empréstimo da prova quando desatendidos os 

requisitos mínimos à sua produção no processo originário – como, por exemplo, a 

exigência de um perito oficial na prova pericial (art. 159, caput, do Código de Processo 

Penal, na redação atribuída pela Lei nº 11.690/2008).681 Em casos tais, não se poderá 

transigir com a violação legal, ainda que imprimindo menor valor à prova no processo 

destinatário. Do contrário, legitimar-se-ia, pelo empréstimo, a produção de prova irritual 

e, pois, ilícita.682 

Coisa diversa ocorre quando a nulidade incide, não propriamente sobre a 

prova, mas sobre o processo em que esta se originou. Para solucionar a questão do 

aproveitamento probatório no processo destinatário, desmembram-se tais situações da 

seguinte forma: aquelas em que a nulidade contamina a prova e aquelas em que a 

                                                                                                                                            
2245, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 28.8.2007, DJe-139, de 8.11.2007, p. 38, RTJ vol. 203-02, p. 
473). 
680 A alusão ao contraditório para a prova enfatiza o momento de incidência do princípio, que é o da 
formação da prova (cf., sobre o tema, CHIAVARIO, Mario. La reforma del processo penal. Torino: 
UTET, 1988, p. 169). O que se preconiza, principalmente no direito processual penal, é a necessária 
participação das partes no momento exato da produção probatória, não sendo suficiente a manifestação 
sobre a prova já produzida. A propósito do tema, o art. 111 da Constituição Italiana, nos incisos 4º e 5º, 
estabelece e regula a imprescindibilidade do contraditório na formação da prova no processo penal. Sobre o 
dispositivo, Paolo Tonini (A prova no processo penal italiano, op. cit., p. 27) assinala tratar-se de preceito 
que consagra o contraditório como método de conhecimento. No âmbito da Corte Europeia de Direitos 
Humanos, consoante La Rocca (La prova nell’ottica della giurispudenza europea. In: GAITO, Alfredo 
(direto da). La prova penale. Volume primo: il sistema della prova. Torino: UTET, 2008, PP. 173-176), 
este direito é também observado, e advém da própria noção de fair and public hearing, empregada no art. 
6º da versão inglesa da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 
681 Com a ressalva do §1º, verbis: “§ 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) 
pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as 
que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.” 
682 Saliente-se que esta tese não é incoerente com a proposta da doutrina da prioridade local, na medida em 
que esta parte de princípios e valores que orientem determinado ramo do direito; modificados, entretanto, 
os fundamentos que determinaram a compartimentalização do direito - como se observa, no caso do 
inquérito civil, muito mais próximo do inquérito penal do que de fases preliminares ou preparatórias do 
processo civil - , deve-se retomar a noção de direito como integridade para buscar no ordenamento normas 
e princípios jurídicos que sejam mais compatíveis com a situação versada (v. Capítulo I, item 1.1, retro).  
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nulidade do processo não tenha relação com a prova. Naqueles casos, como é intuitivo, é 

inadmissível a prova emprestada683; nestes, a prova é admissível, porque não 

contaminada pelo vício que invalidou o processo. 

O Supremo Tribunal Federal, no entanto, já decidiu pela admissibilidade – 

embora com eficácia jurídica duvidosa – desta prova irritual e anômala.684 Na ocasião, 

tratava-se de prova emprestada produzida sem a presença do réu no processo destinatário, 

a qual foi utilizada, no conjunto probatório, para embasar a sentença de pronúncia. Este 

posicionamento, como asseverado quanto à declaração escrita de testemunha, equivale à 

aceitação da prova testemunhal sem contraditório no próprio processo. Por maior 

precariedade que se imprima à prova,685 é injustificável a admissão e validação de um 

testemunho produzido sem que, verbi gratia, se propicie ao réu a possibilidade de 

formular perguntas ao depoente. No caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal em 

sede de habeas corpus, o Tribunal a quo se havia utilizado, na sentença de pronúncia, de 

testemunhos da acusação trasladados do processo de um corréu – já condenado pelo 

Tribunal do Júri – , para cuja produção do réu do processo destinatário não participara em 

contraditório. Ao mesmo tempo em que apontou para a duvidosa eficácia da prova, 

asseverou o Ministro Celso de Mello, na esteira do posicionamento jurisprudencial 

predominante, que a ilicitude de um elemento probatório isolado não teria o condão de 

acarretar cerceamento de defesa, quando fundada a sentença no conjunto probatório. E 

completou que, se este raciocínio se aplica à sentença penal condenatória, com muito 

mais razão deveria incidir sobre a sentença de pronúncia, que consiste num juízo 

provisório e mais superficial da culpabilidade. 

Parece, contudo, que os três argumentos não podem ser confundidos. Antes 

de tudo, a atribuição de pouca ou quase nenhuma eficácia à prova emprestada produzida 

                                                
683 V., em sentido contrário: STJ, 5ª Turma, HC 66.873/SP, Rel. Gilson Dipp, DJ 29/06/2009, disponível 
em http://www.stj.jus.br, acesso em 15.11.2012, caso em que a prova considerada ilícita na Justiça Estadual 
e emprestada para ação penal em trâmite na Justiça Federal foi admitida nesta, porque o juízo desta ação 
penal a considerou legítima. Tratava-se de interceptação telefônica.  
684 “A prova emprestada, especialmente no processo penal condenatório, tem valor precário, quando 
produzida sem observância ao princípio constitucional do contraditório. Embora admissível, é questionável 
sua eficácia jurídica. Inocorre, contudo, cerceamento de defesa, se, inobstante a existência de prova 
testemunhal emprestada, não foi ela a única a fundamentar a sentença de pronúncia.” (STF, 1ª Turma, HC 
67707, Rel. Min. Celso de Mello, j. 7.11.1989, DJ 14.8.1992, RTJ, vol. 141-03, pp. 816 e ss.). 
685 O argumento de que o juiz deva estar advertido de que as provas emprestadas de outro processo, quando 
produzidas entre outras partes, devem se submeter a uma rigorosa e autônoma análise crítica merece ser 
visto uma dose de ceticismo, sobretudo no processo penal. Como assinala Ricci, trata-se na verdade de uma 
afirmação de mero valor formal, porque qualquer prova, ainda que produzida diretamente no processo, 
perante o juiz que a deverá valorar, deve ser sempre submetida a um exame crítico no momento da decisão 
(Prove penali e processo civile, op. cit., p. 871). 
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sem contraditório infringe, sem dúvida alguma, as garantias do réu. Trata-se de violação 

concreta, porque em nenhuma hipótese se pode cogitar da necessidade de comprovação 

do prejuízo do réu ou acusado que não teve a oportunidade de confrontar e reperguntar as 

testemunhas de acusação. Este prejuízo é imanente à própria ausência de contraditório. O 

Supremo Tribunal Federal apenas tangenciou a questão da nulidade e ineficácia da prova 

irritual, limitando-se a ponderar que: 

“Não há dúvida – especialmente no processo penal – de que ‘toda prova 
que tenha sido produzida à revelia do adversário é, em geral, ineficaz. O 
princípio dominante nesta matéria é o de que toda a prova se deve 
produzir com a interferência e com a possibilidade de oposição pela 
parte à qual possa prejudicar ...’ (Julgados do Tribunal de Alçada 
Criminal de São Paulo, Lex, vol. 78/65).”686 

Chegou, contudo, à incongruente conclusão de que “a prova emprestada, 

produzida em inobservância do contraditório, é de valor duvidoso”. Neste ponto, parece 

que os fundamentos garantistas do próprio julgado não encontram correspondência com a 

primeira conclusão alcançada, no sentido da validade e pouca eficácia da prova. Mais 

correto seria considerá-la nula e indigna de qualquer valoração, o que em nada interferiria 

na segunda conclusão, qual seja, a de que não teria havido, naquele caso concreto, 

cerceamento de defesa. 

Com efeito, não se compreende a insistência dos tribunais em agregarem, 

talvez para fortalecê-los, dois argumentos de categorias diversas: costuma-se afirmar que 

uma prova é lícita e, em acréscimo, que foi valorada no conjunto probatório. Ora, se a 

prova é lícita – o que, parece, não foi o caso do julgado analisado –, não será o fato de ter 

sido valorada no conjunto probatório que modificará esta circunstância. Não se perca de 

vista, ademais, que todo elemento probatório é analisado isoladamente e em conjunto 

com os demais, sendo esta uma premissa para a racionalidade da decisão fática. Deste 

modo, o fundamento (obiter dictum) de que a prova foi analisada no conjunto probatório 

pouco ou nada acrescenta à licitude da prova. Já se a prova for ilícita – como é o caso da 

prova produzida sem contraditório -, é decisivo e determinante o argumento de que os 

demais elementos probatórios sustentam, independentemente dos elementos 

contaminados pela ilicitude, a pronúncia ou condenação. Invocar ambos os fundamentos 

– o da licitude da prova (ainda que de frágil valor) e o da idoneidade do restante dos 

elementos probatórios para embasar a decisão – pode surtir o efeito inverso ao almejado, 

enfraquecendo a conclusão pela ausência de cerceamento de defesa. 
                                                
686 Extraído do voto do Min. Relator no precitado HC 67707, j. 7.11.1989, RTJ, vol. 141-03, pp. 816 e ss.. 
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Ainda, a utilização deste último fundamento, para sustentar a viabilidade da 

pronúncia – hipótese do Habeas Corpus 67.707 – em nada modifica o panorama das 

provas emprestadas no processo penal. Por mais que a profundidade da cognição seja 

diversa daquela exigida para a condenação penal, o juízo realizado na pronúncia não pode 

utilizar critério diverso para a classificação de uma prova como irritual e, portanto, 

inadmissível. A prova produzida na ausência do réu é violadora de seus direitos, qualquer 

que seja o objetivo desta. A provisoriedade da sentença de pronúncia em nada ameniza 

esta violação, até porque tal sentença integra uma sucessão de atos possivelmente 

tendentes à condenação do réu pelo júri popular.687  

Diante disso, pode-se inferir que a prova emprestada é um meio de prova 

anômalo admitido no processo penal mediante a observância estrita de seus requisitos, 

porquanto não pode se prestar a mascarar o ingresso de provas irrituais no processo. 

Ainda assim, há controvérsia sobre possibilidade de se lhe imprimir valor probatório 

determinante para a condenação do réu, o que se deve, certamente, ao risco de que tais 

requisitos não sejam suficientes para assegurar o pleno contraditório no processo 

destinatário.688  

                                                
687 Veja-se, ademais, que a fundamentação deste acórdão dá azo a que se entenda que os Tribunais 
Superiores admitam pacificamente a prova emprestada sem contraditório, amenizando-lhe o valor 
probatório. Tal entendimento ficou consignado em acórdão do HC 155149, do Superior Tribunal de Justiça, 
que sequer cuidava de hipótese de ofensa ao contraditório. É o que se extrai do voto do Min. Felix Fischer, 
em que este conclui, com inteiro acerto, pela eficácia probatória de prova emprestada produzida em 
contraditório. Em que pese a correta conclusão, afigura-se desnecessária a observação de que o Supremo 
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm admitido, inclusive, a prova emprestada 
independentemente da identidade de partes. Esta sucessão de remissões a argumentos restritivos dos 
direitos do acusado - não determinantes para a causa - a fim de reforçar o posicionamento adotado, é um 
risco para a proteção das garantias do réu. Veja-se: “A prova emprestada é admissível no processo penal, 
desde que não constitua o único elemento de convicção a respaldar o convencimento do julgador 
(Precedentes do c. Pretório Excelso e do STJ). (…) Na espécie, a tese de nulidade aventada pela defesa não 
comporta acolhimento, a uma porque a prova emprestada foi colhida em processo entre as mesmas partes, 
com observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, e, a duas, porque assumiu caráter 
meramente complementar aos demais elementos de convicção que sustentaram o decreto condenatório. (...) 
Esta Corte, com respaldo na jurisprudência do c. Pretório Excelso, admite a possibilidade de utilização, no 
processo penal, de prova emprestada, ainda que produzida em ação penal na qual o réu não era parte, 
desde que ela não constitua o único elemento para a formação da convicção do julgador.” (STJ, 5ª Turma, 
HC 155149/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 29.4.2010, DJe 14.6.2010, disponível em http://www.stj.jus.br, 
acesso em 11.11.2012, destaques do original mantidos). Observe-se, por fim, que a utilização deste 
argumento conflita com o posicionamento esposado em acórdãos da mesma 5ª Turma e relatados pelo 
próprio Min. Felix Fischer, a exemplo do HC 141.249/SP, cuja ementa e precedentes foram citados, linhas 
atrás, neste trabalho. 
688 Na jurisprudência, a prova emprestada é constantemente referida como um dos fundamentos fáticos da 
condenação, examinado em conjunto com os demais elementos probatórios: 
“Não há de dizer-se ter havido cerceamento de defesa, por ter havido prova emprestada, se nenhuma 
restrição houve a respeito, e nem foi tal prova a única a embasar a sentença, mas apenas corroborando 
outras obtidas.” (STJ, 2ª Turma, HC 67064, Relator Min. Aldir Passarinho 7.4.1989, DJ 2.6.1989, 
disponível em http://www.stj.jus.br, acesso em 11.11.2012, caso em que o acórdão impugnado via habeas 
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Embora, à primeira vista, possa parecer injustificável a atribuição de menor 

valor probatório à prova emprestada regularmente produzida - i.e., que tenha atendido aos 

requisitos de plena observância do contraditório entre as mesmas partes e sobre o mesmo 

fato - , deve-se ponderar que esta forma de aproveitamento do contraditório mitiga, de 

alguma forma, a efetivação deste princípio.  

Com efeito, em sintonia com o que se disse no item 4.3, supra, a valoração da 

prova não se dá, exclusivamente, no momento posterior à sua produção (suposta fase de 

valoração probatória, ou fase predominantemente valorativa); ela ocorre de forma 

gradativa e escalonada no curso de todo o procedimento probatório. Portanto, quanto 

maior for a imediação do julgador com a prova e quanto maior a proximidade 

cronológica da produção da prova, mais efetivas serão as possibilidades de influência 

sobre a formação do convencimento do juiz. Ainda que se observem as mesmas partes e 

objeto do processo que deu origem à prova emprestada, é certo que esta prova produziria 

efeitos diversos se realizada diretamente no processo destinatário. Não se sabe, por 

exemplo, qual seria a atitude do acusador e do defensor diante da prova e, muito menos, 

como se comportariam as fontes de prova (testemunha, perito etc.) no processo 

destinatário – como se sabe, aliás, a mesma testemunha poderia responder às indagações 

do juiz e das partes de forma diversa num e noutro processo, o que, por si só, é 

determinante para o enfraquecimento do valor probatório da prova emprestada. 

Da mesma forma, a ausência de oralidade das provas emprestadas que 

possuam, essencialmente, esta característica, pode influir na respectiva valoração: 

“precisamente porque não teve participação direta e imediata na atividade de produção 

originária da prova, o juiz, em face de outros elementos probatórios com ela 

incompatíveis, pode conferir-lhe fundamentadamente valor menor do que aquele que 

receberia se tivesse sido produzida diretamente no segundo processo.”689 

 

                                                                                                                                            
corpus havia considerado a prova emprestada como indício, que, corroborado por outros meios de prova, 
deu fundamento à condenação); “Pacífico é o entendimento deste Tribunal no sentido de que a utilização da 
prova emprestada, em que pese sua precariedade, por si só, não é suficiente para anular sentença criminal, 
caso não seja ela o único elemento de destaque na fundamentação do decreto condenatório.” (STJ, 5ª 
Turma, HC 42.559/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 4.4.2006, DJ 24.4.2006, disponível em 
http://www.stj.jus.br, acesso em 11.11.2012). 
689 TALAMINI, Eduardo. Prova emprestada no processo civil e penal, op. cit., p. 150, sublinhando que esta 
não é, por óbvio, uma peculiaridade da prova emprestada; pode ocorrer em qualquer caso em que não se dê 
a imediação do juiz com as provas, como se dá na colheita por carta precatória e com a substituição do juiz 
no curso do processo. Acrescenta, ainda, que a discrepância se acentua quando a prova emprestada é a 
inspeção judicial, cabível no processo penal por analogia ao civil.  
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e) Segue: utilização dos elementos do inquérito como como hipótese peculiar 

de “prova”690 anômala 

 

O maior rigor no respeito ao contraditório no processo originário inviabiliza, 

ainda, a importação dos elementos advindos de inquérito policial, mormente quando se 

trate de depoimento testemunhal facilmente reproduzível. Por isso, vem decidindo o 

Superior Tribunal de Justiça, na esteira da compreensão do Supremo Tribunal Federal,691 

que “configura-se evidente violação às garantias constitucionais a condenação baseada 

em prova emprestada não submetida ao contraditório (HC 66.873/SP, 5ª Turma, Rel. 

Min. Gilson Dipp, DJ de 29/6/07 e REsp 499.177/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Paulo Gallotti, 

DJ de 02/4/07), como na hipótese de depoimento colhido, ainda que judicialmente, em 

processo estranho ao do réu (HC 47.813/RJ, 5ª Turma Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJ 10/09/2007).”692  

No caso analisado, “o e. Tribunal de origem fundamentou sua convicção 

somente em depoimento policial, colhido na fase do inquérito policial, e em depoimento 

de adolescente supostamente envolvido nos fatos, colhido na Vara da Infância e da 

Juventude, deixando de indicar qualquer prova produzida durante a instrução criminal e, 

tampouco, de mencionar que aludidos elementos foram corroborados com as demais 

provas do processo.”693 

Afigura-se-nos, com efeito, que o aproveitamento, pela sentença de mérito, 

dos elementos resultantes do inquérito, viola o princípio da judicialidade da prova penal, 

bem como a necessidade de observância do contraditório no momento da formação da 

prova. Por tal razão, a não ser nos casos de impossibilidade de reprodução da “prova”,694 

                                                
690 As aspas se justificam pelo fato de que a maior parte dos elementos advindos do inquérito são extraídos 
de meios de investigação e, não, de meios de prova propriamente ditos. Sobre o tema, vide o que foi dito no 
Capítulo II, item 2.1.4, supra. 
691 STF, 1ª Turma, RE 287658, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 16.9.2003, DJ 3.10.2003, disponível em 
http://www.stf.jus.br, acesso em 11.11.2012. 
692 STJ, HC 141.249/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23.2.2010, DJe 3.5.2010, disponível em 
http://www.stj.jus.br, acesso em 11.11.2012. Adverte-se, contudo, que a jurisprudência não é harmoniosa 
no sentido do texto, pois, como se observou nas linhas precedentes, há entendimentos dissonantes quanto à 
nulidade da prova emprestada produzida sem contraditório no processo originário. Em geral, o que se 
entende é que esta prova possui um valor precário. 
693 Idem ibidem. 
694 Como explica Gian Franco Ricci, o critério da irrepetibilidade, previsto para o processo penal como 
parâmetro para autorizar a utilização, na fase processual, dos elementos colhidos sem contraditório nas 
fases preliminares, está ligado exclusivamente a exigências específicas deste processo. Tanto assim que 
“não seria errado observar que, em certos casos, a adoção, para fins probatórios, de um ato irrepetível no 
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mostra-se inconcebível a utilização, como fundamento da sentença penal condenatória, 

das informações obtidas no inquérito, seja do próprio processo sentenciado, seja, ainda, 

de processo distinto. Ainda assim, quanto às “provas” irrepetíveis colhidas antes da 

identificação do suspeito ou indiciado, deve-se acolher o posicionamento adotado por 

Leonardo Greco695 acerca da impossibilidade de constituírem fundamentos essenciais da 

condenação.  

Ressalte-se, contudo, que o entendimento jurisprudencial vigente reflete a 

incompletude do art. 155 do Código de Processo Penal, que apenas veda a prolação de 

sentença fundada exclusivamente nos elementos de informação obtidos no inquérito 

policial, sem cominar de nulidade o ingresso no processo destes elementos que, em geral, 

são obtidos de forma inquisitória.696  

                                                                                                                                            
processo penal (p. exemplo, os produtos das investigações preliminares), pode conduzir a consequências 
muito mais nocivas que o uso, no processo civil, de provas produzidas num outro processo, ainda que 
renováveis”. No original: “Non sarebbe sbagliato osservare che in certi casi l'impiego a fini probatori di un 
atto irrepetibile nel processo penale (ad. es. le acquisizione delle indagini preliminari), può portare a 
conseguenze maggiormente nocive dell'uso nel processo civile di prove raccolte in un altro processo, anche 
si rinnovabili.” (Prove penali e processo civile, op. cit., p. 897). 
695 O princípio do contraditório, op. cit., pp. 77-78, apontando, ainda, com razão, para a necessidade 
candente de contraditório no inquérito policial, respaldada na Constituição Federal (art. 5º, LV). 
696 Não se ignora que, apesar da visão clássica, propiciada por José Frederico Marques (Elementos de 
direito processual penal. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1961, p. 157, o inquérito penal deva ser, 
preponderantemente, contraditório (v., nesse sentido, por todos TUCCI, Rogério Lauria, Direitos e 
garantias individuais no processo penal brasileiro, op. cit., Capítulo XV, item 15.3.4, pp. 305-306, com 
a ressalva das diligências para as quais o sigilo seja indispensável à obtenção da informação - tais como as 
buscas e apreensões, interceptações telefônicas -, procedendo-se, nestes casos ao contraditório diferido). 
Esta contraditoriedade consiste, inclusive, na melhor forma de se solucionarem as questões atinentes à 
utilização dos elementos de informação provenientes do inquérito, dada a impossibilidade de se eliminar 
por completo a influência destes no convencimento judicial. Trata-se, contudo, de posicionamento arrojado, 
que não condiz com a prática cotidiana, de modo que seria irresponsável transferir o resultado da fase de 
investigação para a fase processual, em condição análoga à de prova. Acerca da preservação dos direitos do 
investigado no inquérito, civil ou penal, confiram-se, ainda, as razões do Ministro Menezes Direito, nos 
debates sobre a aprovação da Súmula Vinculante nº 14: “Com efeito, a jurisprudência deste Supremo 
Tribunal Federal tem assegurado a amplitude do direito de defesa, o exercício do contraditório e o devido 
processo legal (art. 5º, incs. LIV e LV, CF) mesmo que em sede de inquéritos policiais e/ou processos 
administrativos originários, cujos conteúdos devam ser mantidos pelo sigilo.” Na mesma ocasião, o 
Ministro Ricardo Lewandowski asseverou que “o direito de acesso pelas partes ao que se contém nos 
processos judiciais e também nos processos administrativos deflui diretamente do princípio democrático, 
do princípio da publicidade, que deve nortear a ação da administração pública e também dos valores que 
integram o catálogo de Direitos Fundamentais da nossa Constituição”. O Ministro Celso de Mello 
arrematou: “O Estado não pode ignorar nem transgredir o regime de direitos e garantias fundamentais que 
a Constituição da República assegura a qualquer pessoa sob investigação criminal ou processo penal”. 
Argumentou, ainda, que o acusado, enquanto sujeito de direitos e garantias, não pode ser equiparado a 
simples objeto de investigações, despojado da condição de sujeito e de “senhor de garantias indisponíveis, 
cujo desrespeito só põe em evidência a censurável (e inaceitável) face arbitrária do Estado, a quem não 
se revela lícito desconhecer que os poderes devem conformar-se, necessariamente, ao que prescreve o 
ordenamento positivo da República” (disponível em http://www.stf.jus.br, acesso em 13.11.2012, grifos e 
negritos originais mantidos). É o seguinte o teor da Súmula Vinculante que resultou deste debate: “É direito 
do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados 
em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de Polícia Judiciária, digam respeito 
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Sob a égide das garantias fundamentais vigentes, todavia, há uma tendência 

crescente de se impedir que os elementos extraídos da investigação ingressem em 

condição análoga à de prova no processo. Exatamente neste sentido é a redação proposta 

para o art. 168, caput, do Novo Código de Processo Penal, contida no PL 8.045/2010, em 

trâmite na Câmara dos Deputados, que alude à formação do convencimento judicial pelas 

“provas submetidas ao contraditório judicial”, deixando de fora as informações 

resultantes dos meios de investigação.697 Idêntico o posicionamento do direito italiano, 

cujo Codice di Procedura Penale vigente alçou à condição de provas apenas aqueles 

elementos obtidos na fase processual e em contraditório, excluindo-se a idoneidade dos 

meios de mera investigação à formação do convencimento judicial.698 

Cumpre, neste ponto, fazer um adendo sobre o empréstimo da “prova” 

advinda da fase de investigação preliminar no processo civil voltado à aplicação de 

sanções graves, como é o caso das ações de improbidade que versem fatos puníveis com 

a perda dos direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público. Nestas 

situações, em que a índole punitiva do processo é facilmente verificável, a incidência dos 

princípios que regem o processo penal punitivo atrai, por igual, a aplicação, para os 

elementos colhidos no inquérito civil, dos mesmos critérios adotados no inquérito penal. 

A similitude da gravosidade do processo ao réu, nestes casos, aproxima as ações de 

improbidade das ações penais condenatórias, devendo-se garantir ao réu civil 

compensações semelhantes àquelas asseguradas ao acusado em processo penal.  

Este paralelo se afigura razoável quando se tem presente que as diferenças 

mais significativas entre as limitações à persuasão racional nos processos civil e penal 

provêm do desequilíbrio estrutural da relação jurídica formada neste último processo. 

Para tanto é fundamental ressaltar que, no processo penal, tanto como nas ações civis 

públicas ajuizadas pelo Ministério Público e por pessoas jurídicas de direito público, o 

autor exerce verdadeiro poder de provar, amplamente respaldado no correlato poder de 

investigar, seja por meio do inquérito civil público (art. 129, III e VI, da Constituição 

Federal), seja mediante instauração de procedimento administrativo investigatório.  

                                                                                                                                            
ao exercício do direito de defesa.” Sobre o controle da lesividade dos atos de investigação, cf., ALVIM 
NETTO, José Manoel de. O controle judicial da legalidade da instauração de inquérito civil. In: MILARÉ, 
Édis. Ação civil pública após 25 anos.São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, pp. 111 e ss., em abordagem 
que bem se aplica aos inquéritos policiais e às CPIs.  
697 “Art. 168. O juiz formará livremente o seu convencimento com base nas provas submetidas ao 
contraditório judicial, indicando na fundamentação todos os elementos utilizados e os critérios adotados, 
resguardadas as provas cautelares, as não repetíveis e as antecipadas.” 
698 Cf., neste sentido, RICCI, Gian Franco. Prove penali e processo civile, op. cit., p. 854. 
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Oportunas, aqui, as reflexões de Flávio Luiz Yarshell,699 no sentido de que as 

garantias concedidas ao investigado em sede de inquérito policial são também aplicáveis 

ao sujeito que é alvo de inquérito civil. Analogamente ao que já se pacificou em sede de 

Comissão Parlamentar de Inquérito, o direito ao silêncio e à não autoincriminação devem 

incidir em toda sorte de investigações que digam respeito a fatos definidos como crimes, 

ainda que tais investigações sejam levadas a cabo em sede não-penal.700 

Pelas razões até aqui expostas, e tendo em vista a estrutura atualmente não-

contraditória do inquérito policial – e, de forma análoga, do inquérito civil destinado às 

ações extrapenais de índole punitiva –, o aproveitamento, pela sentença penal 

condenatória, das informações obtidas na fase pré-processual não se coaduna com o 

princípio do contraditório, compreendido na sua acepção mais ampla e correta, que exige 

a participação do réu na formação da prova. 

 
5.2. Síntese comparativa e conclusões parciais sobre tipicidade e atipicidade 

probatória nos processos civil e penal 

 

Em harmonia com a proposta deste trabalho,701 cumpre elucidar que a 

comparação ora efetuada se baseia numa visão crítica da prática argumentativa à luz dos 

princípios que orientam o garantismo no processo civil e no processo penal, a despeito 

das incongruências presentes na jurisprudência. 

                                                
699 Antecipação da prova sem o requisito da urgência e direito autônomo à prova. Op. cit., Capítulo 
IV, item 29, p. 151 e Capítulo V, item 44, p. 225. 
700 “1. Inaplicabilidade da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa ao inquérito policial, 
que não é processo, porque não destinado a decidir litígio algum, ainda que na esfera administrativa; 
existência, não obstante, de direitos fundamentais do indiciado no curso do inquérito, entre os quais o de 
fazer-se assistir por advogado, o de não se incriminar e o de manter-se em silêncio. 2. Do plexo de direitos 
dos quais é titular o indiciado – interessado primário no procedimento administrativo do inquérito policial - 
, é corolário e instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos, explicitamente 
outorgada pelo Estatuto da Advocacia – (L. 8.906/94, art. 7º XIV), da qual – ao contrário do que previu em 
hipóteses assemelhadas – não se excluíram os inquéritos que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do 
preceito legal resolve em favor da prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os interesses do 
sigilo nas investigações, de modo a fazer impertinente o apelo ao princípio da proporcionalidade.” (STF, 1ª 
Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, HC nº 90.232/AM, DJ 02/03/07. Em idêntico sentido: STF, 2ª Rel. 
Min. Cesar Peluso, HC 88.190/RJ, DJ de 06/10/06; STF, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, HC nº 
92.331/PB, DJ de 1º/08/08, entre outros, todos disponíveis em http://www.stf.jus.br, acesso em 
13.11.2012). 
701 Referimo-nos à utilização do “direito como integridade e a doutrina da prioridade local” como ponto de 
partida, referencial teórico deste trabalho (Capítulo I, retro). A partir dele, aborda-se o direito sob um viés 
prático-argumentativo, concernente ao modo como os princípios do direito processual civil e do direito 
processual penal influenciam as limitações à livre persuasão racional. 
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Buscou-se demonstrar que, por não serem estanques as fases do procedimento 

probatório, o princípio da liberdade das provas – que incide na fase de admissão – por 

vezes se confunde com o princípio da persuasão racional, atinente ao momento da 

valoração. 

Esta confusão conduz, algumas vezes, ao raciocínio equivocado de que, para 

alcançar a verdade, todas as provas úteis à decisão judicial sejam admissíveis e possam 

ser produzidas de qualquer forma. Num raciocínio distorcido, passa-se a crer que 

eventuais irregularidades relativas às provas atípicas, não tradicionais, irrituais e 

anômalas possam ser sanadas no momento da valoração da prova.  

Enquanto, no processo penal, o ranço inquisitório torna intolerável a 

invocação do livre convencimento ou da persuasão racional para o fim de admitir e 

produzir ilimitadamente quaisquer meios de prova, no processo civil, ao revés, há valores 

que se revelam determinantes, até certo ponto, para a aceitação deste “efeito sanatório” 

da livre persuasão. Neste, o principal argumento legitimador da produção de provas 

atípicas, irrituais e anômalas consiste no direito à prova, associado aos princípios da 

celeridade e economia processual.702 A possibilidade de produção de provas em 

inobservância aos preceitos legais expressos na lei processual produz efeitos diretos na 

valoração, já que o juiz deverá considerar tais circunstâncias no momento de atribuir peso 

aos elementos probatórios resultantes da provas atípicas, anômalas ou irrituais.  

Diversamente, a visão garantista do processo penal inibe a produção ilimitada 

de provas atípicas e não tradicionais, sempre que não for possível disciplinar de forma 

satisfatória o respectivo modo de produção. O mesmo ocorre com as provas irrituais e 

                                                
702 “Quanto maior for o âmbito de aproveitamento, no processo, das provas materialmente disponíveis - 
ainda que se trate de fontes probatórias objetivamente ou instrumentalmente atípicas, conquanto 
tecnicamente idôneas a concorrer para o acertamento da verdade dos fatos controvertidos, sem afrontar 
qualquer das vedações impostas para a tutela de direitos fundamentais da pessoa - tanto maior é o grau de 
efetividade das formas pelas quais se exercita o “direito à prova”, garantido por princípios constitucionais 
do “processo justo” como um pilar essencial dos poderes de ação e defesa.” (COMOGLIO, Luigi Paolo. Le 
prove, op. cit., Capítulo I, item 6, p. 60 - tradução livre. No original: “Quanto maggiore è l ambito di 
utilizzabilità nel processo delle prove materialmente disponibili - pur se tratti di fonti probatorie 
oggettivamente o strumentalmente atipiche, ma comunque tecnicamente idonee a concorrere 
all'accertamento della verità dei fatti controversi, senza intaccare alcuno dei divieti posti a tutela dei diritti 
fondamentali della persona - tanto maggiore è il grado di effettività delle forme con cui si esercita il 'diritto 
alla prova', garantito dai principi costituzionali del 'giusto processo' come un cardine essenziale dei poteri di 
azione e difesa.”). 
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anômalas.703 Há uma preocupação constante com a observância de limitações probatórias 

legais e constitucionais, sejam elas de caráter extrínseco ou intrínseco.  

O direito à não autoincriminação e as garantias que lhe são consectárias – 

especialmente o direito ao silêncio – , impedem a utilização desenfreada de técnicas não 

tradicionais no processo penal. Por isso, não se pode cogitar, como se faz no processo 

civil, de valorar o comportamento do acusado ou réu.704 Acentua-se também, no processo 

penal, a preocupação com a introdução de novas tecnologias que possam acarretar 

interferência excessiva na esfera privada do indivíduo ou ofender as garantias contra 

intervenções corporais e psíquicas.705 

No processo civil, a discussão acerca das provas decorrentes do progresso 

científico e tecnológico gira em torno da observância do contraditório;706 já o processo 

penal se dedica a um questionamento anterior, concernente à ausência de previsão legal 

dos métodos decorrentes da evolução tecnológica. Tal ocorre porque a destinação destes 

meios à persecução penal pode conduzir a sacrifícios individuais e sociais desmedidos, 

que somente podem ser impostos com observância do princípio da legalidade. Exige-se, 

                                                
703 Ennio Amodio aponta a subversão do sistema acusatório como principal problema gerado pela confusão 
entre liberdade de convencimento e liberdade na admissão e na produção da prova: “Com a liberdade de 
valoração tem sido de fato confundida e misturada uma visão diversa da liberdade na produção da prova, a 
qual se resume no poder do juiz de buscar e produzir ex officio elementos probatórios que extravasam o 
material trazido pelas partes. Liberdade de valoração e liberdade de produção desembocam então, na 
experiência do nosso processo penal, naquilo que se poderia definir como liberdade de admissão da prova, 
que se resolve no poder do magistrado de utilizar como fonte da decisão de quaisquer dados guarnecidos de 
força persuasiva, ainda que obtidos em violação a uma proibição legal (...).” (Libertà e legalità nella 
disciplina della testimonianza, op. cit., p. 311. No original: “Con la libertà di valutazione è venuto infatti a 
saldarsi ed a confondersi il diverso profilo della libertà di acquisizione della prova che si reassume nel 
potere del giudice di ricercare ed assumere ex officio elementi probatori al di là del materiale adoto dalle 
parti. Libertà di valutazione e libertà di acquisizione sfociano poi, nell’esperienza del nostro processo 
penale, in quella che potrebbe definirsi la libertà di ammissione della prova [...] che si risolve nel potere 
dell magistrato di uttilizzare come fonte della decisione qualsiasi dato fornito di forza persuasiva, ancorché 
raccolto in violazione di un divieto legislativo [...]”.)  
704 Sob esta perspectiva, o processo civil que versa direitos indisponíveis se encontra no meio caminho 
entre o processo civil que versa direitos disponíveis e o processo penal: não se cogita de uma vedação 
absoluta da interpretação do comportamento da parte, mas as presunções daí decorrentes, bem como as 
normas que estabelecem dispensa de provas, são consideravelmente atenuadas. Esta situação demonstra 
que a relevância do bem jurídico em jogo no processo é, sim, um fator importante - conquanto não seja o 
único - para a verificação das limitações à persuasão racional. Há, porém, outros aspectos determinantes, 
tais como, no processo penal, o direito ao silêncio e à não autoincriminação. 
705 Sem prejuízo de ser esta preocupação igualmente pertinente ao processo civil, no âmbito penal, algumas 
particularidades motivam um olhar mais atento a esta questão. Na prática penal, a utilização com as 
técnicas invasivas pelo Estado é motivada pelo correlato recrudescimento da utilização dos recursos 
tecnológicos e científicos para fins criminosos, que determina a necessidade de maior eficácia da 
persecução penal. Daí a constante necessidade de se analisarem tais métodos sob a perspectiva garantista, a 
fim de se evitar a transformação do suspeito ou acusado em verdadeiro objeto.  
706 O que não significa dizer que não haja preocupação com o respeito à dignidade humana; apenas se está a 
dizer que as técnicas violadoras desta garantia são mais incomuns no âmbito civil. 
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portanto, a limitação e regulamentação dos meios de prova invasivos pelo poder público, 

cuja utilização não é tão comum no processo civil. 

No que concerne às provas anômalas, o direito processual civil privilegia 

cada vez mais a preconstituição e a produção autônoma – e até privada – de provas. O 

processo penal, ao contrário, caminha para uma concentração cada vez maior da 

produção dos meios de prova no interior do processo e sob o crivo da oralidade,707 com a 

tendência de desprezar os meios de obtenção de prova produzidos sem contraditório e 

despidos da exigência da judicialidade.  

Ainda, no processo penal, a exigência do contraditório no momento da 

produção da prova está numa gradação de relevância superior, de modo que as limitações 

daí decorrentes não são de caráter puramente jurídico (contraepistemológicas), cuidando-

se de limitações intrínsecas, porque relacionadas ao método de apuração dos fatos. Mais 

do que nunca, no processo penal, “os meios legitimam os fins.”708 

Tenha-se presente que esta imbricação entre as limitações intrínsecas e 

extrínsecas impeditiva da admissibilidade das provas irrituais e anômalas é um traço 

distintivo do processo penal; no processo civil, ao revés, o direito à prova se sobrepõe a 

diversas limitações, inclusive às de ordem epistemológica, previstas expressamente na 

codificação.  

Com efeito, no processo penal as provas suspeitas – ou produzidas por 

métodos de duvidosa credibilidade – não devem sequer ser admitidas e, se o forem, estão 

despidas de validade e eficácia. Foi o que se demonstrou, por exemplo, quanto às provas 

produzidas em desprezo ao contraditório como método de conhecimento ou em 

desatendimento às formalidades exigidas na sua produção, como é o caso do depoimento 

escrito de testemunha e do reconhecimento irritual do acusado. 

                                                
707 Cf., sobre a perspectiva diversa da oralidade nos processos civil e penal, a comparação feita por Gian 
Franco Ricci (Prove penali e processo civile, op. cit., p. 857), que assinala a propensão do processo penal a 
valorizar este princípio, em contraste com a tendência do processo civil a não compreendê-lo como valor 
inderrogável.  
708 MALAN, Diogo. Processo penal do inimigo. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São. Paulo: 
Revista dos Tribunais; IBCCRIM, n. 59, Mar/Abr., p. 255. Nas palavras de Paolo Tonini: “As modalidades 
de produção estão predispostas de maneira tal a permitir ao juiz e às partes que valorem do melhor modo a 
credibilidade da fonte e do elemento de prova que é extraído da utilização do próprio meio.” (La prova 
penale. Milano: CEDAM, 2000, pp. 91-92). No original: “Le modalità di assunzione sono predisposte in 
maniera tale da permettere al giudice ed alle parti di valutare nel modo migliore la credibilità della fonte e 
l’attendibilità dell’elemento di prova che si ricava dall’esperimento del singolo mezzo.” 
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Diferentemente, no âmbito civil, as provas suspeitas podem e devem ser 

produzidas, ainda que sua admissibilidade seja expressamente vedada em lei, limitando-

se o juiz a valorá-las com a devida cautela. Neste sentido, a jurisprudência tem ampliado 

os casos de oitiva de testemunhas suspeitas, incapazes ou impedidas, dispensando-se a 

exigência estrita de que o fato não possa ser esclarecido de outra forma. 

A disparidade principiológica entre os dois processos é tamanha que se pode 

afirmar, de um lado, serem razoáveis as limitações implícitas no procedimento probatório 

penal, a ponto de funcionarem como óbices à utilização da prova produzida em 

inobservância a tais restrições, porque a falta de credibilidade daí proveniente pode 

macular as garantias do réu. Em contrapartida, constata-se a total ausência de 

razoabilidade às limitações legais opostas de maneira peremptória709 ao ingresso das 

provas suspeitas no processo civil, porquanto pautadas em preconcepções apriorísticas 

que somente podem ser confirmadas ou infirmadas no momento da valoração probatória, 

sob pena de redução do espectro do direito à prova.  

A propósito das provas emprestadas, são impostos, no processo penal, 

empecilhos jurídicos mais rigorosos à sua utilização. Esta postura decorre, de um lado, da 

necessidade de proteção da inocência, propiciando-se ao réu o direito à produção da 

prova no próprio processo em que é acusado, e, de outro, de uma razão de ordem 

epistemológica, consistente na menor aptidão da prova emprestada para servir a um 

processo diverso daquele em que foi produzida. A utilização da prova emprestada por 

razões de mera comodidade é inconcebível no processo penal. Do mesmo modo, a 

invocação da economia processual, mormente quando para relativizar as garantias do réu, 

é insuficiente à autorização do transporte da prova. Inadmissível, portanto, o empréstimo 

da prova obtida na fase de investigação preliminar de processo penal com réus diversos, 

sem o devido contraditório.  

Ressalvadas as hipóteses excepcionais de irrepetibilidade,710 no processo 

penal, a prova emprestada não pode ser admitida e produzida com supressão do 

                                                
709 Estas limitações não podem se consubstanciar em proibição à admissibilidade da prova; devem, ao 
contrário, funcionar como critérios de valoração, cuja incidência é apurada no caso específico (vide o que 
foi exposto no item 5.1.1, letra “e”, supra).  
710 Como explica Gian Franco Ricci, o critério da irrepetibilidade, previsto para o processo penal como 
parâmetro para autorizar a utilização, na fase processual, dos elementos colhidos sem contraditório nas 
fases preliminares, está ligado exclusivamente a exigências específicas deste processo. Tanto assim que 
“não seria errado observar que, em certos casos, a adoção, para fins probatórios, de um ato irrepetível no 
processo penal (p. exemplo, os produtos das investigações preliminares), pode conduzir a consequências 
muito mais nocivas que o uso, no processo civil, de provas produzidas num outro processo, ainda que 
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contraditório para a prova. No processo civil, não há se exige a impossibilidade de 

renovação da prova como requisito ao empréstimo, sendo satisfatória a realização do 

contraditório – por vezes mitigado – no processo originário. 

Assim vistas as coisas, é possível afirmar que, no processo penal, o ritualismo 

integra o direito à prova, no sentido de fornecer garantia da sua produção de acordo com 

os valores e princípios morais que orientam este processo. O direito processual civil, por 

seu turno, encontra na flexibilização das limitações probatórias jurídicas e extrajurídicas 

uma maneira de ampliar o direito à prova, ponderada, sempre, a necessidade de sua 

produção diante dos bens jurídicos sacrificados, e desde que preservados os direitos 

fundamentais de maior relevância.  

Portanto, no processo penal, o controle da racionalidade da persuasão do 

juiz é objeto de limitações jurídicas prévias, que impedem a introdução de provas 

despidas de garantias mínimas quanto à forma de produção e à credibilidade. No âmbito 

civil, tais limitações incidem em muito menor grau, ficando a cargo do juiz ponderar, a 

posteriori, o valor de cada prova, considerando o método utilizado na respectiva 

produção e eventuais dúvidas quanto à credibilidade da fonte.  

  

                                                                                                                                            
renováveis”. No original: “Non sarebbe sbagliato osservare che in certi casi l'impiego a fini probatori di un 
atto irrepetibile nel processo penale (ad. es. le acquisizione delle indagini preliminari), può portare a 
conseguenze maggiormente nocive dell'uso nel processo civile di prove raccolte in un altro processo, anche 
si rinnovabili.” (Prove penali e processo civile, op. cit., p. 897). A propósito deste crítico problema que 
assola o processo penal, Leonardo Greco aponta, com razão, para a necessidade candente de contraditório 
no inquérito policial, respaldada na Constituição Federal (art. 5º, LV) e ressalva quanto às provas 
irrepetíveis colhidas antes da identificação do suspeito ou indiciado, a impossibilidade de constituírem 
fundamentos essenciais de uma condenação (O princípio do contraditório, op. cit., pp. 77-78). 
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Capítulo VI 

 Ainda sobre as limitações à admissão e produção da prova:  

Reflexos da circulação da prova sobre a persuasão racional 

  
 

6.1. Aspectos controvertidos sobre a circulação da prova entre o processo 

civil e o processo penal 

 
6.1.1. A circulação da prova e os valores preponderantes no processo civil e 

no processo penal 

 
Pontuou-se, no estudo das provas anômalas,711 que, tanto no processo civil, 

como no processo penal, a competência absoluta do juízo não constitui pressuposto ao 

aproveitamento da prova; disso deflui que o fato de a prova ter sido produzida 

originariamente perante juízo de competência distinta daquele para o qual será 

transportada não inviabiliza seu aproveitamento. Por identidade de razão, o intercâmbio 

probatório entre processo civil e processo penal é, via de regra, permitido, sob as mesmas 

condições impostas à prova emprestada de um modo geral.712 

Neste capítulo, serão analisadas as orientações do processo civil e do 

processo penal acerca da admissibilidade da circulação probatória entre ambos, nos casos 

                                                
711 Vide itens 5.1.1, letra “c” e 5.1.2, letra “d”, supra. Em reforço ao exposto, vejam-se as lições de 
Leonardo Greco (Translatio iudicii e reassunção do processo. Revista de Processo. Vol. 166. 
Dezembro/2008, p. 11), demonstrando que o cerne da questão é a observância da garantia do processo 
justo: “Se todos os juízes são titulares do mesmo poder jurisdicional, o direito de acesso ao direito exige o 
máximo de aproveitamento possível dos atos praticados pelo juiz incompetente perante o juiz competente, 
bem como dos atos do procedimento inadequado no procedimento adequado, preservando-se os efeitos de 
direito processual e de direito material dos atos do juízo ou do procedimento primitivo viciado, na medida 
em que são compatíveis com as regras vigentes no juízo ou procedimento apropriados, servindo utilmente à 
mais ampla e efetiva tutela do direito material das partes”.  
712 Além da identidade de partes, de fato probando e da produção da prova em contraditório e da ausência 
de irregularidade no processo originário (pressupostos à admissão da prova emprestada), deve-se atentar 
para a necessidade de se observarem, no segundo processo, algumas condições (pressupostos à produção 
regular da prova emprestada), tais como: o traslado integral dos atos probatórios (v.g., dos quesitos 
periciais, do rol de testemunhas, etc.) para os autos do processo destinatário e a liberdade do juiz e das 
partes de produzirem provas sobre a prova emprestada. Quanto à valoração, como é sabido, o juízo 
destinatário não está adstrito à eficácia probatória atribuída à prova no juízo originário.  
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em que a produção da mesma prova diretamente no processo destinatário possa ser 

considerada ilícita.  

Na abordagem da tipicidade probatória,713 focalizou-se a prova ilícita no 

sentido da inobservância dos ditames processuais (prova ilegítima). Adverte-se, contudo, 

que não é possível traçar uma distinção estanque entre provas ilegais e provas 

ilegítimas,714 seja porque dificilmente a ofensa a normas de direito material e de direito 

processual é perpetrada de forma isolada, seja porque, para ambos os efeitos, a 

cominação imposta pelo ordenamento deve ser a da inadmissão, sempre que possível e 

razoável, da prova proposta, ou, ainda, a nulidade do ato de que resulte sua produção. 

Como consequência da nulidade do ato probatório, acredita-se que a utilização dos 

respectivos elementos para embasar a decisão fática acarreta a nulidade desta.715 

Além disso, não resta nenhuma dúvida de que a Constituição Federal tenha 

vedado ambas as espécies de ilicitude (art. 5º, LVI), devendo ressaltar-se a peculiaridade 

de que, quanto às provas ilegítimas, no processo civil a vedação cede mais facilmente 

ante outros princípios de status constitucional. Por outro lado, como já se antecipou,716 

qualquer que seja a espécie da ilicitude probatória cometida no processo penal, não 

                                                
713 Capítulo V, supra. 
714 Trata-se, como salientado precedentemente, de separação feita por Pietro Nuvolone (Le prove vietate nel 
processo penale nei paesi di diritto latino, op. cit., passim). 
715 José Carlos Barbosa Moreira (A Constituição e as provas ilicitamente obtidas. Temas de Direito 
Processual: sexta série. Saraiva: Rio de Janeiro, 1997 p. 114-115), com esteio no entendimento do STF, 
assevera que a prova ilícita somente irá acarretar a nulidade da decisão se foi utilizada como único ou 
principal fundamento da decisão. Se, ao contrário, o juiz invoca outras razões de decidir, suficientes para 
manter o julgamento, não haveria nulidade. Esta é a opinião majoritária, como se extrai do relato 
jurisprudencial do autor: “O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou mais de uma vez nesse sentido. Ao 
julgar o Habeas Corpus nº 69.079, em 17-3-1992, considerou despicienda a irregularidade na confissão do 
réu, desde que fundada a condenação noutras provas. Em acórdão de 31-3-1992, no Habeas corpus nº 
69.209, decidiu que, em iguais circunstâncias, não se deve anular a sentença unicamente por figurar, entre 
os elementos submetidos à apreciação do julgador, fita magnética que se alegava ter sido ilegalmente 
gravada.” (idem ibidem). Em sentido diametralmente oposto - opinião com a qual se concorda - , Danilo 
Knijnik anota que não há como identificar, na motivação da decisão, os elementos de prova que tenham 
sido determinantes na formação de seu convencimento. Ampara-se o autor na premissa de que os planos de 
admissibilidade e valoração da prova são etapas diversas – mas nem por isso estanques – do procedimento 
probatório; contudo, os vícios porventura ocorridos na etapa anterior – admissibilidade de prova ilícita – 
podem contaminar a valoração – e, inclusive, o livre convencimento. Para Knijnik, a manutenção do 
resultado da prova obtido a partir de um elemento de prova ilícita, a pretexto de que tal resultado seria 
corroborado pelas demais provas dos autos, deixa margem a um decisionismo judicial indevido. Segundo 
ele, seria arbitrário que o Tribunal tentasse atribuir com exatidão a força probatória de cada elemento na 
formação do juízo de primeiro grau. (KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio 
de Janeiro: Forense, 2007, pp. 23-24). 
716 Item 1.2.5, supra. 
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poderá ser afastada no caso concreto para assegurar a observância de outro direito 

fundamental se o for em prejuízo do réu.717 

Estas premissas, já assentadas no curso deste trabalho, e praticamente 

pacificadas na jurisprudência, sinalizam os primeiros problemas que poderão surgir no 

transporte da prova de um processo civil para um processo penal.  

Imagine-se uma hipótese de produção, no processo civil, de prova que, em 

tese, seria considerada ilegítima, mas que, numa ponderação de valores ou juízo de 

proporcionalidade, são tidas por admissíveis no caso específico, em prol da economia 

processual e do bem jurídico tutelado pela produção da prova. O que aconteceria se os 

elementos de prova decorrentes desta situação de afastamento in concrecto da ilicitude 

fossem transportados para o processo penal, em prejuízo do réu? É possível afirmar que 

o fato de a prova já ter sido produzida, licitamente, no processo civil, sana todos os 

vícios que, eventualmente, existiriam caso tivesse sido originariamente admitida no 

processo penal? Incidiria, neste caso, o argumento de que o bem jurídico protegido com 

a vedação da prova já teria sido violado e que, portanto, a proibição da circulação da 

prova nenhum efeito produziria no sentido de restabelecê-lo?  

Por ora, objetemos apenas, em resposta a estas indagações provocativas, que 

admitir o transporte da prova equivaleria a ignorar por completo a vedação que incide 

especificamente no processo penal, o que poderia ocasionar a proposição de provas 

admissíveis no juízo cível com o objetivo deliberado de transportá-las para o juízo 

criminal, no qual não poderiam ter sido produzidas originariamente. A simples 

possibilidade de produção da prova cível para, num desvio de sua finalidade, aproveitá-la 

no juízo criminal, já se afigura bastante para desautorizar o transporte.718 Outras 

proposições, que confirmam ou desconstroem esta tese, serão enfrentadas mais adiante. 

                                                
717 De maneira excepcional, discrepando da jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal e 
relativizando, com base no princípio da proporcionalidade, a regra contida no art. 5º, inciso, XII, da CF, 
para permitir a quebra do sigilo epistolar em benefício da sociedade: “A administração penitenciária, com 
fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, 
pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no art. 41, parágrafo único, da Lei 
n. 7.210/84, proceder a interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula 
tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas 
ilícitas.” (STF, 1ª Turma, HC 70.814 -5/SP, Relator Min. Celso de Mello, disponível em 
http://www.stf.jus.br, acesso em 7.11.2012). 
718 O desvio de finalidade é um forte argumento contrário à tese da circulação irrestrita de provas que 
possam ser consideradas ilícitas no contexto do processo destinatário. Danilo Knijnik explora o tema à luz 
da teoria norteamericana da “bandeja de prata” (KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e 
tributário, op. cit., pp. 80-81), advinda de uma discussão sobre a possibilidade de utilização, nas cortes 
estaduais, de provas obtidas por agentes federais em violação às leis estaduais protetivas de liberdades 
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Em contrapartida ao tratamento peculiar conferido pelo processo civil à 

prova ilegítima, tem-se a permissão excepcional da utilização de métodos de 

investigação e de meios de prova mais invasivos (provas privilegiadas ou excepcionais), 

destinados exclusivamente à persecução penal. A eficiência desta persecução depende da 

invasão, pelo Estado, na esfera jurídica dos indivíduos, o que, por vezes, se justifica em 

virtude da suposta relevância do bem jurídico protegido pelo processo penal. Mais 

importantes do que esta justificativa, porém, são as compensações oferecidas ao sujeito 

que é alvo da persecução criminal, cujas garantias processuais buscam minimizar os 

sacrifícios que lhe são impostos. A proteção do estado de inocência e seus consectários, 

como o in dubio pro reo, o ônus unilateral da prova imposto à acusação, o direito ao 

silêncio e à não autoincriminação, a garantia de autodefesa e de defesa técnica, o direito 

ao confronto, são, certamente, fatores que se contrapõem ao poder investigativo do 

Estado. Ainda, é de se enfatizar que os meios de prova e os meios de obtenção de prova 

invasivos são expressamente previstos em lei ou na Constituição, e devem ser regulados 

de maneira pormenorizada.  

                                                                                                                                            
individuais. Atualmente, explicam Bloom e Massery (Accounting for federalism in state courts: exclusion 
of evidence obtained lawfully by federal agents. University of Colorado Law Review, vol. 79, 2008, p. 
384), a polêmica se intensificou diante das inúmeras “concessões” que a legislação e as cortes federais têm 
feito aos agentes da persecução penal na luta contra o terrorismo. Concomitantemente, os Estados têm 
reforçado cada vez mais a proteção do indivíduos contra atos arbitrários do Poder Público. Após muita 
controvérsia, o direito norteamericano passou a aceitar o ingresso, nas Cortes Federais, de provas obtidas 
por agentes federais ou estaduais em violação às leis do Estado (“silver platter doctrine”) ; remanescem, 
contudo, dúvidas sobre a possibilidade reversa (“reverse silver platte doctrine”), de as Cortes Estaduais 
aceitarem provas produzidas por agentes federais em violação às leis do Estado. Disso resulta a seguinte 
construção, expressiva do questionamento atual acerca da “doutrina da bandeja de prata”: “Um tribunal 
federal deve aplicar a lei federal quando se trata de um funcionário federal, independentemente da lei do 
Estado em que está situado. Um tribunal federal que esteja lidando com um funcionário do Estado deve se 
comportar da mesma forma. O que é menos claro é como um tribunal estadual deve tratar um funcionário 
federal que tenha obtido provas, em consonância com os termos da lei federal, mas em violação à lei 
estadual. Este problema é muitas vezes referido como a questão do ‘efeito reverso da bandeja de prata.’ 
[‘Bandeja de prata’ reporta-se à ideia de um oficial estadual oferecendo prova a um funcionário federal.]” 
No original: “A federal court must apply federal law when dealing with a federal official regardless of the 
law of the state in which it is sitting. A federal court dealing with a state official must behave similarly. 
What is less clear is how a state court can treat a federal official who obtained evidence in accordance with 
federal law, but in violation of state law. This problem is sometimes referred as the ‘reverse silver platter’ 
issue. [‘Silver platter refers to a state official handling over evidence to a federal official.].” De acordo com 
Danilo Knijnik, o direito brasileiro não acolhe esta doutrina, em qualquer de suas versões. Para ilustrar o 
que afirma, este autor invoca o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consignado no julgamento do 
RE 251.445 acerca da impossibilidade de ingresso de fonte de prova furtada por particular (Decisão 
Monocrática, Rel. Min. Celso de Mello, j. 21.6.2000, disponível em http://www.stf.jus.br, acesso em 
22.11.2012), o que traduz uma rejeição à versão privada da doutrina da bandeja de prata. Destes 
argumentos pode-se extrair uma preocupação com o desvio de finalidade no aproveitamento de provas 
produzidas noutro processo. Cabe ressaltar, porém, que, como se demonstrará nas notas subsequentes, este 
entendimento não é pacificamente aplicado. Além disso, é importante ressaltar que a polêmica criada pela 
teoria da bandeja de prata não se dirige exclusivamente à discussão sobre a finalidade das proibições, mas 
está também estreitamente relacionada a questões peculiares do federalismo norteamericano. 
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Trata-se de situação diversa daquela que ocorre no processo civil, com o 

afastamento in concrecto da prova ilícita; no processo penal, a prova invasiva não tem 

como pressuposto um juízo concreto de ponderação ou proporcionalidade, ela é 

autorizada de forma excepcional pela lei, a partir de previsão genérica e abstrata. Assim 

ocorre, por exemplo, com as interceptações telefônicas e com as informações obtidas 

durante a atuação - polêmica - do agente infiltrado.719 

É certo que os mesmos questionamentos formulados quanto ao transporte da 

prova “ilícita” do processo civil para o processo penal são aplicáveis à hipótese de 

provas invasivas, admitidas e produzidas licitamente no processo penal, virem a ser 

transportadas para o processo civil, no qual, originariamente, não seriam admitidas. E, 

também neste ponto, incide o risco já mencionado de que os meios de prova e os meios 

de obtenção de prova invasivos sejam produzidos no processo penal de maneira 

oportunista, com a finalidade precípua de se transportar o resultado probatório para o 

processo civil. 

Estas observações iniciais convergem para a tese proposta, de que a análise 

do problema da admissão e produção da prova emprestada entre os processos civil e 

penal, bem como da respectiva valoração, deve ser empreendida sob o enfoque dos 

princípios que regem a admissão, produção e valoração da prova em cada um dos 

processos. 

De forma sintomática, Gian Franco Ricci, que estudou a relação entre provas 

penais e processo civil no início da década de 1990, alertou para a necessidade de 

revisitação do tema à luz dos princípios regentes do novo processo penal, à época 
                                                
719 A infiltração de agentes foi introduzida no ordenamento positivo brasileiro pela Lei nº 10.271/2001, que 
alterou a Lei nº 9.034/1995 (Lei do Crime Organizado, art. 2º, V). Também está prevista na Lei nº 
11.343/2006 (Lei de Drogas, art. 53, I). Para uma visão descritiva e crítica do agente infiltrado no direito 
brasileiro, consulte-se: SÉRGIO SOBRINHO, Mário. O crime organizado no Brasil. In: FERNANDES, 
Antonio Scarance, ALMEIDA, José Raul Gavião de, e MORAES, Maurício Zanoide de. Crime 
organizado (aspectos processuais). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pp. 30-64; VIEIRA, Renato 
Stanziola. “Agente infiltrado”. Estudo comparativo dos sistemas processuais penais português e brasileiro 
(ou a imprescindibilidade da tipicidade processual como requisito da admissibilidade dos meios de pesquisa 
de prova em processo penal). Revista brasileira de ciências criminais. Vol. 87, novembro de 2010, pp. 
188 e ss.. A distinção conceitual entre agente infiltrado, agente provocador e agente encoberto, na doutrina 
e jurisprudência portuguesas, bem como na Corte Europeia de Direitos do Homem, é abordada por Isabel 
Oneto (Agente infiltrado. Contributo para a compreensão do regime jurídico das acções encobertas. 
Coimbra: Coimbra, 2005, pp. 123-127), com remissões bibliográficas. Ainda no direito português, Manuel 
Augusto Alves Mereis aponta para os riscos da infiltração, considerado “método relativamente proibido”: 
“O que é imoral (...) é o facto de ser o suspeito a, involuntariamente, produzir prova da sua própria 
condenação (...). Isto visto, é uma verdade irrefutável que a atividade de infiltração implica a 
secundarização de certos direitos fundamentais, constituindo-se um meio menos transparente e aplaudido 
de obtenção de provas.” (O regime das provas obtidas pelo agente provocador em processo penal. 
Coimbra: Almedina, 1999, Capítulo II, pp. 171-172).  
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corporificados no então recém promulgado Codice di Procedura Penale, de 1988. 

Alinhada às modificações no plano dos direitos humanos internacionais, a codificação 

nova introduziu no ordenamento italiano uma abordagem mais garantista do direito 

probatório.720 Este movimento é observado também no direito brasileiro, em que, 

gradativamente, as reformas legislativas, projetos e renovações doutrinárias esboçam 

identidade principiológica.  

Cumpre analisar até que ponto este novo panorama autoriza a circulação da 

prova entre os dois processos com o objetivo de ampliar o material probatório e, por via 

indireta, propiciar maior abrangência à liberdade de convencimento judicial. Mais ainda: 

é importante questionar se este pretexto está afinado com a proteção dos direitos 

humanos e fundamentais. 

Inserem-se nesta discussão os questionamentos de Ricci721 acerca da 

admissibilidade, no processo civil, da prova emprestada produzida na fase de 

investigação preliminar de um processo penal. Em consonância com a nova filosofia 

probatória, como se sabe, os elementos de informação extraídos nesta fase resultam, em 

sua maioria,722 de meios de investigação e, não, de meios de prova propriamente ditos. 

Daí a tendência, já noticiada,723 de não se os admitir na fase processual, exceto para 

permitir o juízo de admissibilidade da denúncia.  

Por isso mesmo, poder-se-ia sustentar que a importação destes elementos de 

informação para o processo civil, salvo nas hipóteses extremas em que a prova se revele 

irrepetível e em que não tenha sido possível – por justificada razão – a produção 

antecipada de provas, seja igualmente nociva. Observe-se, ainda, que, se os meios de 

investigação tiverem sido produzidos mediante contraditório, ainda que sem a presença 

do juiz, com as garantias inerentes ao direito à prova, não há óbice a que se proceda ao 

empréstimo para o processo civil.724 

Todavia, o transporte das limitações à utilização das informações resultantes 

dos meios de investigação no processo penal pode acarretar um sacrifício extremo ao 

direito à prova no processo civil. 

                                                
720 Prove penali e processo civile, pp. 853-854. 
721 Prove penali e processo civile, op. cit., p. 867. 
722 Excepcionam-se, entre nós, as perícias irrepetíveis e as provas produzidas em caráter cautelar, 
preferivelmente de forma contraditória. 
723 Itens 2.1.4 e 5.2, supra. 
724 RICCI, Gian Franco. Prove penali e processo civile, op. cit., pp. 889-892. 
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Com efeito, quando se trate de métodos não invasivos ou privilegiados, há 

que se indagar se as restrições impostas ao processo penal são também consentâneas com 

o processo civil. E, via de regra, não o serão, pela simples razão de que nesta sede 

privilegia-se o direito à admissão e à produção da prova, suprindo-se a ausência de 

contraditório - na medida em que esta for tolerável725 - no momento da valoração. A 

prova é admitida; porém, seu valor é abrandado.  

Por isso, em se tratando de prova que seria considerada lícita se produzida no 

processo civil destinatário, não há, em princípio, razão para vedar o empréstimo advindo 

do processo penal, mesmo que proveniente de meios de mera investigação. Como 

explica Gian Franco Ricci,726 a distinção em fases que caracteriza o processo penal e o 

princípio geral de que os elementos extraídos de uma fase não devem ser transferidos às 

demais estabelecem um outro princípio, que o autor denomina relatividade da prova 

penal. Este princípio determina que restrição da eficácia de determinados elementos a 

fases específicas do processo é dependente de uma escolha do legislador que somente é 

válida no âmbito do processo para o qual é instituída. 

Não se pode afirmar, de antemão, que os conhecimentos que não podem ser 

considerados numa fase do processo penal também não poderão sê-lo fora dele. Isso 

ocorre porque as limitações inerentes aos meios de investigação foram instituídas com 

base nos princípios vigentes no processo penal, e não guardam qualquer relação com o 

problema da transferência da prova entre processos diversos. Diante disso, em se 

tratando de provas que seriam consideradas lícitas no processo civil destinatário, a 

questão a que se deve atentar não é tanto o problema da transferência das informações, 

mas o da eficácia probatória que lhes é atribuída.727 Uma vez mais, constata-se que, no 

processo civil, o direito à prova justifica o ingresso de uma vasta gama de material 

probatório, transferindo os problemas atinentes a eventuais irritualidades e ao descrédito 

da prova para o momento da valoração.  

Não se perca de vista, contudo, que, por mais que se reconheça a 

preponderância do princípio da economia processual nos processos não-penais, deve-se 

                                                
725 A tolerância de que aqui se cogita está baseada na proporcionalidade do sacrifício ao contraditório, 
concretamente justificada pela ampliação do direito à prova e pela satisfação do princípio da economia 
processual. 
726 Prove penali e processo civile, op. cit., p. 891. 
727 RICCI, Gian Franco. Prove penali e processo civile, op. cit., p. 891, para quem as informações 
importadas do processo penal para o processo civil, qualquer que seja a fase em que produzidos, deverão 
ter o valor de “argumento de prova” (Prove penali e processo civile, op. cit., p. 895). 
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prevenir o sacrifício extremo do contraditório que os meios de obtenção de prova 

ocasionam num e noutro processo. Ainda assim, hão de ser consideradas, na análise de 

eventual violação intolerável ao contraditório, as discrepâncias marcantes de atuação 

deste princípio num e noutro processo, já que “o fato de terem sido respeitados o 

contraditório e o princípio da defesa no processo penal nada tem a ver com o respeito ao 

contraditório no processo civil.”728  

Bem por isso, não se concebe, via de regra, que algumas provas, produzidas 

no processo civil em contraditório mitigado, sejam importadas para o processo penal, em 

detrimento dos direitos do acusado. Nestes casos, o intérprete se depara com provas 

admitidas e produzidas no âmbito civil como lícitas, mas consideradas ilícitas quando 

transportadas para o processo penal.  

A forma distinta pela qual os princípios atuam no procedimento probatório 

nos processos civil e penal já foi alvo das reflexões introdutórias deste trabalho729 e 

auxiliará na fixação de parâmetros para a circulação probatória nas linhas que seguem.  

 

6.1.2. Parâmetros para a circulação probatória entre os processos civil e 

penal 

 

Para abordar os aspectos controvertidos da circulação de provas sob o prisma 

das provas ilícitas, é preciso, antes, tecer algumas considerações sobre os parâmetros que 

guiarão esta análise.  

 O ponto de partida da abordagem que ora se inicia será a tese de Maria 

Cristina Vanz acerca da importância das características estruturais dos diversos 

processos para fins de circulação probatória.730  

De um modo amplo, explica Vanz, o empréstimo da prova possui 

fundamentos jurídicos e metajurídicos, cujas raízes remontam à doutrina oitocentista.  

Entre os fundamentos jurídicos, destacam-se os principais, consistentes na 

propalada unidade de fins da jurisdição – elo entre os processos civil e penal – e na 

adoção, em ambos os processos, do princípio do livre convencimento. Ainda, de forma 
                                                
728 RICCI, Gian Franco. Prove penali e processo civile, op. cit., p. 893. 
729 Capítulo I, supra. 
730 La circolazione della prova nei processi civili. Milano: Dott. A. Giuffrè, 2008. 
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mais específica, a incidência do princípio do contraditório na produção da prova nestes 

processos aponta para a legalidade da circulação probatória.731  

Conquanto convincentes, estes argumentos são genéricos, e apenas 

desvendam um aspecto do complexo fenômeno que é o intercâmbio probatório.  

Os fundamentos metajurídicos à circulação da prova entre processos diversos 

servem para reforçar os jurídicos. O perfil ético desempenha, neste panorama, um papel 

primário. O raciocínio é o seguinte: tendo a prova o objetivo de demonstrar a verdade 

dos fatos, e considerada a relação intrínseca entre verdade e justiça, desvela-se uma 

aversão – de cunho psicológico – à ideia de se rejeitar uma prova que possa contribuir 

para o fenômeno demonstrativo, ainda que esta tenha sido realizada em âmbito 

processual diverso.732 Este argumento não está isento de objeções, porquanto, como 

exemplifica a própria autora, não se pode admitir, v.g., o aproveitamento de fatos 

estabelecidos na celebração de transação penal – que prescinde de dilação probatória –  

para fins de instruir um processo civil.733  

A partir destas considerações, já é possível vislumbrar algumas objeções à 

tese generalista do aproveitamento de provas fundada na unidade jurisdicional, no livre 

convencimento e no valor ético desempenhado pela busca da verdade no processo.  

Com efeito, a insuficiência e fragilidade teórica destes fundamentos, 

genericamente expostos, são denunciadas por Vanz, com apoio na doutrina de Ludovico 

Mortara734. Quanto à unidade da jurisdição, esclarece que ela não afasta a diferença 

orgânica entre os processos diversos e, especificamente no âmbito probatório, que não há 

unidade de valor jurídico atribuído à prova.  

A propósito deste último aspecto, já se abordou, por exemplo, o tema das 

provas suspeitas no processo civil,735 cujas regras correlatas são muito diversas daquelas 

                                                
731 La circolazione della prova nei processi civili, op. cit., Capítulo I, pp. 6-7. 
732 La circolazione della prova nei processi civili, op. cit., Capítulo I, pp. 7-8 e p. 9, onde se lê: “Afirmar 
que uma prova - talvez a única - não possa contribuir ao processo demonstrativo da verdade porque 
recolhida num âmbito processual diverso pode, de fato, parecer a muitos uma escolha hipócrita, contrária a 
princípios éticos, mais até do que jurídicos” (tradução livre. No original: “Affermare que una prova - 
magari l’unica - non possa contribuire al processo dimostrativo del vero, perché raccolta in un diverso 
ambito processuale, può, di fatto, apparire a molti una scelta ipocrita, conttraria a principi etici, prima 
ancora che giudici”). 
733 La circolazione della prova nei processi civili, op. cit., Capítulo I, p. 9-10, e nota de rodapé nº 19. 
734 Commentario del codice e delle leggi di procedura civile. Terza edizione. Vol. I, Milano: Dottor 
Francesco Vallardi, 1905, pp. 878 e ss.. 
735 Item 5.1.1, letra “e”, supra.  
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pertinentes ao processo penal.736 Ainda a título ilustrativo, é sabido que a eficácia 

conferida à confissão no juízo cível é totalmente diversa daquela que lhe é conferida no 

juízo penal.737  

Quanto ao fundamento do livre convencimento, é despiciendo notar que a 

vagueza e generalidade da expressão não se mostram suficientes para autorizar o 

empréstimo de toda e qualquer prova. Em primeiro lugar, porque liberdade de convicção 

não se confunde, como tantas vezes assinalado, com liberdade dos meios de prova. 

Segundamente, pois nem o livre convencimento nem a liberdade dos meios de prova 

podem ser dissociados do contexto em que praticados: a prova é admitida, produzida e 

valorada de acordo com o caso concreto e à luz das exigências a ele adaptadas. Por isso, 

o transporte para outro contexto, que extrapole a realidade em que foi produzida a prova, 

é muito mais complexo do que possa parecer, sendo equivocado o argumento puro e 

simples do livre convencimento como autorizativo deste proceder.  

Do ponto de vista da finalidade da prova, deve-se contrapor à visão 

demonstrativa a concepção persuasiva da prova, com as limitações dela decorrentes, já 

que “a busca da verdade necessita de um ponto de equilíbrio respeitoso dos direitos de 

defesa”,738 sendo certo que a disciplina probatória não pode ser fruto de valorações 

puramente jurídicas; é ponto de encontro entre aspectos lógicos, éticos e institucionais.739 

A interpretação que se confere às ideias de Vanz é a de que o direito  à prova 

e, no caso específico, o conceito de jurisdição, compreendidos em sua amplitude, não são 

suficientes para a solução do problema do intercâmbio probatório entre processos. 

Menos ainda quando esta amplitude se baseia na invocação, pura e simples, de 

fundamentos ultrapassados, sem levar em conta a realidade atual dos processos civil e 

penal.  

                                                
736 Item 5.1.2, supra, em que se demonstra que até as causas de descrédito da prova são diversas numa e 
noutra sede. 
737 Podem ser registradas raríssimas exceções, como é o caso, noticiado por Antonio Scarance Fernandes 
(Tipicidade e sucedâneos de prova, op. cit., pp. 23), dos crimes puníveis com pena de prisão até cinco anos 
no ordenamento português. Para estes crimes, a confissão integral e sem reservas implica a renúncia à 
produção de prova relativa aos fatos imputados e a consequente consideração destes como provados, 
disciplina que se aproxima do processo civil. 
738 VANZ, Maria Cristina. La circolazione della prova nei processi civili, op. cit., Capítulo I, pp. 11-12. 
739 Idem ibidem. 
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Traçando-se um paralelo da teoria de Vanz com o referencial teórico adotado 

neste trabalho, a concepção do direito como integridade740 não fundamenta 

satisfatoriamente a circulação da prova. É preciso recorrer a argumentos mais 

específicos, determinados pela doutrina da prioridade local, para a elucidação das 

características dos processos civis e penais. 

Neste particular, a autora aponta para a relação entre o intercâmbio 

instrutório e as características essenciais dos processos,741 alertando para a necessidade 

de se analisarem as características estruturais do processo em que se originou a prova e 

do processo a que ela se destina como prova emprestada, a fim de verificar a 

possibilidade ou não de reaproveitamento do material probatório. Abordando a questão 

sob o prisma do processo civil como destinatário da prova emprestada, Vanz desvenda a 

ideia geral de que o principal requisito à transferência da prova entre procedimentos 

distintos – ou entre jurisdições diversas – é a compatibilidade das características dos 

processos entre os quais a prova deve circular.742  

Tendo presente o fato de que cada processo impõe limites mais ou menos 

restritivos à atividade instrutória, no mais das vezes estabelecidos em função da situação 

substancial tutelada, é preciso que o empréstimo da prova respeite tais limitações, sob 

pena de comprometer o equilíbrio da relação jurídica processual.  

Desta forma, não é propriamente a natureza do bem jurídico em jogo em 

cada um dos processos que restringe as possibilidades de circulação probatória, mas as 

peculiaridades processuais dela decorrentes. Com efeito, o que parece determinante para 

o devido exercício do direito à prova, nesses casos, é identificar as peculiaridades 

relativas a cada instrução, iniciando, é claro, pelo bem jurídico tutelado, mas tendo em 

mente, sobretudo, aspectos estritamente processuais, tais como: a estrutura da relação 

jurídico-processual, os poderes do julgador, as regras de distribuição ou atribuição do 

ônus probatório, as limitações à admissibilidade e à produção dos meios de prova e de 

investigação, a eficácia que lhes é atribuída, bem como o padrão de constatação exigido 

para a formação do convencimento judicial. 
                                                
740 DWORKIN, Ronald. O império do direito, op. cit., passim. Cf. o Capítulo I, que tratou do referencial 
teórico deste trabalho. 
741 La circolazione della prova nei processi civili, op. cit., Capítulo VI, pp. 240-315. 
742 La circolazione della prova nei processi civili, op. cit., Capítulo VI, pp. 240-315. Em raciocínio mais 
amplo, que se compatibiliza plenamente com a tese aqui defendida, Leonardo Greco (Translatio iudicii e 
reassunção do processo, op. cit., pp. 11-13) propõe, com base na jurisprudência italiana sobre a translatio 
iudicii, o aproveitamento de atos processuais praticados por juiz incompetente, desde que observadas as 
garantias do juízo adequado.  
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No intuito de ilustrar estes critérios, Maria Cristina Vanz traz à tona o 

parâmetro da regra do Codice di Procedura Penale que regula a eficácia do julgado 

penal no âmbito civil: esta eficácia está submetida, de acordo com art. 654 do citado 

Código743, à condição de que a lei civil não imponha restrições à prova. Conquanto não 

se trate de regra relativa ao transporte da prova – mas à eficácia do julgado –, o fato é 

que tal limitação foi criada com o escopo de desencorajar a manipulação do processo 

penal com o objetivo de elidir regras probatórias mais restritivas, eventualmente vigentes 

do contexto civil. Evita-se, com isso, que a via jurisdicional penal seja escolhida para, 

em situações específicas, atingir finalidades fraudulentas. 

À primeira vista, o argumento de que exigências impostas à prova 

emprestada estariam satisfeitas com a produção originária da prova em contraditório 

pode parecer convincente. Olvida-se, todavia, que a prova emprestada preserva, na sua 

essência, a natureza do meio de prova (ou do meio de investigação) pelo qual foi 

produzida. E, na transferência probatória entre diferentes espécies de processo, a 

verificação destas exigências pode se implementar de maneira díspar. 

Não constitui dado novo o fato de que a diversidade estrutural da instrução 

probatória seja muitas vezes modulada em função de exigências distintas dos processos 

civil e penal. E, como já se pontuou, enquanto o processo civil privilegia o princípio da 

economia processual e o direito à prova – corporificado, nesta sede, na maior 

abrangência possível da admissibilidade dos meios probatórios –, o direito processual 

penal erige a observância do procedimento em contraditório como critério quase 

absoluto para assegurar as garantias do réu e a credibilidade da prova. 

Estas diferentes ideologias repercutem diretamente no intercâmbio 

probatório entre processo civil e penal. Evidencia-se, aqui, a confluência entre as 
                                                
743 “Art. 654. Eficácia da sentença penal de condenação ou de absolvição em outros processos civis ou 
procedimentos administrativos. 1. Contra o acusado, a parte civil e o responsável civil que tenha intervindo 
no processo penal, a sentença penal transitada em julgado, de condenação ou absolvição, proferida após o 
dibattimento tem força de coisa julgada no juízo civil ou administrativo, quando se controverte um direito 
ou um interesse legítimo cujo reconhecimento dependa do acertamento dos mesmos fatos materiais que 
foram objeto do processo penal, desde que os fatos acertados sejam considerados relevantes para a sentença 
penal e que a lei civil não imponha limitações à prova da posição subjetiva controversa” (tradução livre). 
No original: “Art. 654. Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o 
amministrativi. 1. Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito 
o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione 
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando 
in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende 
dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati 
siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla 
prova della posizione soggettiva controversa.” 
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diversas espécies de limitações probatórias incidentes na formação do convencimento 

judicial. Estas limitações existem umas em função das outras, encerrando um feixe de 

normas concatenadas e equilibradas entre si. Não se pode conceber a análise do 

transporte de provas sem conhecê-las previamente, traçando um comparativo entre as 

restrições existentes em cada sede, a fim de perquirir se tais restrições permitem o 

ingresso da prova emprestada. 

Assim, o transporte da prova produzida no processo civil para um processo 

penal deverá ser precedido da análise do modo como foi produzida a prova, levando-se 

em conta as consideráveis mitigações ao contraditório que possam ter ocorrido naquela 

sede.744 Não se pode, por exemplo, conceber o empréstimo, para o processo penal, de 

declaração escrita de testemunha sob esta forma admitida no processo civil. Sendo esta 

testemunha da acusação, o transporte da prova para o processo penal acarretaria ofensa 

ao contraditório e ao direito ao confronto. De forma análoga, afronta o contraditório – 

para efeitos do direito processual penal – o aproveitamento da prova testemunhal 

realizada num juízo de índole não criminal, no qual o juiz tenha conduzido integralmente 

a inquirição, e em que as partes tenham espontaneamente se abstido de formular 

quaisquer perguntas. Afigura-se, também, violador da ampla defesa – especificamente do 

direito à não autoincriminação –, o ingresso, no processo penal, de termo de depoimento 

pessoal em que figure como testemunha o acusado criminalmente, mormente se tal 

depoimento tangencia circunstâncias que possam conduzir à prova da autoria e 

materialidade do crime. Ainda mais grave seria a hipótese em que se verificasse, no 

depoimento pessoal, a confissão ficta; vindo o depoente a ser réu no processo penal, o 

transporte da prova acarretaria, igualmente, ofensa à ampla defesa, à presunção da 

inocência e ao direito ao silêncio. Sequer um depoimento que contenha a confissão 

expressa poderia ser validamente transportado do processo civil para o processo penal 

em que o confitente seja réu, devido à ausência de comunicação sobre o direito ao 

silêncio.745  

                                                
744 Em reforço às afirmações e exemplos do texto, invoca-se o argumento de Eduardo Talamini: “Não basta 
a mera participação no processo anterior daquele a quem a prova transportada desfavorecerá. É preciso que 
o grau de contraditório e de cognição no processo anterior tenha sido, no mínimo, tão intenso quando o que 
haveria no segundo processo.” (Prova emprestada no processo civil e penal. Revista de Informação 
Legislativa. V. 35, n. 140, Brasília, out-dez 1998, p. 149). 
745 Em sentido diverso, Eduardo Talamini argumenta que a confissão é simples elemento probatório, sem 
eficácia vinculante, e que seu valor será consideravelmente mitigado no processo penal, onde lhe será 
concedido o direito ao interrogatório, com a possibilidade de silenciar e de negar os fatos antes confessados 
(Prova emprestada no processo civil e penal, op. cit., p. 156). Não se pode, contudo, concordar com esta 
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À luz do mesmo raciocínio, caberia indagar, por exemplo, se o processo civil 

conceberia o ingresso de prova testemunhal advinda do processo penal, produzida em 

condições que desrespeitem profundamente as limitações estabelecidas naquela sede. 

Poderia ser admitido, no processo civil, o conteúdo de um testemunho prestado 

anonimamente – como ocorre, por exemplo, no direito português, e abstraídas as 

objeções a este método746 –, autorizado apenas em casos excepcionais, para crimes 

expressamente previstos na lei? Idêntico questionamento poderia ser aplicado à 

circulação das informações obtidas por agente infiltrado ou encoberto747 ou, para utilizar 

um exemplo cuja licitude da prova originária não suscite tanta polêmica, das 

informações e dados extraídos de interceptação telefônica judicialmente autorizada em 

processo penal.748  

As peculiaridades que marcam a estrutura de cada relação processual tornam 

despropositada a inserção, no processo civil, de elementos de prova ou de informação tão 

invasivos como os exemplificados. 

Em todos os exemplos citados, a prova invasiva é permitida no processo 

originário em virtude da concessão excepcional que se faz ao Estado para investigar 

determinados crimes. Tal concessão é contrabalançada pelas garantias do réu, a quem 

não é imposto o ônus de comprovar a inocência e contra quem deve ser produzida prova 

além de qualquer dúvida razoável.  

Atente-se, em contrapartida, para a índole estrutural equilibrada da relação 

processual civil. Tendo este processo como pressuposto fundamental a paridade de 

armas, e considerando que as regras de distribuição do ônus da prova são instituídas – e, 

eventualmente, flexibilizadas – a fim de garantir esta paridade, não há razão para se 

expor uma das partes a uma sujeição excessiva de sua privacidade e intimidade. Note-se 

que, mesmo nos processos civis que versem matéria de direito público, em que 

eventualmente o Estado figure em um dos polos da relação processual, em geral, não se 

lhe impõe o ônus unilateral de produzir prova contra o particular sob um modelo de 

constatação além de qualquer dúvida razoável.  

                                                                                                                                            
posição. Se o direito ao silêncio (art. 5º, LXIII), deve ser objeto de advertência prévia na esfera processual e 
pré-processual penais, não há razão para considerar válido, no processo penal, depoimento prestado sem a 
referida garantia. 
746 Lei nº 93, de 14 de julho de 1999, referida no item 5.1.2, letra “b”, supra.  
747 Lei nº 9.034/1995 (Lei do Crime Organizado, art. 2º, V); Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas, art. 53, I).  
748 Art. 5º, XII, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº Lei 9.296/1996. 
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Por isso, no processo civil, não há, em geral, justificativa processual para a 

autorização de produção de provas invasivas. Tudo se resolve, ora mediante aplicação 

das regras de distribuição do ônus da prova, ora mediante a adoção de standards 

probatórios mais brandos, tornando desnecessárias as drásticas – e excepcionais – 

medidas do processo penal.  

 Não se refuta a assertiva de que o bem jurídico protegido pelo processo 

penal justifique a autorização de provas privilegiadas ou invasivas. Contudo, este 

argumento não é, por si só, bastante para refutar o empréstimo da prova de um processo 

para outro, mormente porque, como bem asseveram Leonardo Greco749 e José Carlos 

Barbosa Moreira,750 o processo civil, por vezes, pode tratar de bens jurídicos tão 

relevantes quanto o processo penal.  

O que é mais importante notar é que a introdução da prova invasiva ou 

privilegiada no processo penal está inserida num contexto.  

Nesta perspectiva, além das peculiaridades já apontadas acerca da atribuição 

do ônus probatório e do modelo de constatação adotado, deve-se notar que as limitações 

à valoração da prova são observadas com maior seriedade no processo penal, o que se 

deve à necessidade de proteção do estado da inocência.  

Neste ambiente, cogita-se de verdadeiras provas legais negativas, como é o 

caso da regra geral que exige, no mínimo, prova pericial – exame de corpo de delito 

realizado por perito oficial – para a comprovação da materialidade dos crimes que 

deixam vestígios (art. 158 do Código de Processo Penal).  

Não se pode, neste ponto, estabelecer um paralelo com o contexto valorativo 

do processo civil, em que, via de regra, qualquer elemento de prova é livremente 

valorado, em condição de igualdade com os demais. 

                                                
749 GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil. Volume II: Processo de Conhecimento. 2ª ed., 
item 4.7, pp. 105-107, afirmando que o processo de índole não-penal, por vezes, versa interesses tão 
relevantes quanto os do processo penal, para efeitos de regência da matéria probatória.  
750 A Constituição e as provas ilicitamente obtidas, op. cit., pp. 117 e 118, tecendo objeções à ausência de 
ressalvas à vedação das interceptações telefônicas no processo civil: “Tampouco parece razoável - e o 
tema, a nosso ver, faz jus a consideração especial - a diferença que se estabeleceu (c) entre o campo penal e 
o civil. Não se repitam aqui as velhas e desmoralizadas trivialidades sobre o caráter mais ‘grave’ dos 
efeitos da sentença penal em comparação com os da sentença civil. Um pensamento superficial costuma 
trazer a colação, a tal respeito, a oposição entre decisões que só interessam ao patrimônio e decisões que 
afetam a liberdade pessoal. É esquecer que no âmbito civil se trata com frequência de problemas relativos a 
aspectos íntimos e relevantíssimos da vida das pessoas, como ocorre, por exemplo, nos assuntos de família; 
e também que no processo penal pode igualmente estar em jogo apenas o patrimônio, como acontece 
quanto a infração não é punível senão com multa.” 
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Também no plano da valoração, a proteção do status de inocência justifica, 

por exemplo, a vedação geral – fundada em bases racionais – de condenação do réu com 

base num só indício ou com base no testemunho do agente infiltrado ou da testemunha 

com identidade protegida751; o primeiro, por ser considerado meio de obtenção ou 

pesquisa de prova e o segundo, 752 pelo caráter precário das informações obtidas ou pelo 

contraditório deficiente na realização da prova.  

No processo civil, por outro lado, a quase irrelevância da distinção entre 

meios de prova e meios de investigação ou pesquisa, bem como a associação entre o 

direito à prova e o livre convencimento têm justificado a valoração bem menos restrita 

dos elementos probatórios, evitando-se, o máximo possível, a imposição de critérios 

apriorísticos ao juiz. Deste modo, o impacto eventualmente gerado por provas invasivas 

nesta sede seria devastador, porque não submetido a formas de controle hábeis a dissipar 

a impressão (ilusória) de que algumas fontes de prova seriam capazes de fornecer a 

verdade absoluta. 

Ora, como adiversidade de limitações existentes no processo civil e no 

processo penal decorre da diversidade de valores preponderantes em cada sede, é 

intuitivo que, desrespeitadas tais restrições, desprivilegiam-se os valores por elas 

consagrados. Por conseguinte, o ingresso da prova emprestada, em detrimento dos 

valores preponderantes no processo destinatário, seja ele civil ou penal, fulminaria a 

garantia do processo justo.  

Portanto, atendidos os requisitos gerais impostos ao empréstimo da prova,753 

os parâmetros a serem considerados no transporte de provas invasivas ou privilegiadas 

do processo penal para o processo civil consistem na resposta a algumas indagações, tais 

como as que seguem.  

Primeiramente, se a prova em questão foi proibida pelo ordenamento, é 

relevante indagar: “Qual o fundamento para a produção excepcional desta prova no 

processo originário?”  

                                                
751 No direito português, Lei nº 93, de 14 de julho de 1999. 
752 Como aliás, sinaliza o art. 3º, VII, do Projeto de Lei nº 6.578/2009 (originado do PLS 150/2006), na 
redação do substitutivo apresentado ao Senado Federal em setembro de 2012. 
753 Capítulo V, itens 5.1.1, letra ‘b’ e 5.1.2, letra ‘c’, supra.  



 289 

A segunda pergunta fundamental a ser feita é: “Que limitações impedem a 

produção da prova diretamente no processo destinatário – é dizer: porque a prova não 

poderia ter sido produzida originariamente neste processo?”  

Em desdobramento, deve-se buscar compreender em que se baseiam tais 

limitações. Para tanto, é relevante perquirir as diferenças entre do papel desempenhado 

pelo juiz e pelas partes na instrução probatória em cada uma das espécies de processo. 

Outro questionamento que pode ter relevância é se “a ‘prova’ em análise advém de um 

autêntico meio de prova ou de um meio de investigação ou pesquisa”. Também devem 

ser observadas as limitações à valoração da prova porventura existentes em algum dos 

processos. Deve-se, ainda, analisar como se dá a atribuição do ônus probatório no 

processo originário e no processo destinatário. A comparação entre os standards 

probatórios a serem adotados num e noutro processo também deve ser alvo de indagação 

específica.754  

Somente após analisadas estas questões, e levando em consideração a 

intrínseca relação existente entre as diversas espécies de limitação probatória em cada 

processo, será possível responder à questão crucial ao empréstimo da prova: as 

diferenças entre as limitações probatórias nos processos originário e destinatário 

justificam o ingresso da prova em ambos os processos? Ou, ao contrário, apenas no 

processo originário poder-se-á considerá-la lícita?  

Afinal, pode-se concluir, a licitude da prova é uma questão contextual, 

dependente das características e valores incidentes sobre a relação jurídica formada entre 

o juiz e os sujeitos parciais do processo. 

 

                                                
754 Como se demonstrará no Capítulo IX, infra, as limitações ao julgamento das questões fáticas podem 
influir decisivamente sobre o resultado da prova, além de estimularem a conduta processual das partes em 
determinado sentido. Assim, por exemplo, o réu que exerce o direito ao silêncio no processo penal poderia 
se dispor a responder às mesmas perguntas, caso fossem formuladas no processo civil. De igual forma, na 
dúvida sobre a natureza favorável ou desfavorável das respostas advindas de determinada testemunha, o 
procurador do réu poderia deixar de formular perguntas na instrução criminal, tendo em vista o ônus 
probatório da acusação; ao contrário, no processo civil, a parte poderia se arriscar a formular as mesmas 
perguntas, ciente das regras de distribuição do ônus da prova e da possibilidade de julgamento com base na 
preponderância de uma das teses fáticas. 
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6.1.3. O transporte da prova excepcional755 que seria considerada ilícita no 

processo destinatário: refutação do principal argumento favorável a esta 

prática 

 

Fixados os parâmetros à circulação probatória entre processo civil e penal, 

torna-se possível responder, de forma mais completa, às indagações que envolvem a 

circulação de provas que, em tese, poderiam ser consideradas ilícitas, mas que, por 

alguma razão, tenham sido consideradas lícitas no contexto em que produzidas 

originariamente.  

A primeira objeção756 feita a esta prática foi no sentido de constituir 

verdadeiro desvio de finalidade a admissão de uma prova emprestada que, embora lícita 

no processo originário, teria sido considerada ilícita se produzida diretamente no 

processo destinatário.  

Para os casos em que a prova produzida no processo originário seja objeto de 

uma norma geral proibitiva, a confirmação desta assertiva e a concomitante rejeição do 

posicionamento contrário dependem da análise da primeira questão imposta como 

parâmetro, a saber: “Qual o fundamento para a produção excepcional desta prova no 

processo originário?”  

A esta questão poder-se-ia responder, simplesmente, que a vedação de uma 

prova ilícita tem por finalidade a proteção de determinado bem jurídico que poderia vir a 

ser violado pela produção da prova, tal como a integridade física, psíquica, a honra, a 

intimidade etc..  

O posicionamento que defende a licitude do empréstimo da prova sob as 

circunstâncias ora analisadas está amparado, via de regra, neste único ponto: o direito em 

questão, protegido pela norma jurídica proibitiva, já teria sido violado no primeiro 

processo, em que a prova foi produzida validamente.757 Desta forma, desde que atendidas 

                                                
755 A referência designa as provas invasivas ou privilegiadas, usualmente vedadas pelo ordenamento 
jurídico – por uma norma geral proibitiva ou por um princípio protetivo de direitos fundamentais –, e 
excepcionalmente autorizadas pela lei ou mediante ordem judicial.  
756 Item 6.1.1, supra.  
757 Explica-o, a partir do exemplo da interceptação telefônica, José Carlos Barbosa Moreira: “Suponhamos 
que se cuide de fita magnética, gravada mediante interceptação telefônica para a qual se tinha autorização 
judicial. A fita era admissível como prova no âmbito penal; não no civil, já que para este não se teria 
podido autorizar a interceptação. Quid iuris se o interessado quer utilizá-la como ‘prova emprestada’ 
perante o juiz civil? No campo doutrinário tem-se admitido a possibilidade de semelhante utilização. A 
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as exigências impostas à utilização de prova emprestada, a prova não teria qualquer vício 

no processo destinatário, e poderia ser utilizada livremente.758  

Esta assertiva não se afigura correta, porque deixa de considerar que o tempo 

de duração e a amplitude da utilização da prova emprestada são diretamente 

proporcionais à intensidade da afronta ao bem jurídico violado. 

Com efeito, nem sempre o rompimento ou a flexibilização da proibição geral 

esgota instantaneamente todos os efeitos danosos que podem advir deste ato. Tome-se 

como exemplo o caso da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, mediante 

interceptação judicialmente autorizada para fins de investigação e instrução criminal (art. 

5º, XII, da Constituição Federal). Este método invasivo tende a ser tanto mais danoso 

quanto maior o período e a amplitude de divulgação de seu resultado. Com o transporte, 

para o processo civil, do produto de interceptação telefônica obtida licitamente no 

processo penal, a violação ao direito à intimidade será renovada e, possivelmente, 

intensificada.759 As regras que estabelecem o sigilo e posterior inutilização destas fontes 

de provas760 são um indicativo claro desta circunstância. 

Sob esta perspectiva, não há como objetar contra a existência de desvio de 

finalidade da norma constitucional ou legal que estabelece a ilicitude da prova no 

processo destinatário. Ainda que o ato inicial da violação ao direito fundamental tenha, 

em consonância com o critério de proporcionalidade do legislador, sido praticado 

                                                                                                                                            
favor dela pode argumentar-se que, uma vez rompido o sigilo, e por conseguinte sacrificado o direito da 
parte à preservação da intimidade, não faria sentido que continuássemos a preocupar-nos com o risco de 
arrombar-se o cofre já aberto. Mas por outro lado talvez se objete que assim se acaba por condescender 
com autêntica fraude à Constituição. A prova ilícita, expulsa pela porta, voltaria a entrar pela janela...” (A 
constituição e as provas ilicitamente adquiridas, op. cit., .120). 
758 Esta é a posição adotada por: GRINOVER, Ada Pellegrini, O regime brasileiro das interceptações 
telefônicas. A marcha do processo. São Paulo: Forense Universitária, 2000, pp. 117-118; NERY Júnior, 
Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal. Processo civil, penal e administrativo. 9ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pp. 264 e 268. 
759 A intensificação da violação se perpetua mediante ampliação dos efeitos da interceptação a outros 
processos e, possivelmente, a outros sujeitos e objetos que não estivessem abarcados pela autorização 
judicial. 
760 A Constituição, no art. 5º, inc. LX, autoriza a restrição da publicidade dos atos processuais “quando a 
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”; o Código de Processo Civil, no art. 155, caput e 
inciso I, dispõe que correrão em segredo de justiça os processos “em que exigir o interesse público”; o 
Código de Processo Penal contém disposição análoga, restritiva da publicidade dos atos processuais (art. 
792, §1º) e, de forma específica, quanto às interceptações telefônicas, a Lei nº 9.296/1996, prevê, no art. 1º, 
que a medida será implementada sob segredo de justiça. Ainda, prevê o art. 9º da citada Lei das 
Interceptações Telefônicas que “a gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, 
durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público 
ou da parte interessada”. O art. 10, de seu turno, tipifica como crime a quebra do segredo da justiça, “sem 
autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.” 
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licitamente, não há dúvidas de que o transporte da prova para outros processos pode 

ocasionar a perpetuação indefinida desta violação, o que é intolerável. 

Esclareça-se, ainda, que, no caso dos métodos invasivos e das provas 

privilegiadas, autorizados excepcionalmente no processo penal, a ampliação do espectro 

de ofensa ao direito fundamental protegido pela regra geral proibitiva pode ocorrer em 

virtude do transporte, para o processo civil, de informações descobertas ao acaso, não 

abrangidas pela exceção legal ou constitucional. O uso deste tipo de informações, a que 

se denominam conhecimentos fortuitos, pode ampliar, objetiva e subjetivamente, o alvo 

inicial da investigação ou instrução. Deste modo, o argumento de que o bem jurídico 

tutelado já foi violado com a produção da prova permitiria o ingresso, no processo civil, 

de informações que teriam sido descartadas no processo originário.  

Ora, como se sabe, o próprio direito processual penal impõe limites à 

utilização dos conhecimentos fortuitos, seja no âmbito do processo penal originário, seja 

em sede de um processo penal diverso. Convencionaram a doutrina761 e a 

jurisprudência762, não sem alguma divergência, limitar o aproveitamento das descobertas 

fortuitas alcançadas a partir de métodos invasivos (busca e apreensão, interceptações 

                                                
761 Trata-se de posicionamento inspirado na jurisprudência do Tribunal Federal de Justiça alemão 
(Bundesgerichtshof, BGH), que preconiza, consoante explica Manuel da Costa Andrade, a admissibilidade 
da valoração dos conhecimentos fortuitos que estejam em conexão com a suspeita de um crime “do 
catálogo” (i.e., de um crime para o qual esteja prevista a possibilidade da prova invasiva, que no caso é a 
escuta telefônica). Tal entendimento veio a se estender, de modo a autorizar também a valoração de fatos 
conhecidos não conexos ao crime investigado, desde que também constituam crimes do catálogo (Sobre as 
proibições de prova em processo penal. Coimbra: Coimbra, 2006, p. 307. No direito espanhol, entende-
se, de um modo geral, que os conhecimentos fortuitos só poderiam ser utilizados como fontes de prova para 
desencadear a notitia criminis, variando as opiniões sobre a necessidade ou não de conexão com o crime 
investigado (Cf. TORRES MORATO, Miguel Angel. La prueba ilícita penal. Estudio jurisprudencial. 
Segunda edicion. Navarra: Aranzadi, 2000, pp. 225-226). No entanto, com uma posição mais restritiva, 
José María Asencio Mellado entende que qualquer possibilidade de extensão da medida deve vir prevista 
na ordem judicial (Prueba prohibida y prueba preconstituida. Madrid: Editorial Trivivm, 1989, pp. 113-
115). Segundo este autor, todavia, há posições mais restritas no direito alemão, que aliam a tais requisitos 
outras exigências, tais como o grau da suspeita e a própria urgência da medida (op. cit., pp. 310-312). 
Renato Brasileiro de Lima resume o entendimento dominante no direito brasileiro da seguinte forma: o 
conhecimento fortuito de outros crimes por meios invasivos vale como prova, desde que estes sejam 
conexos ao delito investigado; caso não haja conexão, servirá como fonte para a notitia criminis (Manual 
de processo penal. Vol. I. Niterói: Impetus, 2011, pp. 1086-1087). 
762 “Uma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada, legal e legítima, as informações 
e provas coletas dessa diligência podem subsidiar denúncia com base em crimes puníveis com pena de 
detenção, desde que conexos aos primeiros tipos penais que justificaram a interceptação.” (STF, Tribunal 
Pleno HC 83515, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 16.9.2004, DJ 4.03.2005, RTJ Vol. 193-02 pp. 609); “O 
objetivo das interceptações telefônicas não está dissociado do crime supostamente cometido pelo paciente, 
não se podendo falar em conhecimento fortuito de fato em tese criminoso, estranho, portanto, ao objeto das 
investigações.” (STJ, 5ª Turma, HC 144.137/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 15.5.2012, DJe 
31.8.2012). 
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telefônicas ou ambientais, infiltração de agentes) aos fatos que possam guardar alguma 

conexão com o fato investigado, que tenha ensejado a autorização de tais medidas. 

Acrescente-se – e esta parece ser a posição correta – que a descoberta fortuita 

deve referir-se a fato que, se estivesse sendo investigado isoladamente, teria o condão de 

ensejar a mesma medida invasiva. Assim, se a fonte de prova adveio de uma 

interceptação destinada à apuração de determinado crime, somente poderão ser 

aproveitados os conhecimentos fortuitos relacionados a crimes conexos, desde que 

punidos com reclusão (art. 2º, inciso III, da Lei 9.296/1996, a contrario sensu).763  

Por outro lado, há discordâncias quanto à possibilidade de utilização de 

conhecimentos fortuitos relacionados a pessoas que não tenham sido, inicialmente, 

indicadas como alvo da investigação criminal.764 

De qualquer modo, parece evidente que estas limitações mínimas – fatos 

tipificados como crimes conexos, em continência ou eu concurso com o crime 

investigado – apontam para a impossibilidade de sua utilização fora do âmbito criminal.  

Pondere-se que, se o aproveitamento de informações provenientes de 

descobertas fortuitas no âmbito do próprio processo ou entre processos criminais já sofre 

restrições, e se entre estas restrições insere-se a necessidade de o fato descoberto integrar 

o crime ou constituir crime a ele relacionado, não há como sustentar a utilização destas 

informações no campo do processo civil, dada a estranheza destes meandros à temática 

extrapenal.  

Assim, a teoria da descoberta fortuita deixa transparecer o risco da ampliação 

irrestrita dos bens jurídicos violados pela obtenção de uma prova ou fonte de prova por 

métodos excepcionais (invasivos, irrituais ou privilegiados). Confirma, nesta medida, a 
                                                
763 Como exemplifica Vicente Greco Filho: “Outra hipótese é a de surgirem fatos criminosos diferentes 
daquele que fundamentou a interceptação, como, por exemplo, se, investigando-se tráfico de drogas, 
verifica-se a participação em sequestro. Poderia a gravação feita ser utilizada como prova desses fatos? 
Entendemos que sim, desde que a infração possa ser ensejadora de interceptação, ou seja, não se encontre 
nas proibições do art. 2º e desde que seja fato relacionado com o primeiro, ensejando concurso de crimes, 
continência ou conexão (...). O que não se admite (inclusive o mesmo ocorre no direito estrangeiro) é a 
utilização da interceptação em face de fato em conhecimento fortuito e desvinculado do fato que originou a 
providência.” (Interceptação telefônica. Considerações sobre a Lei 9.296/1996. 2ª ed. 3ª tiragem. São 
Paulo: Saraiva, 2008, pp.35-36). Em sentido contrário: “Entendo ser plenamente constitucional a utilização 
de material de interceptação telefônica para embasar a denúncia dos crimes apenados com pena de reclusão 
e os crimes, que embora punidos com detenção, sejam conexos àqueles.” (Voto do Min. Nelson Jobim no 
HC 83.515, de que foi relator, Pleno do STF, 16.9.2004, DJ 4.3.2005, RTJ 193-02, p. 609).  
764 No sentido de que a utilização do produto de interceptação para alcançar pessoas que não estavam 
envolvidas no inquérito distancia-se das balizas da Constituição, confira-se o voto vencido do Min. Marco 
Aurélio, no Inq 2424 QO-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno do STF, j. 20.06.2007, Dje 23.8.2007. O 
acórdão em questão tratou do transporte de prova do inquérito criminal para o âmbito administrativo. 
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proposição de que o transporte dos elementos, sejam estes de prova ou de informação, 

para além dos limites nos quais foi concebida a exceção – agrava ou ocasiona nova 

violação ao bem jurídico protegido pela norma geral proibitiva. 

Há mais a ser dito quanto à finalidade da norma excepcional: ela é específica 

e contextual, porquanto se refere à proteção de bens jurídicos específicos, num contexto 

processual determinado.  

No mais das vezes, tal especificidade é determinada por um juízo de 

ponderação efetuado previamente pelo próprio legislador. Assim fez o constituinte, ao 

delimitar, no inciso XII do art. 5º, a finalidade da interceptação telefônica: condicionou o 

sacrifício da intimidade à finalidade específica de auxílio na persecução criminal, 

limitando-o, pois, à órbita do processo penal.765 O legislador infraconstitucional 

minudenciou a matéria, vindo a prever os pressupostos da medida (art. 2º, caput, incisos 

I a III, e parágrafo único, da Lei 9.296/1996, com destaque para a exigência de descrição 

clara da “situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos 

investigados”).  

A violação à essência da norma proibitiva, com todos os seus efeitos, já seria, 

portanto, justificativa suficiente para afastar o empréstimo da prova nas circunstâncias 

analisadas.  

Não se trata, simplesmente, de um receio vago de que a utilização expansiva 

da prova possibilite o desvirtuamento da exceção à norma proibitiva, transformando-a 

em regra. Trata-se de desatendimento puro e simples à norma excepcional e, por 

decorrência, de violação da proibição da prova ilícita. 

Corroborando o que se afirma, o Superior Tribunal de Justiça766 já decidiu 

que as medidas restritivas praticadas por Estado Estrangeiro em cooperação com o 

                                                
765 “Ao permitir a interceptação, como quebra que é do sigilo das comunicações, somente para ‘fins 
criminais’, já fazia [o constituinte] uso da ponderação e da proporcionalidade, que agora não pode ser 
ampliada na prática.”; (GOMES, Luiz Flávio. Finalidade da interceptação telefônica e questão da prova 
emprestada. Repertório IOB de Jurisprudência, v. 4/97, p. 75). “A finalidade da interceptação, 
investigação criminal e instrução processual penal é, também, a finalidade da prova, e somente nessa sede 
pode ser utilizada. Em termos práticos, não poderá a prova obtida ser utilizada em ação autônoma, por 
exemplo, de indenização relativa a direito de família etc..” (GRECO FILHO, Vicente. Interceptação 
telefônica, op. cit., pp. 39-40). No mesmo sentido: TALAMINI, Eduardo. Prova Emprestada no processo 
civil e penal, op. cit., v. 140, pp. 157-158. 
766 “Resumidamente, o pedido de suspensão tem como fundamento a circunstância de que a decisão 
impugnada inibe o poder de investigação do Ministério Público, impedindo-o de se valer da cooperação 
internacional prevista em acordo de que o Brasil é signatário. O acordo a que se refere o requerente, e no 
qual se funda o pedido de auxílio direto, é aquele promulgado pelo Decreto nº 3.810, de 2 de maio de 2001, 
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Brasil, por solicitação do Ministério Público em sede de inquérito criminal, não 

poderiam ser aproveitadas em inquérito civil sem que tal cooperação seja novamente 

solicitada, expressa e especificamente para este efeito. Este entendimento demonstra a 

necessidade de se apurar, em cada contexto, a conveniência das medidas invasivas 

porventura já autorizadas noutra sede. 

Na mesma linha de raciocínio se encontra a argumentação expendida pelo 

Ministro Felix Fischer, ao entender indevida a extensão da quebra de sigilo bancário à 

Receita Federal e à Polícia Federal, quando esta havia sido determinada para fins 

criminais.767  

Por fim, retomando o raciocínio da seção anterior, a se analisar pelos 

parâmetros propostos, nota-se que a tese que preleciona a licitude do empréstimo de 

provas invasivas ou privilegiadas (que aqui denominamos provas excepcionais) não 

responde a nenhum dos outros questionamentos formulados. 

Em suma, enquanto a resposta à primeira questão (“Qual o fundamento para 

a produção excepcional desta prova no processo originário?”) é facilmente refutável, os 

demais parâmetros,768 essenciais à garantia do justo processo, sequer são analisados pelas 

correntes que se opõem à tese aqui defendida, restritiva ao intercâmbio de provas 

excepcionais entre o processo penal e o processo civil. 

 

                                                                                                                                            
que trata da assistência judiciária em matéria penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo dos Estados Unidos da América. No entanto, o auxílio direto pleiteado se deu no âmbito de 
inquérito civil, instaurado com a finalidade de instruir ‘ajuizamento de eventual ação civil pública’. À vista 
da unidade do Ministério Público Estadual, o pedido de cooperação internacional estava justificado pelo 
trâmite da ação penal; afinal, a prova resultante do auxílio direto poderia ser aproveitada no processo penal. 
Anulado o processo penal, com a remessa dos respectivos autos à Justiça Federal, o pedido deve ser 
renovado, se for o caso, pelo Ministério Público Federal; o Ministério Público Estadual não pode sustentá-
lo nos autos de inquérito civil, sob pena de se ampliar os termos de um acordo internacional restrito à 
eficácia da repressão penal. Voto, por isso, no sentido de dar provimento ao agravo regimental, indeferindo 
o pedido de suspensão.” (STJ, AgRg no AgRg na SS 2382/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, j. 
2.3.2011, DJe 23.9.2011). 
767 STJ, 5ª Turma, RMS 17267/TO, Rel. Min. Felix Fischer, j. 4.3.2004, DJ 26.4.2004, com o argumento, 
ainda, de que não havia processo administrativo ou procedimento fiscal em curso que justificasse a medida 
à luz do art. 6º da Lei Complementar 105/2001. 
768 Reproduzem-se o segundo e último questionamento, para maior praticidade (os demais são meros 
desdobramentos destas perguntas fundamentais): “Que limitações impedem a produção da prova 
diretamente no processo destinatário – é dizer: porque a prova não poderia ter sido produzida 
originariamente neste processo?” ; “as diferenças entre as limitações probatórias nos processos originário e 
destinatário justificam a excepcionalidade do ingresso da prova em ambos os processos? Ou, ao contrário, 
apenas no processo originário poder-se-á considerá-la lícita?” 
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6.1.4. O transporte da prova não excepcional ao processo originário, 

considerada ilícita no processo destinatário 

 

A circulação probatória entre os processos civil e penal também pode ser 

ilícita, ainda que não advenha de provas consideradas invasivas ou privilegiadas no 

processo originário. O problema do transporte da prova, nestes casos, está relacionado 

aos parâmetros fixados no segundo questionamento, bem como em seus desdobramentos, 

formulados no item 6.1.2, supra. São critérios relativos às limitações que impedem a 

produção da prova diretamente no processo destinatário.  

Nas hipóteses de que se cogita neste tópico, a prova que se pretende 

emprestar não é vedada no processo em que tenha sido produzida originariamente. 

Todavia, as diferenças estruturais existentes entre este primeiro processo e o segundo, 

para o qual a prova será transplantada, podem apontar para a incompatibilidade do meio 

utilizado para a sua produção com as limitações probatórias do processo destinatário.  

Isso ocorrerá tanto nas hipóteses em que o meio de prova (ou de 

investigação) utilizado for inadmissível no processo destinatário, como nos casos em que 

a forma pela qual tenha se dado a produção da prova, no processo originário, viole 

garantias e direitos relevantes para o processo destinatário.  

Aqui se enquadram, entre muitas, as situações da testemunha inquirida 

apenas pelo juiz, que resulte na incriminação de uma das partes; do depoimento pessoal 

que resulta em confissão expressa ou ficta da parte e da prova pericial realizada por 

perito não oficial. Todos estes exemplos são de provas produzidas lícita e ritualmente no 

âmbito do processo civil, mas que não poderiam ser transportadas para o processo penal, 

onde seriam consideradas ilícitas. 

No caso da testemunha incriminadora inquirida apenas pelo juiz no processo 

civil, observam-se limitações à produção da prova que se referem, exclusivamente, ao 

processo penal, pertinentes, sobretudo, ao papel exercido pelo juiz na instrução 

probatória.  

Enquanto, no processo civil, é plenamente aceitável a abstenção das partes 

em formular perguntas, no processo penal, tal abstenção – especialmente do réu – 
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poderia ser considerada ilícita sob a perspectiva da violação ao contraditório e à ampla 

defesa.  

Com efeito, a forma pela qual estes princípios atuam no processo penal é 

totalmente diversa do processo civil. Neste, o papel ativo e proeminente do juiz faz com 

que o debate não dependa apenas somente das partes; já no processo penal, como é 

sabido, a vertente probatória do princípio da presunção da inocência (in dubio pro reo) e 

o sistema acusatório com traços adversariais cada vez mais marcantes contraindicam esta 

postura ativa do magistrado.769  

Tais diferenças refletem, induvidosamente, no resultado da prova produzida 

em processos diversos, o que poderia ser extremamente prejudicial ao direito de defesa 

do réu. 

Por outro lado, a própria ausência de inquirição da testemunha pela parte 

que, posteriormente, viesse a ser ré no processo penal, poderia configurar ausência de 

defesa técnica do réu, de modo que o empréstimo da prova violaria o princípio da ampla 

defesa. 

Quanto a este particular, oportuna a comparação traçada por Eduardo 

Talamini:  

“O direito processual civil geralmente se satisfaz com a potencialidade 
de contraditório: basta que se dê às partes a oportunidade de participar. 
O direito processual penal exige o contraditório efetivo. A defesa 
técnica é indisponível. Assim, não pode ser emprestada para o processo 
penal (ou para processo civil em que prevaleça a indisponibilidade da 
defesa) prova para ser usada contra alguém que, conquanto tenha 
formalmente figurado como parte no primeiro processo, não tenha 
participado em efetivo contraditório. A prova produzida contra revel 
em processo civil, v.g.,não pode ser utilizada por empréstimo contra 
esta mesma pessoa em processo penal. Não fosse assim, por meio de 
caminho tortuoso, seria inobservada a indisponibilidade da defesa 
técnica.”770 

Observe-se, ademais, que todos os exemplos sobreditos desvendam 

manifestações de garantias e princípios específicos do processo penal.  

Nos casos de depoimento pessoal que resulte em confissão – expressa ou 

tácita – de fatos incriminadores, dificilmente terão sido observadas as garantias inerentes 

ao direito ao silêncio, a começar pela advertência sobre o conteúdo deste direito. Esta 

                                                
769 RICCI, Gian Franco. Prove penali e processo civile, p. 893. 
770 TALAMINI, Eduardo. Prova emprestada no processo civil e penal, op. cit., p. 149. 
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prova, plenamente válida no processo civil, é violadora de direitos fundamentais no 

processo penal e, devido ao modo pelo qual foi produzida, não poderá ingressar sob a 

anômala forma de prova emprestada, no juízo criminal. 

Em suma, há situações em que, mesmo diante da licitude da prova no 

processo originário, a circulação entre os processos civil e penal não é admissível, por 

violar direitos fundamentais resguardados no processo destinatário. Em casos tais, tanto 

quanto nas hipóteses referidas na seção anterior, as diferenças entre as limitações 

probatórias nos processos originário e destinatário não autorizam o ingresso da prova 

emprestada. A única peculiaridade está em que, nas situações aqui tratadas, a prova 

sequer é considerada excepcional (invasiva ou restritiva de direitos) no primeiro 

processo; ela é normalmente produzida no processo originário, sendo considerada ilícita 

apenas no destinatário. 

 

6.1.5. O processo não-penal de índole punitiva: peculiaridades relevantes 

para o empréstimo da prova licitamente produzida no processo penal 

 

Em que pese desenvolver-se perante a jurisdição civil, o processo não penal 

de índole punitiva771 pode revestir-se de características que muito se aproximam 

daquelas detectadas num processo criminal. Sob alguns aspectos, inclusive, estas 

similitudes deveriam conduzir à adoção de disciplina análoga àquela aplicável à prova no 

processo penal.  

Com efeito, uma ação civil pública, proposta pelo Ministério Público ou por 

ente político, que envolva a acusação de ato improbidade administrativa – tipificado 

como crime – pode apresentar um desequilíbrio entre as partes tão marcante quando uma 

ação penal pública.  

                                                
771 Assim considerado o processo civil ou administrativo que objetiva a aplicação, pelo Estado, de alguma 
penalidade contra o agente que tenha incorrido em infração civil ou administrativa grave, muitas vezes 
também tipificada como crime. Para que se apliquem a estes processos todas as garantias do acusado no 
processo penal, afigura-se-nos necessária a verificação: a) de similitude de condições processuais entre o 
réu no processos extrapenal punitivo e o réu de um processo criminal; b) de feições nitidamente penais na 
sanção que se pretenda aplicar a este réu. A ausência ou mitigação de uma destas condições, por atenuar os 
traços identificadores com o processo penal, poderá modificar a disciplina proposta para o empréstimo da 
prova. 
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No mais das vezes, tem-se, no polo ativo, o Ministério Público, munido de 

instrumentos de investigação indisponíveis ao particular, ou uma pessoa jurídica de 

direito público devidamente aparatada para efetuar investigações preliminares. Em 

contraposição, o réu destas ações é alvo da desconfiança generalizada e espúria de ser 

um grande violador dos direitos coletivos e difusos, uma estigmatização que em muito se 

assemelha à do réu no processo penal, ambos rotulados como os grandes vilões da 

sociedade contemporânea.  

Frequentemente somada esta condição de desvantagem processual do réu no 

processo extrapenal punitivo, a natureza nitidamente penal das sanções aplicáveis, tais 

como a perda dos direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público 

Todo este conjunto atrai um tratamento protetivo que, em grande medida, 

aproxima-se das garantias processuais do acusado criminal. Para se suplantar o 

desequilíbrio estrutural da relação entre autor e réu nas ações de improbidade, é 

imperiosa a aplicação, a processos civis desta espécie, do princípio da presunção de 

inocência, com todos os seus desdobramentos.  

Neste particular, Danilo Knijnik preleciona que o caráter acentuadamente 

penal das ações civis de improbidade voltadas à aplicação de sanções com conotação 

punitiva exige um paralelismo com o processo penal, de sorte a: a) exigir-se que o autor 

da ação se desincumba da prova cabal da autoria do ilícito e b) afastar o modelo de 

constatação adotado como regra geral nos processos cíveis. Diz o autor que, quando a 

matéria envolver a aplicação de sanções de índole penal (de natureza não patrimonial), o 

standard probatório a ser utilizado pelo juiz deverá ser aquele inerente ao processo 

penal, ou seja, a prova além da dúvida razoável.772 

Caso isto venha a ocorrer, não se vislumbra qualquer óbice – salvo vedação 

constitucional ou legal expressa773 – a que a prova licitamente produzida no processo 

penal, mediante técnicas invasivas, venha a ser transportada para um processo punitivo 

de índole não penal, cuja causa de pedir seja semelhante ou conexa à que motivou a ação 

penal. 

                                                
772 A prova nos juízos cível, penal e tributário, op. cit., pp. 167-169. 
773 Como ocorre, por exemplo, no inciso XII do art. 5º da Constituição Federal, que claramente limitou a 
utilização de interceptações telefônicas para “para fins de investigação criminal ou instrução processual 
penal”. Expressa a finalidade, qualquer utilização para outros objetivos configuraria desvirtuamento da 
norma constitucional.  
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Mas a realidade é bem diversa. Não se observa, na jurisprudência, um 

entendimento suficientemente consolidado acerca das garantias do réu no processo civil 

de índole punitiva a ponto de se justificar a equiparação da sua disciplina probatória à do 

processo penal. Ao revés, observa-se, com alguma frequência, a adoção – ilegítima – de 

critérios que conduzem à presunção de culpa do réu nas ações de improbidade, na 

medida em que o intérprete se vale da utilização de normas claramente voltadas a ações 

que versam interesses patrimoniais como pretexto à aplicação de penalidades, tais como 

a perda de bens, da função pública, a suspensão dos direitos políticos, o pagamento de 

multa, a proibição de contratar com o Poder Público.774  

Os tribunais têm-se valido de uma aplicação extensiva do disposto no art. 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor às ações coletivas em geral, o que, 

numa interpretação distorcida, incluiria também as ações de improbidade administrativa. 

Nesta linha, concluiu-se, em acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça, 

expressivo desta orientação, que: “Não há óbice a que seja invertido o ônus da prova em 

ação coletiva - providência que, em realidade, beneficia a coletividade consumidora -, 

ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.”775  

                                                
774 Art. 12, caput e incisos, da Lei nº 8.429/1992. 
775 STJ, 4ª Turma, REsp 951.785/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.2.2011, DJe 18.2.2011, 
disponível em http://www.stj.jus.br, acesso em 24.11.2012. Em ações civis públicas ambientais, tem-se 
partido da premissa de que o princípio da precaução autorizaria a inversão do ônus da prova e do respectivo 
encargo financeiro:“Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os 
danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi 
lesiva. (...) Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova que, em verdade, se dá em prol da sociedade, 
que detém o direito de ver reparada ou compensada a eventual prática lesiva ao meio ambiente - artigo 6º, 
VIII, do CDC c/c o artigo 18, da lei nº 7.347/85.” (STJ, 1ª T., REsp 1049822/RS, Rel. Min. Francisco 
Falcão j. 23.4.2009, DJe 18.5.2009). Todavia, este princípio apenas se refere à não exigência de um grau 
comprovação científica do dano que se equipare à certeza absoluta (neste sentido, explicando que tal 
exigência não está associada à distribuição do ônus da prova: ANTUNES, Paulo Bessa. Prova pericial. In: 
MILARÉ, Édis. A ação civil pública após 20 anos: efetividade e desafios. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 464). Tal não retira do autor o ônus de comprovar o dano ambiental e o nexo de 
causalidade, observado o modelo de constatação adequado. Em interessante acórdão sobre o tema, o 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, comparou a situação do Ministério Público, autor de ação civil 
pública ambiental, que tem invertido em seu favor o ônus probatório e o encargo financeiro da perícia, à 
situação da “cobrança do valor de bala à família do executado, ou quem sabe uma parceria pública ou 
privada para facilitar as investigações policiais complicadas, ou ainda atribuir ao investigado a antecipação 
dos custos da perícia ou de passagens aéreas ao exterior para descobrir eventual improbidade administrativa 
ou lavagem de dinheiro em bancos de paraísos fiscais” TJRJ, 10ª Câmara Cível, AI no Agravo de 
instrumento n º. 2006.002.26105, Rel. Des. Antonio Carlos Amado, j. 14.3.2007, disponível em 
http://www.tjrj.jus.br, acesso em 25.11.2012). De forma semelhante ao que aqui se propugna, Leonardo 
Greco (As provas no processo ambiental. Revista de Processo. Vol. 128. Outubro/2005, p. 44) entende não 
ser possível lastrear no princípio da precaução “a condenação do Estado ou de particulara a pagar, fazer ou 
não fazer, como consequência de um dano ambiental já ocorrido ou de consumação, ainda que futura, mas 
inevitável”. Para este autor, “a admitir-se sem prova concreta do nexo de causalidade esse tipo de 
condenação, estará irremediavelmente vulnerado o princípio da legalidade, assim como estará 
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Porém, se esta construção já encontra oposições quando se trata de ações 

coletivas que versem ressarcimento de danos – ao argumento, com o qual se concorda, 

de que, nas situações de insuficiência probatória, a coletividade já é beneficiada pela 

ausência de formação de coisa julgada e pela representatividade adequada do autor 

coletivo – 776, com maior razão, não se deveria estendê-la a ações coletivas de cunho 

flagrantemente punitivo.777 

                                                                                                                                            
categoricamente abandonada a reconstrução da verdade dos fatos como pressuposto da tutela jurisdicional 
de direitos”.  
776 Cremos que a redistribuição dos riscos de insuficiência probatória, a partir da inversão do ônus da 
prova, seja justificada pela maior ou menor facilidade na produção da prova. Porém, esta distribuição 
perde o sentido, quando: a) a insuficiência probatória não enseja sentença definitiva contra a parte que será 
desonerada; b) é possível nova propositura da ação julgada improcedente, mediante novas provas, por 
qualquer legitimado, incluídos aqueles que possuem poderes investigatórios (como é o caso do Ministério 
Público e das pessoas jurídicas de direito público). Nesta conjuntura, somente uma disparidade muito 
radical entre as possibilidades - presentes e futuras - probatórias das partes pode autorizar a solução da 
causa mediante com recurso à regra (invertida) do ônus da prova. Em sentido análogo:“Quando o 
oponente do fornecedor, em juízo, é o Ministério Público, ou associação representativa (que dispõe de 
conhecimentos e preparo muito maiores), essa discrepância do controle da informação tende a ser menor, 
se comparado com o consumidor individual. Isso, a nosso ver, justificaria uma maior parcimônia do juiz 
para deferir a inversão” (SICA, Heitor Mendonça. Questões velhas e novas sobre a inversão do ônus da 
prova (CDC, art. 6º, VIII). Revista de Processo. vol. 146, 2007, p. 66).  
777 Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça tem se recusado a rever decisões desta natureza, mas a 
jurisprudência formada em torno do tema é indicativa da prática comum de inversão do ônus da prova em 
ações de improbidade: “(...) Não há como serem revistos os elementos que justificaram o deferimento, ou 
não, da inversão do ônus da prova, haja vista depender de exame e avaliação impróprios a esta via. 
Incidência da Súmula 7 desta Corte.” (STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp 1230039/MG, Rel. Min. Benedito 
Gonçalves, julgado em 15.12.2011, DJe 2.2.2012, hipótese em que a inversão do ônus da prova se deu em 
segundo grau de jurisdição); “A pretensão recursal de obter nova análise acerca da existência dos requisitos 
autorizadores da inversão do ônus probatório, bem como da ocorrência, ou não, de mera presunção de má-
fé e de lesão ao erário, demandaria necessariamente o reexame de todo o material fático-probatório dos 
autos. Incide, no caso, portanto, o enunciado 7 da Súmula do STJ.” (STJ, 2ª T., AgRg no Ag 1396292/MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, j. 1.9.2011, DJe 9.9.2011). Há, no entanto, entendimentos anteriores, 
consagrados em acórdãos da lavra dos Ministros Mauro Campbell Marques e Luiz Fux, no sentido de 
afastar a inversão do ônus da prova em casos de improbidade. Em convergência com o que se sustenta 
neste trabalho: “(...) A origem determinou que fosse reconhecida a inversão do ônus da prova contra os 
apelados (entre eles o recorrente), mesmo que, aparentemente, tenha havido promoção do recorrido - titular 
da ação civil de improbidade, a quem cumbe comprovar o alegado na inicial - no sentido de que eram 
desnecessárias novas provas. (...) É o autor que deve demonstrar a ocorrência de fatos e, mais do que isso, 
que tem o dever de delimitar as condutas de cada agente supostamente envolvido com o ato ímprobo. (...) 
Se o próprio autor da ação civil pública está satisfeito com o conjunto probatório carreado aos autos, mas 
inexistentes provas suficientes para condenar os réus, não é caso de reabrir a instrução processual; ao 
contrário, é hipótese de julgamento de improcedência.” (STJ, 2ª Turma, REsp 765.958/PR, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, j. 10.11.2009, DJe 19.11.2009); “O artigo 333, I, do CPC resta violado nas 
hipóteses em que a ação de improbidade por dano ao erário impõe ao réu o ônus de comprovar que não 
houve prejuízo, com ilegal inversão do onus probandi. (...) Deveras, a despeito da aprovação pela Câmara 
Municipal das contas referentes ao ano de 1987, que rejeitou parecer do Tribunal de Contas Estadual, 
circunstância que, por si só, não configura ato ímprobo, a Corte local solucionou a controvérsia, quanto ao 
desvirtuamento de verba pública, baseado no conjunto fático-probatório colacionado aos autos, limitando-
se a considerar suficiente à comprovação da ilicitude da prática objeto da causa, a inexistência de ‘dúvida 
sobre a atitude desastrosa marcada por gastos sem prévio empenho, ou desacompanhados de comprovantes 
ou realizados sem licitação, em total desrespeito à regular gestão da coisa pública’, sem contudo ter 
demonstrado o Parquet a existência do dano, nos termos da sentença (...).” (STJ, 1ª Turma, REsp 
763.941/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.3.2007, DJ 30.8.2007, disponível em http://www.stj.jus.br, acesso 
em 18.11.2012). 
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Ainda mais grave do que a inversão do ônus probatório em desfavor do réu é 

a adoção de modelos de constatação (standards) frágeis para a condenação, semelhantes 

aos moldes utilizados nas ações de responsabilidade civil.  

Numa tal conjuntura, não há como se defender o livre intercâmbio probatório 

entre processos penais condenatórios e processos civis de índole punitiva. Trata-se de 

contextos estruturalmente diversos, ainda que não devesse ser assim. 

Para efeitos de circulação probatória em situações controversas, como a das 

provas excepcionais, faz-se imperiosa a identidade de valores e princípios em ambos os 

processos. É preciso, ainda, que esta identidade se verifique, no plano prático, no curso 

de todo o procedimento probatório. Do contrário, os elementos probatórios produzidos 

excepcionalmente no processo penal só serão lícitos no contexto em que se originaram, 

afastando-se a licitude da prova emprestada entre o processo penal e o processo não 

penal de índole punitiva. 

 

6.2. O estado da questão na jurisprudência: visão crítica 

 

Expostos os argumentos que fundam o entendimento mais garantista acerca 

da circulação de provas entre processos diversos (especialmente entre os processos civil 

e penal), e observadas as peculiaridades do processo civil de índole punitiva, é preciso 

esclarecer, em atenção ao dever científico de completude, que os critérios sugeridos 

nesta sede carecem de aplicação na jurisprudência brasileira. 

Quando se trata da produção de prova invasiva, para a qual seja necessária a 

concessão de ordem judicial, a principal preocupação dos tribunais pátrios está 

concentrada na importância do bem jurídico tutelado pela prova. Por isso, mesmo a 

jurisprudência mais restritiva à circulação da prova não analisa critérios pertinentes ao 

ambiente processual em que a prova será introduzida, limitando-se a comparar os bens 

jurídicos tutelados nos diferentes processos que podem dela se utilizar.   

A demonstrar o exposto, o Supremo Tribunal Federal tem autorizado – com 

algumas dissidências778 – o transporte de elementos ou de fontes de prova obtidos, de 

                                                
778 Confiram-se: o voto vencido do Min. Marco Aurélio no Inq 2424 QO-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, 
Pleno do STF, j. 20.06.2007, Dje 23.8.2007 e os votos vencidos do Min. Napoleão Nunes Maia Filho no 
MS 16.418/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 8.8.2012, DJe 24.8.2012 e no MS 15.787/DF, Rel. Min. 
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forma excepcional (v.g., por meio de interceptação telefônica), no âmbito criminal para 

investigações e processos de cunho administrativo-sancionatório, olvidando 

completamente a circunstância de que, no Brasil, o procedimento administrativo é de 

ordem não-jurisdicional. Permite-se, desta forma, que estes elementos ou fontes de 

prova, resultantes de restrições a direitos fundamentais autorizadas judicialmente para o 

processo penal, sejam utilizados e valorados por autoridade administrativa.  

Por mais robustas que sejam – e devem ser – as garantias do processo 

administrativo-sancionatório, a ausência do órgão jurisdicional é um fator decisivo para a 

limitação das provas invasivas. Este fator, de índole processual e garantística, é 

ofuscado pela análise pura e simples da infração cometida e de seus efeitos sobre a 

sociedade, convertendo o intercâmbio probatório em medida de prevenção social, 

dissociada dos contextos em que praticada. 

Malgrado, num primeiro olhar, possa-se imaginar que a questão não guarde 

relação com o tema deste trabalho, é possível traçar um paralelo do entendimento do 

Supremo Tribunal Federal acerca da introdução da prova administrativa nos processos 

administrativos com a mesma matéria no processo civil. A este respeito, o julgamento 

emblemático da Questão de Ordem no Inquérito 2.424,779 que se analisará a seguir, já 

serviu de respaldo para o Superior Tribunal de Justiça780 e os Tribunais de segundo 

grau781 estenderem o entendimento ali consignado ao processo civil.  

O julgado citado cuidava da extensão do produto de interceptações 

telefônicas realizadas em sede criminal a processos administrativos disciplinares. 

Entendeu-se, nas palavras do Ministro Relator, Cezar Peluso, que o “uso lícito da prova 

consistente nos dados retóricos obtidos com a violação da intimidade” depende de se 

perquirir  

                                                                                                                                            
Benedito Gonçalves j. 9.5.2012, DJe 6.8.2012, ambos da 1ª Seção do STJ, alertando, inclusive, para o fato 
de que a prova produzida no inquérito não o é em contraditório. Um excerto deste último voto fornece uma 
exata dimensão da discordância: “(...) É claro que a prova penal serve para qualquer processo, mas não a 
prova penal produzida em regime de excepcionalidade; é a prova comum ou a prova ordinária. Não dando à 
palavra ordinária o sentido de coisa depreciada, mas uma prova comumente produzida; a prova penal 
produzida na circunstância especialíssima de quebra de uma garantia constitucional, não pode migrar para 
processos cíveis.” 
779 Inq 2424 QO-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 20.6.2007, Dje 23.8.2007. 
780 STJ, 2ª T., REsp 1122177/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 3.8.2010, DJe 27.4.2011. 
781 TRF4, 2ª Turma, AG 0011022-57.2010.404.0000, Rel. Vânia Hack de Almeida, D.E. 19.8.2010, TRF4, 
2ª Turma, AG 0011023-42.2010.404.0000, Rel. Vânia Hack de Almeida, D.E. 18.8.2010, TRF4, 1ª Turma, 
AG 5004076-47.2011.404.0000, Rel. p/ Acórdão Joel Ilan Paciornik, D.E. 22.9.2011, TRF4, 1ª Turma, AG 
5005797-34.2011.404.0000, Relator p/ Acórdão Joel Ilan Paciornik, D.E. 22.9.2011, disponíveis em 
http://jurisprudencia.trf4.jus.br, acesso em 23.11.2012, e adiante mencionados. 
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“Se existe, ou não, algum interesse público transcendente, que, 
ligando-se a consequências de outra qualificação jurídico-normativa 
do mesmo ato ilícito objeto da investigação criminal, mereça 
sobrepor-se mais uma vez, agora na esfera da instância não penal 
competente, à garantia de uma intimidade já devassada, para efeito de 
aplicar ao autor daquele ato, por conta da sua simultânea ilicitude 
doutra ordem, a sanção legal não penal que lhe convenha ou 
corresponda, a título de resposta estratégica do ordenamento à 
transgressão de norma jurídica de taxonomia diversa.” 782 

Como se vê, trata-se de um entendimento, até certo ponto, restritivo, 

porquanto adstringe o transporte da prova a processos ou procedimentos que versem 

sobre o mesmo fato, para cuja apuração tenha sido concedida a medida excepcional - no 

caso, a interceptação. Também se ocupa o julgado da aferição de um interesse público 

transcendente que justifique, no processo destinatário, a medida excepcional. Neste 

ponto, não é demais frisar que a única justificativa para esta medida excepcional está 

prevista na Constituição Federal, e não caberia ao intérprete alargá-la. 

Mas o que se pretende sublinhar com a análise deste julgado é o alheamento 

do Tribunal à necessária contraposição entre, de um lado, o ambiente no qual a fonte de 

prova foi obtida e, de outro, o ambiente no qual será transplantada.  

Fazendo um paralelo com as considerações de Maria Cristina Vanz783 acerca 

da transmigração das provas, a questão aqui apresentada é a seguinte: não são 

suficientes, para fins de verificar a possibilidade de transporte da prova, a identidade de 

partes e de fato a ser apurado. Devem ser levadas em consideração as peculiaridades 

inerentes a cada procedimento instrutório. Esta análise, repita-se, não se resume à 

verificação da licitude ou ilicitude da prova, no momento em que produzida, mas diz 

respeito à admissibilidade ou não dos elementos de prova e de informação em cada um 

dos processos envolvidos.  

Por isso, sem olvidar a possível gradação entre o ilícito criminal e o 

administrativo, o que autoriza a utilização de dados provenientes de interceptação 

telefônica no processo e investigação criminais não é apenas a superioridade do bem 

jurídico tutelado. Também devem ser levadas em conta as contrapartidas conferidas ao 

acusado e ao réu no processo criminal, que envolvem, entre outras, a garantia de 

julgamento por um órgão jurisdicional competente e imparcial, o que, no ordenamento 

pátrio, não se verifica no âmbito administrativo. 

                                                
782 Inq 2424 QO-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 20.6.2007, Dje 23.8.2007- destacou-se. 
783 La circolazione della prova nei processi civili, op. cit., Capítulo VI. 
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Veja-se, ademais, como o recurso ao postulado da proporcionalidade para o 

fim de restringir direitos individuais784 é delicado e pode gerar sérias inseguranças e 

contradições. No julgamento sob enfoque, o Ministro Relator reconhece tal circunstância 

ao analisar a questão sob o prisma da circulação da prova entre processos civil e penal:  

“Confesso que não posso a priori encontrar, como tese de alcance 
absoluto, tal interesse legitimante nos objetos dos processos meramente 
civis, em que se dispute acerca de direito, bem ou interesse jurídico 
privado e disponível. Neste aspecto, há, aliás, quem defenda, embora 
em termos de exceção, com aceno à jurisprudência e ao postulado da 
proporcionalidade, ‘o sacrifício da privacy em prol da defesa de bem 
jurídico mais relevante, possibilitando-se, por exemplo, evitar 
cautelarmente ocorrência de danos irreparáveis’ (Luiz Francisco 
Torquato Avolio, Provas ilícitas, SP, Ed. RT, 3ª ed., 2003, p. 152), 
como sucede, por exemplo, em causas de família onde há riscos à 
segurança física da prole.” 785 

Na conclusão de seu raciocínio, insiste o Ministro, uma vez mais, no ponto 

da identidade do fato apurado criminalmente com o fato investigado 

administrativamente:  

“Dito de maneira mais direta, não posso conceber como insultuoso à 
Constituição nem à lei o entendimento de que a prova oriunda de 
interceptação lícita, autorizada e realizada em procedimento criminal, 
trata-se de inquérito ou processo-crime, contra certa pessoa, na 
condição de suspeito, indiciado ou réu, pode ser-lhe oposta, na esfera 
competente, pelo mesmo Estado encarnado por órgão administrativo ou 
judiciário a que esteja o agente submisso, como prova do mesmíssimo 
ato, visto agora sob qualificação jurídica de ilícito administrativo ou 
disciplinar. O raciocínio vale, mutatis mutandis, em relação a quem, 
como servidor do mesmo Estado, despontou como possível autor de 
crime ou de infração administrativa.” 786 

De acordo com esta orientação, constatada a identidade do fato apurado entre 

os processos e verificada a relevância do bem jurídico, autoriza-se toda sorte de 

intercâmbio, independentemente das garantias destinadas às partes no curso de cada 

instrução probatória. 

Ora, se a importância do bem jurídico é o único critério a ser adotado para a 

circulação probatória entre processos diversos (inclusive entre processos jurisdicionais e 

não jurisdicionais), não se vislumbra razão que impeça a utilização da prova invasiva, 

                                                
784 Como, a propósito, foi dito no item 1.2.5, supra.  
785 Inq 2424 QO-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 20.6.2007, Dje 23.8.2007- extraído do voto 
do Min. Relator. 
786 Inq 2424 QO-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 20.6.2007, Dje 23.8.2007- extraído do voto 
do Min. Relator. 
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sob o critério do Supremo Tribunal Federal, sempre que o fato versado tenha 

consequências graves no âmbito das questões versadas no processo civil.  

A partir de fundamentos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça reputa 

lícita a utilização de interceptações telefônicas em ação de improbidade administrativa, 

limitando-se a indicar a identidade de fatos, a observância do direito à defesa e ao 

contraditório como pressupostos ao empréstimo desta prova invasiva.787 A mesma lógica 

é apontada, em mais de uma oportunidade, como razão de decidir para Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região autorizar o transporte de documentos e informações provenientes 

de inquérito policial – inclusive mediante interceptação telefônica e gravações 

ambientais – para ações cautelares e execuções fiscais, sendo suficiente que se permita a 

manifestação das partes sobre tais documentos e informações. Nos acórdãos, foram 

invocados os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça, referentes à circulação probatória entre processo penal e processos 

administrativos disciplinares.788 

Diante disso, são consideráveis os riscos a que estão submetidas as garantias 

processuais dos cidadãos, por mais que, teoricamente, se anuncie que o direito ao 

contraditório e à ampla defesa são sempre resguardados no empréstimo da prova. A 

repetição irrefletida deste fragilizado jargão encerra não mais que uma estratégia 

retórico-argumentativa, muito comum na atualidade, em que “se reconhece, no plano 

                                                
787 “Embora a determinação judicial de interceptação telefônica somente caiba no âmbito de inquérito ou 
instrução criminal (Lei 9.296/1996), isso não impede que, a partir da sua realização, haja pertinente 
utilização como prova emprestada em Ações de Improbidade que envolvem os mesmos fatos, assegurado o 
direito à ampla defesa e ao contraditório. (...) Entendimento que segue a mesma lógica da jurisprudência do 
STJ e do STF, que admitem o aproveitamento da interceptação telefônica em processos administrativos 
disciplinares.” (STJ, 2ª T., REsp 1122177/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 3.8.2010, DJe 
27.4.2011). 
788 “Conforme já decidiu o Pleno do e. STF, dados obtidos em interceptações telefônicas e escutas 
ambientais, judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação criminal, podem ser usados 
em ‘processos e procedimentos não penais, perante o órgão ou órgãos decisórios competentes’.” (TRF4, 2ª 
Turma, AG 0011023-42.2010.404.0000, Rel. Vânia Hack de Almeida, D.E. 18.8.2010, disponível em 
http://jurisprudencia.trf4.jus.br, acesso em 23.11.2012, hipótese em que o empréstimo da prova se deu em 
execução fiscal). “Embora a medida cautelar fiscal (Lei nº 8.397/92) não sirva para fazer prova da 
ocorrência de crimes de qualquer espécie, a recíproca é verdadeira, pois a apuração dos fatos examinados 
no inquérito policial aproveita ao deslinde da controvérsia contida na demanda cível, independentemente 
de eventual persecução penal dos mesmos fatos a ser realizada em procedimento próprio. (...) Por fim, não 
há olvidar que o STF já se manifestou em diversas oportunidades acerca da possibilidade do 
aproveitamento de prova emprestada, obtida em processo criminal, para instrução de processo de natureza 
cível, inclusive de interceptações telefônicas, obtidas legalmente, através de ordem judicial (...) ” (TRF4, 
1ª Turma, AG 5004076-47.2011.404.0000, Rel. p/ Acórdão Joel Ilan Paciornik, D.E. 22.9.2011, disponível 
em http://jurisprudencia.trf4.jus.br, acesso em 23.11.2012). No mesmo sentido: TRF4, 1ª Turma, AG 
5005797-34.2011.404.0000, Relator p/ Acórdão Joel Ilan Paciornik, D.E. 22.9.2011, disponível em 
http://jurisprudencia.trf4.jus.br, acesso em 23.11.2012. 
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discursivo, a importância e a força normativa das garantias processuais (...), mas 

simultaneamente se emprega motivação aparente para refutar a aplicabilidade dessas 

mesmas garantias no caso concreto.”789 

 

6.3. Os reflexos da circulação probatória no convencimento judicial:  

riscos do transplante indevido 

 

De tudo quanto se analisou neste capítulo, algumas inferências simples 

podem ser extraídas, para o efeito de se compreenderem quais os reflexos da circulação 

probatória entre os processos civil e penal.  

Parece evidente que a ampliação indevida das hipóteses de empréstimo de 

provas, dissociadas da análise do feixe de limitações probatórias que rege cada um dos 

processos, a pretexto de ampliar o material probatório, alarga, indevidamente, o âmbito 

de liberdade do juiz.  

Como resultado desta prática, observa-se a indiferença ante os fundamentos 

destas limitações, nos casos controversos e polêmicos em que a transferência da prova 

possa violar direitos e garantias fundamentais.  

Neste ponto, não se pode deixar de frisar que as limitações probatórias, no 

processo civil e penal, são de ordem epistemológica e contraepistemológica, de sorte 

que, quando ignoradas, de duas, uma: ou a verdade não é apurada de forma criteriosa e 

haverá uma perda da racionalidade da decisão sobre os fatos ou, ainda, a verdade é 

sobreposta a outros valores que, naquele contexto, deveriam ser privilegiados, caso em 

que a liberdade de convencimento do juiz ofuscará os valores jurídicos tão caros à 

sociedade.  

O quadro se agrava ainda mais quando as limitações extrínsecas, fundadas 

em fatores axiológicos, refletem em aspectos epistemológicos, revelando as situações 

mais injustas, como a absurda hipótese de utilização, na esfera cível (por exemplo, numa 

ação de família) de informações obtidas mediante testemunho anônimo, que sequer se 

afigurariam suficientes para embasar uma condenação penal. Este depoimento, cuja 
                                                
789 MALAN, Diogo Rudge. Gravações ambientais e domiciliares no processo penal. In: LIMA, Joel Corrêa 
de; CASARA, Rubens. (Org.). Temas para uma perspectiva crítica do Direito: Estudos em 
homenagem ao Professor Geraldo Prado. 1ª ed.. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, v. 1, p. 345. 
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veracidade e credibilidade não forma objeto de aferição em contraditório, será apreciado 

de acordo com a concepção ampla de livre persuasão vigente no processo civil, sem a 

rigidez das restrições e dos mecanismos de controle que operam no campo do processo 

penal. A eficácia persuasiva desta prova terá, ao final, impactos devastadores na solução 

fático-jurídica adotada. 

Facilmente constatável que não se trata de um simples problema de ampliar o 

material probatório, mas de ampliá-lo indevidamente, trazendo para o processo civil 

elementos de prova e de informação para cuja apreciação o juiz não está, à luz dos 

princípios que regem aquele processo, preparado para efetuar adequadamente.  

Não se pode levar para o ambiente do processo civil provas invasivas como, 

por exemplo, gravações ambientais ou interceptações telefônicas autorizadas 

justificadamente em sede criminal, seja porque a força de convencimento dos elementos 

daí advindos é incomparável com o produto das provas tradicionais (v.g. um depoimento 

de testemunha ou um laudo pericial, produzidos em contraditório), seja porque o 

contexto em que os fatos serão analisados não está revestido das garantias necessárias, 

tais como, no processo penal, a proteção da inocência e o elevado standard probatório. A 

livre persuasão racional, por si só, não reequilibra as discrepâncias geradas pela 

produção excepcional de provas que restringem direitos fundamentais, incompatíveis 

com a relação processual penal. 

Por outro lado, já se notou que as limitações à atipicidade e irritualidade da 

prova incidem, no processo penal, em benefício do status de inocência e da liberdade do 

réu ou acusado. E assim é porque de nada adiantaria a imposição de critérios de 

julgamento rigorosos – como a imposição unilateral do ônus da prova ao acusador e a 

exigência de um padrão de constatação além da dúvida razoável – se os meios utilizados 

para satisfazer tais critérios fossem incompatíveis com esta proposta. De igual modo, 

nenhuma valia teria, por exemplo, a exigência da realização de exame de corpo de delito 

para comprovação dos delitos que deixam vestígios – critério de valoração, de que mais 

adiante se tratará –, se a produção desta prova pudesse ser realizada sem a observância 

de nenhuma formalidade ou garantia.  

Por isso, não se pode submeter o réu, no processo penal, às consequências da 

valoração dos elementos resultantes de provas irrituais, trazidos de um processo civil. A 

formação do convencimento judicial a partir destes elementos de fidedignidade ou de 
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contraditoriedade duvidosas – pense-se, respectivamente, nos exemplos do laudo 

elaborado por apenas um perito não oficial e no depoimento escrito de testemunha – , 

excluiria qualquer possibilidade de atendimento aos critérios de racionalidade, ditados 

pelas normas limitativas da prova no processo penal.  

O Código de Processo Civil português contém disposição interessante sobre 

a valoração das provas emprestadas. No art. 522º, 1, preceitua que “Os depoimentos e 

arbitramentos produzidos num processo com audiência contraditória da parte podem ser 

invocados noutro processo contra a mesma parte”, mas acrescenta: “se, porém, o regime 

de produção da prova do primeiro processo oferecer às partes garantias inferiores às do 

segundo, os depoimentos e arbitramentos produzidos no primeiro só valem no segundo 

como princípio de prova.” Trata-se de uma saída que ameniza, mas não dissipa 

completamente os males advindos da admissão da prova considerada ilícita no processo 

destinatário. De qualquer modo, a previsão do direito português chama a atenção para as 

condições díspares em que se encontra a mesma prova, quando examinada em processos 

que observem limitações diversas à sua admissibilidade e produção.  

Transparece, sob esta perspectiva, que as limitações probatórias direcionadas 

à admissão e produção da prova devem buscar harmonia com os parâmetros de valoração 

e julgamento da prova, dentro de cada processo. E o transplante da prova de um processo 

para o outro deve igualmente, observar estes limites, porquanto as peculiaridades da 

relação jurídica processual e do procedimento probatório exercem influência distinta 

sobre os critérios de racionalidade determinantes à formação do convencimento judicial 

nos processos civil e penal.  

Por fim, embora a persuasão racional seja um princípio que orienta, 

sobretudo, as atividades de valoração probatória e de decisão sobre as questões fáticas, é 

evidente que o sistema probatório se estrutura de forma a propiciar ao juiz o material 

mais adequado à formulação de um julgamento fático justo. Este material também deve 

ser produzido da forma mais consentânea com o tipo de julgamento almejado. 
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Capítulo VII 

Limitações à valoração da prova 

 

7.1. Considerações iniciais  

 

As limitações à valoração da prova podem ser estudadas sob duas 

perspectivas: a perspectiva analítica, que considera a valoração da prova apenas com 

base nos elementos probatórios e a perspectiva holística, que parte da premissa de que a 

base da decisão sobre fatos está constituída por algo além das provas, sugerindo tal 

teoria, em suas versões mais rigorosas, que o julgador poderia ser guiado por critérios 

alheios à atividade probatória.790  

As teorias atomistas ou analíticas pontuam a necessidade de valoração de 

cada elemento probatório, considerado isoladamente e, ainda, a valoração global do 

conjunto destes elementos, agrupando-se os favoráveis e contrapondo-os aos 

desfavoráveis para em seguida chegar-se a uma conclusão sobre os fatos, que deve ser 

guiada, também, por critérios de julgamento, sobretudo aquele referente ao nível de 

constatação exigido para a prova de fatos determinados.791 

Quanto às teorias holísticas, é preciso tecer algumas considerações sobre os 

critérios não probatórios que as orientam. Alguns destes critérios podem ser ilegítimos – 

como aquele, citado por Taruffo, relativo à interpretação da vontade do Führer –, mas é 

possível que a teoria holística utilize diretrizes de ordem argumentativa, como a 

coerência da narração, igualmente aplicada pelas teorias atomistas e, neste sentido, não 

haveria uma oposição tão rigorosa entre ambas.792  

Naturalmente, não se pode valorar o conjunto probatório a partir, exclusiva e 

prioritariamente, da versão mais coerente dos fatos. Este critério apenas se aplica como 

mais um fator de eleição, entre diversas narrativas fáticas, que deve ser considerado 

marginal à valoração os elementos probatórios. Na verdade, os critérios não probatórios 

                                                
790 Sobre o método analítico e as concepções holísticas da prova, cf., por todos, TARUFFO, Michele. La 
prueba de los hechos, op. cit., Capítulo IV, itens 5 e 5.1. 
791 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial, op. cit., Tomo I, Capítulo XIII, 
item 82, p. 316. 
792 TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos, op. cit., Capítulo IV, itens 5 e 5.1, p. 314. 
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são indissociáveis da avaliação global dos elementos probatórios e devem, por isto 

mesmo, ser utilizados com extrema cautela, e de forma marginal.  

Advirta-se, ainda, que a própria valoração dos elementos probatórios, 

isoladamente ou em conjunto, acode a fatores extrajurídicos de extrema importância, 

predominantemente associados à lógica,793 mas também associados à probabilidade 

matemática, à psicologia e à sociologia.794  

Embora tais elementos não estejam inseridos na proposta deste trabalho, é 

preciso ter presente sua influência na estipulação legal ou jurisprudencial de algumas 

limitações probatórias.  

Este capítulo concentrará as atenções no estudo das limitações incidentes 

sobre a valoração dos elementos probatórios, a fim de perquirir de que modo incidem no 

processo penal e no processo civil. O foco da pesquisa estará, como nos capítulos 

precedentes, na visão comparativa destes processos à luz dos valores preponderantes em 

cada seara, sem a pretensão de esgotar a análise das regras limitativas em cada sede.  

Serão abordadas, primeiramente, as tendências gerais pertinentes a tais 

restrições, ora mediante evocação de alguns exemplos paradigmáticos, ora mediante 

sinalização das inclinações doutrinário-jurisprudenciais num sentido mais amplo.  

Na sequência, abordar-se-á, de forma específica, o tema relativo às 

presunções e à prova indiciária, pela importância primordial destas últimas na elucidação 

dos aspectos lógicos da valoração e pela necessidade de distingui-las das chamadas 

presunções legais que, de sua vez, operam de forma muito diferenciada nos processos 

civil e penal.  

                                                
793 “Sem lógica não pode existir valoração da prova. Se trata de raciocinar sobre ela, ainda que seja prova 
direta, como já observamos. E a lógica é indispensável para o correto raciocínio. Quando se fazem 
inferências dos fatos, coisas ou pessoas observados, graças à indução, ou se qualificam os casos 
particulares de acordo com deduções de regras de experiência, se aplicam inexoravelmente os princípios 
da lógica. Daí que os autores estão de acordo que entre as variadas atividades próprias da valoração da 
prova, sobressai a lógica.” (DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial, op. 
cit., Capítulo XIII, item 77, pp. 292-203). No original: “Sin logica no puede existir valoración de la prueba. 
Se trata de razonar sobre ella, así sea prueba direta, como ya hemos observado, y la lógica es indispensable 
para el correcto razonamiento. Cuando se hacen inferencias de los hechos, cosas o personas observados, 
gracias a la inducción, o se calificam los casos particulares de acuerdo con deducciones de reglas de 
experiencia, se aplican inexorablemente los principios de la lógica. De ahí que los autores estén de acuerdo 
en que entre las variadas actividades propias de la valoraciones de la prueba, sobresale la logica.” 
794 Devis Echandia acresce, ainda, o fator “imaginação”, que bem poderia ser inserido nos elementos 
psicológico e sociológico (Teoría general de la prueba judicial, op. cit., Tomo I, Capítulo XIII, item 77, 
pp. 296 e ss.). Recentemente, Jordi Nueva Fenoll analisou a questão de forma aprofundada na obra La 
valoración de la prueba, op. cit., Capítulo III, pp. 95-144. 
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7.2. As limitações à valoração da prova no processo civil 

 

Do retrospecto histórico traçado no Capítulo III795 extrai-se que o direito 

processual civil se encontra numa delicada fase de transição; convivem, no sistema 

probatório, os resquícios de provas legais, o movimento de ampliação da admissibilidade 

das provas e, sobretudo, da liberdade de apreciação do juiz.  

Neste panorama, alguns paradoxos se revelam, como é o caso já citado das 

regras legais que vedam a admissibilidade de algumas provas suspeitas, as quais, já se 

concluiu, devem ser interpretadas como um indicativo da atribuição de menor eficácia 

probatória.796 797 

Ocorre que as limitações às provas suspeitas não se adstringem – como nos 

casos já abordados precedentemente – à respectiva admissibilidade: além das normas que 

dizem respeito às testemunhas incapazes, impedidas ou suspeitas e às limitações do 

depoimento pessoal ao objetivo de confissão expressa ou ficta, outras há que não se 

limitam a estabelecer proibições de admissibilidade. Antes, são verdadeiras normas de 

valoração probatória, porquanto relacionam os meios de prova com as espécies de fato 

que se pretende demonstrar, preestabelecendo, desta forma, os instrumentos hábeis a 

demonstrar determinados fatos. Tais normas criam uma verdadeira hierarquia probatória, 

na medida em que estipulam, previamente, a inferioridade de determinados meios de 

prova em comparação a outros. 

A subsistência das regras de prova legal nos diplomas legais contemporâneos 

é problemática justamente porque, embora se admita que estas constituam generalizações 

de máximas de experiência, permanece a questão de que tais regras, literalmente 

                                                
795 Especialmente nos itens 3.5 e seguintes. 
796 Ver, neste sentido, o que dissemos no item 5.1.1, letra “e”, supra, bem como a opinião de Leonardo 
Greco (Instituições de Processo Civil. Volume II: Processo de Conhecimento. 2ª ed., op. cit., Capítulo 
V, item 5.1.1, p. 141, id. Limitações probatórias, op. cit., p. 25).  
797 Segundo Gascón Abellán (Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba, op. cit., p. 
117) a limitação mais importante ao uso livre dos meios probatórios tem lugar quando se estabelece que 
não se poderão provar certos fatos senão mediante determinados meios prefixados pela lei pois nestes casos 
resulta difícil fazer uma interpretação da norma legal em conformidade das exigências epistemológicas. 
Trata-se, a nosso ver, de uma limitação à própria valoração (e não somente à admissão), porque direciona a 
prova de determinados fatos a certos métodos, restringindo a avaliação isolada e, por vezes, global dos 
elementos probatórios. 
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interpretadas, vinculam o juiz a dar como verdadeiros fatos que poderiam não sê-lo, já 

que o que geralmente ocorre não ocorre necessariamente sempre.798  

Pertinente, portanto, a crítica de Taruffo, no sentido de que tais regras são 

intrinsecamente contrárias à busca da verdade. E ainda mais delicado é o que demonstra 

o autor, numa comparação das antigas regras de prova legal com as modernamente 

codificadas, estas são muito mais rígidas e formais do que eram aquelas.  

As regras antigas destinavam-se a racionalizar a valoração do juiz, 

predeterminando os valores de cada uma das provas isoladamente, de modo que o 

cálculo final dependia das provas existentes em cada caso específico, o que permitia uma 

aproximação - embora tendencial - da situação probatória concreta.  

Já as provas legais dos Códigos contemporâneos não se adaptam ao caso 

concreto; elas são sempre genericamente vinculantes para o juiz, e estabelecem uma 

verdade formal que, seguida à risca, impõe-se sempre e em todas as hipóteses. Se houver 

provas contrárias às provas legais, ou mesmo convergentes, seu valor se reduz 

automaticamente a zero. O juiz não precisa efetuar nenhum cálculo; deve apenas ter em 

conta que existe uma prova legal e que por isso não há qualquer espaço para formular um 

juízo de fato e, eventualmente, acertar a verdade efetiva dos fatos.799 

Nesta linha de raciocínio, a dicção literal do Código de Processo Civil 

vigente prefere a prova documental e a confissão à prova testemunhal.800 Estabelecem, 

ainda, o Código de Processo Civil e o Código Civil que a prova exclusivamente 

testemunhal é vedada para os negócios jurídicos de determinado valor,801 bem como 

prevê o Código Civil que a prova por presunção (rectius: prova indiciária) é vedada nos 

casos em que não se admita a prova exclusivamente testemunhal.802 803 

                                                
798 TARUFFO, Michele. La valutazione delle prove. In: TARUFFO, Michele (a cura di). La prova nel 
processo civile. Milano: Giuffrè, 2012, Capítulo IV, pp. 215. Cf., também, o que foi dito sobre os riscos 
das generalizações no item 5.1.1, letra “e”, supra, em especial quanto aos exemplos fornecidos na nota de 
rodapé nº 566 deste trabalho, extraídos de SCHAUER, Frederick, Profiles, Probabilities and Stereotypes, 
op. cit., pp. 83 e ss.. 
799 TARUFFO, Michele. La valutazione delle prove, op. cit., Capítulo IV, pp. 215-216. 
800 Art. 400, I, do Código de Processo Civil. Note-se que o art. 400, II, do mesmo diploma não estabelece 
propriamente uma hierarquia probatória, porquanto, ao se referir aos fatos que somente por “documento” 
ou por “exame pericial” puderem ser comprovados alude, respectivamente: às restrições impostas pela lei 
material, que determinam a prova documental como substancial ao ato (art. 366 do Código de Processo 
Civil) e às restrições de ordem técnico-científica (e, pois, racionais), que ditam a necessidade de perícia 
para o esclarecimento de certos fatos. 
801 Art. 401 do Código de Processo Civil e art. 227 do Código Civil.  
802 Art. 230 do Código Civil. 
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A interpretação gramatical das regras expostas conduziria, por exemplo, à 

conclusão de que a eficácia probatória da prova testemunhal estaria vinculada ao fato 

que se pretende provar, vedando-se este meio de prova nos demais casos, ou, ainda, de 

que sua eficácia deveria ser considerada inferior a outros meios (v.g., documental) ou 

elementos de prova (v.g., confissão).  

Ora, a inadmissibilidade da prova exclusivamente testemunhal para os 

negócios jurídicos cujo valor exceda o décuplo do salário mínimo vigente no país (arts. 

401 do Código de Processo Civil e 227 do Código Civil) equivale à atribuição de 

ineficácia probatória deste meio de prova para tais atos. Noutras palavras, ao assim 

dispor, a lei menosprezou o valor probante da prova testemunhal, partindo da premissa 

de que esta só tem eficácia para a demonstração de negócios jurídicos de menor valor. 

Trata-se de típica norma de prova legal, porquanto é possível que, embora existente e 

válido um contrato verbal, de valor superior a dez salários mínimos, este não possa, nos 

termos da lei, vir a ser comprovado mediante prova exclusivamente testemunhal.  

Por igual, a vedação da prova testemunhal e da prova indiciária para os fatos 

que possam ter sido comprovados por documento ou por confissão, afeta diretamente o 

juízo valorativo dos elementos probatórios, dando precedência ao produto da prova 

documental e à confissão, em detrimento do testemunho e da prova indiciária. 

Parece, contudo, que tais disposições não se coadunam com a concepção de 

livre convencimento que vigora no processo civil da atualidade. Não pode o legislador 

estabelecer, de forma apriorística e genérica, a eficácia probatória de determinados meios 

para a prova de fatos previamente estipulados, bem como não pode prescrever uma 

ordem de prioridade valorativa para cada meio ou elemento de prova.804  

Tal como ocorre com as regras destinadas à inadmissibilidade das fontes 

suspeitas, as regras que condicionam a admissibilidade das provas à respectiva finalidade 

ou que suprimem ou reduzem o valor probatório de algumas provas em face doutras 

                                                                                                                                            
803 Observe-se que grande parte destas regras foi reproduzida no Projeto de Novo Código de Processo Civil 
(PL 8.046/2010, em trâmite na Câmara dos Deputados, na redação de substitutivo apresentado em setembro 
de 2012), especialmente nos arts. 450, 451 e 455 e §§, o que está na contramão dos movimentos de 
ampliação do direito à prova e da liberdade de convencimento do juiz. 
804 Quanto à regra contida no art. 230 do Código Civil, afigura-se acertado o posicionamento de Leonardo 
Greco, que, na linha do que defende quanto às demais limitações desta natureza, diz que a limitação à prova 
indiciária “vale apenas como recomendação ao juiz” e “não pode constituir obstáculo à apuração da 
verdade, servindo apenas de advertência para o juiz da sua normal precariedade, a ser considerada na 
formação da livre convicção” (A prova no processo civil: do Código de 1973 ao novo Código Civil, op. 
cit., p. 380). 
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somente podem ser interpretadas como diretrizes gerais à valoração.805 Por isso, 

malgrado estarem redigidas como se fossem normas cogentes, estas proibições devem 

ser relativizadas, por ser esta a única interpretação que se harmoniza com o direito à 

prova sob o prisma valorativo.806 

Em sede doutrinária, Leonardo Greco enfrentou diretamente a questão, 

ponderando, sobre as provas legais persistentes na legislação processual, que a 

compatibilidade de tais regras deve ficar restrita aos direitos cujo exercício, dentro ou 

fora do processo, dependa de registro público do seu fato gerador. 807 O autor se refere, 

neste ponto, o autor, às provas legais determinadas pelo direito material (art. 366 do 

Código de Processo Civil), que, como salientado precedentemente808 (v. item 4.1., 

supra), não são provas legais propriamente ditas, mas requisitos à formação dos atos 

jurídicos.809 Para estes casos, a previsão da forma de comprovação é decorrência dos 

próprios requisitos do ato jurídico, fundada na segurança jurídica. Quanto aos demais 

casos, referentes à prova legal propriamente dita, conclui o autor  

“Admitir que, além deste limite, pudesse o juiz estar vinculado à força 
probante de determinadas provas, violaria o direito das partes a um 
julgamento conforme à verdade e a própria dignidade humana do juiz, 
obrigado, contra sua consciência, a reputar verdadeiros fatos de cuja 
existência não se convenceu.”810 

Em que pese a subsistência de entendimentos que persistem em atribuir 

caráter cogente às regras de que aqui se cogita,811 afigura-se correta a parcela – ainda 

                                                
805 Não há qualquer incongruência na fixação deste tipo de normas, como pontua, a propósito, Malatesta (A 
lógica das provas em matéria criminal, op. cit., vol. I, Segunda Parte, Capítulo I, p. 101): “Nem seria 
ilógico, por si mesmo, que a lei, ainda quanto à própria eficácia substancial das provas, ditasse regras com 
valor de conselhos, regras que deixariam de aplicar-se quando as particularidades do fato singular, não 
previsíveis pelas leis, a elas se opusessem”.  
806 Relembre-se que as partes e a sociedade têm direito à prova no sentido valorativo, e que uma valoração 
justa, fundamentada e lógica dos elementos probatórios não se compraz com normas processuais que ditem 
a eficácia probante abstrata de determinadas provas. Neste ponto, remete-se o leitor ao que foi dito no item 
2.3, supra, que abordou a prova como direito. As partes têm direito à prova também no sentido valorativo.  
807 A prova no processo civil: do Código de 1973 ao novo Código Civil, op. cit., p. 373. 
808 V. item 4.1, supra. 
809 A prova no processo civil: do Código de 1973 ao novo Código Civil, op. cit., p. 373. 
810 Idem ibidem. 
811 Ao atribuir caráter cogente à exigência do art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, a Súmula 149 do Superior 
Tribunal de Justiça (“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade de 
rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário) consolida a vinculação do judiciário 
brasileiro às regras de prova legal. Anteriormente à edição da Súmula, parte da jurisprudência mostrava-se 
sensível à necessidade de admitir e valorar a prova exclusivamente testemunhal para o fim referido neste 
Enunciado 149. Do voto do Ministro Relator, Adhemar Maciel, no julgamento do REsp 41.110, 6ª Turma 
do STJ, j. 14.3.1994, DJ de 28.3.1994, disponível em www.stj.jus.br, acesso em 7.12.2012, extrai-se a 
impossibilidade de seguir-se à risca uma regra de prova legal que, além de tudo, é contrária às máximas da 
experiência comum: “Ora, esse dispositivo tem que ser interpretado cum grano salis. Ao juiz é que caberá, 
dentro de seu livre convencimento, em cada caso, tomar como provado ou não o fato deduzido em juízo. 
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tímida – da jurisprudência que admite a produção de meios de prova cuja eficácia 

probante seja, por lei, presumidamente inferior à dos meios porventura já produzidos nos 

autos.  

Destacam-se algumas decisões que prestigiam o livre convencimento do juiz 

e o direito à prova das partes. Quanto ao art. 400, inciso I, o Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, já no início da vigência do Código de Processo Civil, decidiu, nesta linha, que 

“Em tese, não cabe prova testemunhal para fato já comprovado por documento”, mas 

que “O exame de cada caso concreto (...) determinará a aplicação da regra”.812 Em 

sentido análogo, o Superior Tribunal de Justiça tem interpretado a exigência de cláusula 

contratual expressa de forma a abarcar ajustes verbais, comprovados via prova 

testemunhal.813   

                                                                                                                                            
Todos nós que conhecemos a vida dos ‘bóias-fria’ sabemos que praticamente é impossível a qualquer deles, 
por meio de documentos, provar que trabalhou para alguém no campo. O preceito legal, tenho para mim, 
embora factível no meio urbano, dificilmente será no rural.” Em sentido análogo, também antes de editada 
a Súmula em questão, ponderou o Min. Vicente Cernicchiaro, no voto condutor do RESP 75.471, 6ª Turma 
do STJ, j. 27.11.1995, DJ 27.11.1995, disponível em www.stj.jus.br, acesso em 7.12.2012, em 
argumentação já então alinhada às tendências atuais do processo civil, chega a enfatizar a hipossuficiência 
do interessado na prova: “O Poder Judiciário só se justifica se visar à verdade real. Cumpre serem 
postergadas as atividades que se escudam em dados meramente formais. Esta observação se presta ao 
julgamento da hipótese sub judice, no particular da extensão dos efeitos da prova testemunhal. Corolário do 
princípio moderno do acesso ao Judiciário, qualquer meio de prova é útil. (...) Sempre entendi, e já 
manifestei, em julgamentos anteriores, minhas dúvidas quanto à constitucionalidade do então art. 141, 
caput, do Código Civil que limitava a eficácia da prova exclusivamente testemunhal a contratos cujo valor 
não excedesse o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados. Esse 
dispositivo reeditara o roteiro da redação inicial do Código, alterando, como fizeram, antes, outras leis, 
apenas o valor da avença. A prova testemunhal é admitida pelo Direito. Não pode, por isso, ainda que lei o 
faça, ser excluída, notadamente quando for o único hábil a evidenciar o fato. Observe-se, como regra geral, 
negócios de vulto são reduzidos a escrito. Outra, porém, é a regra geral quando os contratantes são pessoas 
simples, não afeitas às formalidades do Direito. O caso dos autos envolve trabalhador rural, o chamado 
‘bóia-fria’. Será inócuo, deixar de conferir-lhe os meios lícitos para fazer a prova do trabalho. Estar-se-ia 
restringindo a busca da verdade real, o que é inerente ao Direito Justo. Em sendo assim, a Lei 8.213, de 
24.7.91, art. 55 § 3º e o Decreto nº 611, de 21.7.92, art. 60 e 61 contrastam com o princípio constitucional - 
realização da justiça, como valor supremo. Evidenciam, pois, carência de eficácia”. Na contramão deste 
entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado firmemente a Súmula 149, como se extrai dos 
seguintes julgados: 5ª Turma, AgRg no REsp 1237660/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 8.5.2012, 
DJe 11.6.2012; 5ª Turma, AgRg no REsp 1213305/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.2.2012, DJe 8.3.2012; 
5ª Turma, AgRg no REsp 1220736/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 17.3.2011, DJe 4.4.2011, todos 
disponíveis em www.stj.jus.br, acesso em 7.12.2012. 
812 TJSC, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 686, Rel. Des. Aristeu Schiefler, j. 26.8.1974, RT 
473/184 apud MIRANDA, Darcy de Arruda e outros. Código de processo civil nos tribunais. Arts. 286 a 
485. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1990, p. 1997. 
813 É este o entendimento assentado para as cláusulas de exclusividade em contrato de representação: 
“Possibilidade da demonstração da existência de cláusula de exclusividade mesmo em contratos de 
representação firmados verbalmente, admitindo-se a respectiva prova por todos os meios em direito 
admitidos. Aplicação do art. 212 do CC/02 c/c os arts. 400 e segs. do CPC. Doutrina e jurisprudência desta 
Corte acerca do tema. (...) Estabelecida, no caso concreto, pelo acórdão recorrido a premissa de que o 
ajuste de representação comercial vigorava com cláusula de exclusividade, confirmada por prova 
testemunhal, inarredável a conclusão de que houve rescisão imotivada do contrato, pela contratação de 
novo representante para atuar na mesma zona anteriormente conduzida pela recorrida.” (STJ, 3ª Turma, 
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Atente-se, ademais, que a suposta suficiência da prova documental para a 

demonstração de determinado fato não pode inibir a produção de prova em sentido 

contrário, ou seja, não pode obstar a contraprova do fato documentalmente demonstrado, 

sob pena de cerceamento de defesa.814 Assim, mesmo que o fato esteja documentalmente 

demonstrado, v.g., pelo autor, não poderá o juiz deixar de deferir a prova testemunhal 

tendente a corroborar a tese fática oposta, fornecida pelo réu.815 

Com maior razão, a prova testemunhal não poderá ser indeferida por já 

existirem documentos comprobatórios nos autos, quando tais documentos não bastem à 

demonstração do fato probante. Com base nesta orientação, o Superior Tribunal de 

Justiça já reverteu julgado que havia considerado ilícita a prova testemunhal, tendo em 

vista a existência de prova documental relativa ao fato probando. O mesmo acórdão 

reformado havia, contraditoriamente, considerado que a dita prova documental não era 

bastante à demonstração do fato.816 A interpretação atribuída pelo Ministro Relator ao 

artigo 400, I, do Código de Processo Civil, foi a de que este dispositivo regula as 

                                                                                                                                            
REsp 846.543/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sansverino, j. 5.4.2011, DJe 11.4.2011, disponível em 
http://www.stj.jus.br, acesso em 2.12.2012). 
814 Sobre o direito à prova contrária, confiram-se as ponderações de Giulio Ubertis, aplicáveis tanto ao 
processo penal quanto ao civil (La ricerca dela verità giudiziale. In: UBERTIS, Giulio (a cura di). La 
conoscenza del fatto nel processo penale. Milano: Giuffrè, 1992, pp. 1-38). 
815 O Superior Tribunal de Justiça já aplicou este posicionamento em favor do autor: “(...)1. Em casos de 
atropelamentos por composição férrea, com vítima fatal, a jurisprudência desta Corte entende que a 
aferição quanto ao cenário do local do acidente é ponto nodal para se determinar a quem deve ser imputada 
a culpa, porquanto cabe à empresa prestadora do serviço impedir que pedestres invadam a área destinada 
ao trânsito férreo. Isso se dá, por exemplo, com a vigilância e cerceamento de áreas propícias a tais 
infortúnios, notadamente as de grande concentração urbana, como é o caso. 2. Na esteira dessa 
jurisprudência, ganha relevância a argumentação da autora, no sentido de que o desenho fático do acidente 
que ceifou a vida do seu esposo não seria exatamente aquele descrito nas fotografias produzidas 
unilateralmente pela ré, sendo imprescindível a produção de prova testemunhal, requerida a tempo 
oportuno e desprezada pelo julgador. 3. É prejudicial aos autores a conclusão a que chegou o Juízo 
sentenciante, posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça local, julgando improcedente o pedido 
inicial, ao argumento de que a autora não teria demonstrado a culpa da empresa ré, e, a um só tempo, 
indeferiu a prova testemunhal requerida, a qual poderia comprovar a culpa da concessionária, ou ao menos 
afastar a culpa exclusiva da vítima. (...)” (STJ, 4ª Turma, REsp 979.129/RJ, Rel. Min. Luís Felipe 
Salomão, j. 2.4.2009, DJe 13.4.2009, disponível em http://www.stj.jus.br, acesso em 2.12.2012). 
816 “O Tribunal a quo não pode, por um lado, indeferir a prova testemunhal requerida pelo Autor por 
considerar que os mesmos fatos também foram comprovados documentalmente e, contraditoriamente, 
julgar improcedente o pedido por ausência de comprovação. O art. 400 do CPC, só autoriza que seja 
dispensada a prova testemunhal nas hipóteses em que os fatos estejam, efetivamente, comprovados por 
documentos (inciso I) ou nas hipóteses em que tal modalidade de prova seja inadequada, técnica ou 
juridicamente, porque o direito a ser comprovado demanda conhecimentos especializados, ou recai sobre 
negócio jurídico cuja forma escrita seja requisito essencial (inciso II).” (STJ, 3ª Turma, REsp 798.079/MS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 7.10.2008, DJe 23.10.2008, disponível em http://www.stj.jus.br, acesso em 
2.12.2012). 
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hipóteses em que a prova testemunhal é desnecessária, não cuidando, porém, de caso de 

impossibilidade de comprovação por esta via.817  

No tocante à vedação de prova testemunhal quando a matéria já houver sido 

demonstrada mediante confissão, acredita-se que tal disposição está mais relacionada à 

importância da incontrovérsia dos fatos no processo civil do que a uma superioridade 

probatória em sentido estrito. A uma, porque não se pode comparar a prova testemunhal, 

enquanto meio, instrumento para se esclarecer os fatos, à confissão, que constitui 

elemento probatório – sendo, portanto, produto de um meio de prova já produzido – 

geralmente o depoimento pessoal. A duas, porque a dispensa de prova dos fatos já 

confessados (art. 334, II, do Código de Processo Civil), traduz, em verdade, uma opção 

do legislador processual civil por delinear como objeto de prova apenas os fatos 

incontroversos. Esta é a regra geral, que pode ser excetuada quando os fatos versados na 

causa não forem suscetíveis de confissão ou, ainda que o sejam, quando se revelem 

inverossímeis, contraditórios com as demais provas dos autos ou com fatos notórios.  

À luz deste raciocínio, afigura-se que a confissão somente estabelecerá a 

dispensa de prova testemunhal – ou de qualquer outra prova – quando, além de se referir 

a fatos subjacentes a direitos disponíveis (art. 351 do Código de Processo Civil), não for 

incompatível com o conjunto das alegações e provas dos autos, ou mesmo com fatos 

notórios e máximas da experiência comum.  

A regra que dispensa prova contrária à confissão cuida-se, muito mais, de 

regra atinente à delimitação do objeto de prova aos fatos controvertidos do que de regra 

de valoração, que estabeleça uma hierarquia entre os meios de prova. 

Outras regras pertinentes à confissão devem ser objeto de reflexão. A 

eficácia atribuída à confissão judicial – que, como observado, não é absoluta –, não pode 

ser equiparada à da confissão extrajudicial.818 Em verdade, se houver controvérsia acerca 

do fato confessado, a confissão extrajudicial deve ser vista como um elemento de prova 

                                                
817 REsp 798.079/MS (citado na nota precedente), voto da Ministra Relatora, Nancy Andrighi, disponível 
em http://www.stj.jus.br, acesso em 2.12.2012. No mesmo sentido: SANTOS, Moacyr Amaral. 
Comentários ao código de processo civil. Vol. IV. Arts. 332 a 475. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1989, 
p. 244; CINTRA, Antonio Carlos de Araujo. Comentários ao código de processo civil. Vol. 4. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2003, p. 158 (ponderando que o que se pretende evitar com o disposto no art. 400, I, é 
a produção de provas inúteis); REICHELT, Luis Alberto. A prova no direito processual civil, op. cit., p. 
246.  
818 Cf., neste sentido: OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Problemas atuais da livre apreciação da prova. 
In: id. (org.). Prova cível. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 47. 
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como outro qualquer,819 820 até porque o confitente não mais sustenta admissão do fato 

confessado como verdadeiro.  

E nem se diga, nos termos do art. 214 do Código Civil, que a confissão é 

irrevogável. A confissão, já se viu, não é um negócio jurídico que se revogue ou a 

respeito do qual a lei possa vedar a revogação.821 É, simplesmente, elemento de prova. 

Portanto, não há que se cogitar da revogação ou não do que foi dito sobre determinado 

fato. Apenas são suscetíveis de revogação (e de irrevogabilidade) atos que contenham 

alguma disposição sobre direitos.822 Idêntico raciocínio é aplicável ao disposto no art. 

352 e incisos, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre as hipóteses em que a 

confissão pode ser revogada, confundindo-a, novamente, com um negócio jurídico.823 

Voltando às limitações à prova testemunhal, no que concerne, 

especificamente aos casos de sua vedação (extensiva à prova indiciária) para negócios 

jurídicos de valor inferior ao décuplo do salário mínimo, é preciso, na linha do que 

dispõe o artigo 2.721 do Codice Civile italiano, atentar para as circunstâncias do negócio 

jurídico, tais como a qualidade das partes, a natureza do contrato e, entre nós, os 

costumes regionais.824 Ora, com efeito, se a prova escrita não for da substância do ato, o 

                                                
819 Ademais, como assevera Leonardo Greco, a máxima da experiência comum em que se fundou esta 
regra, de que “quem confessa por escrito ao próprio beneficiário, quer colocá-lo em posição de vantagem 
em qualquer futura demanda judicial”, não mais subsiste. Contemporaneamente, “existem na sociedade 
muitas relações de dominação.” Com isto, “pessoas que se encontram em posição de vantegem impõem 
facilmente a sua vontade”; “aqueles que com elas negociam se sentem induzidos a confessar fatos 
desfavoráveis para com elas manter negócios” e “o mais fraco é induzido a uma confissão extrajudicial, 
porque dela depende um benefício imediato (...)” (A prova no processo civil: do Código de 1973 ao novo 
Código Civil, op. cit., p. 384).  
820 O Projeto de Código de Processo Civil (PL 8.046/2010, na versão do substitutivo apresentado à Câmara 
dos Deputados em setembro de 2012) avançou neste ponto, ao estatuir, no caput do art. 402 que “A 
confissão judicial será livremente apreciada pelo juiz”. Persistiu, entretanto, na fórmula das regras legais ao 
prever, no parágrafo único do mesmo dispositivo, que “a confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só 
terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal,” norma que deverá funcionar muito mais como 
diretriz valorativa, exceto nos casos em que a forma integrar a substância do ato jurídico. 
821 Consoante já foi dito no item 4.1, supra. 
822 Cite-se, novamente, o posicionamento de Leonardo Greco acerca deste art. 214 do Código Civil: “Trata-
se de evidente confusão com a renúncia ou o reconhecimento do direito, pois, ‘não se confessa a dívida, a 
relação jurídica; confessam-se fatos’ [PONTES DE MIRANDA, Comentários ao CPC, tomo IV, 3ª ed., 
Forense, Rio de Janeiro, 1996, p. 315], que continuam objeto de prova, embora a confissão gere uma 
presunção de veracidade dos fatos confessados” (A prova no processo civil: do Código de 1973 ao novo 
Código Civil, op. cit., p. 384).  
823 Observe-se que o Projeto de Novo Código de Processo Civil perdeu a oportunidade de não reeditar tais 
normas ao dispor, no art. 401 (PL 8.046/2010, na redação aprovada por Comissão Especial e apresentada 
na Câmara dos Deputados em setembro de 2012), que a confissão é “irrevogável” e pode ser “anulada se 
decorreu de erro de fato ou coação”. No parágrafo único, o preceito dispõe sobre a legitimidade para propor 
a respectiva ação. 
824 Confiram-se os comentários à citada regra, bem como a jurisprudência italiana sobre o tema em 
CONTE, Mario. Commentario al Codice Civile. Art. 2697-2739. Prove. A cura di Paolo Cendon. 
Milano: Giuffrè, 2008, p. 208-209. 
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disposto no art. 401 do Código de Processo Civil e no art. 227 do Código Civil não pode 

constituir óbice à admissão da prova exclusivamente testemunhal. Este tem sido o 

entendimento da jurisprudência acerca dos contratos de parceira rural, pecuária, 

agroindustrial e extrativa, qualquer que seja seu valor e forma,825 bem como nos 

contratos de prestação de serviços em geral  – especialmente quanto aos serviços de táxi, 

lembrados por Candido Dinamarco, em relação aos quais quase nunca se lavra contrato 

escrito –,826 além dos atos praticados pelas sociedades de fato (inclusive os respectivos 

contratos sociais, por razões óbvias).827  

No mais, não se pode deixar de notar que o inciso II do art. 402 do Código de 

Processo Civil brasileiro exclui a regra de prova legal do artigo antecedente quando “o 

credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter prova escrita da 

obrigação”, exemplificando a ressalva com “casos como o de parentesco, depósito 

necessário ou hospedagem de hotel.” A estas hipóteses poder-se-iam acrescer os 

exemplos de contratação por telefone828 ou pela internet,829 entre outros. Contudo, 

acredita-se que a ressalva legal não é solucionadora do problema, seja porque apenas faz 

menção ao credor, seja porque não desfaz preconceito legal destinado à prova 

testemunhal. 

A crescente valorização do livre convencimento no processo civil sugere, ao 

revés, que se eliminem as genéricas regras vinculativas da admissão e valoração da prova 

pelo juiz; pode-se, quando muito, atribuir-lhes caráter de normas-guia, critérios racionais 

não vinculantes à persuasão. 

Sob esta ótica, mesmo as regras que estabelecem maior eficácia probatória 

dos documentos públicos devem ser vistas cum grano salis. Com efeito, como dispõe a 

                                                
825 NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado, 12ª ed., op. 
cit., p. 765. 
826 Instituições de direito processual civil, vol. III, Capítulo XCIII, item 1.177, pp. 631-632. 
827 Instituições de direito processual civil, vol. III, Capítulo XCIII, item 1.177, p. 632. 
828 Exemplo de contrato por telefone que pode envolver elevado valor financeiro é citado por Leonardo 
Greco: “Normalmente, quando as partes resolvem celebrar um contrato superior a dez salários-mínimos, ou 
seja, um contrato de elevado valor econômico, procuram documentá-lo, pro razões de segurança jurídica. 
Essa é uma máxima de experiência que, entretanto, pode ser desmentida, na medida em que há contratos 
que, mesmo de alto valor, não se documentam. É o que ocorre com a ordem do investidor ao seu corretor 
na bolsa de valores, para comprar ou vender títulos mobiliários. Essa compra e venda pode ser de alto 
valor, contudo, não se documenta. É feita por telefone ou home broker. A relação de confiança que existe 
entre o investidor e seu corretor gera a presunção de que este realmente recebeu daquele uma ordem para 
celebrar o negócio.” (Instituições de processo civil. Volume II: Processo de Conhecimento. 2ª ed., op. 
cit., Capítulo VIII, item 8.5.3.1, pp. 214-215). 
829 Como faz Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de direito processual civil, vol. III, Capítulo 
XCIII, item 1.177, p. 632). 
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própria lei, a presunção de veracidade de que gozam tais instrumentos está adstrita à 

prova da respectiva formação e à demonstração dos fatos que o oficial público declarar 

que ocorreram em sua presença,830 sendo que, quando a estes últimos, há que se 

relativizar o preceito.  

Ora, a dita fé pública do agente elaborador do documento público pode ceder 

diante das circunstâncias concretas, o que deve poder ser demonstrado mediante 

quaisquer meios de prova. Neste passo, a regra que prestigia a eficácia probatória dos 

documentos públicos não é mais que uma diretriz valorativa fortemente arraigada na 

cultura dos países de civil law e, em larga medida, no direito contratual de todos os 

ordenamentos. A celebração, por escrito, dos negócios jurídicos é medida que busca 

estabilizar e assegurar as relações sociais. Nem por isto é possível atribuir eficácia 

probatória plena aos instrumentos públicos. 

Com base em ponderações análogas, a jurisprudência e doutrina italianas têm 

interpretado o disposto no art. 2700 do Codice Civile831 – semelhante à regra analisada, 

contida no art. 364 do Código de Processo Civil brasileiro832 – no sentido de que a 

presunção de veracidade ou maior eficácia probatória do documento público não subsiste 

quanto aos fatos que, embora ocorridos na presença do agente público, demandem algum 

juízo valorativo por parte deste. Ainda, devem ser valorados livremente os documentos 

que narrem fatos cuja compreensão, em razão das circunstâncias ou da forma de sua 

ocorrência, não possam ser verificados e controlados por métodos suficientemente 

objetivos, porque sua interpretação propicia alguma variação de acordo com as 

percepções sensoriais de cada sujeito. Assim, por exemplo, as hipóteses em que o oficial 

público ateste sua percepção visual sobre um corpo ou objeto em movimento, num 

acidente de trânsito.833 

Nesta ordem de ideias, parece adequado interpretar a eficácia probante do 

documento público, comumente denominada de fé pública como uma presunção legal 

                                                
830 Art. 364 do Código de Processo Civil. 
831 “Art. 2700. Efficacia dell’atto pubblico. L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della 
provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e 
degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.” Em tradução 
livre: “Art. 2700. Eficácia do ato público. O ato público faz prova plena, até querela de falso, da 
proveniência do documento do oficial público que o formou, bem como das declarações das partes e de 
outros fatos que o oficial público atesta ocorridos em sua presença ou por ele cumpridos.” 
832 Correspondente à regra projetada no art. 413 do PL 8.046/2010, na redação do substitutivo apresentado 
à Câmara dos Deputados em setembro de 2012. 
833 Cf. Cass. Civ., Sez III, 15 febbraio 2006, n. 3282 apud CONTE, Mario. Commentario al Codice Civile. 
Art. 2697-2739. Prove. Op. cit., p. 56.  
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relativa, dependente da verificação da ausência dos fatores indicados na doutrina italiana, 

atinentes à propensão dos juízos valorativos e sensoriais a interpretações diversas, e, bem 

assim, sujeita à prova em contrário.834 Ainda, não se pode, sem comprometimento da 

igualdade de forças no processo civil, atribuir a esta presunção a mesma força probante 

de outrora, sobretudo nas ações que versem interesses do Estado contra o particular e 

vice-versa.835  

No que diz respeito à perícia e à prova técnico-científica de um modo geral, 

nota-se que, ao contrário dos demais meios de prova, esta é dificilmente exigida como 

condição sine qua non à prova de fatos abstratamente previstos na lei. Esta orientação é a 

que mais se coaduna com o estágio atual do processo civil, em que a persuasão racional 

depende da liberação do juiz de regras categóricas.  

Assim, ressalvadas hipóteses em que a prova científica é, de fato, 

imprescindível – como nos casos da avaliação médica para a interdição –, apesar da 

crescente primazia que a prova técnica vem ganhando na prática, não é aconselhável que 

a lei preestabeleça a inafastabilidade deste meio de prova.  

O que é mais comum é que a jurisprudência, com argumentos embasados em 

dados técnicos e científicos, exija a prova pericial ou outra prova técnica (laudos, 

pareceres etc.) para a formação do convencimento quanto a certos fatos, tendo em vista 

critérios fixados na área de conhecimento em que se insira a matéria julgada.  

                                                
834 A orientação sugerida por Luis Alberto Richelt não diverge do posicionamento consignado no texto. Em 
sua tese sobre as limitações à valoração da provas civis, diz o autor que a prova documental deve seguir 
alguns raciocínios, eminentemente práticos: a) “é preciso que a limitação legal seja examinada e 
interpretada em consonância com os objetivos tutelados pelo ordenamento jurídico (em especial, aqui, a 
segurança jurídica, a pacificação e a estabilidade das relações sociais e a obtenção de decisões pautadas, no 
maior grau possível, naquilo que efetivamente aconteceu do ponto de vista histórico)”; b) não havendo 
outro fim que se coloque na “posição de primazia”, deve prevalecer o estatuído pelo legislador; c) de outro 
lado, se os resultados da instrução “forem atingidos de maneira mais eficiente mediante o emprego da livre 
apreciação da prova em detrimento daqueles legalmente previstos”, a regra deve ser abandonada, de acordo 
com o objetivo de “garantir maior aproximação possível do olhar do julgador em relação à realidade 
histórica investigada” (A prova no direito processual civil, op. cit., pp. 256-257). Saliente-se, entretanto, 
que o juiz não poderá proceder à análise descrita pelo autor de maneira solipsista, apartada do diálogo com 
as partes. Ao contrário, para justificar a prova contrária quanto ao conteúdo do documento público, é 
suficiente que as partes argumentem no sentido da relativa eficácia da prova e requeiram prova 
potencialmente útil para infirmá-la. 
835 Ensina Leonardo Greco que “No Estado Democrático de Direito contemporâneo não pode mais 
prevalecer com a mesma força a presunção de legalidade e de veracidade dos atos da Administração 
Pública, porque esta tem o dever de justificar e exibir aos destinatários dos seus atos os elementos de 
convicçãoo que fundamentam os seus atos. O Estado Contemporâneo é aquele que se justifica, que tem o 
dever de apresentar as provas concretas dos fatos afirmados pelos seus agentes, sob pena de sujeitar os 
cidadãos ao mais completo arbítrio.” (A busca da verdade e a paridade de armas na jurisdição 
administrativa. Revista da Faculdade de Direito de Campos. Ano VII. Nº 9. Dezembro/2006, p. 131). 
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Mas estas exigências variam conforme o caso julgado, podendo-se, por 

exemplo, numa ação de revisão de aluguéis, admitir-se como suficiente a estimativa do 

Município sobre o valor venal do imóvel para fins de Imposto Predial Territorial Urbano 

–IPTU – como prova hábil a embasar a fixação do valor dos aluguéis provisórios; 

noutros casos, porém, em que haja dúvidas sobre a acurácia desta estimativa, poder-se-ão 

exigir pesquisas de mercado, declarações de imobiliárias e avaliação de corretores de 

imóveis.836  

O mesmo se diga quanto ao exame de DNA, técnica utilizada com maior 

probabilidade de exatidão na aferição da paternidade. Em muitos casos, este exame é 

indicado pela jurisprudência como a única prova a demonstrar, de forma irrefutável, o 

estado de filiação;837 noutros, porém, esta eficácia é afastada, seja pela existência de 

provas inequívocas que refutem a paternidade,838 seja, ao contrário, pela suficiência do 

conjunto probatório para demonstrá-la.839  

                                                
836 Assim, exemplificativamente: “A despeito de a norma inserta no artigo 68, inciso II da Lei nº 8.245/91 
ser de caráter cogente, não existe ilegalidade na decisão do julgador singular que deixa de fixar os aluguéis 
provisionais, em ação revisional, por não ter a parte autora instruído a inicial com elementos suficientes a 
se auferir o valor justo para a locação. (...) Não apresentou a agravante provas contundentes sobre o valor 
de mercado do aluguel do imóvel que ocupa, o que poderia ter providenciado, através das imobiliárias 
atuantes na região, porquanto não é possível ao Julgador fixar um locativo mensal provisório de bem 
situado no Bairro Santa Efigênia, baseando-se em um imóvel localizado no Bairro Jatobá. Também não 
providenciou a suplicante, a juntada do IPTU do imóvel, onde consta o seu valor venal, o que propiciaria a 
fixação do aluguel provisório, de forma indireta, qual seja, incidente sobre o valor do bem. Dessa forma, a 
despeito de a norma que manda fixar o aluguel provisório ser de caráter cogente, é dado ao Julgador deixar 
de fazê-lo, ao despachar a inicial, se as provas apresentadas pelo autor não se mostram bastante a convencê-
lo sobre o valor do locativo mensal praticado na região para um imóvel com as mesmas características do 
locado. (...)” (http://www.tjmg.jus.br, AI 2.0000.00.400291-9/000, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha 
Peixoto, j. 21.5.2003, DJ 31/5/2003, disponível em, acesso em 5.12.2012). 
837 É o que se extrai dos julgados que reputam imprescindível o exame, sob pena de cerceamento do direito 
do autor: “(...) É de ser reconhecido o cerceamento de defesa do autor, ora recorrente, menor absolutamente 
incapaz e beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, porquanto, embora tenha requerido o exame de 
DNA, desistiu de sua realização apenas por não dispor de recursos financeiros. Ora, diante da incerteza da 
paternidade investigada, o referido exame é imprescindível para a apuração da verdade real, podendo 
o julgador determinar, de ofício, a sua realização, conforme preceitua o art. 130 do Código de 
Processo Civil, desde que não afete a sua imparcialidade. Outrossim, inexiste óbice à transformação do 
julgamento em diligência, por se encontrar o feito em segunda instância, pois os magistrados de primeiro e 
segundo graus possuem as mesmas prerrogativas em busca da supracitada verdade real.” (STJ, 4ª Turma, 
REsp 241.886/GO, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 17.8.2004, DJ 27.9.2004, disponível em 
http://www.stj.jus.br, acesso em 5.12.2012 - destacou-se). 
838 É o que ocorre, por exemplo, quando se demonstra que apenas o suposto pai encontrava-se fora do país 
à época da concepção, tendo a mãe do autor da ação permanecido no país à mesma época. Cf., sobre o 
tema: VELOSO, Zeno. A sacralização do DNA na investigação de paternidade. In: LEITE, Eduardo de 
Oliveira (coord.). Grandes temas da atualidade: DNA como prova da filiação. Rio de Janeiro: Forese, 
2002, p. 387, onde adverte que o resultado do laboratório “não pode ser confundido com cartola de mágico, 
de onde saltam todas as coisas e pulam todas as respostas”, completando que “não tem sentido e não há 
razão para deixar de acolher a prova genética do DNA, mas ela deve estar compreendida no conjunto 
probatório” (destacou-se). 
839 “É sempre recomendável a realização de perícia para a investigação genética (HLA e DNA), porque 
permite ao julgador um juízo de fortíssima probabilidade, senão se de certeza. Mas não é imprescindível à 
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Perceba-se, contudo, que os critérios recomendados pela jurisprudência não 

são absolutos, nem constituem prova mínima a ser preenchida por uma das partes. Como 

se viu, é também concebível a comprovação da paternidade mediante prova do 

relacionamento da genitora com o suposto pai, além de atributos físicos muito 

semelhantes e, até, diante da demonstração de que pai e filho sejam portadores de 

doenças raras, geneticamente adquiridas. 

Noutras hipóteses, que não versem direitos indisponíveis – como é o caso 

exemplificado, da ação revisional de aluguéis – a incontrovérsia sobre determinado fato 

pode dispensar a produção de prova, razão pela qual não há que se cogitar num substrato 

probatório mínimo para demonstração de fatos específicos. 

Não é demais frisar que o que determina a necessidade de prova pericial não 

é a exigência de maior ou menor grau de confirmação de uma hipótese fática, mas a 

natureza científica ou técnica do conhecimento demandado para esclarecer os fatos.  

Quanto ao grau de confirmação ou certeza exigido para determinada 

hipótese, é possível antever a influência do método utilizado840 na realização da prova 

                                                                                                                                            
instrução do feito, nem condição para julgamento de procedência da ação, pois são conhecidas as 
dificuldades para sua realização, por oposição do réu ou carência de recursos.” (STJ, 4ª Turma, REsp 
38.451/MG, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 13.6.1994, DJ 22.8.1994, disponível em 
http://www.stj.jus.br, acesso em 5.12.2012). Embora, atualmente, a ausência de recursos não justifique a 
não realização do exame, o julgado sinaliza a possibilidade de prova eficaz por outros meios. Em sentido 
análogo, o mesmo Superior Tribunal de Justiça já confirmou declaração de paternidade em hipótese que, 
não obstante a recusa realizar o exame de DNA, as provas testemunhais da relação do suposto pai com a 
mãe do autor à época da concepção, ao lado da “impressionante” semelhança física e de timbre de voz 
entre o autor e o suposto pai apontavam inequivocamente para a paternidade. No caso, a recusa à 
realização do exame apenas corroborou as provas já existentes. (STJ, 3ª Turma, REsp 1046105/SE, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, j. 1.9.2009, DJe 16.10.2009). 
840 Como observou Taruffo (Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense. Rivista trimestrale 
di diritto e procedura civile. Anno L. Fascicolo I. Milano: Giuffrè, 1996, p. 226), nem mesmo o DNA 
oferece o grau de certeza máximo pretendido pela jurisprudência: “O alto grau de certeza que os exames de 
DNA fornecem, e a irrisória possibilidade de erro que os caracteriza induzem muitos a pensarem que se 
trate de provas absolutamente seguras, que não criam problemas de credibilidade e valoração e por isso 
sejam admitidas sem dificuldade. (…) O convencimento de que os exames de DNA constituam 
demonstrações infalíveis e certas a priori entra porém rapidamente em crise na medida em que a 
experiência se estende e se aprofunda a análise crítica. Problemas e dúvidas crescentes surgem a propósito 
das técnicas de análise, da correção da sua aplicação, da confiabilidade dos seus resultados e, assim, das 
modalidades do seu emprego probatório. (…) As técnicas de análise de DNA são muitas e diversas, de 
forma que não faria sentido falar, genericamente, sem referência específica a este ou àquele método, da 
confiabilidade dos exames de DNA”. No original: “L’elevata misura di certezza che i tests del DNA 
forniscono, e l’irrisoria possibilità di errore che il caratterizza, inducono molti a pensare che si tratti di 
prove assolutamente sicure, che non creano problemi di attendibilità e di valutazione e quindi vengono 
ammesse senza difficoltà. (…) Il convincimento che i tests del DNA costituiscano dismostrazioni infalibbili 
e certe a priori entra però rapidamente in crisi man mano che l’esperienza si estende e si approfondisce 
l’analisi critica.(…) Problemi i dubbi crescenti vengono (…) sollevati a proposito delle tecniche di analisi, 
della corretezza della loro applicazione, dell’attendibilità dei loro risultati e quindi delle modalittà del loro 
impiego probatorio. (…) Le tecniche di analisi del DNA sono molto e diverse, sicché sarebbe privo di 
senso parlare in generale, senza riferimento specifico a questo o quel metodo, dell’attendibilità dei tests del 
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técnica de acordo com o modelo de constatação a ser atendido. Todavia, também este 

aspecto dependerá da análise concreta do juiz, não havendo espaço para previsões legais 

restritivas do direito à prova. 

Ainda, é importante notar que a presença do perito nomeado pelo juízo nos 

sistemas de civil law tem conduzido a sérios questionamentos acerca da legitimidade das 

decisões judiciais fundadas em prova técnico-científica. A circunstância de que este 

perito (diversamente das testemunhas peritas, indicadas pelas partes, nos sistemas de 

common law) goza de grande credibilidade junto ao magistrado que o nomeou, associada 

ao papel proeminente exercido pela ciência na atualidade, podem conduzir a julgamentos 

verdadeira e eminentemente periciais, e não judiciais. Esta preocupação – que também 

não é estranha ao processo penal –, tem sido alvo de considerações por parte da doutrina, 

por representar uma ameaça à liberdade841 e a racionalidade842 do convencimento do 

juiz.  

                                                                                                                                            
DNA.” Sobre os problemas práticos comuns à realização dos exames de DNA, especialmente no que diz 
respeito aos cuidados procedimentais, confira-se: THOMPSON, William C. et all. Evaluating forensic 
DNA evidence: Essential elements of a competent defense review. The Champion, 27(3):16-25, April 
2003, disponível em http://www.bioforensics.com/articles/index.html, acesso em 26.12.2012. Em texto 
mais recente (L’ uso probatorio della scienza nell processo. In: CUCCI, Monica; GENNARI, Giuseppe; 
GENTILOMO, Andrea. L’uso della prova scientifica nel processo penale. Santarcangelo di Romagna: 
Maggioli, 2012, Capítulo III, pp. 45-58), Taruffo remete ao relatório da National Academy of Sciences 
norteamericana, publicado em 2009 (National Research Council of the Nacional Academies. 
Strengthening forensic science in the united states: A path forward. Washington D.C.: The National 
Academies Press, 2009, disponível em http://www.nap.edu, acesso em 20.12.2012), relativo ao fundamento 
científico das chamadas ciências forenses. Fundamentalmente, este relatório acusa a falta de validade 
científica de quase todas as técnicas comumente utilizadas, tais como a perícia grafotécnica e a 
identificação datiloscópica. A exceção é, justamente, o teste de DNA, que, nos últimos decênios, alcançou 
o golden standard de credibilidade científica (op. ult. cit., pp. 53-54), o que não exclui, por óbvio, a 
necessidade de desmistificação deste método como forma absoluta de alcançar a verdade.  
841 Damaška (Evidenciary law adrift, op. cit., p. 151) chama a atenção para o risco de se delegar o poder 
decisório, de maneira velada, para um estranho sem legitimação política. Na sequência, questiona se o 
perito, assistente nomeado pelo juiz, estaria se tornando um “mestre oculto” deste. Vittorio Denti também 
já anota que um dos pontos sensíveis da aplicação prática da prova pericial nos países de civil law é 
justamente a concentração da nomeação do perito nas mãos do juiz, com uma desvalorização do 
contraditório na perícia. Este autor também alerta para a necessidade de que o juiz tenha um papel social, e 
não meramente técnico, na solução do conflito (Cientificidad de la prueba y libre valoración del juez. 
Estudios de derecho probatorio, op. cit., pp. 284, 288 e 300). Neste sentido, Lévy Bruhl, afirma que o 
juiz é um representante da coletividade, que deve homologar a vontade desta, colocando em primeiro plano 
a ideia do processo como instrumento voltado à paz social (La preuve judiciaire. Etude de sociologie 
juridique. Paris: Librairie Marcel Rivière et Cie, 1964, p. 29). 
842 Como explica Dominioni (In tema di nuova prova scientifica, op. cit., p. 1.065): “ ‘Novas provas 
científicas’ (...) que escapem, por sua sofisticação exagerada, à inteligibilidade pelas partes e pelo juiz, 
ainda que no uso do seu mais engajado ‘saber comum’, se veem impedidas de utilidade processual-
probatória, em razão do sistema racional da prova, que tem como pressuposto o domínio do juiz e das 
partes sobre as fontes de conhecimento judicial. Um limite que marca, inexoravelmente, a diferença entre a 
função da pesquisa técnico-científica e a função da reconstrução dos fatos nas controvérsias judiciárias, 
sejam elas civis ou, com maior razão, penais.” No original: “ ‘Nuove prove scientifiche' (o, è da dire, prove 
scientifiche in generale) che sfuggano, per una loro esasperata sofisticazione, alla comprensibilità delle 
parti e del giudice, pur nell'impiego di più engagè del loro 'sapere comune', si vedono preclusa la friubilità 
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Trata-se de um convite à reflexão sobre a persuasão racional no contexto do 

progresso científico e tecnológico,843 a que a doutrina brasileira já respondeu, com a 

sugestão de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira no sentido de ser conveniente que o perito 

desfrute “da confiança não só do órgão judicial, mas também dos litigantes.”844 Trata-se, 

já, de um prenúncio da prova científica cooperativa, possibilitando maior legitimação, 

mediante a participação e controle das partes nas questões que envolvam a sugestão e 

escolha do profissional habilitado para a realização da prova.845 Esta visão vai ao 

encontro da ideia de Vittorio Denti846 sobre as formas de controle da prova científica 

pela opinião pública, que partem, basicamente, de três critérios: a) a apreciação da 

autoridade científica do expert; b) a incorporação ao patrimônio  científico comumente 

aceito dos métodos de investigação por ele seguidos;847 c) a coerência lógica da 

argumentação.  

O contraditório e a fundamentação da valoração da perícia afiguram-se, 

portanto, fundamentais à compatibilização das técnicas probatórias modernas com o 

consenso dos grupos sociais. A persuasão racional, alcançada pela verificação judicial da 

validade e correção dos métodos empregados pelo perito, com a participação e o controle 

das partes e da sociedade, evita que o processo se transforme numa espécie de 

laboratório, dominado pela técnica e neutro a respeito dos valores que estejam em jogo 

na controvérsia – que são reflexos dos valores de toda a sociedade.848  

                                                                                                                                            
processuale-probatoria, in ragione del sistema razionale della prova, che ha come pressuposto il dominio 
delle parte e del giudice sulle fonti della conoscenza giudiziaria. Un limite che segna, inesorabilmente, la 
differenza tra funzione della ricerca scientifico-tecnica e funzione della ricostruzione del fatto nelle 
controversie giudiziarie, siano esse civili o, a maggior ragione, penali.”  
843 DAMAŠKA, Mirjan. Evidenciary law adrift, op. cit., p. 151 
844 Problemas atuais da livre apreciação da prova, op.cit., p. 51. 
845 Idem ibidem. Acresça-se a isto a possibilidade de prévio debate, entre as partes e o juiz, do método a ser 
utilizado na realização da prova pericial. Sobre a necessidade de comunicação entre o perito e o juiz, cf. 
TARUFFO, Conoscenza scientifica e decisione giudiziaria: profili generali, op. cit., pp. 22-23, onde alerta 
para o risco da inacessibilidade da linguagem científica para o juiz e para os problemas da incompreensão 
da linguagem jurídica pelos experts. Para uma proposta de solução deste problema da comunicação entre 
direito e ciência, vide BEECHER-MONAS, Erica. Evaluating scientific evidence. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006, passim, onde a autora disserta sobre as habilidades necessárias aos operadores do 
direito na aferição da validade da prova científica, o que pode ser aproveitado, em grande medida, na 
valoração da prova científica nos sistemas de civil law. 
846 Cientificidad de la prueba e libre valoración del juez. Estudios de derecho probatorio, op. cit., pp. 
301-302. 
847 Sem embargo da polêmica que este critério possa suscitar, como o fez, nos Estados Unidos da América, 
em Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals Inc. (cf. FOSTER, Keneth; HUBER, Peter. Scientific 
knowledge and the federal courts. Cambridge - Massachusetts - London: The Mitt Press, 1999, pp. 1-22). 
848 DENTI, Vittorio. Cientificidad de la prueba e libre valoración del juez. Estudios de derecho 
probatorio, op. cit., pp. 302-303. 
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Especialmente quanto ao controle da valoração, que depende da análise do 

raciocínio e métodos periciais, poderão ser úteis os critérios pertinentes ao estudo da 

valoração da prova indiciária, analisada em tópico apartado no Capítulo subsequente. 

Sem embargo de tais critérios, deve-se ponderar que as limitações legais à 

admissão da prova indiciária, contidas no art. 230 do Código Civil849 e no art. 368 do 

Código de Processo Civil850 se afiguram inconcebíveis no processo civil, porquanto 

fundadas em suspeitas genéricas que conduzem à marginalização deste meio lógico de 

prova.  

Como será detidamente exposto no Capítulo VIII, infra, a complexidade do 

raciocínio exigido para as presunções judiciais não autoriza a definição apriorística dos 

elementos delas advindos como provas frágeis. A prova indiciária deve ser admitida, 

observando-se, na sua valoração, os critérios lógico-racionais adequados. 

 

7.3. As limitações à valoração da prova no processo penal 

 

Vem de Malatesta a ideia de que, em matéria criminal, “é necessário sempre 

procurar as melhores provas”.851 De acordo com este mesmo autor, do princípio segundo 

o qual “a prova, produzida para servir de apoio à convicção, deve ser a melhor que possa 

haver em concreto”, resulta a consequência de que “é necessário não nos contentarmos 

com as provas não originais, quando podemos obter as originais”.852  

Ao longo deste trabalho, sobretudo no estudo das provas irrituais, foram 

citados diversos exemplos desta provas não-originais (como os testemunhos escritos ou 

de ouvir dizer, as provas indiretas, quando for possível obter provas diretas, entre outros) 

e sempre se concluiu, com Malatesta, que no processo penal “é preciso exigir provas 

objetivamente melhores”.853  

                                                
849 Cuida-se do dispositivo que estende as limitações à admissão da prova testemunhal à prova indiciária. 
850 Como visto no tópico pertinente às provas anômalas (item 5.1.1, letra “b”, supra), o art. 368 apenas 
permite que a declaração escrita de testemunha sirva como prova da própria declaração, vedando, com 
isso, a presunção de veracidade do conteúdo do documento.  
851 A lógica das provas em matéria criminal. Segunda Parte, Capítulo II, p. 112. 
852 Idem ibidem.  
853 Idem ibidem. Tal sorte de exigências pode ser extraída da obra de Gaetano Filangieri (Ciencia de la 
legislacion. Tercera edición. Tomo Quinto. Livro III. Paris: Libreria Española de Lecointe, 1936, pp. 
178-184), de onde se extraem desde normas pertinentes à credibilidade do testemunho, até exigências de 
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A necessidade de prova – nesta encartada a ideia de melhor prova possível –  

é, como diz Ferrajoli, uma das garantias subjacentes à proteção da inocência do réu.854  

Por mais óbvio que possa parecer, sobretudo após o trajeto histórico 

percorrido no capítulo III, supra, a concepção atual de livre convencimento, concretizada 

no princípio e no sistema da persuasão racional, determina, nos processos civil e penal, 

que o juiz somente poderá formar sua convicção a partir da prova dos autos. Porém, 

especificamente no processo penal, é preciso, via de regra, que esta prova tenha sido 

produzida oralmente,855 sempre que este método for ontologicamente exigido. Além 

disto, esta necessidade de prova implica a exclusão das fontes ou elementos que não 

tenham sido obtidos mediante legítimos meios de prova, decorrendo, ao contrário, de 

meios de mera investigação.856 

Ferrajoli identifica as provas legais como uma solução para o problema da 

garantia da necessidade de prova ou verificação que, “ainda quando insatisfatória no 

plano epistemológico, tem o mérito de ser a única que entre as historicamente propostas 

que tem algum valor garantista.”857 O problema epistemológico das provas legais, 

segundo este autor, está na ausência de qualquer critério que possa, de forma geral e 

abstrata, estabelecer o grau objetivo de probabilidade de uma hipótese acerca de um tipo 

de prova.  

Em verdade, sequer a adequação do meio de prova a certo fato pode ser 

aprioristicamente definida de maneira infalível, o que pode conduzir à seguinte 

inferência:  

“As provas legais negativas (...) exigem demais e, ao mesmo tempo, 
muito pouco: demais porque podem não ser necessárias em face de 
outras provas em concreto, adequadas e convincentes; muito pouco 
porque podem ser em concreto inadequadas a justificar racionalmente a 
convicção indutiva, que requereria a aquisição de outros meios e mais 
relevantes dados probatórios.”858  

                                                                                                                                            
prova legal mínima, que não admitem o testemunho de um só depoente nem a confissão como prova 
suficiente da participação no delito, limitam o valor dos testemunhos de ouvir dizer e da prova indiciária.  
854 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão, op. cit., Capítulo III, p. 141.  
855 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La mínima actividad probatoria en el proceso penal, op. cit., p. 
120. 
856 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La mínima actividad probatoria en el proceso penal, op. cit., p. 
122. Este é o entendimento mais garantista, embora, como já observado, atualmente o direito brasileiro 
admita a fundamentação da sentença em tais elementos de informação, desde que não constituam o único 
embasamento do juízo fático. 
857 Direito e razão, op. cit., Capítulo III, p. 141.  
858 Direito e razão, op. cit., Capítulo III, p. 142 - itálicos do original mantidos na transcrição.  
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Quanto à primeira crítica, tanto é procedente quanto, parece-nos, é uma 

consequência da distribuição dos riscos de erro no processo penal.859 Já no que diz 

respeito à segunda, é preciso lembrar que as provas legais negativas exigem o mínimo, e 

por isso, mesmo que sejam insuficientes ou menos relevantes que outros meios de prova, 

ainda assim haverá necessidade de produzi-los.860 

Tendo-se presente a exigência de um standard probatório superior, a 

insuficiência da probabilidade gerada pela prova legal negativa não ocasiona qualquer 

problema do ponto de vista das garantias do réu. Com efeito, se a lei exige um 

determinado meio de prova como pressuposto mínimo à condenação, e se este meio de 

prova não conduz a elementos suficientes para demonstrar a participação do réu no delito, 

é evidente que não poderá haver condenação. Por outro lado, a existência, por si só, de 

elementos resultantes da prova legal negativa não garante o preenchimento do modelo de 

constatação exigido para o processo penal.  

Logo, o fato de a prova legal negativa não ser a única regra destinada a evitar 

a condenação de um inocente não desmerece este critério que, de fato, não tem como ser 

epistemologicamente perfeito. Sobre este ponto, Ennio Amodio pondera que eventual 

discrepância entre a regra legal e uma nova máxima de experiência que a desminta, com 

base numa nova conquista científica, constitui, ao mesmo passo, um prejuízo à busca da 

verdade e uma salvaguarda aos direitos do imputado.861 Acrescenta, ainda, este autor, que 

o legislador não vincula o juiz a uma adesão acrítica a resultados estabelecidos 

previamente à produção da prova; apenas inibe o juiz de formar seu convencimento sem 

que se respeitem certos cânones da busca da verdade, sem os quais não se pode 

                                                
859 Cf., LAUDAN, Larry, Truth, error and criminal law. An essay in legal epistemology, op. cit., pp. 68-
69. 
860 Como enfatiza Geraldo Prado (Sistema acusatório. A conformidade constitucional das leis penais, 
op. cit., p. 163: “As provas legais negativas, assim compreendidas como postulações da limitação ao livre 
convencimento do juiz para condenar, tem inequívoco valor garantístico, sempre que resultarem de uma 
medida de cautela do legislador, adotada e ponderada restritamente, em observância às regras retiradas da 
experiência ordinária.” 
861 “A legalidade da prova tem certamente o seu custo, representado pela impossibilidade de alcançar, em 
certos casos, a verdade dos acontecimentos que se alcançaria, ao revés, se fosse possível reconstruí-la 
mediante o emprego de técnicas mais atualizadas e avançadas em relação à experiência subjacente ao texto 
legislativo. Que este seja um custo aceitável se compreende, porém, considerando que, no processo penal, 
as ‘aporias’ impostas pelas regras probatórias legais na instrução processual se refletem sempre em 
benefício do imputado.” Libertà e legalità della prova nella disciplina della testimonianza. Rivista Italiana 
di Diritto e Procedura Penale. Ano XVI, Milano: Giuffrè, 1973, pp. 232-323. No original: “La legalità 
della prova ha certamente un suo costo rappresentato dalla impossibilità di raggiungere, in certi casi, la 
verità dei avvenimenti che si potrebbero invece ricostruire mediante l’impiego di tecniche più aggiornate ed 
avanzate rispetto alla esperienza travasata nel dettato legislativo. Che questo sia un costo accettapile si 
comprende però rilevando che, nel processo penale, le ‘apories’ imposte dalle regole probatorie 
nell’indagine processuale si riflettono sempre a vantaggio dell’imputato.”  
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considerar confiável o acertamento dos fatos. “O legislador, em suma, com as suas regras 

probatórias negativas não subministra conclusões finais, mas fixa passagens obrigatórias 

no caminho para a busca da verdade”.862 

A exigência de determinado meio de prova como pressuposto mínimo à 

condenação pode ser muito bem exemplificada com a figura do exame de corpo de delito, 

cuja indispensabilidade se encontra prevista na legislação pátria863: assim, também, a 

impossibilidade de suprimento deste meio de prova pela confissão do acusado.864  

Observe-se que não se trata de uma regra de prova legal negativa 

excepcional, ou de um simples resquício de prova legal. Ao revés, a norma cuida de todos 

os crimes que deixarem vestígios, e estabelece, na medida das possibilidades do caso 

concreto, uma ordem de prioridade do exame a ser realizado: sempre que possível, este 

exame deve ser direto; nas hipóteses em que, apesar de envidados todos os esforços no 

sentido realizar o exame direto, este se houver se tornado inviável, poderá ser procedido o 

exame indireto.  

Registre-se que, de acordo com a correta interpretação da regra do art. 158 do 

Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito indireto constitui prova técnica 

(pericial) destinada a analisar indiretamente os vestígios, o que se faz a partir do relato de 

testemunhas e documentos existentes (tais como fotografias, relatórios etc.). A prova 

testemunhal, por si, não caracteriza um exame de corpo de delito indireto e não pode 

                                                
862 Libertà e legalità della prova nella disciplina della testimonianza, op. cit., pp. 323. No original: “Il 
legislatore, insomma, con le sue regole probatorie negative non somministra conclusioni finali, ma fissa dei 
passaggi obbligati del cammino verso la ricerca della verità”. 
863 Além do art. 158 do Código de Processo Penal (“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável 
o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”), há normas 
específicas relativas ao exame corpo de delito. Assim, por exemplo, nos crimes contra a propriedade 
imaterial, dispõe o art. 525 do Código de Processo Penal, que, “No caso de haver o crime deixado vestígio, 
a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que 
constituam o corpo de delito” (Cf., quanto à aplicação deste dispositivo: STJ, 5ª Turma, REsp 336553⁄SP, 
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ de 24.3.2003, disponível em https://www.stj.jus.br, acesso em 
12.12.2012). Quanto ao crime previsto no art. 7º, IX, da Lei 8.137/1990, consistente em vender, ter em 
depósito, expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria prima ou mercadoria em condições 
impróprias para o consumo, entendeu o Supremo Tribunal Federal pela imprescindibilidade do exame 
pericial para aferir a nocividade dos produtos apreendidos (STF, 1ª Turma, HC 69.591/SE, Rel. Min. Celso 
de Mello, DJ 29.9.2006, disponível em https://www.stf.jus.br, acesso em 12.12.2012). 
864 Art. 158 do Código de Processo Penal vigente: “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o 
exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.” Já o Projeto de 
Novo Código de Processo Penal (PL 8.045/2010) propõe as seguintes normas, análogas à disciplina atual: 
Art. 206. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou 
indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”; “Art. 207. Não sendo possível o exame de corpo de 
delito, por haverem desaparecido os vestígios, o laudo de exame de corpo de delito será elaborado pelos 
peritos com base nos elementos de prova testemunhal e documental existentes, ressalvadas as hipóteses de 
perecimento da coisa por omissão da autoridade.” 
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substituí-lo. Apenas na hipótese de se mostrar inviável o exame indireto é que tem lugar a 

prova testemunhal para a comprovação dos delitos materiais (art. 167 do Código de 

Processo Penal).865 Em nenhuma hipótese, a confissão se prestará, isoladamente, a esta 

finalidade. 

Como se percebe, trata-se de prova legal que estabelece uma verdadeira 

hierarquia entre os meios e elementos de prova, situando a prova técnica no grau mais 

elevado de eficácia – o que, em termos de prova legal negativa, indica uma exigência 

mínima deste meio de prova – e a confissão no nível mais baixo, correspondente à 

insuficiência probatória.  

Agreguem-se a isto as normas específicas e extremamente 

procedimentalizadas que regulam as mais diversas espécies de prova pericial para 

concluir-se que a prova técnico-científica, tão prestigiada na atualidade – e, no caso do 

exame de corpo de delito, desde épocas muito remotas – , possui, na maior parte dos 

casos, eficácia probatória determinante para a sentença penal. Sem ela, e sem a 

observância dos respectivos requisitos e especificidades, dificilmente haverá condenação. 

Mas, ainda que estejam presentes todos estes pressupostos, a condenação dependerá, 

sempre, de elementos contundentes para o juízo de culpabilidade. 

No processo penal, exigências tais estão amplamente justificadas pelas 

garantias do réu, e não implicam a supressão indevida, pelo legislador, da liberdade de 

convencimento do magistrado. A prova legal negativa pode ser considerada um método 

racional de evitar a comissão do erro mais repugnante ao Estado Democrático de Direito, 

consistente na condenação de um inocente.866  

Rogério Lauria Tucci, em obra clássica sobre o tema, já assinalava que a 

indispensabilidade do exame de corpo de delito, exigência que remete a tempos 

imemoriais, desvela hipótese indicativa da dissociação entre o sistema das provas legais 

– e, mais precisamente, das provas legais negativas – e autoritarismo estatal.867  

                                                
865 “Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a 
prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.” 
866 “O erro em desfavor do acusado, no processo penal, converte-se, quando é descoberto, em um drama 
público que afeta a quase todas as pessoas e, quando permanece encoberto, corresponde à mais terrível das 
injustiças, porquanto o acusado não tem sequer meios de compartilhá-la.” (PRADO, Geraldo. Sistema 
acusatório. A conformidade constitucional das leis penais, op. cit., p. 163).  
867 TUCCI, José Rogério Lauria. Do corpo de delito no direito processual penal brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 1978, passim e p. 78. 
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Com efeito, não há que se vislumbrar qualquer autoritarismo num instituto 

que, conforme preconiza Lauria Tucci, foi inspirado por finalidade altamente ética, e 

“responde a relevante critério informativo do ordenamento processual moderno,868 

lastreado na presunção de inocência do imputado”. Por isso, constitui a atividade 

constatatória do corpo de delito um sistema de garantias constitucionais e 

procedimentais assecuratórias da liberdade do imputado, “com a prevenção de todas as 

acusações destituídas de fundamento e o reclamo de dados suficientes e reais para 

submetê-lo a julgamento”.869  

Em corroboração às lições atualíssimas de Lauria Tucci, Magalhães Gomes 

Filho se opõe às críticas feitas a esta regra de prova legal negativa, alertando a 

importância da exclusão peremptória da confissão como forma de suprimento exame do 

corpo de delito: 

“Tal cautela não constitui, como pareceu a José Frederico Marques 
[Elementos de Direito processual penal. 2ª ed., Rio-São Paulo: 
Forense, 1965, v. II, p. 297 e 364-5], uma baboseira que só encontraria 
guarida no sistema da prova legal, ou, como afirmado em recente 
pronunciamento jurisprudencial [STJ, RHC 2454-2/RN, Rel. Luiz 
Vicente Cenicchiaro, RT 604-390-2], cláusula incompatível com o 
processo penal moderno, mas importante garantia à obtenção da 
verdade processual, que consubstancia exemplo claro de uma 
inadmissibilidade do meio de prova, com o objetivo de evitar erros que 
poderiam resultar na indiscriminada admissão de qualquer prova para 
demonstração da própria existência do fato que deixou rastros 
materiais.”870 

Saliente-se que a exigência prioritária do exame de corpo de delito para os 

crimes que deixam vestígios não deve estabelecer a imposição de aceitação, pelo juízo, 

do resultado pericial. Em verdade, ao prever a imprescindibilidade destes meios de prova 

– na ordem que estabelece –, a lei não adstringe o juiz à condenação do réu, pelo simples 

fato de o laudo do corpo de delito indicar a materialidade ou a autoria do crime. O que a 

lei estabelece é que, sendo possível a realização do exame,871 não pode o juiz condenar 

                                                
868 TUCCI, Rogério Lauria. Do corpo de delito no direito processual penal brasileiro, op. cit., p. 78, com 
esteio em Andreotti, Alfredo. “Corpo del reato”, in Enciclopedia giuridica italiana. Milão: 1902, v. III, 
parte III, sec. II, p. 538. 
869 TUCCI, José Rogério Lauria. Do corpo de delito no direito processual penal brasileiro, op. cit., p. 78. 
870 Direito à prova no processo penal, op. cit., Capítulo IV, item 3, pp. 97-98. No mesmo sentido: 
TORNAGHI, Hélio. Curso de Processo Penal. V. I. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 316, alertando para os 
erros judiciários que advêm do descumprimento do preceito; PINTO, Ronaldo Batista. Prova penal 
segundo a jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 200, p. 63, esclarecendo a intenção legislativa de 
estabelecer garantias contra acusações injustas.  
871 Neste sentido: “PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. 
APELAÇÃO JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA 
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sem as informações obtidas por este meio de prova. Esta exigência deve ser entendida na 

amplitude da conceituação do corpo de delito, que abrange a pessoa ou a coisa sobre a 

qual tenha sido praticado ato criminoso (elemento principal do corpo de delito – corpus 

criminis), os objetos ou instrumentos utilizados na atuação delitiva, pelo criminoso ou 

criminosos (elemento acessório da infração penal – corpus instrumentorum),872 bem 

                                                                                                                                            
INADEQUADA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. POSTERIOR FEITURA. LAPSO DE QUASE 3 
(TRÊS) ANOS ENTRE O FATO E O EXAME. QUALIFICAÇÃO DOS PERITOS. DESCONHECIDA. 
FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PROCESSOS EM CURSO.AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 
COMPROBATÓRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
(…) 5. In casu, existe manifesta ilegalidade pois não se fez a perícia na época do crime, conquanto 
houvessem vestígios, sendo somente efetivado o exame de corpo de delito indireto mediante requerimento 
do Parquet, inexistindo qualquer menção acerca do retardo da não realização da perícia no momento 
próprio. 6. Diante da desídia estatal, não se mostra plausível a substituição do exame pericial por laudo 
serôdio, pautado em dados coletados nos depoimentos testemunhais, assinado, ademais, por peritos cujas 
qualificações foram omitidas, não sendo possível sequer verificar se são portadores de diploma de nível 
superior.” (STJ, 6ª Turma, HC 140.751/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.9.2012, DJe 
2.10.2012, disponível em https://www.stj.jus.br, acesso em 12.12.2012, hipótese em que, embora não tenha 
conhecido do writ como substitutivo recursal, o Tribunal concedeu, de ofício, a ordem a fim de afastar a 
qualificadora do rompimento de obstáculo do furto, devido à ineficácia da perícia indireta para sua 
comprovação). Trata-se de posicionamento recentemente pacificado no Superior Tribunal de Justiça: “A 
Jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da necessidade de perícia para a caracterização do 
rompimento de obstáculo, salvo em caso de ausência de vestígios, quando a prova testemunhal poderá 
suprir-lhe a falta, conforme a exegese dos arts. 158 e 167 do CPP. II. Considerando que a qualificadora do 
rompimento de obstáculo só pode ser aplicada mediante comprovação por perícia, salvo quando não há 
possibilidade de sua realização, afasta-se a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo”. (STJ, 
5ª Turma, REsp 1250021⁄MG, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 28.6.2011, DJe 1.8.2011, disponível em 
https://www.stj.jus.br, acesso em 12.12.2012). 
872 Neste sentido, equivocado o entendimento que dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para fins 
de caracterização da causa de aumento prevista no §2º, I do art. 157 do Código Penal (roubo ou extorsão 
com emprego de arma). Como corretamente decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do 
59350/SP, relatado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura (relatora para o acórdão), a 
indispensabilidade de apreensão e perícia da arma de fogo assenta-se no embasamento da pena no critério 
objetivo, relativo ao risco que o instrumento representa para o bem jurídico protegido (integridade física da 
vítima). Esta foi a ratio que conduziu à revogação da Súmula 174, que autorizava a exasperação da pena 
quando a arma utilizada fosse de brinquedo. Esta súmula utilizava o critério subjetivo (intimidação à vítima 
causada pela imagem da arma), e ignorava o bem jurídico tutelado. Em sintonia com este critério, é preciso 
apurar a nocividade do instrumento (arma) utilizado no crime, para fins de aumento da pena. Caso 
contrário, indaga a Ministra Relatora “(i) Sem a apreensão, como seria possível dizer que a arma do 
paciente não era de brinquedo ou se encontrava desmuniciada? (ii) Sem a perícia, como seria possível dizer 
que a arma do paciente não estava danificada? Logo, à luz do conceito fulcral de interpretação e aplicação 
do Direito Penal - o bem jurídico - não se pode majorar a pena pelo emprego de arma de fogo sem a 
apreensão e a realização de perícia para se determinar que o instrumento utilizado pelo paciente, de fato, 
era uma arma de fogo, circunstância apta a ensejar o maior rigor punitivo.” (STJ, 6ª Turma, HC 59350/SP, 
Rel. Min. Paulo Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 24.11.2006, DJ 
28.5.2007, disponível em https://www.stj.jus.br, acesso em 12.12.2012). Este entendimento, inicialmente 
corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, como se extrai voto do Min. Eros Grau, no julgamento do HC 
96.865/SP (2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, Relator(a) p/ acórdão: Min. Eros Grau, j. 31.3.2009, RF v. 
106, n. 407, 2010, p. 480-48), foi superado pelo Pleno no HC 96.099/RS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
j. 19.2.2009, LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427, seguido por inúmeros acórdãos). Na doutrina, pela 
imprescindibilidade do exame nestes casos: LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, op. 
cit., p. 940).  
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como os vestígios deixados pelo cometimento criminoso, hábeis à reconstrução do ato 

(corpus probatorium).873  

Mas o magistrado só se obrigará, em princípio, a aceitar o laudo se este, 

podendo fazê-lo, não trouxer qualquer indicativo da materialidade ou participação do 

acusado no delito. Afirma-se, de certo modo, a supremacia da ciência, na medida em que, 

se o laudo não indicar a materialidade do delito, não poderá o réu ser condenado. Por 

outro lado, a comprovação da materialidade não precisa ser aceita pelo magistrado, que 

poderá ser dissuadido por outros meios – inclusive, pela impugnação ao laudo oficial a 

partir dos pareceres dos assistentes técnicos da partes. 

Mas afigura-se que a regra pela qual o juiz deve concluir pela inexistência do 

crime se não comprovada a materialidade por exame de corpo de delito só se aplica às 

hipóteses em que tal exame preencha as condições mínimas para aferir tal circunstância. 

Se, ao contrário, chega-se a conclusão, v.g., de que a amostra de material genético não era 

suficiente para o exame de DNA, ou que já havia se passado muito tempo após o 

cometimento do delito, sendo impossível atestar o ato de violência por exame médico, 

nada obsta que tais informações sejam obtidas pelas formas supletivas previstas na lei 

(exame indireto e prova testemunhal, associados a outros meios de prova).  

O que se quer frisar é que a exigência de prova mínima não pode ser 

confundida com a prevalência, a qualquer custo, dos conhecimentos técnico-científicos 

sobre a avaliação do juiz. São válidas, neste ponto, as considerações feitas a respeito do 

tema no processo civil; a perícia deve sempre contar com a participação das partes em 

contraditório,874 a fim de permitir a avaliação crítica dos métodos e conclusões do perito.  

Ainda, não se podem olvidar os riscos de manipulação do método científico, 

que trazem consigo possíveis distorções da verdade. Lembra-nos Denti, neste ponto, que 

a técnica é, em si mesma, um instrumento moralmente neutro, e que não necessariamente 

                                                
873 TUCCI, Rogério Lauria. Do corpo de delito no direito processual penal brasileiro, op. cit., pp. 17-18. 
874 Ainda que na fase de inquérito, o que, atualmente, é um ponto crítico no processo penal, já que o mito 
da não-contraditoriedade neste procedimento inviabiliza, muitas vezes, o contraditório. A propósito deste 
tema, a introdução da figura do assistente técnico no Código de Processo Penal (art. 159, §§ 3º a 7º, na 
redação da Lei nº 1.690/2008) significou um avanço salutar, embora ainda não se tenha diretrizes seguras 
para a atuação destes em contraditório com o perito, sobretudo na fase pré-processual. A lei se limita a 
preceituar que os assistentes técnicos poderão ser indicados e que as partes poderão formular quesitos ao 
perito, sem estipular claramente prazos nem momentos processuais para a prática destes atos, que 
idealmente deveriam ocorrer tão logo tivesse início a perícia. 
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é utilizado em benefício da verdade, podendo sê-lo em favor do erro e da mentira.875 Ao 

lado disto, deve-se atentar para os aspectos não-técnicos e não-científicos que envolvem a 

realização desta prova, mormente porque, como já advertia Malatesta876, mesmo as 

provas reais, que incidem sobre o objeto ou os instrumentos do crime, merecem ser 

analisadas em sua credibilidade e veracidade. Assim, sem embargo da discussão sobre a 

credibilidade da pessoa do perito e sobre a veracidade das informações por ele prestadas, 

é preciso, também, lançar os olhos e o espírito sobre aquilo que se pretende periciar. A 

coisa probante, que será objeto do exame, precisa ser, em sua substância, aquilo que se 

afirme “encontrado [...] junto do arguido e que se julga pertencer ao ofendido”, sendo  

“necessário ter-se a certeza de que este objeto seja precisamente do ofendido e não um 

semelhante”;877 ademais, o objeto não pode ter sido falsificado (como ocorre com as 

provas “plantadas”), posto no local do crime para maliciosamente induzir o julgador a 

erro) ou mesmo sofrido uma modificação natural que induza a interpretações 

equivocadas. 

Em verdade, a interpretação dos indícios materiais do crime – e mesmo do 

corpo de delito em sentido estrito – é primordial, porque a precisão (duvidosa, diga-se de 

passagem) da ciência, não se sobrepõe à infinidade de hipóteses que podem explicar os 

fatos: a presença de digitais só indica que o acusado esteve no local do roubo, o exame 

positivo de DNA pode indicar que houve conjunção carnal com a vítima, a adulteração 

do documento limita-se a comprovar materialmente este fato. Porém, mesmo que se 

admita a veracidade de tais informações, em nenhum dos casos pode a ciência afirmar, de 

maneira inequívoca, que o acusado tenha participado do roubo, que o titular do DNA seja 

um estuprador ou que a falsificação tenha ocorrido nos termos da denúncia. 

Numa palavra, a credibilidade da ciência pode torná-la imprescindível, no 

sentido de exigir uma prova mínima desta ordem, mas, em nenhuma hipótese, podem-se 

erigir os meios de prova científicos à condição de prova cabal do crime ou de seus 

elementos. A valoração é sempre imprescindível.  

                                                
875 Cientificidad de la prueba y libre valoración del juez. Estudios de derecho probatorio, op. cit., p. 268. 
De modo semelhante, enfatizando as vantagens do sistema acusatório para desmascarar as falhas da prova 
científica: STELLA, Federico. Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle 
vitime, op. cit., p. 32. Este mesmo autor traz à tona a necessidade de o juiz utilizar critérios juridicos para 
analisar a confiabilidade da hipótese cientificamente establecida (e, com isto, individualizar o saber 
científico objetivo, adequando-o às especificidades do caso), selecionando a hipótese que, da discussão 
sobre o método científico, emergir mais fecunda para os escopos da questão jurídica a ser solucionada (op. 
ult. cit., p. 36). 
876 A lógica das provas em matéria criminal, op. cit., vol. I, Terceira Parte, Capítulo I, pp. 161-162. 
877 Idem ibidem. 
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Ao lado da perícia, consubstanciada no exame de corpo de delito, como prova 

minimamente necessária à condenação, deve-se atentar para a marginalização da 

confissão no processo penal. Esta não só é considerada elemento insuficiente para suprir 

a necessidade do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, como 

também é considerada ato solene, público, expresso, pessoal e voluntário, que não pode 

ser admitido senão quando realizado perante a autoridade competente. Logo, não se 

considera confissão a admissão de fato por interposta pessoa, como no caso de o acusado 

fazer revelação contrária a seu interesse no ato da prisão, ao policial que o transporta. 

Neste caso – e desde que tenha sido advertido acerca do direito ao silêncio – o policial 

poderá testemunhar sobre o que viu e o que ouviu, mas não se tratará de confissão. 

Cuida-se de testemunho indireto, em tudo análogo à prova indiciária, razão por que 

deverá ser analisado com cautela.878  

A confissão comporta, neste ponto, duas ressalvas importantes. A primeira 

incide sobre os riscos da superestimação deste ato, que pode esconder interesses 

subjacentes, como, por exemplo, a proteção de organização criminosa pelos membros 

mais fracos. Eis a razão de o Código de Processo Penal estabelecer, no art. 197, a 

necessidade de se contrapô-la às demais provas, “verificando se entre ela e estas existe 

compatibilidade e concordância”. A segunda ressalva diz respeito aos requisitos mínimos 

à caracterização do ato de confissão, porque não se pode confundir um testemunho de 

ouvir dizer com a admissão do fato pelo próprio agente. Em ambos os casos, mesmo que 

não se trate de delicta facti permanentis, há um quê de prova negativa ou de 

procedimento mínimo para o fim de se caracterizar e valorar a confissão. 

Há que se dizer algo mais sobre esta lógica das provas legais negativas.  

Evidentemente, o sistema processual penal não é permeado, na atualidade, 

por provas legais negativas de todas as espécies; não se exige, por exemplo, um número 

mínimo de testemunhas diretas para a prova de determinado fato, nem se estabelece 

numericamente a quantidade de indícios suficientes para embasar a condenação. Neste 

sentido, não se pode cogitar de exigências aritméticas mínimas, ou de uma regra de prova 

legal negativa correspondente a cada meio de prova.879 Seria irracional que a lei assim 

                                                
878 Em sintonia com o que está dito no texto: NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão como 
meio de prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997 pp. 78-79. 
879 Luigi Ferrajoli provavelmente quis se referir a este sistema completo ou fechado de provas legais 
negativos ao mencionar que, com exceção de algumas codificações de começos do século XIX, este 
método permaneceu alheio à experiência processual moderna (Direito e razão. Teoria do Garantismo 
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procedesse, porque não existem critérios que justifiquem, epistemologicamente, 

exigências quantitativas de prova. 

Renato Stanziola Vieira bem sintetiza o fenômeno observado na atualidade 

com as limitações probatórias de ordem processual penal, comparando-o com as 

limitações verificadas em momentos precedentes. Para este autor, o desenvolvimento 

sistemático e histórico do processo penal pós-iluminista possibilitou que se entendesse 

que, hoje, a liberdade dos meios de prova – ao que acrescemos a liberdade de valoração 

dos meios de prova, é uma moeda de duas faces: 

“Uma face, voltada para o passado, reside na constatação de que a 
liberdade probatória, ao abandonar o sistema então vigente da Europa 
continental, de prova tarifada e tudo que nessa ideia pudesse se 
assemelhar a uma ‘aritmética das provas’ do processo penal, foi capaz 
de trazer maior possibilidade de se atingir uma decisão legítima, isto é, 
aceita pela comunidade de seus destinatários. Sirva-se de exemplo a 
superação da ideia de testis unus, testis nullus, e a parificação valorativa 
dos meios de prova. 

Aí, também olhando para trás, pressupõe-se uma racionalidade na 
atuação judicial e uma aptidão às partes para introduzirem, no processo, 
os elementos de informação de que dispõem. 

A outra face da moeda está intrinsecamente ligada a essa abertura na 
medida em que (...) passam-se a introduzir regras de exclusão no 
processo de determinados elementos de prova; quer para fins 
exclusivamente intraprocessuais; quer para tutelar, também, fins 
político-ideológicos do processo. Fala-se, pois, em exclusionary rules e 
em privileges. 

Não se retorna à prova tarifada, e nem se reconstrói abertamente a teoria 
das provas legais negativas, mas se tenta, ao que parece, amoldar a 
liberdade dos juízes na admissibilidade e valoração dos elementos 
probatórios à dos imputados (vedando-se o ingresso desse ou daquele 
elemento; dessa ou daquela forma).”880 

Dentro deste sistema que molda a liberdade do juiz está inserida, não se pode 

negar, a lógica da exigência de a prova mínima se fazer presente no momento da 

valoração, mesmo nas hipóteses em que a lei não estabeleça expressa e precisamente tais 

critérios. O que não se exige, na totalidade dos casos, é que determinado fato criminoso 

seja comprovado minimamente por um meio de prova X ou Y – como se demonstrou 

quanto ao exame de corpo de delito – , mas por um conjunto de provas suficientes, por 
                                                                                                                                            
Penal, op. cit., Primeira Parte, Capítulo II, p. 141 e nota de rodapé nº 71, da qual constam as legislações 
que incorporaram o método das provas legais negativas). De modo diverso, Ennio Amodio propôs um 
retorno “moderno” às provas legais negativas, explicando ser inaceitável a exigência de um dado quantum 
de prova (Libertà e legalità della prova nella disciplina della testimonianza, op. cit., pp. 323).  
880 VIEIRA, Renato Stanziola. “Agente infiltrado”. Estudo comparativo dos sistemas processuais penais 
português e brasileiro (ou a imprescindibilidade da tipicidade processual como requisito da admissibilidade 
dos meios de pesquisa de prova em processo penal), op. cit., p. 193. 
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vezes regulado por lei – é o caso, como será visto adiante, da pluralidade de indícios 

como um dos requisitos mínimos à prova indiciária. Explica-o Luigi Ferrajoli: 

“Diversamente do que ocorrer no sistema de provas legais negativas, 
esta configuração da prova obriga, portanto, à produção não de 
determinadas provas, mas simplesmente de provas. Mas, em analogia, 
com tal sistema [de provas legais negativas], exige como condição 
necessária do convencimento justificado, idônea para superar a 
presunção de inocência, a produção de mais provas compatíveis, 
conforme o critério da coerência, com a hipótese provada.”881  

Observe-se, portanto, que a regra geral – sem prejuízo de algumas regras 

legais negativas – é a de que as condições mínimas para a condenação sejam guiadas por 

critérios de racionalidade que estabeleçam um mínimo de elementos coerentes com a 

hipótese provada e contundentes o bastante para afastarem a presunção de inocência.  

Nesta linha, encontra-se a ideia de mínima atividade probatória, proveniente 

da construção jurisprudencial espanhola, também conhecida como prueba de cargos.  

Miranda Estrampes sintetiza as exigências quanto ao conteúdo da mínima atividade 

probatória: 1) dita atividade deverá recair sobre o conjunto de elementos fáticos e 

subjetivos que integram o delito objeto da condenação, e não sobre um delito diverso; 2) 

a atividade probatória deverá alcançar, também, aqueles elementos fáticos sobre os quais 

repousam as circunstâncias agravantes, qualificadoras etc.; 3) deve estender-se, também, 

esta atividade, aos elementos subjetivos do tipo penal que, por serem fatos psíquicos, 

serão, via de regra, provados indiretamente (por prova indiciária)882 e, por fim 4) a 

atividade probatória deverá ter um sentido incriminador e inculpatório, pois seu conteúdo 

deverá, fundamentalmente, demonstrar a culpabilidade – não no sentido jurídico penal – 

do acusado, o que inclui a prova da materialidade e da participação do acusado.883 

Em auxílio ao preenchimento da última exigência, os Tribunais fixam 

determinadas diretrizes probatórias que, no contexto em que escreveu Miranda 

Estrampes884, não são fixadas por regras legais, mas casuisticamente. Tais “regras 

jurisprudenciais” constituem condições ou requisitos de caráter objetivo, cuja 

concorrência deveria examinar-se como passo prévio para formar a convicção. 

Exemplificando, menciona as diretrizes que amenizam a eficácia probatória das 

declarações dos coimputados, de denunciantes, de ofendidos, e de testemunhas indiretas.  

                                                
881 Direito e razão. Teoria do Garantismo Penal, op. cit., Primeira Parte, Capítulo II, pp. 143-144. 
882 V. item 2.4, supra. 
883 La minima actividad probatoria en el proceso penal, op. cit., pp. 177-182. 
884 La minima actividad probatoria en el proceso penal, op. cit., p. 175. 
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Analogamente, no ordenamento pátrio, a valoração dos elementos resultantes 

de declarações de determinadas pessoas, tais como coautores e vítimas, constitui um dos 

alvos da preocupação da doutrinário-jurisprudencial, bem como de projetos legislativos. 

O Projeto de Código de Processo Penal (PL 8.045/2010), em trâmite na 

Câmara dos Deputados prevê, especificamente quanto às declarações de coautor ou 

partícipe885 na mesma infração, a impossibilidade de sua utilização como fundamentos 

únicos à condenação (art. 168, § 2º). Na linha do que já dispõe o Codice di Procedura 

Penale italiano (art. 192, 3), a valoração destas declarações está subordinada à 

confirmação por outros elementos colhidos em juízo que atestem sua credibilidade.886 

Em voto proferido no Habeas Corpus 94.034,887 a Ministra Carmen Lúcia 

abordou aspectos cruciais à valoração da delação do corréu. Foi dito, na ocasião, que a “a 

delação do corréu jamais pode ser tomada como testemunho – no sentido próprio do 

termo –, ainda que o defensor do corréu delatado tenha participado do interrogatório do 

delator e a ele tenha feito perguntas”, tendo em vista que o declarante não assume o 

compromisso de dizer a verdade, podendo, ainda, silenciar-se ou apresentar versão que 

entenda mais adequada à sua defesa. Neste sentido, as declarações do corréu estariam 

privadas das garantias elementares da prova testemunhal, ultrapassando a noção de um 

testemunho meramente suspeito. Por isto, conclui, independentemente do procedimento 

adotado na oitiva, os codenunciados pelo mesmo delito prestariam declarações sempre 

                                                
885 Atentando para o caráter precário das informações obtidas mediante “testemunho” do corréu, 
comparativamente à delação premiada, aduz Nucci (O valor da confissão como meio de prova no 
processo penal, op. cit., p. 209) que: “Em matéria de consequência, é natural que a delação tenha mais 
força que o simples testemunho. Ao assumir a autoria e denunciar um comparsa, o réu não se está 
isentando, ainda que possa ter por finalidade amenizar sua situação, intitulando-se partícipe e não autor, de 
modo que mais verossímil é sua declaração. Quando [o acusado] quer atribuir a terceiro a prática de crime, 
isentando sua responsabilidade, menos crível será ao juiz, por mais afeito ao instinto natural de defesa”. Em 
sentido análogo, MONICA, Giuseppe Della. La parabola del libero convincimento. In: GAITO, Alfredo. 
La prova penale, op. cit., Capítulo XLVIII, Seção III, item 6, p. 312. Observe-se, todavia, que isto não 
afasta o caráter também duvidoso das informações prestadas mediante colaboração, porque neste caso, 
como pontua o próprio autor, o codenunciado ou corréu obtém vantagem para denunciar (op. cit., p. 213). 
De qualquer modo, são pertinentes às críticas de Nucci à jurisprudência dominante que acata a declaração 
do corréu em interrogatório, suprimindo a participação dos interessados na colheita da prova. Esta 
declaração somente deveria ser valorada quanto ao acusado denunciado se propiciado o contraditório sobre 
este ponto.  
886 Na jurisprudência: STF, 1ª Turma, RE 213.937/PA, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 26.3.1999, DJ 25.6.1999, 
disponível em www.stf.jus.br, acesso em 12.12.2012, admitindo a delação em interrogatório - sem 
contraditório - e valorando-a, tão somente, no conjunto probatório; STF, 1ª Turma, HC 85457, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, j. 22.3.2005, DJ 15.4.2005, RT v. 94, n. 837, 2005, p. 523-527, asseverando a 
inidoneidade da chamada de corréus para estabelecer a validade de confissão extrajudicial retratada em 
juízo. 
887 1ª Turma, j. 10.6.2008, DJe-167, de 4.9.2008, disponível em www.stf.jus.br, acesso em 12.12.2012. 
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em caráter de interrogatório, sendo, portanto, nula a sentença que tomasse tais 

declarações como testemunhos.888 

Em estudo aprofundado sobre o tema, Mariana de Souza Lima Lauand889 

analisou o valor da colaboração processual, concluindo, quanto à sentença penal 

condenatória, que somente tem valor probatório a colaboração prestada no curso do 

processo e em contraditório.890 A colaboração extraprocessual tem, na visão desta autora, 

caráter persuasivo, tão somente, para formar a opinio delicti e, sempre em conjunto com 

outros elementos, autorizar a concessão de medidas cautelares e o recebimento da 

denúncia891  

Já o exemplo do depoimento da vítima é utilizado por Ennio Amodio como 

ilustração típica de prova cujo valor a jurisprudência italiana abranda de forma 

substancial, exigindo uma específica motivação do juiz sobre a credibilidade do 

depoimento e um particular escrúpulo na valoração das declarações de quem testemunha 

em benefício próprio.892 

 Particularidades deste tipo estão presentes em diversos ordenamentos e, 

algumas vezes, são traduzidas em normas legais, o que não desnatura o livre 

convencimento.893 A maior ou menor vinculatividade destas regras pode variar, mas o 

                                                
888 Interessante notar que, no acórdão comentado, o Supremo Tribunal Federal analisava hipótese em que a 
declaração dos corréus havia sido, na parte em que estes confessavam o crime, retratada em juízo. Partindo 
da premissa, já assentada na jurisprudência, de que a delação do corréu não podia constituir fundamento 
exclusivo da condenação, a fundamentação do julgado; a fundamentação esta que aliou, portanto, as 
restrições valorativas à delação com aquelas pertinentes à confissão, argumentando que: “Se a delação, 
mesmo em juízo, não passa de um indício, sua prestabilidade esvaece-se ainda mais quando, como no caso, 
é feita na fase policial e é retratada em juízo. Note-se que mesmo a confissão em juízo - que, diversamente 
da delação do co-réu, constitui meio de prova direto - há de ser confrontada ‘com as demais provas do 
processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade e concordância’ (Código de Processo 
Penal, art. 197 - grifo nosso). (...)Se se exige que a confissão seja amparada por outras provas para 
legitimar a condenação criminal, o mesmo há que se exigir, por maiores razões, quanto à delação do co-
réu.” (extraído do voto da Min. Carmen Lúcia no HC 94.034, 1ª Turma, j. 10.6.2008, DJe-167, de 4.9.2008, 
disponível em www.stf.jus.br, acesso em 12.12.2012). 
889 O valor probatório da colaboração processual. Dissertação de mestrado defendida no ano de 2008 na 
Universidade de São Paulo, sob a orientação do Professor Doutor Maurício Zanoide de Moraes. 
890 O valor probatório da colaboração processual, op. cit., p. 183. 
891O valor probatório da colaboração processual, op. cit., pp. 142 e ss.. 
892 Libertà e legalità della prova nella disciplina della testimonianza, op. cit., pp. 326-327. De forma 
semelhante, Em sentido análogo, MONICA, Giuseppe Della. La parabola del libero convincimento. In: 
GAITO, Alfredo. La prova penale, op. cit., Capítulo XLVIII, Seção III, item 6, p. 312. 
893 Nesta linha, Ennio Amodio: “Um novo alargamento da intervenção legislativa se faz necessário para 
todas aquelas hipóteses em que máximas da experiência confirmadas sugiram de não deixar nas mãos do 
juiz a chave para decifrar o valor de verdade das declarações das testemunhas. Naturalmente, para formular 
propostas concretas não se pode estabelecer uma abstrata preconfiguração do preferível ou do conveniente. 
(...) Surge, de fato, da frequência das decisões a inclinação de reforçar determinados cânones de valoração a 
fim de dar vida, na reiteração das regras destinadas a testar o valor de uma prova, a uma sedimentação de 
máximas de experiência dotadas de um ‘grau de resistência’ que de fato se aproxima daquele das provas 
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fato é que estas observam a mesma lógica das provas legais negativas, sem ameaçar o 

processo penal de uma pré-tarifação geral (i.e. referente a todos os meios de prova), o que 

poderia desvirtuar a utilização de tais critérios lógico-racionais. 

 

7.4. Síntese comparativa e conclusões parciais: 

persuasão racional e provas legais nos processos civil e penal 

 

As teorias garantistas no processo civil e no processo penal, justamente por 

estarem situadas em contextos distintos, conduziram estas disciplinas a rumos 

igualmente diversos.  

Contemporaneamente, o processo civil caminha para a extirpação das regras 

de prova legal ainda vigentes, a fim de transformá-las em simples critérios, isto é, 

diretrizes não vinculantes à atuação do juiz, que, para exercer a persuasão racional, deve 

gozar da maior liberdade possível, sem ficar adstrito a normas gerais e abstratas que: a) 

preestabeleçam o tipo de prova cuja eficácia seja suficiente à demonstração de 

determinados fatos ou b) instituam uma ordem de preferência entre certos meios e 

elementos de prova. Em suma, no estágio atual do processo civil, ganha ênfase a 

liberdade do juiz que, sem se descurar de critérios lógico-racionais (não-legais ou 

vinculantes), deve formar sua convicção sobre os fatos a partir do caso concreto.894 

Em contrapartida, o processo penal resgata a legalidade das regras de provas 

legais negativas, a elas acrescentando critérios legais ou jurisprudenciais mais rígidos 

para a obtenção de prova mínima à condenação do réu. Como resultado, há uma 

diminuição da liberdade de convencimento do juiz, mas não se o obriga a julgar de forma 

desvinculada do caso específico. Ao mesmo tempo em que impele o magistrado a 
                                                                                                                                            
legais.” (Libertà e legalità della prova nella disciplina della testimonianza, op. cit., pp. 326-327). No 
original: “Un ulteriore ampliamento dell’intervento legislativo si rende necessario per tutte quelle ipotesi 
incui collaudate massime d’esperienza suggeriscono di non lasciare nelle mani del solo giudice la chiave 
per decifrarei il valore di verità degli enunciati del testimone. Naturalmente, per formulare proposte 
concrete non ci si può adagiare in una astratta prefigurazione del preferibile o del conveniente. (...) 
Riaffiora infatti non di rado delle decisioni l’inclinazione ad irrigidire determinati canoni di valutazione 
fino a dar vita, nella reiterazione di regole intese a saggiare il valore d’una prova, ad una sedimentazione di 
massime d’esperienza dotate di un ‘grado di resistenza’ che di fatto si avvicina aquello delle prove legali.” 
894 “Bem entendido o sistema da persuasão racional, não se pode conceber regra de natureza probatória a 
priori nem de caráter geral: tudo há de depender do exame in concrecto do caso e no contexto dos 
elementos constantes dos autos, material sobre o qual haverá o órgão judicial de exercer com maior cuidado 
o seu exame crítico e extrair a verdade provável e possível.” (OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. 
Problemas atuais da livre apreciação da prova, op. cit., p. 47). 
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preencher critérios minimamente objetivos para ensejar a condenação, o sistema de 

valoração no processo penal exige um conjunto de elementos probatórios suficientes 

para afastar a presunção de inocência. E este conjunto deve ser valorado pelo juiz a partir 

da persuasão racional, que está umbilicalmente ligada à legalidade, sob as formas mais 

diversas. 895  

Algumas critérios para a valoração no processso penal são de ordem geral, 

porque atinentes à mínima atividade probatória; outras exigências são pontualmente 

relacionadas a determinadas espécies de caso – como as provas legais negativas para os 

crimes que deixam vestígios, as diretrizes jurisprudenciais quanto à valoração do 

depoimento do delator premiado etc..  

O resgate da legalidade probatória no processo penal foi notado por Ennio 

Amodio,896 que, a par da preocupação com a tipicidade e ritualidade das provas penais, 

não deixou de enfatizar o papel garantista das provas legais negativas e da lógica em que 

estas estão inseridas.  

Em seu estudo sobre a liberdade e legalidade da prova testemunhal, Amodio 

argumenta que a liberdade na admissão das provas inominadas, associada à liberdade de 

escolha do juiz, compreendida como ausência de quaisquer vínculos a uma tipologia 

probatória em relação ao acertamento de determinados delitos, tem gerado o progressivo 

assenhoramento do processo pelo magistrado. Livre para admitir, produzir, valorar e 

escolher as provas que fundamentam sua decisão, ele não encontra qualquer obstáculo na 

sua atividade investigativa e valorativa. 897  

Disto resulta uma versão autoritária da regra do livre convencimento, que se 

manifesta como “mortificação do direito à defesa”, adstrito aos contornos de um 

procedimento probatório que não se conhece previamente, o que também impede o 

questionamento sobre a legalidade e o modus de avaliação das provas. Ademais, 

completa o autor, observa-se uma exasperação do poder inquisitório, porque se permite 
                                                
895 Em sentido oposto ao que se afirma no texto, Marina Gascón Abellán (Los hechos en el derecho. Bases 
argumentales de la prueba, op. cit., p. 141, nota de rodapé nº 90) afirma que, no processo penal, o 
princípio da livre valoração é observado de maneira plena, ao passo que no processo civil o modelo de 
prova legal teria sido suplantado por modelos mistos, que contêm resquísicos dos sistemas de prova legal 
relativamente a alguns meios de prova. Esta constatação está adstrita ao âmbito do direito positivo, 
considerada a literalidade dos textos normativos. A análise feita neste trabalho leva em conta, 
diferentemente, as tendências determinadas pelos princípios subjacentes a cada espécie de processo 
(doutrina da prioridade local, conforme Dworkin). Por esta razão, não se verifica uma contradição, 
propriamente, entre a opinião da autora e o que se defende neste trabalho. 
896 Libertà e legalità della prova nella disciplina della testimonianza, op. cit., pp. 310-339. 
897 Libertà e legalità della prova nella disciplina della testimonianza, op. cit., p. 313. 
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que o juiz se aproprie de qualquer forma do material capaz de confirmar quaisquer teses 

emotiva ou politicamente preeleitas.898 

Nesta perspectiva, e inspirada, em parte, pelas exclusionary rules dos 

ordenamentos anglossaxônicos, a revalorização da legalidade probatória proposta por 

Ennio Amodio busca impor limites à valoração probatória que se coadunem com a 

modernidade, e propiciem um equilíbrio com a liberdade da prova.  

A esta altura do texto, o autor faz uma consideração comparativa com o 

processo civil, em resposta ao confronto entre, de um lado, o reforço da legalidade 

probatória no processo penal e, de outro, a tendência liberalizante que se manifesta, no 

campo probatório, na doutrina processual civil. Corroborando a ideia de que os dois 

processos possuem traços característicos e estruturais diversos, diz o autor:  

 “Caso o processo criminal almejasse uma estrutura acusatória idêntica 
à do processo civil, pareceria fora de lugar defender a adoção de uma 
técnica de acertamento que se afigura já superada no modelo em que 
estaria inspirado.  

Assim raciocinando se comete, porém, o erro de negligenciar, na 
projeção e na expectativa das linhas evolutivas, a desigualdade dos 
pontos de partida que marcam, atualmente, em matéria de provas, os 
dois processos.”899 

Esta diferença de pontos de partida pode ser evidenciada no estudo evolutivo 

empreendido no Capítulo III, supra, em que se verificou que, por razões políticas, os 

influxos científico-empiristas do iluminismo lograram êxito na superação das provas 

legais em sede processual penal. No processo civil, ao contrário, optou-se pela 

manutenção das limitações aos poderes de apreciação do juiz, predominando um perfil 

burocrático na magistratura. Deste distanciamento resultam as necessidades contrapostas 

dos processos civil e penal: naquele, as reformas promovidas pelo racionalismo não 

foram suficientes para eliminar a “penetrante regulamentação legislativa do fenômeno 

probatório”, própria do direito comum; neste, ao contrário verificava-se, à época em que 

                                                
898 Idem ibidem. 
899 Libertà e legalità della prova nella disciplina della testimonianza, op. cit., p. 318. No original: “Se anche 
il processo penale anela a quella struttura accusatoria propria del rito civile, sembrerebbe fuor di luogo 
caldeggiare l'adozione di una tecnica di accertamento che appare già superata nel modelo cui ci si 
dovrebbe ispirare. Così ragionando si commette però l'errore di trascurare nella previsione e nell'auspicio 
delle linee evolutive, la disuguaglianza dei punti di partenza che contrassegna attualmente, in materia di 
prove, i due processi.” 
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escreveu Amodio (1974)900, a vigência do princípio do livre convencimento 

transfigurado pelo assenhoramento do juiz sobre a prova, donde a necessidade de uma 

recuperação das regras probatórias legais.901 

Além da questão concernente à realidade histórica dos sistemas processuais, 

o tratamento distinto das limitações à valoração está associado à natureza do objeto e da 

relação jurídica de cada um dos processos, visto que a ausência de limitações aos 

poderes do juiz no processo penal pode transformá-lo em verdadeiro adversário do réu, 

dada a distribuição unilateral do ônus da prova e a regra do in dubio pro reo (vide  o que 

foi dito no item 1.2.4, supra, que, embora se refira primordialmente à admissão e 

produção da prova, também se aplica aos poderes de valoração do juiz).  

Por tudo isto, conclui Amodio, parece oportuna a utilização do aparato 

legislativo para evitar, no processo penal, a degradação do valor probatório de 

determinados meios, a fim de prevenir erros de valoração, sempre, como já se acentuou, 

no intuito de proteger a liberdade do réu.  

O diálogo que se seguiu à publicação do texto em questão serve como 

excelente epílogo à temática abordada.  

Desafiado pelas críticas de Mauro Cappelletti,902 a quem causou espécie esta 

defesa de um sistema de provas legais, considerado incompatível com a conquista do 

livre convencimento, Amodio enfatiza a justificativa de seu posicionamento com base, 

exclusivamente, nos princípios e valores que pautam o direito processual penal.  

Esclareceu o autor903 que a intenção de seu escrito anterior904 era de fazer 

entender a gravidade do mal insidioso que, dissimulado na forma benigna do livre 

convencimento, é extremamente prejudicial à dimensão garantística das provas penais. 

Por tal razão, afigura-se justificada a intenção de reacender o interesse no assunto, 

aflorando uma concepção das provas legais que não se confunde com a antiga aritmética 

                                                
900 Não se olvida que os riscos deste assenhoramento remanesçam na prática jurídica. Porém, como 
pontuado ao longo deste trabalho (e especificamente no item 1.2.4, supra), esta não deve ser a ideologia 
dominante. 
901 Libertà e legalità della prova nella disciplina della testimonianza, op. cit., p. 318. 
902 Ritorno al sistema della prove legale? Rivista italiana di diritto e procedura penale. Milano: Giuffrè, 
1974, pp. 139-141. Neste artigo, Cappelletti expressa a aversão à exigência legal de determinadas provas, 
ainda que mínimas, para a formação do convencimento do juiz. Aduz, basicamente que, mesmo a pretexto 
de proteção do imputado, a generalização destas regras consubstanciaria um risco à busca da verdade.  
903 AMODIO, Ennio. Prove legali, legalittà probatória e politica processuale. Rivista Italiana di Diritto e 
Procedura Penale. XVII. Milano: Giuffrè, 1974, p, 373. 
904 Libertà e legalità della prova nella disciplina della testimonianza, op. cit., pp. 310-339. 



 345 

das provas, mas com uma forte carga reformadora das estruturas atuais do nosso 

processo penal.905 

Ao final, Amodio deixa claro que as diferenças de limitação à valoração 

probatória incidentes no processo civil e no processo penal estão relacionadas com os 

princípios e valores preconizados em cada seara, aludindo expressamente a “critérios ou 

políticas concretos e pragmáticos” dos respectivos sistemas de apreciação. 

“Surpreende-me que justamente Cappelletti que, com Denti, ensinou a 
nós, mais jovens, a reexaminar os princípios processuais ‘à luz de 
critérios ou políticas concretos e pragmáticos’, (cfr. CAPPELLETTI, 
La “miseria del giuramento della parte davanti alla Corte 
costituzionale, in Giur. It., 1973, IV, c. 153), tenha se deixado capturar 
por uma ‘armadilha emotiva’ – aquela evocada pela fórmula das 
‘provas legais’ – que o impediu de perceber a postura pragmática na 
qual se apoiava o meu discurso. O esforço voltado a recuperar o valor 
atual da legalidade probatória estava, no meu estudo, rigorosamente 
adstrito aos limites do processo penal. Somente a corrupção da regra do 
livre convencimento, atualmente amalgamada ao princípio inquisitório, 
tal como se encontra na experiência processual penal, justifica a adoção 
de um programa de contenção e regulamentação dos poderes de 
iniciativa e de valoração do juiz no campo probatório. No processo 
civil não se verifica esta desmesurada senhoria judicial sobre a prova. 
Antes, o juiz parece relegado a um papel mais neutro. E nesta diferente 
estrutura reside a matriz das escolhas políticas que não podem não se 
mover em direções diversas.”906 

A justificativa de Amodio, acima transcrita, vai ao encontro dos objetivos 

deste estudo, ao demonstrar a especificidade do processo penal e, sobretudo, ao 

explicitar que as diferenças deste para o processo civil estão fundamentadas nos 

respectivos princípios que, por sua vez, são determinados pelos valores morais, políticos 

e pragmáticos desta área do direito.  

                                                
905 AMODIO, Ennio. Prove legali, legalittà probatória e politica processuale. Rivista Italiana di Diritto e 
Procedura Penale. XVII. Milano: Giuffrè, 1974, p. 374. 
906 AMODIO, Ennio. Prove legali, legalitá probatória e politica processuale, op. cit. p. 375. No original: 
“Mi sorprende che proprio Cappelletti che con Denti ha insegnato a noi più giovani a riesaminare i princìpi 
processuale ‘alla luce di criteri o policies concreti e pragmatici’ (cfr. CAPPELLETTI, La “miseria del 
giuramento della parte davanti alla Corte costituzionale, in Giur. It., 1973, IV, c. 153), si sia lasciato 
catturare da una ‘trappola emotiva’– quella evocata dalla formula delle ‘prove legali’– che gli ha impedito 
di scorgere l’atteggiamento pragmatico al quale si ancorava il mio discorso. Lo sforzo teso a rivendicare il 
valore attuale della legalità probatoria era nel mio scritto rigorosamente contenuto entro i confini del 
processo penale. Soltanto il corrompersi della regola del libero convincimento, ormai saldata al principio 
inquisitorio, quale si riscontra nell’esperienza processuale penale giustifica l’adozione di un programma di 
contenimento e di regolamentazione dei poteri di iniziativa e di valutazione del giudice in campo 
probatorio. Nel processo civile non si rinviene questa smisurata signoria giudiziale sulla prova. Anzi, il 
giudice appare relegato in un ruolo un troppo neutrale. Ed in questa differente struttura risiede la matrice di 
scelte politiche che no possono non muoversi in direzioni diverse.” 
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Afigura-se, contudo, que as diferenças principiológicas extravasam a questão 

relativa à atuação do juiz, até porque, como já se observou noutro ponto, a intensidade da 

incidência do princípio inquisitivo está longe de ser determinada, na teoria e na prática, 

no processo civil. Já no processo penal, embora, em teoria, esta atuação seja 

desaconselhável, ainda há uma tendência à propalada busca da verdade material, 

utilizada como pretexto para a atuação ex officio do órgão jurisdicional na produção das 

provas. 

De qualquer modo, o que mais releva notar é que, em sede de valoração 

probatória, processo civil e processo penal se distanciam quanto aos vínculos criados por 

regras limitativas, eis que, neste último, buscam-se mecanismos mínimos destinados à 

proteção da inocência, que se sobrepõem à busca da verdade. Já no processo civil, 

desenvolvido em paridade de armas entre os litigantes, busca-se a versão – do autor ou 

do réu – mais próxima possível da verdade, sem que haja uma regra geral907 que 

estabeleça a necessidade de proteção de uma das partes. 

As peculiaridades do processo penal decorrem do fato de que, nesta sede, o 

princípio da livre convicção já nasceu vinculado a valores consagrados particularmente 

na esfera penal, observando-se, neste ponto, a doutrina da prioridade local, preconizada 

por Dworkin.908 A primeira e mais importante limitação do conteúdo da persuasão 

racional no processo penal é, com efeito, a presunção da inocência, já que a liberdade de 

convencimento significa, na visão de Ferrajoli: “1) não presunção legal da culpabilidade, 

na presença de tipos de prova abstratamente previstos em lei; 2) a presunção de 

inocência, na ausência de provas concretamente convincentes de sua falsidade; 3) o ônus 

para a acusação de exibir tais provas, o direito da defesa de refutá-las e o dever de 

motivar, com base nelas, a própria convicção em caso de condenação; 4) a 

questionabilidade de qualquer prova, que sempre justifica a dúvida como hábito 

profissional do juiz e, de acordo com isso, permite a absolvição. ”909 Noutras palavras, a 

livre convicção, no processo penal, já contém a presunção da inocência como traço 

característico principal, definidor de seus limites.  

No processo civil, não se observa a presença de um valor ou princípio 

específico que delineie os contornos do princípio da persuasão racional como faz a 

                                                
907 Eventualmente, por óbvio, poderão existir normas específicas que o determinem, mas isto não ocorre de 
maneira genérica e com abstração das circunstâncias, como no processo penal.  
908 Cf., Capítulo I, supra. 
909 Direito e razão. Teoria do garantismo penal, op. cit., Primeira Parte, Capítulo III, p. 133. 
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presunção da inocência no âmbito penal. Ao contrário, a ausência de limitações 

preconcebidas à valoração da prova confere ao juiz maior âmbito de liberdade, 

permitindo a consagração dos mais diversos valores políticos, jurídicos e ideológicos em 

que porventura possam se pautar as relações jurídicas processuais civis. 

Ressalte-se, por fim, que a tendência, de um lado, à abolição das regras de 

prova legal no processo civil e, de outro, o incremento das limitações definidas por 

regras legais de valoração (provas legais negativas ou diretrizes jurisprudenciais mais 

resistentes quanto à eficácia de determinados elementos) no processo penal, não se 

justifica simplesmente pelo objeto de cada um destes processos. 

Ao contrário, elas encontram fundamento em todo o feixe de limitações 

probatórias que se sustentam reciprocamente e se interpenetram de uma tal forma que 

não é possível analisá-las isoladamente. A cada passo do procedimento probatório, 

verifica-se que não é possível dissociar as limitações impostas à admissibilidade – tais 

como as pertinentes às provas típicas e atípicas, suspeitas e confiáveis –, à produção - 

sobretudo as atinentes ao procedimento em contraditório – e à valoração da prova. 

Também não se consegue separá-las das regras de julgamento que guiam o processo civil 

e o processo penal, sobretudo no que diz respeito ao standard probatório a ser utilizado e 

à fixação do ônus da prova.910  

Todo o feixe estrutural e normativo do sistema probatório, que importa nos 

fatores de desequilíbrio e reequilíbrio tantas vezes citados, é fundamental à compreensão 

das limitações impostas à valoração, com reflexos diretos na persuasão do juiz. 

  

                                                
910 Elucida-o LAUDAN, Larry (Truth, error and criminal law. An essay in legal epistemology, op. cit., 
Capítulo 2, pp. 29-30), quanto ao processo penal, ao aludir a um feixe de conceitos e princípios, em que 
todos e cada um concretiza de alguma forma a importância da distribuição de erros nas decisões judiciais: o 
modelo de constatação, a presunção da inocência, o benefício da dúvida e o ônus da prova pela acusação 
sao princípios tradicionais destinados a reduzir o risco de condenações indevidas.  
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Capítulo VIII 

Limitações à valoração da prova e ao julgamento das questões de fato:  

A prova indiciária e as presunções nos processos civil e penal 

 

8.1. Justificativa do estudo da prova indiciária e das presunções no contexto 

da persuasão racional 

 

8.1.1. Prova direta e indireta: importância dos raciocínios lógicos na 

valoração 

 

A prova indiciária – também chamada prova indireta e, no processo civil, 

presunção hominis ou judicial – é fenômeno frequentemente associado à valoração, 

porquanto suscetível de gerar, desde argumentos de prova até elementos de prova 

contundentes sobre determinado fato. 

O raciocínio lógico adotado na construção das máximas da experiência e na 

análise da prova indiciária serve, em geral, como parâmetro útil para se analisar o 

método valorativo aplicado a todos os elementos de prova e para o conjunto probatório. 

Como se sabe, o raciocínio relativo à prova envolve, geralmente, atos de percepção e de 

inteligência que, combinados, geram, a partir de inferências lógicas, a conclusão sobre o 

peso a ser atribuído a cada elemento de prova e a todos, no conjunto probatório.  

Neste sentido, Devis Echandía assevera não ser possível dizer que o juiz se 

limita, em alguns casos, a perceber com os sentidos, e que, em outros, utiliza o raciocínio 

para proceder por via de dedução, pois no primeiro caso existe sempre uma atividade 

intelectual, por elementar e rápida que seja, sem a qual seria impossível obter inferências 

do fato ou da coisa observados.911 Já quanto à segunda hipótese – utilização apenas do 

                                                
911 Teoría de la prueba judicial, op. cit., Capítulo XIII, item 77, p. 293.  
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raciocínio – lembra-nos Malatesta que, em matéria probatória, deve sempre ser 

acompanhado, em maior ou menor grau, de uma atividade sensorial.912  

Com efeito, prossegue Devis Echandía, quando muito, pode-se verificar uma 

predominância da atividade sensorial na prova direta, ao passo que na prova indireta a 

atividade intelectual é sempre prevalente.  

Segundo Mittermayer, é errado supor que a inspeção do juiz, a confissão, o 

depoimento pessoal e todos os meios baseados na experiência “direta e pessoal” 

convencem melhor, sob o pretexto de que “o nosso espírito se decide então somente pela 

fé dos sentidos”; a convicção, prossegue o autor, “em todos os casos, apóia-se em 

presunções.”913 

Danilo Knijnik chega a afirmar que a distinção entre prova direta e prova 

indireta (indiciária) é um mito, porque toda e qualquer prova é indireta em alguma 

medida.914 Frederick Schauer desenvolve raciocínio análogo para demonstrar que, tanto a 

prova direta, baseada na percepção sensorial da fonte (ex., de uma testemunha), sobre o 

fato probando, como a prova indireta, fundada em fatos que podem conduzir ao fato 

probando, são baseadas em juízo de probabilidade.915  

Este último autor se vale de um exemplo de ação de responsabilidade civil 

que ficou conhecido nos Estados Unidos como o caso do ônibus azul. Na hipótese, a Sra. 

Smith, autora da ação, havia identificado o veículo que dera causa a um acidente 

automobilístico como “um ônibus grande e comprido”. De acordo com o percurso dos 

ônibus locais e o horário do acidente, havia 80% de probabilidade de o citado ônibus 

pertencer à companhia do ônibus azul, denominada Rapid Transport. Todavia, esta 

probabilidade abstrata não foi considerada suficiente pela Suprema Corte de 

Massachusetts para julgar procedente o pedido indenizatório da Sra. Smith – no caso, a 

                                                
912 A afirmação alude à prova no “crime”, mas presta-se à prova de modo geral: “A intuição pura, ou a 
evidência ideológica, não são fundamentos de certeza utilizáveis no crime” (A lógica das provas em 
matéria criminal, op. cit., vol. I, Primeira Parte, Capítulo I, p. 27).  
913 Tratado de prova em matéria criminal ou exposição comparada dos princípios da próva em 
matéria criminal etc., de suas applicações diversas na Allemanha, França, Inglaterra etc. Tradução de 
Alberto Antonio Soares. 2ªed. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho Ribeiro dos Santos, 1909, p. 354. Em 
prosseguimento, à mesma página: “Prestamos fé à confissão, porque não podemos supor que um inocente 
se confesse culpado; o modo porque o réu confessa faz-nos concluir que realmente cometeu o crime, se, 
além disso, os fatos principais são verossímeis e concordam perfeitamente com os fatos acessórios; 
finalmente, só depois de termos por muito tempo comparado as circunstâncias da confissão com as já 
conhecidas é que decidimos com toda a segurança ter o confitente cometido o crime.” (modificamos a 
grafia das palavras, que no original estavam em português arcaico). 
914 A prova nos juízos cível, penal e tributário, op. cit., Capítulo II, item 2.1, p. 26. 
915 Profiles, probabilities and stereotypes, op. cit., pp. 92-107.  
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prova estatística não pôde sequer ser analisada pelo júri. E isto ocorreu porque, por mais 

alta que fosse a probabilidade da afirmação da autora, a prevalência da tese por ela 

defendida apenas poderia ser verificada em abstrato, porque a regra da probabilidade não 

se aplicava específica e diretamente àquele caso.  

Em verdade, o que se buscava era, a partir de circunstâncias conhecidas (de 

acordo com o depoimento da autora, o veículo era um ônibus, o acidente ocorreu no 

horário e local em que os ônibus da empresa do ônibus azul operavam), concluir pela 

existência do fato probando (o ônibus que deu causa ao acidente era da empresa do 

ônibus azul).916 Trata-se, como se verá, da estrutura da prova indiciária, que a Corte 

rechaçou por não se tratar de prova direta. 

O que Frederick Schauer busca demonstrar é que, estruturalmente, não há 

diferença entre este tipo de prova e a prova baseada na percepção sensorial – a que o 

autor denomina prova empírica. Para tanto, ele traz à tona um segundo exemplo, agora 

imaginário. A partir da suposição de que a Sra. Smith tivesse lido o nome da empresa do 

ônibus azul (Rapid Transit) na lateral do ônibus que chocou com seu veículo, a prova 

acerca da identidade desta empresa passaria a ser direta (testemunho da autora), e não 

indireta. Nesta situação hipotética, a autora, ao testemunhar, teria caído em contradição 

ao admitir que já era noite, havia neblina e chovia, e que os óculos que ela costumava 

usar haviam saído do lugar com o impacto do acidente. Supõe, ainda, que ela apenas 

tivesse avistado o nome da empresa quando o ônibus se afastava, a uma velocidade 

considerável. Conjectura que se, mesmo diante destas confusas informações, fosse 

possível apurar uma probabilidade de 80% de acurácia da observação da autora, a 

margem de erro do julgamento que nele se embasasse seria a mesma do exemplo 

anterior. Com isso, conclui Schauer, em ambos os casos teria havido um juízo de 

probabilidade.917 

                                                
916 Profiles, probabilities and stereotypes, op. cit., pp. 83 e ss.. 
917 Profiles, probabilities and stereotypes, op. cit., p. 95. Mais adiante, às pp. 106 e 107, o autor conclui 
que a dificuldade que o tribunal teve em permitir que o júri condenasse a empresa do “ônibus azul” 
decorreu, em sua opinião, de dois equívocos: um excesso de confiança na prova empírica e direta e uma 
subestimação da continuidade entre as chamadas provas indiretas ou estatísticas e as provas que aparentam 
ser mais individualizadas e menos estatísticas. A Corte mostrou ceticismo quanto à prova baseada numa 
generalização bem fundamentada, conquanto não-universal. Demonstrou, na verdade, uma preferência por 
particularismos, o que é sempre uma moral imperativa. Porém, no raciocínio do autor, mesmo os 
particularismos são baseados em generalizações, o que torna ainda mais tormentosa a questão. Sobre o 
tema, cf. a opinião de FROSINI, Benito V (Le prove statistiche nel processo civile e nel processo penale. 
Millano: Giuffrè, 2002, introdução), para quem a razão da rejeição da prova estatística como único 
fundamento da decisão refere-se ao embasamento na frequência abstrata dos eventos (op. cit., p. 12). 
Assim, de forma análoga ao que ocorre no processo, as estatísticas referentes à probabilidade de morte se 
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Com esta comparação, o autor quer demonstrar – na linha do que já se 

pontuou – , que o raciocínio utilizado nas provas diretas e indiretas é o mesmo e, ainda, 

que na maior parte dos casos as conclusões do juiz sobre os fatos se baseiam em 

generalizações não-espúrias (i.e., fundadas em bases estatísticas confiáveis), porém não-

universais, porque não estabelecem uma relação necessária entre os eventos. E, 

realmente, é este um mecanismo inferencial inevitável na solução de questões fáticas.  

Concorda-se que o raciocínio utilizado para confirmar o fato probando possa 

ser o mesmo na prova direta e na indiciária, e que o juiz sempre precise, a partir de fatos 

perceptíveis e conhecidos (dados contidos no testemunho, no documento, no laudo 

pericial, no depoimento pessoal ou nas declarações do imputado etc.), concluir pela 

existência ou inexistência de determinados fatos. Também se concorda que, em 

princípio, não há como atribuir à prova “empírica” um juízo de probabilidade mais exato 

que à prova “inferencial”,918 já que, conforme a lição de Malatesta, nenhuma verdade 

decorre puramente do raciocínio ou exclusivamente dos sentidos.919 

A diferença, porém, está em que, enquanto na prova direta os fatos 

percebidos – i.e., extraídos, afirmados, informados – pelos meios tradicionais de prova 

coincidem com o fato probando, na prova indireta, ao revés, os meios tradicionais de 

prova conduzem a fatos outros, diversos do fato investigado, cuja constatação pode 

conduzir, num raciocínio lógico, à existência do fato probando.920 O raciocínio lógico há 

sempre de existir; e sempre parte do conhecido para o desconhecido; o objeto sobre o 

qual incidem diretamente os meios de prova tradicionais (predominantemente sensíveis e 

não simplesmente lógicos) é que varia. 

                                                                                                                                            
aplicam a um indivíduo médio, mas não a um sujeito individuado (op. cit., p. 28), o que confirma a 
importância da análise do caso particular, ainda que, ontologicamente, não se verifique diferença entre o 
raciocínio adotado na estatística genérica e no juízo de probabilidade particular. 
918 “As percepções das pessoas estão em algum lugar entre normalmente e sempre filtradas por seus 
próprios preconceitos e preconcepções; as pessoas simplesmente se esquecem ou interpretam mal o que 
viram; e elas são afligidas por uma série de outras deficiências cognitivas que fazem o testemunho visual 
muito menos confiável do que a sabedoria convencional poderia supor. Se a preferência pela prova direta é 
baseada numa preferência pela percepção em relação à inferência, então quase tudo o que sabemos sobre as 
deficiências da percepção humana lança dúvida sobre tal preferência.” (Profiles, probabilities and 
stereotypes, op. cit., p. 94). No original: “People's perceptions are somewhere between usually and always 
filtered through their own biases, prejudices, and preconceptions; they simply forget or misremember what 
they saw; and they are afflicted with a host of other cognitive deficiencies that make eyewitness testimony 
much less reliable than the conventional wisdom would suppose. If the preference for direct or actual 
evidence is based on a preference for perception over inference, then almost all of what we know about the 
deficiencies of human perception cast doubt on such a preference.”  
919 A lógica das provas em matéria criminal, op. cit., vol. I, Primeira Parte, Capítulo I, p. 27. 
920 MALATESTA, Nicola Franmarino dei. A lógica das provas em matéria criminal, op. cit., vol. I, 
Terceira Parte, Capítulo I, p. 157. 
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Com isto, varia também a distância sensorial entre o sujeito que aprecia as 

provas e a percepção dos fatos probandos. O juiz, ao analisar a prova indiciária, só 

percebe e sente as informações pertinentes ao fato indiciante, devendo proceder a 

conjecturas e a juízos de probabilidade – além daqueles já realizados para a valoração 

dos elementos probatórios em geral, atinentes à credibilidade da testemunha, à 

veracidade do conteúdo do documento, à precisão e acerto da perícia etc. – para concluir 

pela existência do fato indiciário.  

Na prova direta, a percepção do juiz incide diretamente sobre as informações 

decorrentes dos meios de prova; a respectiva valoração é que dependerá, por certo, da 

análise da credibilidade destes meios. Mas o percurso lógico para se chegar às 

informações (sejam elas verdadeiras ou não) sobre o fato probando é suprimido. 

No primeiro exemplo fornecido por Schauer, a autora da ação não tinha 

como testemunhar sobre a empresa responsável sobre o acidente; apenas podia afirmar 

que o veículo causador era um ônibus que, de acordo com a prova estatística, tinha 80% 

de chances de pertencer à Rapid Transit. Por outro lado, na situação hipotética criada por 

este autor, a vítima do acidente havia podido identificar o nome da empresa na lateral do 

veículo, mas seu testemunho tinha 80% de chance de ser exato.  

O que Schauer não examinou na primeira hipótese foi a probabilidade de 

exatidão do depoimento da vítima sobre o fato de ser o causador do acidente um ônibus, 

em lugar, por exemplo, de um caminhão, uma carreta ou outro veículo qualquer. Este 

juízo é, por óbvio, anterior ao da identificação da empresa responsável pelo acidente, e 

também depende de um raciocínio inferencial. Ou seja: mesmo no caso em que o 

depoimento não versava sobre o fato probando – identidade da empresa proprietária do 

ônibus –, o juízo de credibilidade da prova empírica está em jogo e depende, em maior 

ou menor medida, de algum raciocínio inferencial. A ele se acresce, todavia, o juízo de 

probabilidade sobre o raciocínio inferencial que conduz ao fato probando, o que faz com 

que a prova indireta dependa de mais uma inferência.921 

                                                
921 Malatesta denomina este raciocínio de “segundo esforço, não reclamado pela prova direta: o trabalho da 
conclusão objetiva”. O “primeiro esforço” consistiria na análise da credibilidade do meio de prova (real ou 
pessoal) do qual se extraem informações, bem como na própria avaliação da veracidade destas. Se o meio 
de prova traz informações sobre o fato probando, o raciocínio se esgota neste primeiro esforço. Assim, por 
exemplo no caso da testemunha que relata ter visto Tício disparar uma espingarda contra Caio. Se, ao 
contrário, o meio de prova foi produzido para extrair informações sobre fatos indiciantes - como no caso de 
testemunha declarar em juízo ter visto o acusado fugir no dia tal, a tal hora - , é preciso que, depois de se 
haver estabelecido a credibilidade da testemunha e concluído sobre a veracidade da fuga, que se infira, por 
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Por este distanciamento lógico e sensorial entre o juiz e o fato probando, é 

possível afirmar, de um modo genérico e abstrato, sem levar em consideração as 

circunstâncias específicas do meio de prova em que se baseie uma prova direta ou 

indireta, que a prova indiciária merece ser examinada com algumas cautelas. O que se 

pretende analisar é em que medida estas cautelas se diferenciam do processo civil para o 

penal e quais são elas, basicamente.  

De qualquer modo, é sempre importante registrar, são semelhantes os 

raciocínios lógicos utilizados na prova direta e na prova indireta, de sorte que o estudo 

desta é sempre proveitoso à análise da valoração de toda e qualquer prova.  

 

8.1.2. Presunções legais: regras de julgamento com influência na valoração 

 

Ao lado do estudo da prova indiciária, os tópicos subsequentes objetivam o 

estudo das presunções legais,922 o que se justifica devido à confusão frequente entre os 

institutos, bem como pelo fato de que também as presunções influem, em certa medida, 

na valoração da prova.  

Como será demonstrado, ao influenciarem a distribuição do ônus da prova, 

as presunções operam, em casos de insuficiência probatória, como critérios de 

julgamento das questões fáticas.  

Acredita-se, contudo, que, nas hipóteses em que os elementos probatórios 

dos autos sejam suficientes a guiar a convicção do juiz, as presunções legais funcionem 

como diretrizes de valoração, na medida em que fundadas em regras da experiência 

comum e, algumas vezes, técnica.  

Com efeito, diversamente das regras que distribuem ou estabelecem o ônus 

da prova, as presunções não se limitam a estabelecer estímulos à conduta probatória das 

                                                                                                                                            
um raciocínio lógico, que a fuga é indicativa do delito já cometido (A lógica das provas em matéria 
criminal, op. cit., vol. I, Terceira Parte, Capítulo I, pp. 163-164). 
922 Referimo-nos às presunções legais relativas, uma vez que as presunções legais absolutas não se 
relacionam à matéria probatória (Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual 
Civil. Volume III. op. cit., Capítulo LXV, nº 824, p. 117-118; MOREIRA, José Carlos Barbosa. As 
presunções e a prova, op. cit., pp. 55 e ss. e, mais recentemente, id., Anotações sobre o título “Da Prova” no 
Código Civil. Temas de Direito Processual Civil. Nona Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 147). 
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partes (ônus subjetivo) e critérios de julgamento (ônus objetivo da prova).923 Além de 

auxiliarem nestes aspectos, as regras que estipulam presunções atuam de forma 

apriorística, permitindo a interpretação de um fato como provado, desde que 

demonstrado o fato indiciante, ressalvada a prova em sentido contrário.  

Assim, enquanto a incidência da regra sobre o ônus da prova resolve o 

problema da falta de provas por um critério de julgamento de natureza subsidiária, a 

regra que estabelece uma presunção orienta a valoração dos elementos probatórios, na 

medida em que, diante da inexistência de prova em sentido diverso, equipara a prova do 

fato indiciante à prova do fato indiciário.924 

Por isso, a função das presunções legais não se esgota na mera alteração do 

ônus da prova, enquanto regra de julgamento,925 servindo também de elementos lógico-

persuasivos que influenciam na valoração do conjunto probatório.926 

                                                
923 Somos adeptos do entendimento de que o ônus da prova pode ser compreendido tanto sob a perspectiva 
subjetiva, de estímulo às partes para buscar fontes de prova capazes de confirmar as afirmações feitas, bem 
como sob o prisma objetivo, de regra de julgamento destinada ao juiz, aplicável às hipóteses de 
insuficiência probatória. Enfatizando o aspecto subjetivo do ônus da prova, diz Arruda Alvim que: “o ônus 
é, por natureza, eminentemente subjetivo e relacionado com o agir ou com o não agir bem ou mal sucedido 
de um litigante” (Manual de direito processual civil, 15ª ed., op. cit., Segunda Parte, Capítulo XVIII, 
item 185, p. 948. No mesmo sentido: BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Do ônus da prova no 
processo penal, op. cit., Capítulo III, item 3.9, p. 182; LOPES, João Batista. O ônus da prova. In: 
MENDES, Gilmar Ferreira (coord); STOCO, Rui (coord.). Doutrinas Essenciais de direito civil. Vol. V. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1035 e ss.; YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova 
como requisito da urgência e direito autônomo à prova, op. cit., pp. 46-53; CAMBI, Eduardo. A prova 
civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, pp. 22-232; BUZAID, 
Alfredo. Do ônus da prova. Revista de Direito Processual Civil, vol. 4, pp. 16 e ss., São Paulo: 
Saraiva,1964). Naturalmente que o ônus subjetivo da prova não configura um ônus perfeito, na medida em 
que o comportamento da parte não é condição essencial à prova do fato cujo ônus lhe incumbe. Ao mesmo 
passo, não se pode dizer que o descumprimento do ônus vá acarretar, sempre e necessariamente, um 
julgamento desfavorável à parte onerada. Neste sentido, deve-se ponderar que o princípio da comunhão da 
prova ou da irrelevância da autoria, bem como os poderes instrutórios do juiz, impõem atenuações ao ônus 
subjetivo da prova (assim: DENTI, Vittorio. L’inversione dell’onere della prova: rilievi introduttivi. 
Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile. Anno XLVI. Milano: Giuffrè, 1992, p 713; PATTI, 
Salvatore. Le prove. Parte generale. Milano: Giuffrè, 2010, Capítulo II, item 4, pp. 57-58). Tais 
atenuações não ilidem, contudo, o forte apelo psicológico que têm as regras de distribuição do ônus 
probatório sob a ótica subjetiva (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Do ônus da prova no 
processo penal, op. cit., Capítulo III, item 3.10, pp. 189-190). 
924 Justamente por isto, as presunções acarretam a alteração do próprio objeto da prova realizada pelos 
meios diretos, que passa a ser o fato indiciante. Neste sentido, Gustavo Badaró: “Tecnicamente, as 
presunções implicam a alteração do ônus da prova, juntamente com a modificação do objeto da prova.” 
(Ônus da prova no processo penal, op. cit., Capítulo V, item 5.5.6, pp. 294-295).  
925 Ressalte-se, contudo, que as presunções legais não oferecem, por si mesmas, informações empíricas. 
Não são procedimentos de prova, mas normas jurídicas que estabelecem legalmente a verdade de um fato. 
Isto significa que, quando se aplicam as presunções, se estabelecem como verdadeiras situações que 
podem, no caso concreto, ser falsas. Por tal razão, entende Gascón Abellán (Los hechos en el derecho. 
Bases argumentáles de la prueba, op. cit., pp. 140) que é preciso reforçar as garantias processuais 
tendentes à busca da verdade antes de utilizá-las. 
926 À semelhança das leis científicas e das máximas de experiência, com a peculiaridade de possuírem um 
grau de credibilidade diverso. Sobre as máximas da experiência e as leis científicas como critérios de 
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8.2. Noções gerais: indícios, prova indiciária e presunções 

 

8.2.1. Indícios, presunções simples e prova indiciária 

 

Não há uniformidade doutrinária quanto à distinção entre presunções simples 

(também chamadas presunções judiciais ou hominis) e indícios.  

Há aqueles que utilizam as expressões como se fossem sinônimas; já outros 

identificam o indício com o fato indiciante, conhecido, de que se extrai a conclusão sobre 

o fato desconhecido, enquanto a presunção seria o raciocínio, a operação mental realizada 

para alcançar tal conclusão; há também os que denominam presunção a própria máxima 

de experiência utilizada na prova indiciária; e, por fim, há aqueles que diferenciam a 

presunção do indício (entendido este como prova indiciária), pelo fato de ser aquela mais 

genérica que este. José Henrique Pierangelli sintetiza essas diversas posições, com 

amparo em autorizada doutrina sobre o tema. 927 

Tendo em vista que uma acepção não exclui a outra – já que são utilizadas, 

muitas vezes, simultaneamente –, é possível verificar que não há antagonismo entre todas 

as correntes citadas. É necessário, contudo, compreender em que contexto e a que podem 

se referir tais expressões.  

Assim, segundo Scapini, o significado técnico-jurídico da palavra indício, 

utilizada para designar a prova indiciária ou indireta, não se afasta muito da acepção 

comum. Tradicionalmente, de fato, o indício é definido pelos juristas como uma 

circunstância certa da qual, por inferência lógica, se pode extrair uma conclusão sobre a 

existência ou inexistência do fato a ser provado.928  

Quanto ao raciocínio inferencial adotado na prova indiciária, embora 

Scapini929 se refira à operação indutiva, deve-se ressaltar que a natureza da operação 

mental realizada para se extrair o fato desconhecido a partir do fato descoberto é alvo de 

                                                                                                                                            
valoração da prova, cf., SANTORIELO, Ciro. I criteri di valutazione della prova. In: GAITO, Alfredo. La 
prova penale. Volume Terzo: La valutazione della prova. Torino: UTET Giuridica, 2008, Capítulo 
XLIX, Seção III, item 2, pp. 385-398.  
927 Vide, a propósito do tema: PIERANGELLI, José Henrique. Da prova Indiciária. Revista dos Tribunais, 
vol. 610, ano 75, agosto de 1986, pp. 283-303, especialmente o nº 4 do texto. 
928 SCAPINI, Nevio. La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale. Milano: Giuffrè, 2001, 
p. 7. 
929 Idem ibidem. 
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muitas controvérsias, as quais não serão analisadas nesta sede. O que é útil esclarecer é 

que existem argumentos favoráveis às teses de que a prova indiciária dependeria: de uma 

operação indutiva, de uma operação dedutiva, de ambas, de uma operação denominada 

indutivo-dedutiva, de uma inferência analógica ou, ainda, de uma operação abdutiva. 

No tocante à natureza indutiva da inferência, Dellepiane, após citar exemplos 

de prova indiciária, critica a posição de que o raciocínio seria puramente desta índole, por 

entender que a aplicação de uma lei geral ao caso específico consubstancia-se numa 

operação dedutiva ou, quando muito, analógica:  

“O distinto tratadista Lopez Moreno, ao afirmar que o processo 
empregado na prova indiciária é a indução, esquece que esta conclui do 
particular para o geral, que vai do caso, ou casos, à lei. Ora: na 
inferência judiciária se vai da lei, ou das leis, ao caso; o caminho 
seguido é precisamente o inverso da indução. Trata-se, portanto, de 
uma dedução, dado que esta conclui da lei para o caso, do geral para o 
particular. Mas não seria também rigorosamente exato dizer-se que a 
inferência indiciária é sempre uma dedução rigorosa. Na maior parte 
dos casos ela constitui somente uma inferência analógica, posto que 
consiste em uma dedução apoiada em uma inferência indutiva 
prévia”.930   

Maria Thereza Rocha Moura se posiciona entre os que entendem tratar-se de 

raciocínio indutivo-dedutivo: “Indução e dedução combinam-se e completam-se, no juízo 

lógico-crítico, sendo este trabalho até mesmo recomendado na procura da verdade 

judiciária, porque reforça a probabilidade da conclusão.”931 O que parece ser mais 

relevante enfatizar é que, como esclarece a autora, a prova indiciária não se baseia 

exclusivamente na máxima de experiência, genericamente considerada; é preciso extrair 

das circunstâncias concretas a aplicabilidade dessa máxima. 

Tonini enriquece a discussão ao trazer à tona a possibilidade de utilização de 

um terceiro raciocínio, além dos indutivo e dedutivo, denominado abdutivo, que também 

não pode ser excluído:  

“O raciocínio de tipo abdutivo parte de um fato particular para afirmar 
a existência de um fato particular. Nesse caso, o raciocínio baseia-se 
em uma simples ‘observação’ dos fatos, sem requerer necessariamente 
especial competência científica. Um exemplo clássico: ‘aquele que 
matou A usava tênis manchado de uma tinta amarela’ (fato particular); 
‘B era a única pessoa que naquele dia, naquela situação, vestia tênis 

                                                
930 DELLEPIANE, Antonio. Nova Teoria da Prova. Tradução da 5ª edição argentina por Erico Maciel. 
Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, 1942, pp. 76-77. 
931 MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. A prova por indícios no processo penal. 1ª ed. (reimpreensão) 
Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2009, pp. 40-41. 
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manchado de tinta amarela’ (fato particular); ‘B matou A’ 
(conclusão).”932  

É sempre importante notar que, seja qual for o tipo de raciocínio inferencial 

adotado pelo juiz, a prova indiciária não se esgota nele: ela é composta pelo indício (ou 

fato indiciante, comprovado pelos meios de prova tradicionais), pelo próprio raciocínio 

inferencial que, fundado em máxima de experiência, conduz ao fato probando 

(indiciário), e pela conclusão acerca deste último. E, comumente, as expressões prova 

indiciária, artificial e indireta são substituídas pelo vocábulo que designa um de seus 

elementos, o indício.  

Mas esta não é a única acepção em que prova indiciária (ou os indícios) é 

referida. 

Esclarecia já Mittermayer que a prova artificial ou indiciária costuma ser 

definida de duas maneiras diversas: a primeira compreende todos os meios imperfeitos 

que constituiriam prova direta se satisfizessem as condições exigidas por lei; a segunda, 

relativa, simplesmente, à prova que, mediante comprovação de um fato certo, conduz à 

ilação de outro fato, não comprovado.933  

Esta primeira noção de indício, como prova imperfeita ou semiplena, tem por 

base a Constituição Carolina, que, inserida no sistema de prova legal construído pelo 

direito canônico medieval, buscou disciplinar hipóteses em que as provas semiplenas 

(e.g., um testemunho isolado ou uma confissão extrajudicial, que não poderiam ser 

considerados provas plenas), também denominadas indícios, serviriam como elementos 

de convicção suficientes a ensejar o tormento – ou seja, a tortura –, no afã de se obter a 

confissão. Posteriormente, o conjunto de indícios (i.e., provas mais frágeis, do ponto de 

vista demonstrativo, segundo o sistema legal) foi também alçado à condição de prova 

suficiente a ensejar, não a pena capital, mas penas mais brandas, denominadas 

extraordinárias.934  

A definição de indício é relevante, não para diferenciar os conceitos de 

indício e prova plena – distinção que decorre de uma visão preconceituosa dos indícios, 

                                                
932 TONINI, Paolo. A prova no processo penal italiano. Tradução da 4ª edição italiana [2000], de 
Alexandra Martins e Daniela Mròz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, pp. 56-57. 
933 MITTERMAYER, Karl Joseph Anton. Tratado da prova em matéria criminal. Tradução para o 
português de Alberto Antônio Soares e Anotações de Pontes de Miranda. 3ª ed. Jacintho Ribeiro dos 
Santos: 1917, pp. 485 e ss.. Cf. também a versão castelhana: Tratado de prueba en materia criminal. 
Traducción al castellano por Primitivo Gonzalez del Alba. Buenos Aires: Hammurabi, 2006, pp. 360 e ss.. 
934 Idem ibidem. 
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segundo a qual haveria uma inferioridade de valor demonstrativo relativamente à prova – 

mas, justamente, para esclarecer a confusão ocasionada pela noção de indício como prova 

imperfeita, indigna de crédito ou portadora de um grau de certeza inferior àquelas obtidas 

por outros meios.  

Foi desta confusão – entre a acepção técnico-jurídica da palavra indício e 

aquela acepção valorativa, que atribui menor eficácia demonstrativa deste meio de 

verificação dos fatos – , que surgiu, no âmbito do processo penal, a noção de que as 

declarações do corréu seriam consideradas indícios, não porque se referissem a outro fato 

que não o thema probandum, do qual se pudesse extrair alguma ilação acerca do objeto 

da prova, mas por causa de sua condição precária, do ponto de vista da pouca 

credibilidade e da inaptidão desse meio de prova para subsidiar um juízo de certeza sobre 

os fatos. 

E tanto é assim que a matéria atinente à delação do corréu é objeto de 

disciplina no Codice di Procedura Penale Italiano de 1988 em parágrafo subsequente 

àquele que trata dos indícios (artigo 192, parágrafos 3 e 4), proximidade um tanto 

sugestiva, mormente quanto se tem notícia da noção, amplamente difundida na 

jurisprudência italiana, de que as declarações do corréu, coautor ou partícipe seriam 

indícios. Esta ideia, evidentemente, não provém de uma acepção técnica do conceito de 

indício, mas daquela acepção que Scapini denomina valorativa, porquanto tais 

declarações podem se referir – e no mais das vezes, referem-se – ao thema probandum, 

ou seja, ao delito e aos elementos que o compõem.935  

A proximidade das disposições que cuidam da valoração dos indícios 

daquelas que tratam das declarações do corréu, coautor ou partícipe, poderia, portanto, 

contribuir para a persistência da confusão sobredita, fato que não desencorajou os juristas 

brasileiros a repeti-las nos § 1º e 2º do artigo 168 do Projeto de Novo Código de Processo 

Penal.936 

E, conquanto não traduza um equívoco, tal configuração ilustra bem o debate 

terminológico que perdura durante séculos em torno da prova indiciária, e permite 

                                                
935 Cf. La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale, op. cit., pp. 6-7. 
936 “§1º A existência de um fato não pode ser inferida de indícios, salvo quando forem graves, precisos e 
concordantes. 
§2º As declarações do co-autor ou partícipe na mesma infração penal só terão valor se confirmadas por 
outros elementos de prova que atestem sua credibilidade” (PL 8.045/2010, em trâmite perante a Câmara 
dos Deputados). 
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constatar que o vocábulo remanesce com ambas as acepções, ainda que uma delas seja 

considerada imprópria, na perspectiva estritamente técnica.  

É preciso que o estudioso tenha presente tal debate para que possa analisar 

com maior clareza as diversas classificações e categorias dos indícios, muitas delas 

vislumbradas desde a Constituição Carolina, de 1532, as quais confundem, muitas 

vezes,937 a noção de prova indireta (não referente ao thema probandum) e a de prova 

frágil, sob a ótica valorativa.938 

 

8.2.2. Distinção entre presunções e prova indiciária 

 

Em nenhuma outra parte existe tanta confusão entre a linguagem e os 

conceitos como na doutrina relativa às presunções; pode-se dizer que até agora não se 

logrou aclarar o conceito de presunção.939  

A constatação de Leo Rosenberg tem incidência acentuada no direito 

processual civil, em que as presunções são frequentemente identificadas com a prova 

indireta.  

Virgilio Andrioli940 chega a criticar a “categoria unitária das presunções”, 

que, especialmente no processo civil italiano, se faz perceptível na própria lei italiana. 

Com efeito, a disciplina das presunções é estabelecida pelo Codice Civile, que reúne, 

num mesmo contexto (arts. 2727 a 2729), de um lado, as presunções simples ou judiciais 

e, de outro, as presunções legais, absolutas ou relativas. 

Esta classificação, geralmente utilizada no direito processual civil, incorre no 

equívoco de confundir categorias totalmente diversas, consistentes nas presunções do 

homem e nas presunções legais. Enquanto estas são regras legais destinadas 

                                                
937 O Código de Processo Penal Brasileiro faz inúmeras alusões ao termo indício, apontando para uma 
conotação valorativa, querendo significar prova menos robusta (arts. 126, 134, 312, 413 e 417), mas 
também utiliza o vocábulo num sentido mais técnico, referente à prova indiciária (art. 239) ou a fatos 
indiciantes (290, §1º, b). 
938 Acerca das dissidências sobre os significados da palavra indício, já anotava Antonio Dellepiane (Nova 
Teoria da Prova, op. cit., p. 55) que o primeiro aspecto a ser sublinhado no estudo da teoria da prova 
indiciária é a grande confusão de ideias, a profunda “anarquia de opiniões” existente entre os autores sobre 
o que se entende por indício, presunção e suspeita.  
939 ROSENBERG, Leo. La carga de la prueba. Traducción de la tercera edición de la obra alemana “Die 
Beweilast”(1951) de Ernesto Krotoschin, Buenos Aires: EJEA, 1956, §15, I, 1, p. 179, em que o autor 
discorre, fundamentalmente, sobre a confusão entre presunções e regras distributivas do ônus da prova. 
940 Studi sulle prove civili. Milano: Giuffrè, 2008, pp. 110 e ss. 
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primordialmente à alteração do ônus da prova de uma das partes, aquelas se confundem 

com a prova indiciária ou, mais rigorosamente, com uma de suas etapas.  

Em verdade, as presunções simples constituem simplesmente um raciocínio 

realizado pelo juiz a partir de máximas de experiência. Por isto, tal classificação 

confunde o raciocínio do juiz (presunção simples, hominis ou judicial) com a própria 

prova indiciária, que é mecanismo lógico para a demonstração de um fato e, neste 

sentido, poderia ser considerada um meio lógico de prova, que depende da demonstração 

de um fato (indício), da existência de uma máxima de experiência, do raciocínio do juiz 

e de uma conclusão quanto a um fato desconhecido (fato probando).  

Hodiernamente,  as presunções legais que importam para a matéria probatória 

são as chamadas legais relativas, regras gerais e abstratas que permitem extrair, de um 

fato conhecido previsto na lei, a existência do fato probando.  

Já a prova indiciária não comportaria a aplicação automática de uma norma 

legal ou máxima de experiência. Na prova indiciária, além da verificação do fato 

conhecido e de seu possível enquadramento, por exemplo, a uma máxima de experiência 

ou científica, a verificação do fato probando dependerá de um juízo de probabilidade 

acerca da incidência dessa máxima no caso especificamente analisado pelo órgão 

jurisdicional. 

Vicente Greco Filho coloca a questão nos seguintes termos:  

“As presunções são regras, legais ou decorrentes da experiência, por 
meio das quais, provado um fato, resulta a convicção da existência de 
outro. No primeiro caso [presunções legais], a convicção da existência 
resulta de imposição legal. No segundo [presunções simples], da 
aplicação de uma regra que o juiz extraiu da observação técnica ou da 
observação do que ordinariamente acontece no comportamento 
humano”. 941 

A presunção simples ou humana é, em rigor, parte integrante da prova 

indiciária.942 Com efeito, a existência de uma conexão real entre a comprovação do fato 

indiciante e a ocorrência do fato que constitui objeto de prova deve ser alvo de 
                                                
941 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, pp. 209-210.  
942 Cf., nessa linha, MESSINA, Salvatore. Il Regime delle Prove nel Nuovo Códice di Procedura Penal. 
Milano: Societá Editrice Libraria, 1914, pp. 307-310, para quem a prova indiciária permite extrair, de uma 
circunstância específica certa, uma conclusão, cujo conteúdo é fornecido por uma proposição geral ditada 
pela lógica ou pela experiência comum (Tício está na posse de coisa roubada, e porque normalmente quem 
possui o objeto do roubo é autor deste, Ticio provavelmente é autor do furto daquele objeto); já a 
presunção parte de uma proposição geral ditada pela lógica ou pela experiência para aplicar o conteúdo 
desta a uma determinada espécie (os homens não são em regra propensos a delinquir, e porque Tício é um 
homem, deve-se presumi-lo inocente até que se prove o contrário). 
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verificação específica, por não ser suficiente a viabilidade abstrata e genérica dessa 

inferência lógica. Isto se perfaz pelo raciocínio lógico do juiz, que aplica a máxima da 

experiência comum ao caso específico (presunção humana).  

A todo este processo (comprovação do fato indiciante, escolha e utilização da 

máxima da experiência, raciocínio lógico do juiz e conclusão sobre o fato desconhecido), 

e não apenas ao raciocínio amparado na máxima da experiência (presunção), é que se 

denomina prova indiciária. 

 

8.3. A prova indiciária no processo civil 

 

Segundo a estrutura da prova indiciária, parte-se de certos fatos conhecidos 

(indícios ou fatos indiciantes), sobre os quais incidem máximas da experiência que, num 

raciocínio lógico, conduzem à conclusão sobre o fato desconhecido que é objeto de prova 

(fato probando).  

Neste percurso, o que é alvo dos meios de prova tradicionais é o fato 

indiciante ou indício que origina o raciocínio inferencial, razão pela qual se costuma dizer 

que este é, a um só tempo, ponto de chegada e ponto de partida.943 É, com efeito, o 

indício, o pressuposto necessário ao início da argumentação indiciária, ou, se assim se 

preferir, como diz Comoglio, a fonte da presunção em si mesma considerada.944 Já esta - 

a prova indiciária -, na definição do autor, outra coisa não é senão “uma argumentação, 

um juízo de fato, tendo uma estrutura inferencial de tipo lógico indutivo.”945 É 

compreensível o relevo assumido por este tipo de argumentação na motivação decisória, 

a partir da decomposição e recomposição dos elementos nos quais a síntese inferencial se 

                                                
943 “No itinerário percorrido entre a produção do documento ou o depoimento da testemunha e a presunção 
judicial, o indício obviamente se situa como etapa intermediária. Ele é, ao mesmo tempo, ponto de chegada 
e novo ponto de partida: o órgão judicial vem a conhecê-lo com base no documento ou no testemunho, e 
vale-se dele, num segundo passo, para formar a presunção. Note-se que o segundo passo não seria 
necessário se o fato de cuja existência o juiz toma conhecimento pelo exame da prova documental ou 
testemunhal já consubstanciasse, em si mesmo, o ponto decisivo para o julgamento da causa. Nessa 
hipótese, a ninguém ocorreria chamar de ‘indício’, nem tampouco enxergar nele um meio de prova, já que 
constituiria, ao contrário, o thema probandum.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. As presunções e a 
prova, op. cit., p. 58). 
944 Le prove civili, op. cit., Parte Quarta, Capítulo II, item 4, p. 659, utilizando a expressão “presunção” no 
sentido de prova indiciária, como é usual no processo civil. 
945 Le prove civili, op. cit., Parte Quarta, Capítulo II, item 4, p. 658. No original: “La presunzione altro non 
è (né potrebbe essere) che un’argomentazione, o un giudizio di fatto, avente una struttura inferenziale di 
tipo logico indutivo”.  
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exprime, a permitir um controle sobre a racionalidade do iter global de apreciação da 

prova.946 A estrutura lógica em que se ancora a prova indiciária é paradigmática para o 

estudo da valoração dos elementos probatórios de forma geral, sejam eles resultantes de 

provas diretas ou indiretas. 

A legislação civil italiana estabelece critérios lógicos para a valoração da 

prova indiciária, ao estatuir (art. 2729 do Codice Civile, 1º parágrafo) que as presunções 

simples somente serão admitidas se forem graves, precisas e concordantes.947 Estabelece, 

antes disso, que a análise da prova indiciária ficará ao prudente arbítrio do juiz, deixando 

claro que os critérios indicados – aplicáveis a qualquer ordenamento jurídico, porquanto 

provenientes da lógica –, constituem limitações racionais à persuasão do magistrado, e 

não, como faz parecer a lei, requisitos de admissibilidade.  

Antes de tudo, é preciso esclarecer que a razão de ser das restrições criadas 

pelo legislador italiano, atualmente impostas também no âmbito do processo penal,948 

reside, possivelmente, no risco, assinalado por alguns autores, da prova indiciária poder 

induzir o julgador a erro.  

Não se deve, porém, a partir da complexidade do raciocínio a ser feito pelo 

juiz, concluir que a força probatória dos indícios seria menor, mas, sim, que o fato de não 

se referirem diretamente ao fato probando exige, no mais das vezes, formas específicas 

de verificação. 

Neste contexto, a gravidade pode ser definida como o grau ou a intensidade 

variável da probabilidade da regra de inferência (máxima da experiência comum ou 

científica), a ser valorado caso a caso na operação intelectual mediante a qual se extrai 

criticamente, da comprovada existência do fato conhecido, aquela do fato ignoto.949 A 

gravidade deriva, portanto, da correta aplicação desta máxima da experiência ao caso.  

A gravidade pressupõe, ainda, a certeza do fato indiciante, que a doutrina 

majoritária considera como a necessidade de que a presunção tenha como ponto de 

                                                
946 Le prove civili, op. cit., Parte Quarta, Capítulo II, item 4, p. 658. V. também DENTI, Scientificità della 
prova e libera valutazione del giudice, p. 431-432. 
947 “As presunções não estabelecidas pela lei são deixadas à prudência do juiz, o qual não deve admitir 
senão presunções graves, precisas e concordantes.” No original: “Le presunzioni non stabilite dalla legge 
sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e 
concordante”. 
948 Será visto no tópico subsequente que a transposição desta norma para o direito positivo brasileiro é alvo 
de cogitação no processo penal. 
949 COMOGLIO, Luigi. Le prove civili, op. cit., Parte Quarta, Capítulo II, item 6, p. 671. 
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partida um fato naturalisticamente comprovado de forma suficiente para embasar o 

raciocínio indiciário.950 Deste requisito de certeza deriva, segundo parcela considerável 

da doutrina,951 a proibição dos chamados indícios de segundo grau (ou presumptum de 

presumpto).  

Knijnik combate os indícios de segundo grau invocando exemplos extraídos 

do direito tributário952 e penal953, para concluir, no processo civil que, embora inexista 

regra expressa, “a presumptum de presumpto não corresponde à estrutura da prova 

indiciária, mas à suposição”, devendo-se, portanto, “exclui-la do rol de expedientes aptos 

a formar o juízo de fato, podendo servir, apenas, como argumento de prova, o mesmo 

valendo para o processo tributário, cujo modelo de constatação é bastante mais 

exigente.”954 

Este entendimento padece, a nosso ver, de um equívoco fundamental, que é o 

de não considerar provada (naturalística ou racionalmente, pouco importa) a 

circunstância extraída da prova indiciária. Ora, do fato de este meio lógico depender de 

valoração mais complexa e estar sujeito a maiores vicissitudes, não se extrai sua 

inaptidão para gerar um fato certo, para efeitos de dar continuidade à cadeia indiciária, 

com uma nova indução. O cuidado haverá de ser maior; mas, a se considerar como 

incerto ou insuficientemente acertado o fato indiciado, não se poderia concordar, por 

exemplo, com a ideia de que a prova indiciária é bastante para fundamentar a sentença. E 

isto, como se verá, é plenamente possível no processo civil. 

                                                
950 Cf., neste sentido, KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário, pp. 59 e ss.  
951 No sentido da impossibilidade de se extraírem presunções das presunções (prova indiciária de segundo 
grau), vejam-se: KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário, op. cit., pp. 59 e ss.; 
COMOGLIO, Luigi. Le prove civili, op. cit., Parte Quarta, Capítulo II, item 6, pp. 671 (citando, porém, na 
nota de rodapé nº 74, jurisprudência no sentido da possibilidade de, a partir de fato apurado pela prova 
indiciária - presunção simples -, aplicar-se uma presunção legal relativa, o que não deixa de ser uma 
sucessão ainda mais insegura de raciocínios lógicos); RICCI, Gian Franco. Le prove atipiche, op. cit., p. 
334, SCAPINI, Nevio. La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale. Milano: Giuffrè, 
2001, p. 56. 
952 No direito tributário, alude às hipóteses de estimativas feitas com base em médias estatísticas, o que, 
com efeito, não pode ser considerado para efeito de estipular-se o evento gerador do tributo, tendo em vista 
a opinião do próprio Knijnik acerca do modelo de constatação mais elevado para a comprovação de fatos 
no processo civil que cuide de matéria tributária (A prova nos juízos cível, penal e tributário, op. cit., pp. 
60-61 e passim). 
953 A questão será abordada adiante no processo penal, mas, por ora, é suficiente mencionar o argumento, 
contido na dicção literal do art. 239 do Código de Processo Penal brasileiro, segundo o qual o indício é uma 
“circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se pela 
existência de outra ou outras circunstâncias.” (destaque acrescido). Para aqueles que refutam a 
admissibilidade dos indícios de segundo grau, não é possível considerar a circunstância extraída da prova 
indiciária como circunstância conhecida e provada, capaz, por sua vez, de embasar novo raciocínio 
indiciário. 
954 A prova nos juízos cível, penal e tributário, op. cit., p. 62. 
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As situações em que o processo civil se depara com a prova indiciária de 

segundo grau são bem mais frequentes do que se possa imaginar. Tome-se como exemplo 

a prova da extensão dos lucros cessantes. Um profissional liberal, taxista, sofre um 

acidente que o incapacita para o trabalho durante certo período. Apurada a 

responsabilidade do causador do evento, resta quantificar os danos materiais consistentes 

naquilo que o taxista deixou de ganhar no período em que esteve de repouso, sob 

recomendação médica. O valor dos lucros cessantes é o fato probando principal, que será 

estimado com base noutros dados (indícios), consistentes: no período em que o taxista 

esteve de repouso, por recomendação médica; no total de corridas feitas por um taxista na 

mesma região no referido período; e, por fim, na estimativa do valor recebido por estas 

corridas; no total estimado dos gastos com gasolina e manutenção do veículo, a serem 

subtraídos do faturamento total.  

Veja-se, no exemplo dado, que todos os indícios conducentes ao fato 

probando poderão, por sua vez, ser extraídos como resultado de provas indiciárias 

anteriores, algumas delas concatenadas entre si, sucessivamente. O período de repouso do 

taxista pode não vir a ser objeto de prova direta, porque extraído dos documentos 

médicos que recomendam este cuidado, mas não necessariamente comprovam que o 

autor da ação indenizatória tenha ficado sem trabalhar por todo o interregno. A partir da 

máxima de que, geralmente, quem sofre de um problema de saúde, cumpre as 

recomendações médicas, conclui-se que o taxista tenha ficado, por exemplo, trinta dias 

sem trabalhar. O valor das corridas perdidas é calculado com base neste fato, resultado de 

uma prova indiciária, que passa a dar origem a um novo raciocínio de idêntica natureza. 

É preciso, antes disto, que se estimem a média de corridas diárias e o valor 

correspondente a estas diárias, o que também será feito por métodos indutivos, tais como 

a utilização dos registros de corridas dos meses anteriores, feitas pelo próprio taxista, ou 

dos registros daquele mês, obtidos de outros profissionais da região. Todas estas 

informações, que resultam de prova indiciária, serão combinadas, a fim de alcançar-se o 

valor estimado do faturamento do taxista naqueles - também estimados - trinta dias. E, 

deste faturamento, serão subtraídas as despesas presumidamente realizadas, também a 

partir de prova indiciária. Tudo isto está inserido numa cadeia sucessiva de presunções. 

Repare-se que não se trata de um raciocínio extraordinário: a estimativa dos 

danos ocasionados por não ter sido concluída uma empreitada, os lucros cessantes do 

compromissário comprador que não teve o imóvel entregue na data combinada e os 



 365 

prejuízos provenientes da perda de uma chance, são, todos, exemplos das inumeráveis 

hipóteses em que o juiz pode basear sua decisão em “presunções” de segundo grau.  

O cuidado fundamental que deve ser observado nestes casos não diz respeito, 

simplesmente, à verificação da certeza do fato que origina o raciocínio indiciário, mas, 

sobretudo, à identificação precisa de cada uma das induções e deduções realizadas nesta 

cadeia,955 de modo a se evitarem os saltos no raciocínio que corresponderiam a 

verdadeiras lacunas no contraditório. Somente assim será possível apurar, quanto a cada 

uma das provas indiciárias, a observância dos critérios de que ora se cogita, relativos à 

certeza, à gravidade, à precisão e à concordância. 

Idêntica cautela deve ser observada na fundamentação da decisão que se 

baseie em indícios de segundo grau, descrevendo e justificando cada etapa do raciocínio, 

já submetida ao contraditório.  

Fechados estes parênteses, retoma-se a análise das diretrizes sugeridas pela 

lei italiana. Analisada a gravidade - nela pressuposta a certeza - , passa-se à precisão. 

Tal diretriz está intrinsecamente ligada à gravidade, por dizer respeito à 

resistência da regra de inferência a possíveis objeções. A verificação do fato investigado, 

extraída da aplicação da máxima de experiência ao fato indiciante, deve ser convincente a 

ponto de justificar razoavelmente a sua escolha em detrimento de outras possibilidades 

prováveis. Não se exige, por conseguinte, a univocidade e exclusividade da conclusão 

alcançada sobre o fato ignorado, a partir do fato conhecido. É suficiente que se verifique 

uma medida ótima do grau de confiabilidade da presunção, de sorte que o requisito da 

precisão determina que o fato conhecido e o percurso lógico seguido não sejam vagos, 

mas bem definidos.956 

                                                
955 Neste sentido, Taruffo (La prueba de los hechos, op. cit., Capítulo IV, item 2.3, p. 275), que trata da 
questão sob o nome de “cascaded evidence”, refuta a concepção matemático-probabilística na valoração da 
prova indiciária, pela qual, a cada nova inferência, a prova perderia substancialmente seu valor. O ideal, 
segundo o autor, é que o juiz valore qualitativamente o resultado de cada passo da sucessão de inferências, 
a fim de verificar se o grau de confirmação das hipóteses intermediárias é suficiente para dar continuidade 
ao raciocínio. Noutros termos: apenas se o resultado da primeira inferência puder ser considerado 
verdadeiro é que se poderá partir para a inferência seguinte, e assim sucessivamente. 
956 COMOGLIO, Luigi. Le prove civili, op. cit., Parte Quarta, Capítulo II, item 6, pp. 671-672. 
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Desta forma, não se exige, no processo civil, uma relação de causalidade 

absoluta e exclusiva entre o fato conhecido e o fato ignorado, mas, tão somente, uma 

relação razoavelmente provável.957 

Como elucida Tonini, em lição aplicável ao processo civil, a dificuldade da 

prova indiciária reside não apenas na construção da máxima de experiência como, 

também, no enquadramento do caso particular a essa máxima. Explica o autor que um 

dos problemas está em que “a máxima de experiência é uma ‘regra’, e, portanto, não 

pertence ao mundo dos fatos.”958 Assim, comparativamente à prova direta ou 

representativa, que se refere diretamente ao fato probando, exige um raciocínio diverso 

para se concluir pela existência ou inexistência deste fato.959 E é, justamente, neste 

raciocínio que pode residir a incerteza da conclusão alcançada: 

“É necessário que se tenha bem claro o aspecto de incerteza do 
raciocínio indiciário. O primeiro aspecto está em estabelecer, entre os 
diversos fatos históricos humanos irrepetíveis, quais são os elementos 
‘similares’ e se tais elementos prevalecem, ou não, sobre os elementos 
‘não similares’. O segundo aspecto de incerteza está no fato de que, 
apesar de o comportamento humano ser, em boa parte, vinculado aos 
instintos e às paixões, não se pode dizer que o agir de um homem é 
completamente determinado, em concreto, pelas regras formuladas. As 
máximas de experiência nos indicam somente que existe uma 
probabilidade de que uma pessoa, em uma situação similar, comporte-se 
de uma determinada maneira.”960 

                                                
957 CONTE, Mario. Commentario al codice civile, op.cit., p. 298, com remissão à jurisprudência italiana 
(Cass. 2 ottobre, n. 13001, GDir, 2001, n. 2, 66 e Cass. 13 novembre 1996, n. 9961, GI, 1997, I, 1, 1564). 
958 A prova no processo penal italiano, op. cit., pp. 55-56. 
959 Não se está aqui afirmando que a prova representativa prescinda de qualquer raciocínio, uma vez que, 
como salientado na introdução do presente capítulo, o juiz deve, sim, aferir a credibilidade das afirmações 
das testemunhas, constatações do perito etc. Trata-se de um raciocínio acerca do grau de fidedignidade a 
ser atribuído às diversas fontes, que não está, ademais, excluído da prova indiciária. Ocorre apenas que, na 
prova indiciária, a verificação da certeza do fato provado de acordo com a credibilidade da testemunha, do 
perito, etc., dirá respeito ao fato indiciante, ponto de partida para se extrair o fato probando. 
Posteriormente, será necessário, ainda, proceder-se ao chamado raciocínio indiciário. Relativamente a este, 
eventuais dúvidas quanto à credibilidade das conclusões não decorrerão das incertezas sobre a 
fidedignidade das fontes, mas de incorreções lógicas em que eventualmente incorra o julgador. 
960 A prova no processo penal italiano, op. cit., pp. 55-56. Em sentido análogo, revelando a preocupação 
com as bases fundantes da inferência sobre a qual se constrói a prova indiciária, as ponderações de Taruffo 
(La prueba de los hechos, op. cit., Capítulo IV, item 2.2, pp. 266 e 273): “É óbvio que a fonte das 
máximas de experiência é o senso comum ou a cultura do homem médio em uma determinada situação 
espaço-temporal, porém não se esgota nisso o problema. Pode ocorrer, com efeito, que aquelas máximas 
tenham uma fundamentação mais sólida, como quando se trata da vulgarização de leis naturais ou 
científicas ou quando resultam aplicáveis critérios de controle estatístico, porém amiúde ocorre que sua 
fundamentação é muito mais incerta, ou até insuficiente, como quando se trata - mais que de generalizações 
fundadas na experiência - de lugares comuns ou preconceitos difundidos. Está claro que também esta 
característica incide no grau de aceitabilidade que a inferência atribui à hipótese sobre o fato: esta é menos 
aceitável, obviamente, quanto mais vago é o fundamento cognitivo do critério aplicado.” Na versão 
castelhana: “Es obvio que la fuente de las máximas de experiencia es el sentido común o la cultura del 
hombre medio en una determinada situación espacio-temporal, pero esto no agota el problema. Puede 
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Em contrapartida a esta incerteza do raciocínio indiciário – que, como já se 

observou, não é maior nem menor que a incerteza do raciocínio utilizado na apreciação 

dos meios de prova tradicionais, apenas diversa –, tem-se a constatação frequente da 

impossibilidade de se produzir prova direta de determinados fatos ou, ainda, a 

impossibilidade de se produzirem apenas provas diretas. Daí sobressai a necessidade de o 

juiz poder fundamentar seu convencimento em provas indiciárias.  

No processo civil, é comum o recurso à prova indiciária quando se cuida de 

negócios jurídicos simulados. O art. 167, caput, do Código Civil brasileiro reputa nulos 

os negócios jurídicos simulados, e o respectivo § 1º define as hipóteses de simulação961 

que, basicamente, encerram uma divergência intencional entre a vontade e a declaração, 

pressupondo o acordo simulatório entre os declarantes, no intuito de enganar terceiros.962 

A demonstração da simulação, que encontra seu campo natural no direito dos 

contratos, depende da prova de que o que consta do contrato não corresponde à vontade 

das partes e, ainda, de que estas, intencionalmente, simularam o conteúdo da avença para 

enganar terceiros. Tão difícil é a prova da simulação que o art. 404, I, do Código de 

Processo Civil permitiu à parte inocente a comprovação deste vício mediante prova 

exclusivamente testemunhal, o que, entretanto, muitas vezes não é suficiente.  

Como já se argumentou, a demonstração de fato psíquico somente é possível 

mediante prova indiciária, por não ser possível provar, diretamente, a intenção do agente 

de enganar terceiros.963 Logo, quanto a este requisito, a prova testemunhal somente 

poderá versar sobre circunstâncias que induzam à conclusão de intencionalidade 

simulatória, com o objetivo de enganar terceiros. Ainda, mesmo a divergência objetiva 

entre o conteúdo da declaração e a efetiva vontade da partes depende, quanto a este 

último aspecto, de prova indiciária. A vontade, como a intencionalidade, somente pode 

                                                                                                                                            
suceder, en efecto, que aquellas máximas tengan una fundamentación más sólida, como cuando se trata de 
la vulgarización de leyes naturales o científicas o cuando resultan aplicables criterios de control estadístico, 
pero a menudo ocurre que su fundamentación es mucho más incierta o incluso insuficiente, como cuando se 
trata - más que de generalizaciones fundadas en la experiencia - de lugares comunes o de prejudicios 
difundidos. Está claro que también esta característica incide en el grado de aceptabilidad que la inferencia 
atribuye a la hipótesis sobre el hecho: ésta es menos aceptable, obviamente, cuanto más vago es el 
fundamento cognoscitivo del criterio empleado”. 
961 De acordo com o §1º do citado artigo, haverá simulação dos negócios jurídicos quando I- aparentarem 
conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas às quais realmente conferem, ou transmitem; II - 
contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares 
forem antedatados, ou pós-datados”. 
962 AMARAL, Francisco. Direito Civil. Introdução. 7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 539. 
963 Item 2.4, supra. Cf., ainda, sobre o tema: TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos, op. cit., item 
5.3., Capítulo II, pp. 159 e ss.. 
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ser extraída de outros dados, tais como, p. ex., na doação simulada de compra e venda, a 

ausência de pagamento do preço e a própria causa da simulação.964  

Nestes casos, a utilização da prova indiciária é indissociável da defesa do 

direito prejudicado pela simulação. Sem esta possibilidade, diz Marinoni, a previsão legal 

da simulação como causa de nulidade do negócio jurídico perde todo o sentido, porque “a 

simulação somente adquire relevância quando demonstrada, vale dizer, quando 

provada.”965  

Desponta, pois, a importância do raciocínio indiciário, por mais complexa 

que possa se mostrar a tarefa de eliminar as incertezas daí provenientes.  

É, ainda, importantíssimo notar que, superada a barreira da complexidade do 

raciocínio indiciário, o crescente desenvolvimento científico – com o surgimento de 

novos conhecimentos humanos, tecnologias, e exames periciais, em que se amparam 

grande parte das máximas de experiência utilizadas no iter argumentativo –, propicia 

maior grau de certeza para as conclusões alcançadas pela prova indiciária.  

Feitas tais considerações sobre a precisão, chega-se à análise do último dos 

critérios lógicos indicados na lei italiana. No que afeta à concordância, deve-se entendê-

la, no processo civil, como a harmonia existente entre os diversos indícios, bem como 

entre estes e os demais meios de prova. No âmbito não-penal, a concordância não se trata 

de um requisito à admissibilidade da prova indiciária, até porque se entende possível a 

admissão e valoração de um só indício como elemento hábil a formar o convencimento 

do juiz.966  

                                                
964 Como se extrai de Giorgio Bianchi (La prova civile. Onere e ammissibilità della prova nel Codice 
Civile. Padova: CEDAM, 2009, Capítulo XI, item 3, pp. 319-322), a prova da motivação é um importante 
indício da simulação do negócio jurídico. 
965 Simulação e prova. Texto disponível em http://www.marinoni.adv.br/artigos.php#, acesso em 
10.12.2012. Diz, ainda, o autor: “Imaginar que a simulação não tem relevância jurídica apenas porque a sua 
prova é difícil, é o mesmo que afirmar que todos estão livres para praticá-la, quando a simulação não 
passaria de mera proclamação de direito do inocente lesado. Se o direito do prejudicado pela simulação não 
pode ser desconsiderado, e se o sistema jurídico não pode deixar de combatê-la, não há outra alternativa a 
não ser pensar em uma técnica processual, no campo da prova, que esteja adequado a proteger aqueles por 
ela prejudicados.” 
966 “O valor do indício varia extremamente de acordo com a proposição que fornece a base para a 
presunção judicial. Será decisivo, se se trata de proposição que não comporta dúvida (...) Noutras hipóteses, 
a significação do indício é apenas relativa, ou até muito baixa (...) Dito isso, não fica excluído que o órgão 
judicial possa fundar-se, para decidir, num único indício, conquanto sejam provavelmente raras, na prática, 
as hipóteses em que tal se justifica.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Anotações sobre o título ‘da prova’ 
no novo Código Civil, op. cit., pp. 156-157). No mesmo sentido: “Uma única presunção, dependendo do 
caso concreto, pode ser suficiente para formar a convicção do juiz a respeito da procedência do pedido. 
Entretanto, ao existir apenas uma presunção, esta deve ser capaz de formar um juízo de procedência 
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Geralmente, a prova indiciária é valorada dentro de um conjunto probatório, e 

a sua concordância com os demais elementos de prova - decorrentes de meios diretos e 

indiretos - será um indicativo à maior ou menor valoração a ser atribuída.  

Assim, a doutrina formula numerosos exemplos de valoração das “presunções 

judiciais”.  

Estas podem estar em confronto com elementos extraídos de provas diretas, 

quando é preciso fazer uso dos critérios já referidos “em relação à consistência da regra 

da experiência empregada na construção da presunção, bem como analisar o grau de 

probabilidade presente na afirmativa da prova do fato secundário do qual ela se 

origina”967, contrapondo tais questões à credibilidade da prova direta.  

Há também casos de conflito entre a prova indiciária e as presunções legais, 

que se resolvem, segundo Marinoni e Arenhart, a partir da avaliação excludente de uma 

delas: “ou o juiz entenderá que a presunção judicial [prova indiciária] constitui prova 

contrária à determinação contida na presunção legal relativa, afastando esta, ou concluirá 

que a presunção judicial não é elemento ou forte o suficiente para afastar a presunção 

relativa.”968  

Em suma, as conclusões extraídas de prova indiciária podem se somar ou se 

contradizer, bem como podem ser somadas a outros elementos de prova ou contradizê-

los. Sua valoração maior ou menor dependerá dos critérios lógicos sugeridos pela lei 

italiana, em contraste com os demais elementos probatórios dos autos. 

Todo o trajeto lógico percorrido na análise dos critérios indicados deverá ser 

explicitado na fundamentação, inclusive, quanto à concordância, deverão ser expostas as 

razões que conduziram ao peso atribuído à prova indiciária, no confronto com conjunto 

probatório. 

 

 

                                                                                                                                            
plenamente justificável.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, pp. 135-136). 
967 REICHEILT, Luis Alberto. A prova no direito processual civil, op. cit., p. 230.  
968 Comentários ao código de processo civil. Volume 5. Tomo I. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, pp. 174-175. De forma análoga, (CONTE, Mario. Commentario al codice civile, op. cit., p. 291), 
assevera que a prova indiciária pode superar uma presunção legal negativa.  
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8.4. A prova indiciária no processo penal 

 

Embora as diretrizes à valoração da prova pericial tenham sido inicialmente 

estabelecidas no processo civil italiano, sempre se aplicaram subsidiariamente ao direito 

processual penal. E assim é porque, estruturalmente, não há diferença entre a prova 

indiciária nos processos civil e penal. Do ponto de vista teórico, a definição e os critérios 

para sua valoração coincidem.  

Sob a perspectiva estritamente técnico-jurídica, os critérios lógicos de 

valoração da prova indiciária podem ser impostos de forma mais ou menos rígida pela 

legislação e pela jurisprudência. E é, justamente, desta variação que se cogita quando se 

comparam o processo civil e o processo penal.  

A necessidade de se imporem limites racionais à liberdade de convencimento 

do juiz é cada vez mais premente no processo penal, de sorte as elaborações legislativas 

mais recentes têm conduzido à tendência de se repetirem tais critérios no âmbito penal.  

Nesta ordem de ideias, o art. 192, inciso 2 do Codice di Procedura Penale 

dispõe, semelhantemente ao art. 2729 do Codice Civile, que “A existência de um fato não 

pode ser dessumida de indícios a menos que estes sejam graves, precisos e 

concordantes.”969 970 

                                                
969 No original: “L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, 
precisi e concordanti.” 
970 NAPPI, Aniello. (Guida Breve alla Procedura penale. Seconda Edizione. Milano: Giuffrè, 2004, pp. 
105-106), defende, em sentido contrário ao do texto, que os indícios referidos no art. 192, 2, do Codice di 
Procedura Penale italiano devem ser compreendidos na acepção valorativa, de probatio minor. O 
argumento que embasa a opinião do autor é de que as provas críticas ou indiretas, tais como a hematológica 
ou datiloscópica, podem ser muito mais confiáveis do que muitas provas representativas ou históricas. 
Além disso, o fato da disciplina das declarações do coimputado vir na sequência do parágrafo 2 estaria a 
corroborar intuito da norma de disciplinar os indícios na acepção puramente valorativa (o parágrafo 3 seria 
uma particularização do texto normativo precedente).  
Em contraposição a esses argumentos, deve-se reforçar que a existência de um método específico para 
admissão e valoração da prova indiciária não afasta a possibilidade desta ser idônea a produzir maior 
certeza. A existência de mecanismos de controle da valoração destina-se a minorar o risco de se cometerem 
erros no raciocínio inferencial. A prova indireta possui mecanismos e possibilidades mais peculiares – e 
algumas vezes, mais objetivos e eficazes – de controle, que não a diminuem no aspecto valorativo. 
No mais, é importante frisar que, embora a prova científica possa ser fundada em raciocínio inferencial, 
este raciocínio é realizado para que o perito possa alcançar sua conclusão sobre o fato conhecido, a partir 
de fatos desconhecidos; diversamente, na prova indiciária, é o juiz quem deve, a partir do fato conhecido, 
extrair alguma conclusão sobre os fatos desconhecidos. Como já se pontuou, em ambos os casos há 
raciocínio probabilístico. A diferença está em que, no primeiro caso, o juiz irá valorar a conclusão do 
expert sobre o fato já atestado, podendo percorrer o mesmo caminho que ele, no intuito de, ao final, 
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A peculiaridade, aqui, consiste no fato de que a norma é interpretada como 

verdadeira limitação ao livre convencimento. De uma análise sistemática, extrai-se que o 

artigo se refere à valoração da prova (valutazione della prova) e que o primeiro parágrafo 

estabelece a necessidade de o juiz valorá-la dando conta, na motivação, dos resultados 

alcançados e critérios adotados. Nesta sequência, a disposição sobre a prova indiciária 

estabelece restrições à valoração que teleologicamente coincidem com a tendência 

processual penal à observância de requisitos probatórios mínimos à condenação.  

Inspirado no direito processual italiano, o art. 165, caput, do Projeto de 

Código de Processo Penal brasileiro consagra o princípio do livre convencimento, mas 

ressalva a necessidade de indicação precisa, na fundamentação, dos elementos de prova e 

os critérios (valorativos) que influíram na convicção do juiz. A norma proposta é 

equivalente à previsão do parágrafo 1º do art. 192 do Codice di Procedura Penale 

italiano de 1988.  

Servem de justificativa para tais normas as ponderações de V. Perchinunno, 

que: a) de um lado, aponta o livre convencimento como sistema mais compatível com o 

princípio do favor rei, comparativamente ao sistema da prova legal, porque, ao deixar de 

impor limites legais à valoração da prova, deixa ao critério do órgão jurisdicional a 

avaliação in concrecto das diversas situações do processo; b) de outra parte, porém, 

adverte que a livre convicção, se não aplicada corretamente, pode facilmente se 

desvirtuar para a arbitrariedade, pois, se é fato que a exigência de motivação das decisões 

judiciais se presta a evitar tal desvirtuamento, a motivação, por si só, nem sempre se 

mostra suficiente para tornar correta a valoração da prova. 971  

Assim, tanto a norma processual penal italiana como a disposição do Código 

de Processo Penal brasileiro projetado parecem prever, mais que critérios para a 

valoração, requisitos à validade ou eficácia da prova indiciária.  

Malgrado os requisitos da gravidade e precisão possam se ater a orientar a 

valoração probatória pelo juiz, não sendo – no mais das vezes – suscetíveis de um 

controle tão absoluto que permita desconsiderar a prova diante da incorreta valoração, o 

fato é que o requisito da concordância se revela, para alguns – como será visto a seguir –, 

                                                                                                                                            
concordar ou não com esta conclusão. No segundo caso, o juiz irá extrair de um fato provado (que pode ter 
sido atestado pelo perito ou afirmado por uma testemunha) a ilação sobre a veracidade de um fato não 
provado, porque extraído do raciocínio judicial. 
971 In: PISANI, Mario; MOLARI, Alfredo; PERCHINUNNO, Vincenzo; CORSO, Piermaria. Manuale di 
procedura penale. Bologna: Monduzzi, 1994, p. 213.  
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como critério de admissibilidade relativa ou de prestabilidade972 da prova para a 

condenação.  

Aliás, para Tonini, todos os critérios citados pela norma são requisitos para a 

prestabilidade da prova indiciária,973 o que indica a opção deste autor por um verdadeiro 

critério de prova legal. Já Scapini acredita tratar-se muito mais um modelo legal de 

valoração da prova, do que propriamente um modelo de prova legal ou de prova legal 

negativa.974 

Seja como for, os princípios orientadores do processo penal, com destaque 

para o in dubio pro reo, autorizam a interpretação de que mesmo a gravidade e a 

precisão são suscetíveis de um controle valorativo mais rígido, quando a prova indiciária 

servir para fundamentar a condenação.975  

A própria certeza do fato indiciante se submete, por vezes, a um regime 

diverso do processo civil, porquanto neste o julgador pode presumir como certos os fatos 

não contestados ou incontroversos. Já no processo penal, a verificação do indício é 

inafastável, e somente a partir dela é que se poderá, com a finalidade de verificar a 

ocorrência dos elementos necessários à responsabilização penal do agente, proceder à 

análise dos demais requisitos.976 

Ainda, no contexto do processo penal, em que a prova exigida para a 

condenação repugna a existência de dúvida razoável, a gravidade consiste no elevado 

                                                
972 A lei italiana fala em inutilizzabilità relativa, referindo-se à inadmissibilidade e imprestabilidade da 
prova para embasar o convencimento do juiz sobre os elementos do crime. 
973 A prova no processo penal italiano, op. cit., p. 60. 
974 La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale, op. cit., Milano: Giuffrè, 2001, pp. 274 e 
ss. 
975 Em senso análogo, Giuseppe Della Monica (La parabola del principio del libero convincimento. In: 
GAITO, Alfredo. La prova penale, op. cit., Capítulo XLVIII, Seção III, item 5, p. 309), para quem o 
conjunto de indícios considerados como fundamento da decisão devem ser idôneos a excluir a 
plausibilidade de soluções alternativas, de modo a permitir a comprovação do fato além de qualquer dúvida 
razoável: “Assim interpretada, a previsão do art. 192, 2, do c.p.p., valoriza a dimensão racional e 
garantística do livre convencimento, uma vez que o legislador, longe de impor uma acrítica adesão a 
resultados definidos anteriormente à produção da prova, se limita a proibir [o juiz] de emitir uma decisão 
‘antes de respeitados certos cânones de pesquisa, sem os quais não seria confiável o acertamento.’ ” No 
original: “Così interpretata, la previsione di cui all’art. 192, 2º co., c.p.p. valorizza la dimensione razionale 
e garantistica del principio del libero convincimento, poiché il legislatore, lungi dall’imporre una acritica 
adesione a risultati configurati anticipatamente all’assunzione della prova, si limita a porre il divieto di 
emettere una decisione ‘prima di aver rispettato certi canoni della ricerca, senza i quali non vi può essere 
attendibile il accertamento.” 
976 Neste sentido, conclui Scapini, os indícios a que se refere o art. 192, 2, do Codice di Procedura Penale 
italiano não podem identificar-se totalmente com as presunções hominis do processo civil, uma vez que, no 
âmbito penal, a certeza do fato conhecido, do qual se extrai o fato desconhecido (objeto da prova), deve 
resultar da devida comprovação no caso específico, mediante os meios de prova disponíveis (La prova per 
indizi nel vigente sistema del processo penale, op. cit., pp. 110-111).  
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grau de relevância-pertinência do fato conhecido em relação ao thema probandum, de 

modo que será grave o indício que demonstra, com elevado grau de probabilidade, a 

ocorrência do fato cuja existência deve ser verificada.977 Para a correta aplicação da regra 

de inferência quanto aos elementos do crime, não é suficiente - como seria, no processo 

civil - uma probabilidade razoável da ocorrência; é preciso que ela seja elevada.  

A precisão, de sua vez, está relacionada à resistência da regra de inferência a 

possíveis objeções. A verificação do fato investigado, extraída da aplicação da máxima 

de experiência ao fato indiciante, deve ser convincente a ponto de excluir qualquer outra 

conclusão razoável acerca dos acontecimentos investigados. Não basta, portanto, uma 

escolha razoável e justificável entre todas as probabilidades existentes, é preciso que o 

resultado da prova indiciária se sobreponha às demais probabilidades, inviabilizando 

dúvidas razoáveis.978 Diante da impossibilidade de conclusões unívocas e exclusivas, o 

raciocínio inferencial, para ser dotado de precisão, deve trazer uma ligação tão forte entre 

o fato conhecido e o investigado que não seja possível ao juiz, no caso concreto, exercer 

para uma “escolha racionalmente fundamentada em favor de outra opção”.979 

No que afeta à concordância, já se antecipou o entendimento de se tratar de 

requisito à admissibilidade relativa – ou, em termos mais precisos, à utilizzabilità –, que 

limita a aplicação da prova indiciária quando se trata de verificar fatos que sirvam de 

fundamento à sentença penal condenatória. Assim, a comprovação dos elementos 

delitivos somente pode ser feita mediante prova indiciária quando haja pluralidade de 

indícios ou concurso de indícios com outros meios de prova. 

No processo penal, portanto, mais do que a harmonia com os demais indícios 

e elementos de prova, a prova indiciária somente se forma a partir de uma multiplicidade 

de indícios, harmônicos e coerentes entre si. Também não haverá concordância se forem 

verificados contra-indícios que lancem dúvidas sobre a conclusão inicialmente alcançada 

                                                
977 BATTAGLIO, op. cit., pp. 412-413. Em senso análogo, Tonini faz referência ao elevado grau de 
convencimento fornecido pela máxima de experiência (Op. cit., p. 58).  
978 Assim, na jurisprudência italiana, o entendimento mais coerente sobre o tema parece ser o de que os 
indícios serão precisos quando as demais interpretações não sejam verossímeis o suficiente a ponto de 
ocasionar dúvidas sobre a conclusão alcançada (Cass., 27 março de 1991, apud BATTAGLIO, “Indizio” e 
“Prova indiziaria” nel processo penale. Rivista italiana di diritto e procedura penale. Milano: Giuffrè, 
1995., p. 416, nota de rodapé nº 119). 
979 TONINI, A prova no processo penal italiano, p. 58. BATTAGLIO, “Indizio” e “Prova indiziaria” nel 
processo penale, op. cit., p. 415.  
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acerca do fato probando, como, também, se houver contraprovas do fato verificado 

mediante prova indiciária.980  

Ora, se há alguma dúvida sobre a natureza de prova legal negativa dos 

requisitos antecedentes (gravidade e precisão), parece claro que a concordância, revela, 

no processo penal, uma limitação desta espécie. Neste ponto, dissentimos de Scapini981 

para admitir, com Tonini,982 a inidoneidade de um só indício para produzir qualquer 

resultado probatório tendente à condenação (ou seja, para comprovar a materialidade do 

crime, a autoria, a antijuridicidade do fato ou a culpabilidade do agente). Isto porque tal 

circunstância numérica é de tão objetiva averiguação que permite a declaração de 

inadmissibilidade relativa da prova indiciária; já os requisitos da gravidade e precisão 

apenas autorizam a declaração de insuficiência do indício para formar a convicção do juiz 

sobre o thema probandum. 

Em corroboração a essa última assertiva, Tonini afirma que, da regra do art. 

192, inciso 2 do Código italiano, “emerge, em primeiro lugar, que um único indício 

nunca é suficiente”,983 o que equivale a dizer que a prova indiciária que não se componha 

de múltiplos fatos indiciantes padece de relativa inutilizzabilità.  

Por isso, parece correto concluir que, além de regras de valoração, dito artigo 

traz regras que representam limitação típica do sistema de prova legal negativa, devido à 

proibição, implícita no segundo parágrafo, de utilização de um só indício para comprovar 

o fato criminoso. 

Referimo-nos à prova legal negativa, por ser indiscutível que o princípio da 

presunção de inocência autoriza a conclusão pela absolvição independentemente da 

quantidade de indícios. De fato, seria inconstitucional o raciocínio de que um único 

                                                
980 É possível, também, que haja contra-motivos a infirmar a prova indiciária, os quais não se confundem 
com “contra-indícios”: estes configuram verdadeiros meios de prova e excluem, como dito, o requisito 
concordância; já aqueles constituem argumentos lógicos que, de alguma forma, comprometem a precisão, 
por suscitarem a razoabilidade de uma inferência alternativa. Exemplo de contra-indício pode ser extraído 
da comprovação do interesse do réu em evitar o crime ou minorar-lhe as consequências; no caso de crime 
contra o patrimônio (ex. furto) o fato de o réu haver concedido ajuda financeira à vítima, diminuindo ou 
eliminando o prejuízo patrimonial. Exemplo de contra-motivo ou de “razão infirmante” ocorre quando o 
fato indiciante “impressões digitais do réu no recinto do crime” pode ser explicado pela presença anterior 
do réu no local, a qual poderia ser plenamente justificada, por diversas razões (o réu trabalha no local; o réu 
esteve no local dias antes etc.). 
981 La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale, op. cit., Milano: Giuffrè, 2001, pp. 274 e 
ss. 
982 A prova no processo penal italiano, op. cit., p. 60. 
983 A prova no processo penal italiano, op. cit., p. 58.  
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indício não poderia conduzir à conclusão pela inexistência do crime ou de sua autoria, ou 

mesmo pela existência de uma causa extintiva da antijuridicidade.  

Deste modo, a interpretação mais coerente do artigo 168, § 1º do Projeto de 

Novo Código de Processo Penal Brasileiro (PL 8.045/2010) é a que identifica o fato que 

não pode ser provado por indícios, salvo se graves, precisos e concordantes, como o 

objeto de prova  principal no processo penal, a saber: os elementos referentes à 

imputação criminal, à punibilidade e à determinação da pena. Já no que concerne às 

dirimentes de responsabilidade penal, sejam elas excludentes da ilicitude ou da 

punibilidade, pelo princípio da presunção de inocência, podem ser demonstradas por um 

só indício, ainda que frágil, porque, para essas, não se exige comprovação inequívoca.  

Interpretação mais ou menos consentânea com a que ora se preconiza é 

aquela defendida por Tonini, porém com argumento diverso: partindo do pressuposto de 

que somente a existência do fato é que não pode ser comprovada pela prova indiciária, 

salvo em caso de indícios graves, precisos e consonantes, o autor defende a possibilidade 

de se demonstrar a inexistência de fato por meio de prova indiciária, sem qualquer 

restrição.984 Fornece, a propósito, o exemplo do álibi que, na opinião de Tonini, 

constituiria prova da inexistência do fato descrito na denúncia, e, como tal – por se tratar 

de inexistência do fato criminoso e não da existência, prevista literalmente no texto 

normativo –, não estaria submetido às restrições do parágrafo 2 do art. 192 do Codice di 

Procedura Penale italiano (equivalente ao art. 168, § 1º, previsto no PL 8.045/2010).985  

Para Tonini, o álibi seria uma circunstância diversa do fato probando, que 

demonstraria que “o acusado não poderia estar no lugar do crime naquele momento, pois 

estava em outro lugar bem distante”. Esse indício poderia ser, isoladamente, “idôneo a 

demonstrar com certeza que o fato criminoso não aconteceu da forma como reconstruído 

pela acusação”.986 

Parece-nos, porém, que a questão não se resume à literalidade da norma; 

independentemente de se tratar de inexistência ou existência de um fato, a proibição da 

prova indiciária, salvo se atendidos os requisitos legais, deve ser interpretada do ponto de 

vista teleológico, não sendo razoável que viole o princípio da presunção de inocência e a 

liberdade do indivíduo. Paralelamente, deve-se ter presente que a definição de 

                                                
984 TONINI, Paolo. A prova no processo penal italiano, op. cit., p. 60. 
985 Idem ibidem. 
986 Idem ibidem. 
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inexistência de um fato é sempre relativa, porquanto a própria definição do crime pode 

corresponder à inexistência de um fato ou conduta, e.g., a falta de dever de cuidado do 

garante nos crimes omissivos.  

Registre-se, ademais, no exemplo do álibi, fornecido por Tonini como 

hipótese de prova indiciária da inexistência de autoria, ou da inexistência do fato tal 

como descrito na denúncia, que não deve ser considerado como prova o indício de um 

fato independente, diverso do thema probandum, que, nesta condição, induziria a uma 

ilação acerca deste –, mas como contraprova do próprio fato que constitui objeto de 

prova principal no processo.  

Scapini coloca a questão nos seguintes termos: a jurisprudência e parte da 

doutrina que, impropriamente, confundem o álibi com um indício ou um fato indiciante e 

exigem a concorrência de outras provas ou indícios para sua confirmação, adotam a 

concepção valorativa – já superada e atécnica – de indício, no sentido de simples suspeita 

ou de prova não plena; na verdade, porém, diz o autor, o álibi é prova direta e, quando 

devidamente comprovado, atesta com certeza a ocorrência de fato diverso daquele que foi 

imputado ao réu.987  

A hesitação dos magistrados em conferir eficácia probante ao álibi fornecido 

pelo réu, no mais das vezes confirmado por pessoas a ele relacionadas, decorre muito 

mais da desconfiança acerca da credibilidade das alegações defensivas e dos depoimentos 

testemunhais do que da natureza (representativa ou crítica, direta ou indireta) da prova.988 

Como será visto mais adiante, a aptidão dos indícios para a demonstração dos 

elementos delituosos dependerá da observância dos requisitos previstos no § 1º do art. 

168 do Projeto do Novo Código de Processo Penal, dos quais se pode extrair uma 

previsão objetiva de prova legal negativa e uma previsão mais ampla de critérios para a 

valoração dos indícios. 

Todos esses fatores se prestam a justificar a disciplina específica para a prova 

indiciária no processo penal, o que não implica pressupor sua inferioridade ou 

superioridade; apenas uma complexidade diversa de raciocínio e utilização, que deve ser 

considerada quando se está diante da exigência de uma comprovação “além da dúvida 

razoável” para fins de condenação, ditada pelo princípio da presunção de inocência.  

                                                
987 SCAPINI, Nevio. La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale, op. cit., pp. 124-127. 
988 Idem ibidem. 
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Em sentido aparentemente contrário, Silvia Battaglio deixa claro o 

entendimento de que o álibi configuraria um indício, circunstância que, uma vez provada, 

demonstra de modo inequívoco que o acusado não poderia ter participado fisicamente do 

delito. Na visão da autora, esta seria uma hipótese de indício unívoco, que sequer 

comporta análise de probabilidade; daí alguns mencionarem o álibi como prova plena, em 

contraposição àquela concepção valorativa de indício.989  

Na verdade, esta posição não se opõe à anterior, defendida por Scapini. Este 

autor se refere à prova direta do álibi, porque, em geral, o acusado demonstra, por 

testemunhos diretos ou documentos que estava em local diverso do crime, à hora em que 

este ocorreu. Mas este álibi também não deixa de ser um indício da inexistência do fato 

principal a ser provado, que é a autoria ou participação do acusado. E, quanto à 

gravidade e à precisão deste indício, ambos os autores concordam, é tão contundente que 

chega a ser unívoca, i.e., a aplicação da máxima de experiência fornece uma conclusão 

fundada num raciocínio de certeza, não de mera probabilidade. Esta certeza advém de 

princípios filosóficos primitivos, aplicáveis à epistemologia. Trata-se dos princípios da 

identidade e da contradição: o primeiro determina que “o que é, é”;  de acordo com o 

segundo, “é impossível uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo e sob as mesmas 

relações.”990  

Como é impossível ao acusado estar no local do crime e em outro local ao 

mesmo tempo, a comprovação cabal do álibi conduz à conclusão certa de que ele não 

pode ter cometido o crime. Eis aqui uma hipótese de indício único que conduz à 

inocência do réu. Isto é possível porque, conforme já se sublinhou, a proibição de 

fundamentação da sentença penal num só indício – e, com isso, a possibilidade de 

controle pela via de recursos de direito estrito, mediante declaração de nulidade de 

sentença assim fundamentada, por se amparar em prova inválida991– refere-se 

exclusivamente às sentenças condenatórias. 

A pluralidade, contida no requisito da concordância, refere-se, naturalmente, 

à existência de fatos indiciantes independentes que, mediante aplicação de diversificados 

                                                
989 BATTAGLIO, “Indizio” e “Prova indiziaria” nel processo penale, op. cit., pp. 399-400 e nota de rodapé 
nº 69. 
990 cf. MALATESTA, Nicola Franmarino dei. A lógica das provas em matéria criminal, op. cit., vol. I, 
Terceira Parte, Capítulo II, pp. 192-19. 
991 Embora a melhor classificação para a hipótese seja a da inutilizzabilità do direito italiano, entre nós, a 
inobservância da exigência de pluralidade de indícios pode se enquadrar como razão de nulidade da prova 
indiciária. 
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raciocínios inferenciais, conduzam a conclusões concordes sobre o mesmo tema 

probando. Daí não se poder considerar como indícios plúrimos aqueles que se encontrem 

numa mesma cadeia inferencial. Inseridos na sequência de ilações de que se compõe a 

prova indiciária mediata, os diversos indícios mediatos (indícios de segundo grau) não 

atendem ao propósito de, com o requisito da pluralidade, reduzir a possibilidade de 

equívocos na apuração dos fatos mediante prova indiciária. 

Oportuno salientar, neste ponto, que este posicionamento não indica a 

impossibilidade absoluta de, no processo penal, a prova indiciária ser produzida a partir 

de um fato indiciante que, igualmente, tenha sido obtido mediante outra prova indiciária 

(presumptum de presumpto ou indícios de segundo grau). Aqui, como no processo civil, a 

afirmação de que o fato indiciante não poderia ser certo quando provado por prova 

indiciária afigura-se equivocada, diante daquilo que já se preconizou: se a prova 

indiciária pode, muitas vezes, fornecer maior grau de certeza que a prova direta de um 

fato, não há como sustentar a impossibilidade de se obter um fato indiciante a partir de 

indícios. Porém, para que tal ocorra – i.e., para que se tenha como certo um fato 

indiciante – é imprescindível que a prova do fato indiciante também seja realizada 

mediante observância dos critérios de precisão, gravidade e concordância. Ainda, é 

preciso ter presente, no processo penal, que a prova indiciária secundária deverá partir de 

múltiplos indícios, de forma que o fato indiciante não será apenas aquele obtido em prova 

indiciária anterior (indício de segundo grau), mas um conjunto de indícios, que deverá 

conter, indistintamente, outros indícios, de primeiro ou de segundo grau. 

Ainda no sentido da imprestabilidade do indício isolado, exemplifica Fautrier 

o fato de o réu possuir elementos que possam ter relação com delitos de classes distintas, 

como o roubo ou o homicídio992: sejam objetos subtraídos ou armas, compreende-se a 

insuficiência destes indícios para, isoladamente, estabelecerem a responsabilidade do 

agente.  

Há quem entenda não ser suficiente a mera concordância entre os diversos 

indícios, pois estes, além de harmônicos entre si e com o conjunto probatório, deveriam 

convergir para a mesma conclusão. Tratar-se-ia de um requisito adicional, implícito na lei 

italiana, consistente na convergência dos indícios. 

                                                
992 FAUTRIER, Segundo. La Prueba de Indicios. Buenos Aires: Guillermo Kraft, 1940, p. 57. 
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Explica, a propósito, Walter Coelho que, enquanto a concordância pressupõe 

coerência entre os indícios (ou, ainda, entre estes e os demais elementos de prova), 

permitindo que coexistam de maneira harmônica, a convergência exige, ainda, que estes 

apontem para a mesma direção (v.g., conclusão sobre a autoria do crime), não sendo 

suficiente a inexistência de contradição.993 

Assim definidos, os desdobramentos do requisito da concordância, fica 

evidenciado o critério de prova legal negativa extraído da legislação italiana, bem como 

doutrina e jurisprudência brasileira e italiana. 

Por fim, o requisito quantitativo da pluralidade de indícios não dispensa a 

análise apurada da idoneidade qualitativa de  cada indício para comprovar o fato 

ignorado, a partir da análise da certeza, precisão e gravidade. Em seguida, estes 

requisitos deverão ser analisados no tocante ao conjunto dos indícios, apurando-se, 

paralelamente, a concordância e a convergência. Completa-se, assim, a valoração 

indiciária, que é feita de forma unitária e global.994 

 

8.4.1. As peculiaridades da prova indiciária no processo penal:  

implicações práticas e jurisprudência 

 

A interpretação dos critérios lógico-valorativos dos indícios como requisitos 

que têm uma conotação de prova mínima para a condenação – e, até, de prova legal 

negativa, no caso do requisito da pluralidade – gera implicações práticas, sentidas nos 

tribunais brasileiros.  

Mesmo sem previsão legal expressa no ordenamento pátrio, o requisito da 

pluralidade de indícios é exigido por parte da jurisprudência, o que não necessariamente 

aponta para uma aplicação correta deste critério em todos os casos. 

Em sentido análogo ao que aqui se defende, pode-se citar como exemplo 

acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do Ministro Gilson 

Dipp, que manteve a sentença de absolvição do acusado, justamente porque a apreensão 

                                                
993 A prova indiciária em matéria criminal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor-Fundação Escola 
Superior do Ministério Público-RS, 1996, p. 66-68.  
994 Cf. MONICA, Giuseppe Della. La parabola del principio del libero convincimento. In: GAITO, Alfredo. 
La prova penale, op. cit., Capítulo XLVIII, Seção III, item 5, p. 307. 



 380 

da res furtiva em poder do réu não tinha o condão de, como único indício, permitir a 

conclusão de autoria e, assim, autorizar a “inversão do ônus da prova”, como pretendido 

pela acusação.995  

Da descrição do caso extrai-se que o réu, acusado de furto simples, havia sido 

absolvido nas instâncias inferiores, por insuficiência de provas, sendo que a pretendida 

condenação decorria do fato de ter sido a res furtiva apreendida em poder do acusado, 

“dias após o fato narrado na exordial acusatória”. A absolvição foi mantida, sublinhando-

se o princípio da presunção de inocência do réu, ao asseverar-se que “ao réu compete 

negar os fatos a ele imputados, e não a prova de sua inocência, que é presumida.”996  

Em verdade, o que houve foi que o Superior Tribunal de Justiça, com base em 

argumentos estritamente jurídicos, manteve a absolvição do réu diante do fato de que a 

prova indiciária, isoladamente considerada (é dizer: um só fato indiciante), não poderia 

embasar a condenação.  

Com efeito, afirmar que a apreensão da coisa subtraída na posse do réu não 

pode justificar a inversão do ônus da prova é o mesmo que proibir a inferência de autoria 

delitiva diante do único indício (posse da coisa subtraída). No caso, comprovada a 

materialidade, o Ministério Público pretendia que se presumisse a culpabilidade do 

acusado, diante do fato da res furtiva ter sido apreendida em seu poder três dias depois do 

fato narrado na exordial acusatória, o que não foi aceito pelo Superior Tribunal de 

Justiça.  

No intuito de reforçar o entendimento esposado no acórdão, o Ministro 

Relator valeu-se de precedente do Supremo Tribunal Federal, cuja hipótese encartada 

dizia respeito ao oferecimento de denúncia pelo crime de corrupção de menores, sem a 

imprescindível comprovação, pelo Ministério Público, da menoridade da vítima.997 No 

mencionado precedente, da lavra do Ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal 

Federal enfatizara o princípio da presunção de inocência e a necessidade de que a 

imputação fosse licitamente comprovada pelo órgão acusador.  
                                                
995 STJ, 5ª Turma, Relator Ministro Gilson Dipp, REsp 633.615/RS, 5ª Turma, j. 28/09/2004, DJ 
08/11/2004, p. 285 cuja íntegra está disponibilizada no endereço eletrônico do Superior Tribunal de Justiça 
(http://www.stj.jus.br, acesso em 13/12/2012). 
996 STJ, 5ª Turma, Relator Ministro Gilson Dipp, REsp 633.615/RS, 5ª Turma, j. 28/09/2004, DJ 
08/11/2004, p. 285 cuja íntegra está disponibilizada no endereço eletrônico do Superior Tribunal de Justiça 
(http://www.stj.jus.br, acesso em 13/12/2012). 
997 Tratava-se do HC 73.338⁄RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Celso Mello, j. 13.8.1996, DJ 19.12.1996, 
cuja íntegra está disponibilizada no endereço eletrônico do Supremo Tribunal Federal 
(http://www.stf.jus.br, acesso em 13/12/2012. 
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Nas palavras do Ministro Celso de Mello, o processo penal deve ser 

entendido como instrumento de salvaguarda das liberdades individuais, levando em conta 

que “a persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por 

padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações 

significativas ao poder do Estado”, de tal modo que o processo penal deve delinear “um 

círculo de proteção em torno da pessoa do réu – que jamais se presume culpado, até que 

sobrevenha irrecorrível sentença condenatória.” 998 

Ainda de acordo com o citado precedente, “a cláusula nulla poena sine 

judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da 

liberdade individual”. Daí enfatizar-se, com amparo na Constituição Federal, que  

“ - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu 
demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de 
forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. (...) Não se justifica, sem 
base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo 
condenatório, que deve sempre assentar-se – para que se qualifique 
como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de 
certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem 
situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, 
revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário 
competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e 
fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a 
pronunciar o non liquet.” 999 

O julgado do Superior Tribunal de Justiça, orientado pela jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal acerca da correta interpretação do direito à prova no processo 

penal, decidiu coerentemente com a presunção de inocência e, quanto à prova indiciária, 

terminou por aplicar, inconscientemente, a regra proposta no art. 165, § 1º do Projeto de 

CPP, que veda a sentença condenatória com base num só indício.  

Tal orientação levaria a crer que o entendimento dos tribunais pátrios 

caminha na direção certa quanto à matéria, confirmando a tese de Scapini no direito 

italiano, de que a regulamentação dos indícios limita-se a reproduzir um entendimento 

jurisprudencial já consolidado.1000  

                                                
998 HC 73.338⁄RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Celso Mello, j. 13.8.1996, DJ 19.12.1996, cuja íntegra está 
disponibilizada no endereço eletrônico do Supremo Tribunal Federal (http://www.stf.jus.br, acesso em 
13/12/2012. 
999 Idem ibidem. 
1000 La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale, op. cit., passim, especialmente os dois 
últimos capítulos. 
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Entretanto, apesar desse significativo julgado do Superior Tribunal de Justiça,  

os rumos da prova indiciária nos tribunais brasileiros são, além de incertos, extremamente 

confusos e desvelam soluções muitas vezes antagônicas. 

Como noticia Gustavo Badaró, “A jurisprudência tem admitido uma 

presunção contrária ao acusado (...) na presunção de autoria do furto, quando o acusado é 

encontrado na posse da res furtiva, mas não justifica porque tem a coisa em seu poder. 

Trata-se, também, de inegável violação da presunção de inocência.”1001  

Deste modo, em que pese o exemplo analisado, do Superior Tribunal de 

Justiça, tem prevalecido, com honrosas exceções,1002 a admissão e valoração positiva da 

prova indiciária fundada num só indício, mormente quando se cuida do exemplo citado, 

atinente à descoberta da coisa furtada em poder do acusado. 

Curiosa demonstração  do que se afirma pode ser extraída de um julgado de 

segundo grau, emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que versa 

basicamente a questão dos indícios.1003  Referido Tribunal analisou, em grau de apelação, 

hipótese em que se questionava a autoria do crime de furto de dois televisores, um dos 

quais teriam sido encontrados na casa do réu e, o outro, no domicílio do cunhado do réu.  

                                                
1001 BADARÓ, Ônus da prova no processo penal, cap. V, item 5.10, pp. 345-347, com diversos julgados, 
no sentido, inclusive, de que esta circunstância inverte o ônus da prova. Assim, p. ex.: “em tema de furto, a 
apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-
se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca” - TACRIMSP, Ap. 722.319-5, 2ª Câmara, rel. 
Juiz Haroldo Luz, j. 23. 4.1992, v.u. RT 688/334 -; “em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa 
subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus probatório, 
impõe-se-lhe justificativa inequívoca, já que sendo esta dúbia e inverossímil, transmuda a presunção em 
certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório - TACRIMSP, Ap. 1.071.123/5, 7ª Câmara, rel. 
Juiz Souza Nery, j. 25.9.1997, RJTACRIM 36/312. 
1002 “O processo penal, como instrumento público de proteção da liberdade jurídica, não opera com 
conjecturas. A autoria de certo delito necessita-se provar de modo cabal, para justificar decisum penal 
condenatório - TACRIMSP, Ap. 775.607/1, 10ª Câmara, rel. Juiz Sérgio Pitombo, j. 19.5.1993 - no mesmo 
sentido, em favor da presunção da inocência: TACRIMSP, Ap. 1.049.401, 6ª Câmara, rel. Juiz Mathias 
Coltro, j. 2.4.1997, disponível em http://www.tjsp.jus.br/) 
1003 TJMG, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Judimar Biber, Apelação Criminal n.º 1.0686.04.126697-0/001, 
julgado em 29.7.2008, DJ 8.8.2008, disponível em http://www.tjmg.jus.br, acesso em 12.12.2012, cuja 
ementa se transcreve parcialmente: “Furto - Absolvição por suposta ausência de provas - Indícios 
veementes contrários - Versões contraditórias do réu - Posse da 'Res Furtiva' - Inversão do ônus da prova - 
Condenação que se impõe. No crime de furto, assim como no de roubo, onde a prova direta raramente é 
alcançada, tendo em vista a clandestinidade da ação do agente, naturalmente realizada fora da presença de 
circunstantes, de modo que fundamental as provas indiciárias e, no caso dos autos, as versões contraditórias 
do réu, aliada à apreensão da 'res furtiva' logo após o momento em que o mesmo tentava ocultá-la na casa 
do cunhado, o que faria presumir a autoria, invertendo o ônus da prova a respeito, não deixando margem à 
absolvição por falta de provas, se não expõe completamente a realização da ação típica, cujo desfecho 
condenatório é o único possível. (...)”. 
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Não obstante a materialidade do delito estivesse comprovada, a autoria do 

crime foi extraída, única e exclusivamente, do fato (indiciante) de estarem o réu e seu 

cunhado de posse das coisas subtraídas, o que, de acordo com o voto condutor, teria sido 

“confirmado” pelas versões conflitantes dos depoimentos do réu e de seu cunhado do réu 

nas fases do inquérito e na fase processual.  

Neste ponto, deve-se ressaltar que a leitura do acórdão demonstra que tais 

depoimentos – embora contraditórios nos pormenores, tais como o valor de aquisição dos 

televisores etc. – negavam, todos, veementemente, a prática do crime pelo réu e 

imputavam-na ao codenunciado. Dessa forma, a utilização destes depoimentos 

(mormente do depoimento do réu) como prova indiciária que teria reforçado a posse da 

res furtiva, para fins da condenação, consistiu, na verdade, numa clara inversão da 

presunção de inocência. E foi esta inversão da presunção de inocência do réu – a bem 

dizer, foi esta presunção de culpa – que, aliada à única prova indiciária existente (posse 

da res furtiva) motivou a condenação mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais.  

Alguns trechos do voto proferido no acórdão em alusão são significativos da 

utilização de um só indício de autoria – aliado à convicção íntima do juiz de serem 

inverossímeis os depoimentos do réu de seu cunhado – a fundamentar a condenação, em 

reconhecida inobservância ao princípio da presunção da inocência.  

Nas palavras do relator, a autoria era “estreme de dúvidas, em razão das 

provas indiciárias dos autos, em contraposição à contraditória negativa do réu” 

(destacou-se). Com isso, queria se referir: à descoberta do televisor furtado na casa do réu 

(prova indiciária fundada num só indício) e às “contraditórias versões apresentadas pelo 

réu [que] não se sustentam, porquanto a sua tentativa de imputar o furto a terceiro não 

encontra eco nos demais indícios dos autos”.1004  

                                                
1004 Observe-se, ainda, o trecho em que o juiz claramente imputa o ônus da prova ao réu, partindo da 
presunção de culpa por intimamente estabelecida: “As versões são tão colidentes que expõem se não 
conduzem à conclusão de que o apelante não tem nenhum compromisso com a verdade, mesmo porque, 
seria mesmo temerário supor que se pudesse dar crédito às colidentes versões apresentadas pelo réu, não 
sendo demais lembrar a preciosa lição de FERRI: ‘(...) o réu inocente tem sempre uma atitude retilínea, 
como o voo da andorinha. O réu culpado, ao invés procede em zig-zag; tergiversa, contradiz-se, procura 
remediar às mentiras tornadas patentes; tem, sempre, uma atitude sinuosa, como o voo do morcego.’ (In 
Defesas Penais - Vol 2º - 1925 - p. 289). O que se revela é que a só colisão dos depoimentos prestados na 
fase inquisitorial entre o réu e seu cunhado nos dá real certeza de que o réu tentou inutilmente imputar a 
prática do delito ao co-denunciado para se safar da condenação, contando com o apoio do cunhado, cujo 
aparelho de televisão furtado fora encontrado em sua residência. Ora, não seria mesmo crível que o 
cunhado do réu tivesse presenciado a negociação dos televisores e ainda apresentasse versões tão 
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Revela-se estarrecedor o fato de os elementos de prova corroboradores da 

prova indiciária constituírem as declarações do próprio réu, prestadas na fase de 

inquérito. E tais declarações seriam, teoricamente, corroboradoras da autoria, não por que 

contivessem confissões, mas porque contraditórias e pouco críveis. A razão desta falta de 

credibilidade também não foi esclarecida, podendo-se extrair, tão somente, do relatório 

do acórdão, que cada um dos réus negou a própria responsabilidade, atribuindo-a a 

terceiros.  

Ou seja, aqueles elementos de informação que, em verdade, deveriam ser 

considerados como contra-motivos para a ilação alcançada sobre a autoria do crime, 

foram, no caso, reputados como prova corroborante. Do ponto de vista lógico, a soma 

destes fatores - único indício, insuficiente para a condenação e declarações contrárias, 

prestadas no interrogatório policial - não totaliza metade de uma prova.1005 

O ponto do julgado que mais evidencia a confusão e o antagonismo de 

entendimentos jurisprudenciais acerca da prova indiciária diz respeito à jurisprudência 

invocada na sequência da última afirmação transcrita, para, supostamente, embasar a 

possibilidade de se “presumir a autoria” pelo só fato de a res furtiva ser encontrada na 

posse do réu. Cuidava-se, justamente, do acórdão precitado do Superior Tribunal de 

Justiça, proveniente de precedente do Supremo Tribunal Federal.1006 

A invocação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual 

privilegia o princípio da presunção da inocência e adverte para a necessidade de 

concorrência de vários indícios para motivar a sentença condenatória, é incongruente com 

a tese contida no julgamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que parece ter 

                                                                                                                                            
destoantes para o mesmo fato, ainda mais em tão curto espaço de tempo, porque patente a colisão na 
assertiva de que tivesse presenciado somente a negociação de um televisor e posteriormente que tivesse 
visto o segundo denunciado entregar mais de um produto furtado ao réu. (...) O só fato de um televisor ter 
sido encontrado na residência do cunhado do réu, bem como o outro em sua residência, faria 
presumir a autoria, desviando para o acusado o ônus de demonstrar que a posse não derivaria da 
ação furtiva.” (TJMG, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Judimar Biber, Apelação Criminal n.º 
1.0686.04.126697-0/001, j. 29.7.2008, DJ 8.8.2008, disponível em http://www.tjmg.jus.br, acesso em 
12.12.2012 - negritou-se). 
1005 O acórdão ainda aponta outro indício a motivar a sentença, o qual não se trata, a nosso ver, de indício 
de autoria do crime, mas de indício genérico sobre a personalidade do réu, que não possui qualquer relação 
direta com o fato probando: “Aliado a tudo, as anotações trazidas às fls. 94/95, nos dando conta de que o 
réu encontra-se processado em outros delitos de mesma natureza, além de estar cumprindo pena por roubo 
qualificado, deixa patente a sua propensão para os delitos contra o patrimônio, forjando mais um inegável 
indício que aliado aos demais, não suporta as conclusões lançadas na peça recursal” TJMG, 1ª Câmara 
Criminal, Rel. Des. Judimar Biber, Apelação Criminal n.º 1.0686.04.126697-0/001, j. 29.7.2008, DJ 
8.8.2008, disponível em http://www.tjmg.jus.br, acesso em 12.12.2012).  
1006 Referimo-nos ao REsp 633.615-RS, da lavra do Ministro Gilson Dipp, analisado linhas atrás. 
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partido de uma presunção de culpa, corroborada por prova indiciária fundada num único 

indício (posse da res furtiva), ignorando-se a desarmonia deste com os demais elementos 

dos autos (depoimentos dos corréus).  

Tudo isto demonstra ser apenas aparente o consenso jurisprudencial quanto à 

concepção de indício, de seus critérios valorativos (gravidade e precisão) e do requisito 

da concordância, sob a perspectiva da pluralidade.  

Fica evidente também a importância da fundamentação – não no sentido de 

fundamentação pura e simples, isto é, da presença formal de fundamentos – mas no 

sentido de fundamentação idônea a sustentar lógica e juridicamente a conclusão.  

 

8.5. As presunções e o processo civil 

 

Já se observou que, no processo civil, a expressão presunções é extensiva à 

prova indiciária. Na verdade, o que parece ter ocorrido foi que as duas expressões, 

inicialmente tidas como sinônimas,1007 terminaram por se distanciar nos processos civil e 

penal, de sorte a ensejar o que aparentemente seria um dissenso sobre as concepções de 

indício (ou prova indiciária) e presunção.  

Neste sentido, a anotação explicativa de Silvia Battaglio, com alusão a 

Giuseppe Bettiol, onde se enfatiza que a diversidade principiológica entre direito 

processual civil e  direito processual penal resultou numa diferente conformação do 

direito probatório nessas duas sedes. Segundo a autora, este fenômeno pode ser 

observado nas concepções atuais de indícios e presunções: enquanto os indícios penais se 

relacionam com o modo pelo qual é avaliada a prova, as presunções civis perderam 

                                                
1007 Esta tese parece ser sustentável porquanto, em tempos mais remotos, quando já se utilizavam os 
indícios e as presunções como fatores que influenciavam o convencimento do julgador, não havia uma 
distinção nítida entre argumento e prova. Por decorrência, a utilização de provas artificiais e não-artificiais 
voltava-se tanto aos juízos de fato como aos juízos de direito, ainda não dissociados totalmente. Disso 
deflui que as referências dos retóricos aos indícios – como, por exemplo, se verifica na Institutio Oratoria, 
de Quintiliano, especificamente o Livro V, capítulos I a XI – não levassem em conta as distinções 
conceituais atualmente existentes. Sobre a inexistência de uma teoria elaborada dos juízos de fato no direito 
romano, cf. LEVY, Jean Philippe. La formation de la théorie romaine des preuves. Studi in Onore di Siro 
Solazzi nel Cinquantesimo Anniversario del suo Insegnamento Universitario (1899-1948). Napoli: 
Jovene, 1948, p. 419 s.; TOZZI, Antonio. L’ Evoluzione del giudizio di fatto nel processo romano. Rivista 
di Diritto Processuale Civile, vol. XVII, parte I, anno 1940. Padova, 19740, pp. 125-155 e 212-229. 
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gradativamente esta função, explicando-se principalmente pelas noções de ônus e 

distribuição da prova entre as partes.1008 

Seguindo esta linha, o Código Civil brasileiro arrola, entre os meios de prova, 

a presunção (art. 212, inciso IV), querendo, com isto, referir-se à prova indiciária. Ao 

mesmo tempo, a lei material estabelece diversas presunções legais relativas, tais como 

aquela, incidente sobre o pagamento em prestações periódicas, que, diante da quitação da 

última parcela, considera solvidas as anteriores (art. 322 do Código Civil) e, bem assim, a 

presunção de pagamento firmada pela entrega do título ao credor (art. 324 do Código 

Civil). 

Deixando-se de lado as presunções absolutas, porque não são objeto de 

prova,1009 ainda assim é confusa, como já se pontuou, a inserção das presunções simples 

ou humanas na mesma categoria das presunções legais relativas.  

Acerca deste tema, Virgilio Andrioli lembra que estes fenômenos não 

guardam conexão nem na sua estrutura nem nas respectivas funções. Não há identidade 

de estrutura porque, enquanto nas presunções simples (prova indiciária) o procedimento 

inferencial é decorrente de um mecanismo de lógica estabelecido pelo próprio juiz na 

interpretação dos fatos – de forma que não se distancia substancialmente da valoração 

dos elementos de prova – , nas presunções legais relativas, a máxima da experiência e a 

conclusão sobre o fato probando já foram preestabelecidas pela norma jurídica, não 

havendo que se cogitar da existência de vícios no raciocínio inferencial.1010 As funções 

                                                
1008 BATAGLIO, Silvia. “Indizio” e “Prova indiziaria” nel processo penale. Rivista italiana di diritto e 
procedura penale. Milano: Giuffrè, 1995, p. 406, nota de rodapé nº 84, com alusão a BETTIOL, Giuseppe. 
Sulle presunzioni nel diritto e nella procedura penale. Milano: Giuffrè, 1938, p. 8. Analogamente, 
MONICA, Giuseppe Della. La parabola del principio del libero convincimento. In: GAITO, Alfredo. La 
prova penale. Volume Terzo (La valutazione della prova), op. cit., Capítulo XLVIII, Seção III, item 5, p. 
303, nota de rodapé nº 106. 
1009 Com efeito, uma vez demonstrado o fato indiciante (indício) as presunções legais relativas geram a 
consequente dispensa de outras provas relativas ao fato probando; já a presunção absoluta dispensa 
qualquer prova do thema probandum, porque a lei material considera irrelevante a existência deste, sendo 
suficiente a verificação do indício. Segundo Barbosa Moreira, na presunção relativa “o que se dispensa é 
apenas a prova de certo fato; nesta [presunção absoluta], dispensa-se o próprio fato, em si mesmo. Por isso, 
à primeira há que reconhecer um papel na economia do processo; não se trata, na verdade, de meio de 
prova, trata-se, todavia, consoante já assinalamos, de algo que repercute na distribuição do onus probandi. 
Já a presunção absoluta nada tem que ver com o processo: sua relevância manifesta-se por inteiro no plano 
do direito material.” (As presunções e a prova, op. cit., p. 64). 
1010 Studi sulle prove civili, op. cit., p. 100. Salvatore Patti (Le prove. Parte generale, op. cit., Capítulo 
III, item 6, p. 133) identifica o grande problema desta confusão, derivada da superada concepção da 
presunção legal relativa como particular tipo de ilação legislativa fundada em juízo lógico-probabilístico, 
na qual esta era considerada meio de prova e não instrumento para designar a parte onerada pela prova. 
Decisiva, neste ponto, é a objeção do autor no sentido de que a presunção legal relativa não pode ser 
considerada meio de prova porque não diz respeito ao convencimento do juiz, mas determina o seu dever 
de repartir de certo modo o ônus probatório.  
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das presunções simples e legais (sempre relativas) também diferem substancialmente; se 

aquelas são instrumentos lógicos para, a partir da livre convicção, permitir que o juiz 

conclua algo sobre o fato probando, estas são mecanismos legais de modificação da 

distribuição do ônus da prova.  

Salvatore Patti1011 explica que as presunções legais iuris tantum são 

estipuladas em virtude do fato de que nem sempre a fattispecie apresenta características 

que justifiquem a repartição do ônus da prova de acordo com a norma geral do 

ordenamento.1012  

Em alguns casos, a distribuição do ônus da prova não é suficiente devido à 

específica preponderância de probabilidade ou, mesmo, diante de alguns valores 

preferidos pelo ordenamento. Assim, a presunção de que aquele que detém a posse é o 

proprietário resguarda uma situação socialmente desejável, que é a de que a situação de 

fato corresponda à de direito. Em outras hipóteses, estes dois fatores (preponderância de 

probabilidade e valores preferidos pelo ordenamento) se aliam a outros: a presunção de 

paternidade do filho concebido na constância do casamento se explica com base em 

considerações de probabilidade, de resultado socialmente desejável e, historicamente, 

pela dificuldade de prova.1013 Casos há, por fim, em que a lei estabelece uma presunção 

relativa diante da maior facilidade probatória de um dos sujeitos da relação jurídica 

material, que detenha mais conhecimento sobre o fato ou que esteja em condições de 

exibir uma fonte de prova em particular. 

Acrescente-se, como já se assinalou, que, a par de sua influência na 

distribuição do ônus da prova, as presunções legais também exercem um papel 

significativo na valoração dos elementos probatórios, considerados individual ou 

globalmente.  

                                                
1011 Le prove. Parte generale. Milano: Giuffrè, 2010, Capítulo III, item 7, pp. 136-138. 
1012 Assim, também, Barbosa Moreira: “Ressalta com meridiana clareza a função prática exercida pela 
presunção legal relativa: ela atua (...) na distribuição do ônus da prova, dispensando deste o litigante a 
quem interessa a admissão do fato presumido como verdadeiro, e correlativamente atribuindo-o à outra 
parte, quanto ao fato contrário. O que há de importante a sublinhar aqui é que essa atribuição prescinde de 
qualquer referência à posição acaso ocupada no processo pela pessoa de que se trata. Em geral, como bem 
se sabe, o ônus da prova é distribuído precisamente em função da posição; quer dizer, o critério básico 
repousa na circunstância de ser autor ou réu, no processo, o sujeito considerado (...). A presunção legal, 
porém, faz abstração dessa circunstância que, nas restantes hipóteses, é decisiva: a pessoa a quem a 
presunção desfavorece suporta o ônus de provar o contrário independentemente de sua posição processual, 
nada importando o fato de ser autor ou réu.” (As presunções e a prova, op. cit., p. 60). 
1013 PATTI, Salvatore. Le prove. Parte generale, op. cit., Capítulo III, item 7, p. 138, de onde foram 
extraídos ambos os exemplos. 
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Neste sentido, reputa-se correta a valoração procedida por um juiz que, em 

ação de cobrança de prestações periódicas, considera provados os pagamentos pelo 

devedor que, além de apresentar o recibo da última prestação, produz prova testemunhal 

da quitação de algumas das antecedentes. Neste caso, a eficácia persuasiva da máxima 

contida na regra do art. 322 do Código Civil agrega-se ao depoimento de testemunhas 

que tenham presenciado o pagamento pontual de algumas – embora não de todas – as 

prestações anteriores.  

Na mesma linha, pode o juiz considerar provado o pagamento pelo devedor 

que, além de deter posse do título (art. 324 do Código Civil), apresenta comprovante de 

depósito realizado em favor do credor, em valor coincidente com o montante da dívida. 

Desta forma, ainda que o credor tenha produzido prova apta a colocar em dúvida a 

quitação pelo depósito (aduzindo, por exemplo, que este se refere a dívida anterior, de 

outra natureza), a presunção estabelecida pela posse do título reforçará a tese do devedor, 

potencializando1014 o valor da prova documental já produzida.  

Por outro lado, a presunção legal relativa é uma limitação probatória clara à 

livre persuasão racional, porque determina ao juiz que repute verdadeiro um certo fato, 

ressalvada a existência de prova em contrário. Neste sentido, se assemelha, 

estruturalmente, às regras de prova legal. Explica-se: nas regras de prova legal, o 

legislador estabelece fixa preestabelecido a determinado meio de prova, forçando o juiz a 

concluir pela existência de um fato “f”, se verificada a prova “p”. Nas presunções 

relativas, o fato indiciante “i”, conhecido, assume posição análoga ao desempenhado 

pela prova “p” na estrutura da prova legal, obrigando o juiz a concluir pela existência do 

fato “f”, salvo prova em contrário. A diferença fundamental entre ambas consiste em que 

o juiz é livre para valorar o fato indiciante “i”, concluindo por sua existência ou 

                                                
1014 Como explica Taruffo, a potencialização de um elemento de prova por outro, indicativo do mesmo 
fato, é plenamente possível, por razões epistemológicas. Seguindo esta linha de raciocínio, pode-se cogitar 
da potencialização de um elemento de prova por uma presunção legal que não tenha sido suficientemente 
desmentida. Cf., no sentido análogo ao que se afirma, La prueba de los hechos, op. cit., 4.3, pp. 303 e ss., 
onde o autor explica que, de acordo com critérios epistemológicos - e não matemáticos - a corroboração de 
um elemento de prova por outro tende a atribuir a este primeiro um valor mais elevado. Os sucessivos 
elementos convergentes - isto é, o terceiro, o quarto e o quinto elementos tendentes à prova do mesmo fato 
- tendem a diminuir gradativamente de valor. O decisivo, sob esta ótica, é o estado de comprovação da 
hipótese no momento da produção da prova. Se ela é produzida quando o fato já está suficientemente 
provado, o valor atribuído ao novo elemento é mínimo. Se, ao contrário, a prova é produzida num momento 
em que a hipótese ainda não está definitivamente confirmada, terá valor determinante. 
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inexistência. Na estrutura típica da prova legal, ao contrário, a existência do fato “f” está 

subordinada à verificação da prova “p”.1015 

Além disto, o juiz é livre para considerar a presunção legal como argumento 

de prova no conjunto probatório, só estando a ela vinculado diante da ausência de prova 

em contrário. Por tal razão, como já se viu, a presunção pode ser agregada a elementos de 

prova convergentes que, contrastados com a prova eventualmente produzida em sentido 

contrário, conduzirão, a partir de critérios racionais, à solução do caso específico. 

 

8.6. As presunções e o processo penal 

 

Raramente se observam presunções legais relativas no processo penal,1016 

sendo de se destacar que tais presunções, quando impostas em favor da acusação são 

incompatíveis com o  processo penal. Ora, se, como visto, a estrutura as provas legais se 

assemelha, em grande medida, à estrutura as presunções iuris tantum, admitir a 

condenação do réu com base numa presunção legal equivaleria a suprimir a liberdade de 

raciocínio do juiz em prejuízo do acusado. Trata-se, noutras palavras, de forçar o 

magistrado a decidir pela autoria e materialidade do delito na presença de determinado 

indício, independentemente da verificação concreta da aplicabilidade da máxima de 

experiência escolhida pela lei ao caso específico.  

Esta seria uma lógica totalmente diversa daquela que guia a valoração das 

provas no processo penal,1017 muito mais próxima das provas legais negativas, as quais 

jamais admitem a vinculação do juiz à condenação. A exigência de prova legal negativa 

ou da observância de critérios suficientes para afastar a presunção da inocência 

                                                
1015 Em sentido análogo, Ferrer Beltrán, explicando ser plausível uma interpretação das regras de provas 
legais como presunções, baseadas na ficção da correção da inferência probatória implícita. (Prova e Verità 
nel diritto, op. cit., Capítulo I, item 4.1., pp. 53 e ss.). Em sentido próximo, mas ligeiramente divergente, 
Carlo Furno (Contributo alla teoria della prova legale. Padova: CEDAM, 1940, pp. 31 e ss.) aponta as 
presunções como exemplos de prova legal. Sobre esta opinião, Ferrer Beltrán (Prova e Verità nel diritto, 
op. cit., nota de rodapé nº 47) anota que “Mesmo que a tese que sustento no texto tenha alguma semelhança 
com aquela de Furno, [esta] se distingue quanto a um aspecto importante: eu não considero que todas as 
presunções estabeleçam regras de prova legal, mas, muito mais, que as regras de prova legal têm a mesma 
estrutura das presunções.” (No original: “Anche se la tese che sostengo nel testo ha una certa somiglianza 
con quella di Furno, si distingue quanto a un aspetto importante: io non ritengo che tutte le presunzioni 
stabiliscano regole di prova legale, ma, piuttosto, che le regole de prova legale abbiano a stessa struttura 
delle presunzioni.”). 
1016 BETTIO, Giuseppe. Sulle presunzioni nel diritto e nella procedura penale, op. cit., p. 345. 
1017 V. Capítulo VII, supra. 
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determinam, ao contrário da presunção relativa, a absolvição necessária do réu quando 

não atingido um patamar mínimo de prova. 

Ademais, a aplicabilidade das presunções legais ao processo penal esbarra em 

limitações de outras ordens, consistentes nas regras de julgamento que estabelecem o in 

dubio pro reo e o nível de constatação além da dúvida razoável para a condenação. À luz 

da presunção da inocência, a absolvição é sempre preferível à condenação fundada em 

provas insuficientes, duvidosas ou artificiais.1018  

Argumenta, com efeito, Gustavo Badaró que admitir a existência de 

presunção relativa em favor da acusação significa dispensar o Ministério Público ou o 

querelante do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Por outro 

lado, “será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou 

que não é o seu autor;” “em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra 

passará a ser o in dubio contra reum”; “haverá, pois, flagrante violação à regra 

constitucional da presunção da inocência.”1019  

Observe-se que, mesmo que ao Ministério Público não fosse atribuído 

integralmente o ônus da prova, o elevado standard probatório exigido para a condenação 

exigiria a produção de prova suficiente para a condenação. Deste modo, mesmo que se 

cogitasse de um processo penal não-acusatório – orientação que vai na contramão do 

garantismo penal –, não poderia o juiz se guiar por uma presunção relativa que 

estabelecesse, de qualquer forma, a culpa do réu.  

O interesse estatal na busca da verdade e o risco de condenações injustas não 

se compadecem com a invocação de fatos presumidos em detrimento do direito de defesa 

do réu. Diversamente do que ocorre no processo civil, a valoração e julgamento no 

processo penal não podem ser limitadas por presunções,1020 salvo se em benefício do réu.  

Não há legitimidade na criação, pelo Estado, de presunções legais desta 

espécie. Neste sentido, devendo-se considerar absolutamente nulas as decisões que se 

                                                
1018 Neste sentido, Mittermayer já asseverava: “Em matéria criminal não pode haver presunção legal; 
querendo a lei a manifestação da verdade absoluta, não podia obrigar o juiz a tomar por base certos fatos, 
muitas vezes equívocos; além de que seria arbitrário, por causa da multiplicidade infinita dos incidentes tão 
complexos da vida humana, aplicar-lhes uma medida sempre fixa; querer que estes fatos preestabelecidos 
provem necessariamente a existência do fato principal, é erigir em certeza probabilidades muitas vezes 
enganadoras.” (Tratado da prova em matéria criminal ... , op. cit., 2ª ed., p. 255). 
1019 Ônus da prova no processo penal, op. cit., Capítulo V, item 5.10, p. 342. 
1020 V. a propósito, a opinião de IACOBONI, Alessandro. Prova legale e libero convincimento del 
giudice. Milano: Giuffrè, 2006, pp. 95-96, amparado na jurisprudência italiana. 
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baseiam em fatos presumidos em desfavor do réu.1021 À luz deste raciocínio, pondera 

Gustavo Badaró que a ineficácia do Estado em acertar os fatos não pode ser transferida 

ao acusado mediante imposição de consequências que lhes sejam desfavoráveis; o 

comodismo estatal na atividade investigativa não pode ser resolvido a partir da criação de 

presunções relativas contrárias ao acusado. 1022 

Vicente Greco Filho traz à tona exemplo que desmentiria, para o direito a 

posição aqui defendida. O exemplo de presunção penal citado por Greco Filho se refere à 

figura da “violência presumida”, prevista no art. 224 do Código Penal, revogado pela Lei 

nº 12.015 de 2009. Na visão do autor, tal dispositivo permitiria que, a partir de um fato 

conhecido (v.g. idade da vítima inferior a 14 anos), fosse presumida a existência – no 

plano jurídico – de violência.1023  

Tratava-se de exemplo um tanto quanto polêmico, pois, a adotar-se o 

entendimento predominante no Supremo Tribunal Federal1024, de que tal presunção é 

absoluta e prescinde da comprovação de violência real, poder-se-ia sustentar que tal 

violência presumida, ao invés de ser uma presunção sobre os fatos, constituiria um 

elemento do tipo, juridicamente definido pelo fato, v.g., no caso do estupro, de o agente 

ter relação sexual com menor de quatorze anos.  

A propósito do tema, Barbosa Moreira deixa claro que, na presunção de 

violência que se estabelece nos tipos penais, “o que a lei quer é fazer certo que, tenha ou 

não ocorrido violência, o fato típico se configurou, desde que presentes os outros 

extremos.”1025  

                                                
1021 Analogamente: GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Presunção de inocência e prisão cautelar, op. cit., 
p. 120.  
1022 Ônus da prova no processo penal, cap. V, item 5.10, pp. 344-345. 
1023 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, pp. 209-210. 
1024 “O entendimento desta Corte pacificou-se quanto a ser absoluta a presunção de violência nos casos de 
estupro contra menor de catorze anos nos crimes cometidos antes da vigência da Lei 12.015/09, a obstar a 
pretensa relativização da violência presumida. 3. Não é possível qualificar a manutenção de relação sexual 
com criança de dez anos de idade como algo diferente de estupro ou entender que não seria inerente a ato 
da espécie a violência ou a ameaça por parte do algoz.” (STF, 1ª Turma, HC 105558, Rel. Min. Rosa 
Weber, j. 22.5.2012, DJe-113, de 11.6.2012, disponível em http://www.stf.jus.br, acesso em 11.12.2012). 
Para maior aprofundamento, vejam-se os seguintes precedentes: STF, 2ª Turma, HC 74.700-PR, Rel. Min. 
Maurício Corrêa, DJ 9.5.1997; STF, 1ª Turma, HC 74.580-SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 17.12.1996, DJ 
7.3.1997; STF, HC 69.084-RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 10.3.1992, DJ 3.4.1992, RTJ 141/203; STF, 1ª 
Turma, HC 74.286-SC, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 22.10.1996, DJ 4.4.1997;. STF, 1ª Turma, RE 
108.267-PR, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 21.3.1989, DJ 5.5.1989, RTJ 130/802, todos disponíveis em 
http://www.stf.jus.br, acesso em 11.12.2012). 
1025 As presunções e a prova, op. cit., pp. 63-64. 
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Em sentido semelhante, Gustavo Badaró esclarece que a idade era, sim, 

elemento do tipo previsto no revogado art. 224 do Código Penal – que serve de 

paradigma para o restante dos tipos desta natureza – , de modo que, para a configuração 

do delito, é necessário que o autor do fato tenha consciência de que a vítima “ ‘não é 

maior de 14 anos’ (dolo direto), ou, estando na dúvida sobre a sua idade, prefira com ela 

manter relação sexual a abster-se de tal ato (dolo eventual).”1026 Deste modo, o 

desconhecimento da idade da vítima e a crença de que se tratasse uma mulher poderá 

configurar erro de tipo escusável, que afasta o dolo e, com isso, a tipicidade da 

conduta.1027 

Outra hipótese em que comumente se cogita da existência de presunção 

relativa em desfavor do réu é aquela atinente à chamada exceção da verdade nos crimes 

contra a honra. Ocorre, contudo, que, no direito brasileiro, não há que se cogitar da 

“presunção de falsidade” do fato imputado a outrem pelo acusado (art. 138 do Código 

Penal) no crime de calúnia, porquanto o próprio tipo penal inclui a necessidade de a 

imputação ter sido feita “falsamente”. 

No que diz respeito ao crime de difamação, é irrelevante, em regra, para o 

tipo penal, que o fato ofensivo à reputação seja verdadeiro ou não (art. 139 do Código 

Penal). No caso específico de crime praticado contra funcionário público no exercício de 

suas funções, há que se entender que o tipo penal seja “difamar funcionário público, 

imputando-lhe falsamente fato ofensivo à sua reputação, relativo ao exercício de suas 

funções.”1028 Em suma, a chamada exceção da verdade é uma defesa material direta do 

acusado, e não indireta, como fazem parecer parcela da doutrina e a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal.1029 Isso porque, como diz Badaró, “tal posição representa 

                                                
1026 O ônus da prova no processo penal, op. cit., Capítulo V, item 5.1, p. 353. 
1027 O ônus da prova no processo penal, op. cit., Capítulo V, item 5.1, p. 353. Explica, na sequência da 
argumentação, o autor, que este erro somente pode ser referir à idade, porquanto a dúvida quanto à 
inocência ou ingenuidade da vítima não exclui a tipicidade; o elemento do tipo é a idade. Pode ocorrer, 
quando muito, de se entender pouco razoável - e, portanto, ofensivo ao substantive due process of law - o 
parâmetro designado na norma, diante da ausência de lesividade da conduta que envolva o consentimento 
válido. Neste caso, porém, a incompatibilidade se dará, diz Badaró, com devido processo legal, em 
decorrência do princípio nullum crimen sine iniuria, e não pela insubsistência da “presunção” de violência. 
Esta é absoluta e não diz respeito à matéria probatória (op. cit., Capítulo V, item 5.1, pp. 359-361). 
1028 É esta a interpretação do art. 139 c/c o seu parágrafo único, do Código Penal, consoante Gustavo 
Badaró (Ônus da prova no processo penal, op. cit., cap. V, item 5.16, p. 382). 
1029 Na doutrina: HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1980, Vol. 
VI, p. 64; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte Especial. Vol. I. Rio de Janeiro: 
Forense, 1983, p. 186; NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 650. Na jurisprudência: STF, 1ª Turma, HC 69.720, Rel. Min. Celso de Mello, j. 
19.5.1992, DJ 19.2.1993. 
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inegável ofensa ao princípio da presunção de inocência que, como visto, não se coaduna 

com qualquer presunção contrária ao acusado, quanto mais em relação a elementos do 

tipo penal.”1030 

Por fim, e não menos importante, a ideia de que o dolo seja presumido é, com 

identidade de razão, inaceitável. O elemento intencional, como fato psíquico que é, deve 

ser demonstrado pela prova indiciária. É possível, algumas vezes, que esta possa ser 

extraída do próprio fim criminoso, o que ocorre quando o agente não pode ter empregado 

determinado meio senão para chegar àquele fim.1031 Mas isto se extrai, de toda maneira, 

das circunstâncias1032 em que praticado o delito, que inevitavelmente convergirão a esta 

conclusão. Trata-se, portanto, de matéria atinente à prova indireta, e não à presunção 

legal relativa. 

 

8.7. Síntese comparativa e conclusões parciais 

 

As seguintes conclusões podem ser sintetizadas na comparação da prova 

indiciária nos processos civil e penal.  

Nada obstante não se possa afirmar, do ponto de vista teórico-epistemológico, 

a existência de uma hierarquia valorativa entre prova direta e indireta, a complexidade da 

prova indiciária demanda a observância de cânones valorativos que orientam para a maior 

ou menor credibilidade dos elementos probatórios. A legislação civil italiana estabeleceu, 

                                                
1030 Ônus da prova no processo penal, op. cit., cap. V, item 5.16, p. 383. 
1031 MALATESTA, Nicola Franmarino dei. A lógica das provas em matéria criminal, op. cit., Terceira 
Parte, Capítulo I, pp. 184-185. 
1032 “Pela natureza mesma das coisas, a indução que liga certos atos à vontade culpável é uma apreciação 
para a qual os magistrados e os jurados têm um poder discricionário, e é impossível determinar a priori os 
atos que devem ou não induzir à presunção de dolo. (...) Se se tratasse de uma presunção legal, o acusado 
estaria obrigado, para fazê-la perder seu efeito, a trazer a prova peremptória de suas intenções. Pois bem: 
semelhante obrigação repugna aos princípios sobre prova em matéria criminal, segundo os quais basta ao 
acusado suscitar a dúvida no ânimo dos que são chamados a determinar sobre sua sorte.” (BONNIER, 
Eduardo. Tratado teórico y practico de las pruebas en derecho civil y en derecho penal. Tradução da 
quinta edição francesa para o castelhano por José Vicente y Caravantes. 5ª Ed. Tomo II. Madrid: Editorial 
Reus, 1929, p. 524). No original: “Per la naturaliza misma de las cosas, la inducción que liga ciertos actos a 
una voluntad culpable es una apreciación para la cual los magistrados y los jurados tienen um poder 
discrecional, y es imposible determinar a priori los actos que deben o non inducir presunción de dolo. (...) 
Si si tratase de una presunción legal, el acusado estaría obligado, para hacerla perder su efecto, a acreditar 
de un modo perentorio la prueba de sus intenciones. Pues bien; semejante obligación repugna a los 
principios sobre la prueba en materia penal, según los cuales le basta al acusado suscitar la duda en el 
ánimo de los que son llamados a determinar sobre su suerte.” 
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de forma paradigmática, as exigências de gravidade, precisão e concordância para a 

valoração da prova indiciária. 

No processo civil estes cânones são interpretados como limitações racionais à 

livre persuasão do magistrado, e não como requisitos e admissibilidade da prova 

indiciária. A gravidade e a precisão encerram, respectivamente, a escolha correta de uma 

máxima da experiência aplicável ao caso e a razoabilidade da conclusão alcançada – 

entre as diversas conclusões possíveis –  pelo raciocínio indiciário. A concordância é 

compreendida como necessária harmonia da prova indiciária com os demais elementos. 

No processo penal, tais limitações têm eficácia mais intensa que no processo 

civil, por se tratarem de verdadeiros requisitos para a condenação. Esta intensidade é 

aferida de forma menos objetiva quanto aos critérios da gravidade e da precisão. De 

qualquer modo, pode-se afirmar que os critérios da gravidade e da precisão apontam, no 

processo penal, não para uma conclusão razoável, mas para uma escolha de hipótese com 

elevado grau de probabilidade, que afaste a opção racionalmente fundamentada em favor 

de outra conclusão.  

Já quanto à concordância, que implica a pluralidade e convergência dos 

indícios, pode ser verificada de maneira mais objetiva, mormente quanto ao requisito 

numérico. Implícita na noção de pluralidade dos indícios está a ideia de que, no processo 

penal condenatório, não há prova indiciária proveniente de um único indício. Cuida-se de 

verdadeira regra de prova legal negativa, estabelecida expressamente na legislação 

italiana, que serve de parâmetro para uma visão garantista da apreciação das provas 

penais.  

No processo civil, a igualdade estrutural entre as partes determina que a prova 

indiciária possa ser extraída de um único indício, sendo possível – conquanto não seja o 

mais comum – que a própria decisão do juiz seja fundamentada nesta prova indiciária, o 

que se justifica pelo modelo de constatação menos rigoroso aplicável a este processo. 

Esta possibilidade aumenta quanto maior for o nível de probabilidade propiciado pela 

máxima da experiência, aplicada ao caso concreto. Também devem ser consideradas 

situações em que a prova se revele impossível ou muito difícil, como ocorre com os 

negócios jurídicos simulados. 

No processo penal, diferentemente, a desigualdade estrutural da relação 

jurídica e o princípio da presunção da inocência justificam a maior cautela na valoração 
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da prova indiciária, bem como apontam para a impossibilidade de se embasar a 

condenação num único indício. 

Considerando a natureza certa do fato provado a partir de uma prova 

indiciária que observe rigorosamente todos os critérios lógicos da gravidade, precisão e 

concordância, as presunções ou indícios de segundo grau (presumptum de presumpto) 

são admissíveis tanto no processo civil como no processo penal. Neste último, porém, há 

que se frisar que um indício isolado não é suficiente para dar início a um novo raciocínio 

inferencial; para tanto, será preciso agregá-lo a outros indícios, de primeiro ou de 

segundo grau. 

No âmbito do processo civil, as conclusões extraídas da prova indiciária 

podem se somar ou se contradizer, bem como podem ser somadas a outros elementos de 

prova ou contradizê-los. Sua valoração maior ou menor dependerá dos critérios lógicos 

sugeridos pela lei italiana, em contraste com os demais elementos probatórios dos autos.  

Já no processo penal, há menos espaço para a valoração da harmonia da prova 

indiciária. Seja no tocante à concordância entre os plúrimos indícios ou no que diz 

respeito ao restante do conjunto probatório, as dúvidas sobre a conclusão alcançada 

acerca de um fato inculpatório são sempre mais contundentes que o próprio raciocínio 

inferencial, devido ao nível de constatação elevado exigido para a condenação. 

Por outro lado, não basta que os indícios que compõem a prova indiciária não 

se contradigam; eles devem convergir para a mesma conclusão. Não é possível, ainda, 

considerar como indícios plúrimos e concordantes aqueles que se encontrem na mesma 

cadeia inferencial, sendo extraídos, sucessivamente, uns dos outros. Desde modo, embora 

a prova indiciária de segundo grau não seja vedada no processo penal, a utilização dos 

indícios mediatos não se presta a satisfazer o requisito da concordância.  

Após este comparativo entre a prova indiciária no processo civil e no 

processo penal, passa-se à síntese do confronto das presunções nestas duas searas.  

Percebe-se, de início, que a expressão presunção é utilizada com maior 

frequência no processo civil, para designar diversos fenômenos, dentre os quais aquele, já 

analisado, da prova indiciária.  

No processo penal, ao revés, o vocábulo perdeu força: de um lado, devido ao 

tratamento técnico mais rigoroso da prova indiciária, sempre alvo de cautelas; de outro, 

devido à inviabilidade da fixação de presunções legais (relativas) em desfavor do réu.  
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No processo civil, as presunções legais (relativas) são amplamente utilizadas 

como mecanismos de alteração ou reforço do ônus da prova. A fixação destas presunções 

é ditada por critérios gerais que apontam para a preponderância da probabilidade de um 

fato em algumas relações jurídicas, por resultados socialmente desejáveis e, ainda, pela 

maior facilidade da prova por uma das partes.  

Nenhum destes critérios pode ser aplicado contra o réu no processo penal, 

razão porque só se admitem presunções legais em favor do acusado. O contrário 

ofenderia a presunção de inocência sob a perspectiva do in dubio pro reo, fundamento 

basilar do Estado Democrático. 

Acresça-se que, no processo civil, as presunções legais (relativas) também 

podem servir como critérios de valoração da prova já produzida, a exemplo do que se dá 

com as máximas da experiência. 

Tenha-se presente, por fim, que, tanto no processo civil como no processo 

penal, a utilização e valoração da prova indiciária e o recurso às presunções legais (no 

caso do processo penal, somente as favoráveis ao réu) devem ser objeto de 

contraditório1033 e da devida fundamentação.  

Quanto a esta última exigência, não é demais chamar a atenção para a 

advertência de Giuseppe Della Monica, para quem “a estreita interdependência entre 

dados cognitivos, regras de juízo e resultados probatórios (...) inevitavelmente implica 

que, na motivação, não sejam olvidadas quaisquer das passagens em que se articula o 

processo decisório”. Isto ocorre porque, no sistema de persuasão racional, o juiz está 

obrigado a delinear, na sua inteireza, o percurso lógico seguido, recordando os elementos  

de prova, as regras inferenciais e as conclusões fáticas que conduziram seu 

convencimento sobre os fatos.1034 

                                                
1033 Até mesmo as máximas da experiência, genericamente consideradas, devem ser objeto de contraditório, 
como são, analogamente, os critérios e métodos utilizados na prova científica (cf., neste sentido, STELLA, 
Federico. Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vitime, op. cit., pp. 42-
43). 
1034 Demonstrando análoga preocupação com a lógica das decisões fáticas, Malatesta faz referência à 
“sociabilidade do convencimento”, elucidando que: “É importante para a noção do convencimento judicial, 
acrescentar que as razões que o determinaram devem ser de natureza tal que criem a convicção em qualquer 
outra pessoa razoável, a quem estejam expostas. O convencimento não deve ser, em outros termos, fundado 
em apreciações subjetivas do juiz; deve ser tal que os fatos e as provas submetidas ao seu juízo, se o 
fossem, desinteressadamente ao de qualquer outro cidadão razoável, deveriam produzir, também neste, a 
mesma convicção que naquele. Este requisito, para mim importantíssimo, é o que eu chamo sociabilidade 
do convencimento. (…) Esta sociabilidade do convencimento é (…) uma limitação absoluta para a 
condenação, e não para a absolvição.” (A lógica das provas em matéria criminal, op. cit. Primeira Parte, 
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Tal necessidade, ínsita à formação do convencimento sobre quaisquer 

elementos probatórios, é claramente vislumbrada no estudo das provas indiciárias e das 

presunções.1035 

  

                                                                                                                                            
Capítulo II, pp. 56-57). E, mais adiante (op. cit., p. 48), assinala o autor que a publicidade e a motivação 
são formas de controle social, respectivamente, simultâneo e posterior à decisão. 
1035 “La stretta interdipendenza tra dati cognitivi, regole di giudizio e risultati probatori – que conferma 
l’opzione legislativa in favore di un convincimento razionale – inevitabilmente implica che, in motivazione, 
non venga trascurato alcuno dei passaggi in cui si articola il processo decisorio.” (MONICA, Giuseppe 
Della. La parabola del principio del libero convincimento. In: GAITO, Alfredo. La prova penale. Volume 
Terzo (La valutazione della prova). Torino: UTET Giuridica, 2008, Capitulo XLVIII, Seção 3, item 4, p. 
303. 
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Capítulo IX 

Limitações ao julgamento das questões fáticas 

 

9.1. As regras de juízo, a persuasão racional e os valores consagrados nos 

processos civil e penal 

 

As regras que limitam a admissibilidade, as formas de produção e de 

valoração da prova traduzem vínculos que operam, por assim dizer, in itinere, porquanto 

orientam ou limitam o convencimento do juiz no ato da elaboração dos resultados de 

prova. Por outro lado, as regras de julgamento ganham relevo na fase final do 

procedimento decisório, quando se trata de confrontar os resultados probatórios 

adquiridos com a argumentação das partes e de tomar uma decisão sobre os fatos.1036  

Como explica Ferrer Beltrán, na persuasão racional, a prova é livre no sentido 

de não estar sujeita a regras jurídicas que predeterminem sua valoração.1037 Assim, a 

valoração permite outorgar a cada uma das hipóteses fáticas em conflito um determinado 

grau de confirmação; mas somente no momento da decisão é que se declara provada ou 

não determinada hipótese, com base na confirmação que se disponha.1038 Isto depende 

das regras de julgamento, consubstanciadas sobretudo no standard probatório 

utilizado1039 e, subsidiariamente, nas regras sobre o ônus probatório.  

Desta forma, o resultado que se obtenha com a valoração da prova não 

implica, por si só, nada a respeito da decisão a adotar. Assim, por exemplo,  

“Se se observa bem o funcionamento do standard que exige uma 
confirmação da hipótese da culpabilidade, num processo penal, ‘mais 
além de toda a dúvida razoável’, este pressupõe que a hipótese não se 

                                                
1036 MONICA, Giuseppe Della. La parabola del libero convincimento. In: GAITO, Alfredo. La prova 
penale. op. cit., Capítulo XLVIII, Seção III, item 8, p. 322.  
1037 La valoración racional de la prueba, op. cit., Primeira Parte, item 3.2, p. 45. 
1038 La valoración racional de la prueba, op. cit., Primeira Parte, item 3.3, p. 45. Sobre o conceito de 
standard probatório, cf. nota de rodapé nº 187, no item 2.1.3, supra. 
1039 No tocante aos standards probatórios, a distinção entre as etapas de valoração dos elementos 
probatórios e de julgamento das questões fáticas não são tão claras quanto possa aparentar. A aferição da 
suficiência ou insuficiência probatória de acordo com um determinado módulo de constatação possui 
inegável carga valorativa. No sentido de serem tais critérios pertinentes à fase de valoração, cf. GASCÓN 
ABELLÁN, Marina. Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba, op. cit., p. 144-145; 
Id., Sobre la possibilidade de formular estándares de prueba objetivos. In: Racionalidad y Estándares de 
Prueba. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 28 (2005), pp. 127-129; FERRUA, Paolo. Il giudizio 
penale: fatto e valore giuridico, op. cit., pp. 380-381.  
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considerará provada ainda que disponha de um apoio empírico maior 
que a hipótese da inocência (salvo se este apoio ofereça uma 
corroboração muito elevada à primeira), de forma que se presumirá a 
verdade da hipótese menos confirmada (i.e., da inocência).”1040 

No que diz respeito ao ônus da prova, é importante delinear sua relação 

complementar ao princípio da livre valoração, consoante explicita Leo Rosenberg: 

“A livre apreciação da prova e o ônus da prova dominam dois terrenos 
que, embora situados muito próximos um do outro, estão claramente 
separados por limites fixos. A livre apreciação da prova ensina ao juiz a 
obter livremente a convicção acerca da verdade ou falsidade das 
alegações deduzidas e discutidas do conjunto do debate processual, 
sobre a base de sua experiência de vida e com as pessoas; o ônus da 
prova o ensina a encontrar a solução quando a livre apreciação da prova 
não o conduz a resultado algum. O domínio do ônus da prova começa 
ali onde o domínio da livre apreciação termina. Se o juiz atravessou 
aquele sem poder encontrar a sentença, o ônus da prova lhe dá o que a 
livre apreciação da prova lhe negou.”1041 

Conforme se verá, a incidência das regras sobre o ônus probatório diminui ou 

aumenta conforme o grau de confirmação (standard) exigido para a prova de 

determinado fato. Se o módulo de constatação for mais equilibrado, o convencimento do 

juiz se guiará pela persuasão racional acerca da tese prevalente; se for mais exigente, 

aplicar-se-ão, muito frequentemente, as regras sobre o ônus da prova, diante da 

dificuldade de se alcançar o suporte fático exigido. 

No processo civil, as regras de julgamento1042 da questão fática amparam-se 

na paridade de armas entre os litigantes, e exprimem os parâmetros ditados pela 

normalidade. No processo penal condenatório, os critérios que orientam a decisão fática 

                                                
1040 FERRER BELTRÁN, Jordí. La valoración racional de la prueba, op. cit., Primeira Parte, item 3.3, p. 
48. No original: “Si se observa bien el funcionamiento del estándar que exige una confirmación de la 
hipótesis de la culpabilidad, en un proceso penal, ‘más allá de toda duda razonable’ éste supone que la 
hipótesis non si considerará probada aunque disponga de un apoyo empírico mayor que la hipótesis de la 
inocencia (salvo que ese apoyo ofrezca una corroboración muy alta a la primera), de forma que se 
presumirá la verdad de la hipótesis menos confirmada (i.e., de la inocencia).” 
1041 La carga de la prueba, op. cit., § 6, pp. 56-57. Na versão castelhana: “La apreciación libre de la 
prueba y la carga de la prueba dominan dos terrenos que si bien están situados muy cerca uno del otro, 
están separados claramente por límites fijos. La apreciación libre de la prueba enseña al juez a obtener 
libremente la convicción de la verdad o falsedad de las afirmaciones sostenidas y discutidas, en el proceso, 
del conjunto de los debates, a base de sus conocimientos de la vida y de los hombres; la carga de la prueba 
le enseña a hallar la solución cuando la libre apreciación de la prueba no ha dado ningún resultado. El 
dominio de la carga de la prueba comienza allí donde termina el dominio de la libre apreciación de la 
prueba; si el juez atravesó este último sin poder encontrar la solución, la carga de la prueba le da lo que la 
libre apreciación de la prueba le negó.” 
1042 A referência a este julgamento fático, no âmbito deste trabalho, está adstrita à solução do mérito. 
Esclareça-se, desde já a possibilidade de modelos menos exigentes em caso de cognição sumária, tal como 
proposto por Devis Echandía (Teoría general de la prueba judicial, op. cit., Tomo I, Capítulo XIV, item 
91, pp. 326-328), ao argumento de que o modelo de constatação varia de acordo com as finalidades da 
prova. 
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sobre o mérito da imputação respondem, todos, à comum exigência de tornar efetiva a 

garantia da presunção de inocência.1043 1044 

Em ambos os processos (como, de resto, em qualquer outro tipo de processo), 

as regras de juízo são necessárias porque os critérios de racionalidade consubstanciados 

no senso comum e no saber científico1045 não são suficientes para preencher o vazio do 

livre convencimento. 

                                                
1043 MONICA, Giuseppe Della. La parabola del libero convincimento. In: GAITO, Alfredo. La prova 
penale. op. cit., Capítulo XLVIII, Seção III, item 8, pp. 322-323. Evidentemente, o processo penal não 
afasta a necessidade de observância da paridade de armas; ocorre, contudo, que, como tantas vezes 
assinalado, a presunção da inocência é o mecanismo especificamente propiciador do equilíbrio entre as 
partes no âmbito criminal. 
1044 Inicialmente contrário à ideia de um standard diferenciado para os processos civil e penal, Gustavo 
Badaró (O ônus da prova no processo penal, op. cit., Capítulo I, p. 55) argumentava, em posição 
atualmente revista, que não poderia  haver, em razão da diferença dos bens jurídicos tutelados, uma certeza 
para o processo penal e outra certeza para o processo civil. Em sentido análogo, Devis Echandia (Teoría 
general de la prueba judicial, op. cit., Tomo I, Capítulo XIII, item 89. p. 321) não vê diferença entre a 
certeza alcançada no julgamento de mérito no processo civil daquela buscada no processo penal. Em ambos 
os casos, diz o autor, o juiz deve alcançá-la; não pode julgar na dúvida ou mediante juízo de mera 
probabilidade. A única diferença consiste na consequência da dúvida: no processo penal, quanto aos 
elementos do crime, pro reo, no civil, aplicam-se as regras de distribuição do ônus da prova. Pretendemos 
demonstrar o contrário nos tópicos que seguem, com base nos seguintes fundamentos: a) primeiro, de que o 
ônus mais elevado para a condenação no direito processual penal não é exigido apenas em virtude da 
natureza indisponível do bem jurídico; b) segundo, de que a prova prevalecente no processo civil deve ser 
idônea a formar o convencimento do juiz com alguma razoabilidade, sendo, por isto, preferível, do ponto 
de vista epistemológico, à adoção do critério residual do ônus da prova; c) terceiro, de que a prova 
prevalecente no processo civil constitui apenas um parâmetro mínimo, não correspondendo aos objetivos 
idealizados de busca da verdade; d) quarto, de que, no processo penal, o modelo de constatação é tão 
elevado que pode se sobrepor à busca da verdade, na medida em que obriga o juiz a absolver o réu diante 
de dúvida razoável - i.e., ainda que convencido, com bons fundamentos, da concorrência do réu na prática 
do ato delituoso; e) quinto, porque o in dubio pro reo integra, como será visto, o modelo de constatação no 
processo penal. Em confirmação ao argumento (a), Gustavo Badaró assinala, em obra mais recente 
(Processo penal, op. cit., p. 298), que “a razão de se exigir no processo penal um standard probatório mais 
elevado que no processo civil é de natureza política, e não simplesmente técnica. No processo penal, em 
razão da presunção de inocência, do ponto de vista probatório há um desequilíbrio estrutural entre as 
posições do acusado, a quem não incumbe nenhum ônus, e o acusador, sobre quem reai toda a carga 
probatória. Contudo, além de atribuir toda a carga da prova par aa acusação, também se adota um standard 
de prova bastante elevado (...)”.  
1045 Sequer os graus de confirmação exigidos pela ciência coincidem com aqueles necessários à formação 
do convencimento sobre os fatos nas diversas espécies de processo (cf. TARUFFO, Michele. Conoscenza 
scientifica e decisione giudiziaria: Profili generali, op. cit., p. 22). Também no que concerne à 
demonstração da causalidade para fins científicos e para efeito de apuração dos fatos no processo, 
verificam-se distinções relevantes: “É de tudo óbvio que as relações de causa-efeito estabelecidas pelas leis 
científicas desenvolvem um papel determinante no acertamento dos fatos e das responsabilidades, mas, 
como já se disse, a causação relevante em um processo civil ou penal deve ser entendida noutro sentido, 
porquanto direcionada a estabelecer fatos ou comportamentos para uma precisa fattispecie, e não para um 
fim abstrato de conhecimento histórico, mas para estabelecer responsabilidade de pessoas e entes. De um 
lado, tal causação deve partir da constatação de que um dado efeito (incêndio, homicídio) ocorreu, e 
portanto que se realizou uma causa suficiente para o dado efeito; de outra parte, para fins de 
(eventualmente) imputar um evento a Tício, deve ser acertado que Tício tenha contribuído de modo 
determinante para a realização do dado efeito lesivo, ou - em outras palavras - se, à falta de uma dada ação 
ou omissão de Tício o efeito se verificaria igualmente.” (FROSINI, Benito V. Le prove statistiche nel 
processo civile e nel processo penale, op. cit., introdução, pp. 2-3). No original: “È del tutto ovvio che le 
relazioni di causa-effetto stabilite da leggi scientifiche, svolgono un ruolo determinante nell’accertamento 
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A dificuldade de se aplicarem critérios exclusivamente quantitativos ao 

processo,1046 dada a insuficiência da chamada prova estatística ou matemática para 

solucionar os casos jurídicos específicos, e o próprio reconhecimento do relativismo 

científico1047 conduzem à necessidade de amparar as decisões judiciais em algo mais. E, 

neste ponto, a lógica do provável1048 também não é totalmente esclarecedora, porque não 

responde a perguntas acerca da suficiência dos elementos para decidir e da medida 

correta destes elementos. Esta opinião é expressa por Federico Stella, a respeito do 

modelo de constatação utilizado no processo penal: 

“Também a regra jurídica de eleição do grau de confirmação é fruto de 
uma valoração racional; mas se trata de uma racionalidade diversa 
daquela própria da probabilidade lógica: mais que de racionalidade, 
deveríamos talvez falar de razoabilidade, de razoável aceitabilidade: é 
esta racionalidade – razoabilidade que exige [no processo penal] a 

                                                                                                                                            
dei fatti e delle responsabilità; ma, come si è detto, la causazione rilevante in un processo civile o penale è 
da intendere in altro senso, in quanto è diretta a stabilire fatti o comporatamenti per una precisa fattispecie, 
e questo non per un fine astratto di conoscenza storica bensì per stabilire responsabilità di persone o di enti. 
Da un lato, tale causazione deve partire dalla constatazione che un dato effeto (incendio, omicidio) è 
accaduto, e quindi che è stata realizzata una causa sufficiente per il dato effetto; d’altra parte, ai fini di che 
Tizio ha contribuito in modo determinante alla realizzazione del dato effetto lesivo, o - in altre parole - se 
in mancanza di una data azione o omissione di Tizio l’effeto si sarebbe verificato egualmente”. 
1046 Cf. para uma abordagem ampla do tema: TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos, op. cit., 
Capítulo III, item 3, pp. 190-222; FERRER BELTRÁN, La valoración racional de la prueba, op. cit., 
Segunda Parte, Capítulo 2, item 2.2.2, pp. 96-107; STELLA; Federico, Giustizia e modernità. La 
protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, op. cit., p. 53 e ss.. Entre as perplexidades decorrentes 
da utilização, pura e simples, da prova estatística podem-se citar as seguintes: a) As regras de probabilidade 
objetiva estão dissociadas dos elementos concretos de prova, i.e., do caso concreto; b) Estas regras 
dependem da existência de bases estatísticas sobre a frequência geral dos fenômenos. Ainda, mesmo 
quando se utilizam critérios que levam em conta a credibilidade dos elementos de prova (teorias 
probabilísticas subjetivistas), estas teorias incorrem no risco de atribuírem um valor inicial equivocado aos 
elementos probatórios, já que não existem critérios seguros de atribuição de valor para o material 
probatório. Em suma, tais teorias subjetivistas apenas propiciam maior clareza de raciocínio na análise dos 
elementos disponíveis, mas têm como pressuposto valorações feitas a partir de critérios subjetivos. Em 
conclusão, o entendimento que prevalece é o de que a possibilidade de se empregarem dados estatísticos 
para a prova de fatos singulares é possível apenas em casos muito particulares, e somente na presença de 
condições específicas de validade do cálculo estatístico e de referibilidade deste ao caso concreto (neste 
sentido: TARUFFO, Michele. La valutazione delle prove. In: id. La prova nel processo civile, op. cit., 
Capítulo IV, pp. 230). 
1047 Cf. STELLA, Federico. Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vitime, 
op. cit., p. 36. Ainda, sobre a dificuldade de se definir o progresso científico, confira-se a abordagem de 
LAUDAN, Larry. Scienza e relativismo. Controversie chiave in filosofia della scienza. Roma: Armando, 
1997, pp. 17 e ss.. 
1048 Referimo-nos aqui à probabilidade lógica, baconiana, defendida por Jonathan Cohen (The probable 
and the provable. Oxford: Oxford University Press, 1977) e considerada muito útil por Taruffo (La 
prueba de los hechos, Capítulo III, item 4.1, op. cit., p. 226). Esta concepção não escapa do método 
utilizado na avaliação da prova indiciária. De acordo com ela, o problema fundamental consiste na conexão 
lógica entre a prova e a hipótese de fato. É a partir desta conexão que se determina a gradação do amparo 
inferencial correspondente à hipótese a ser provada. Obviamente, quanto mais elementos convergentes para 
a mesma conclusão, maior será a probabilidade desta hipótese. Os problemas apresentados nas situações 
probatórias complexas se resolvem a partir desta estrutura, articulando-se e combinando-se as inferências 
para analisar o grau ‘final’ de probabilidade que os elementos de prova atribuem às diversas hipóteses.  
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prova no nível máximo, como prova que supera qualquer dúvida 
razoável.”1049 

Como se vê, são necessários, além de critérios lógico-racionais, critérios 

jurídicos para permitir que o juiz chegue a uma decisão justa. Daí emergem, portanto, os 

standards probatórios ou modelos de constatação exigidos para a escolha de 

determinadas hipóteses fáticas, bem como os critérios residuais consubstanciados nas 

regras sobre os ônus probatórios.  

Enquanto as diretrizes sobre modelos de constatação revelam-se, de um modo 

geral, mais fluidas e abertas, sem a necessidade de previsão legal expressa,1050 as regras 

sobre o ônus da prova encontram-se previstas expressamente na lei1051 e sua aplicação é 

mais claramente consolidada na jurisprudência.  

O que será alvo de aprofundamento nos próximos tópicos são os fundamentos 

jurídicos, morais, políticos e pragmáticos subjacentes à eleição, por um lado, de um 

standard elevado para determinada hipótese em detrimento da hipótese inversa ou, por 

outro, de um standard mais equilibrado, no sentido de permitir a escolha da hipótese 

prevalecente ou preponderante.1052 Por óbvio, entre estes dois extremos há outras 

possíveis gradações, que também serão exploradas oportunamente. 

O âmago da questão, entretanto, consiste nos valores que orientam a 

distribuição dos riscos de erro na solução das questões fáticas no âmbito dos processos 

civil e penal.  

                                                
1049 Cf. STELLA, Federico. Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vitime, 
op. cit., p. 57. No original: “Anche la regola giuridica di scelta del grado di conferma è il frutto di una 
valutazione razionale; ma si tratta di una razionalità diversa da quella propria della probabilità logica: più 
che di razionalità dovremmo forse parlare di ragionevolezza, di ragionevole accettabilità: è questa 
razionalità - ragionevolezza che richiede la prova al massimo livelo, come prova che supera ogni 
ragionevole dubbio.” Convergentemente, Carlo Zaza (Il ragionevole dubbio nella logica della prova 
penale. Milano: Giuffrè, 2008, pp. 12 e ss.) assinala a necessidade de que o livre convencimento seja 
permeado por critérios valorativos, dentre os quais sobressai, no processo penal, o critério da prova “além 
da dúvida razoável”. 
1050 Nos sistemas de civil law, há uma certa dificuldade, inclusive, em se identificar jurisprudencialmente o 
critério utilizado como standard. Esta dificuldade se acentua no processo civil, consoante se verá adiante. 
Raramente, há previsão legal dos modelos de constatação necessários à prova de fatos determinados, 
sobretudo no tocante ao momento da sentença. Excepcionalmente, a lei prevê este modelo, como é o caso 
do art. 533 do Codice di Procedura Italiano, alterado por lei de 20.2.2006.  
1051 Ao menos no que toca às regras gerais, estáticas, sem prejuízo das construções jurisprudenciais mais 
recentes acerca da flexibilização do ônus da prova, consoante se verá, no tópico subsequente, pertinente ao 
direito processual civil. 
1052 Estes módulos de constatação são ordinariamente aplicados nos sistemas inglês e estadunidense. Cf., 
para uma visão comparativa sobre o tema, especialmente à luz do processo civil, a crítica de Taruffo 
(Rethinking the standards of proof. The american journal of comparative law. Vol. 51, nº. 3, 2003, pp. 
659-677) à visão de Clermont e Sherwin acerca das diferenças entre os standards nos sistemas de civil law 
e de common law. 
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Advirta-se, desde já, que estas regras de julgamento são subsidiárias à busca 

da verdade, eis que a solução de mérito idealizada pelos processos civil e penal consiste 

numa sentença amparada na apuração completa dos fatos, sem objeções de qualquer 

ordem. Porém, como a verdade só pode ser alcançada na medida do que seja 

contextualmente possível, estes parâmetros estabelecem como deve o juiz decidir em 

situações em que: a) a verdade possível e aceitável não corresponda ao ideal de 

confirmação máxima e unívoca pelos elementos probatórios ou b) a verdade possível ou 

aceitável não tenha sido sequer alcançada. 

 
9.2. Fundamentos da distribuição do risco de erros no processo civil 

 
Como já se observou, assentada a premissa de que a decisão justa está 

amparada na verdade dos fatos, é sempre necessário, do ponto de vista epistemológico, 

evitar ou minorar o máximo possível os erros pertinentes à questão fática.1053 Laudan 

denomina esta necessidade de núcleo duro da epistemologia jurídica,1054 o que nos 

permite concluir que a medida da justiça de uma decisão é inversamente proporcional à 

probabilidade de erro no pressuposto fático em que ela se ampara. 

Todavia, a consciência da falibilidade humana conduz a outra proposição, 

também de caráter epistemológico, que extravasa a preocupação com a redução de erros 

fáticos e passa à distribuição dos erros. Nesta distribuição reside o núcleo débil da 

epistemologia jurídica, amparado em critérios quase-epistemológicos.1055 Cuida-se de 

critérios que não derivam de sua relação com a verdade ou com a redução de erros 

fáticos, mas de uma decisão política segundo a qual certos tipos de erro são piores, muito 

menos aceitáveis, do que outros.1056 

Tal ressalva se refere tanto ao processo civil quanto ao processo penal, mas 

tem uma aplicação específica no primeiro campo. A estrutura inicialmente paritária da 

relação processual civil, aliada a outros fatores que norteiam este processo,1057 determina 

                                                
1053 LAUDAN, Larry. Por qué un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no es un estándar. In: 
Racionalidad y Estándares de Prueba. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 28 (2005), p. 96. 
1054 LAUDAN, Larry. Por qué un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no es un estándar, op. cit., pp. 
96-97. 
1055 LAUDAN, Larry. Por qué un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no es un estándar, op. cit., pp. 97. 
1056 Idem ibidem. 
1057 Entre eles, obviamente, o direito material versado em juízo, o que, como se verá adiante, é menos 
decisivo do quanto aparenta. 
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uma distribuição de riscos igualmente equilibrada. E é, neste ponto, justamente, que 

reside o problema.  

Como, via de regra, a distribuição dos riscos de erros fáticos no processo civil 

parte do pressuposto de que as partes se encontram em posição de igualdade e, por isto, 

não se impõe um standard probatório muito elevado às teses fáticas de uma ou de outra, 

convencionou-se a suficiência da prova preponderante, baseada no critério da ocorrência 

ou inocorrência mais provável do que não de determinado fato.  

“Deve escolher-se, em resumo, a hipótese que receba o apoio 
relativamente maior com base nos elementos de prova conjuntamente 
disponíveis. Trata-se, pois, de uma eleição relativa e comparativa dentro 
de um campo representado por algumas hipóteses dotadas de sentido, 
por serem, de formas distintas, prováveis, e caracterizado por um 
número finito de elementos de prova favoráveis a uma ou a outra 
hipótese.”1058 

O grande problema, contudo, consiste em que esta limitação probatória incide 

diretamente sobre o convencimento do juiz, como regra de juízo doutrinária e 

jurisprudencialmente criada,1059 que o impele a acolher a tese preponderante (ou mais 

provável do que não), numa situação em que, de acordo com parcela da doutrina,1060 este 

poderia não estar completamente convencido de nenhuma das teses. E, como se sabe, 

para esta hipótese específica – qual seja, a da insuficiência probatória – existe já uma 

solução legal, consistente na regra de distribuição do ônus da prova. 

Como se soluciona, então, a seguinte pergunta, formulada por Salvatore Patti: 

“O que ocorre realmente quando o juiz reconhece a veracidade e relevância de 

determinados meios de prova e, todavia, a persistência de dúvida impede a formação do 

                                                
1058 TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos, op. cit., Capítulo IV, item 4.2, p. 299. No original: 
“Debe escogerse, en resumen, la hipótesis que reciba el apoyo relativamente mayor sobre la base de los 
elementos de prueba conjuntamente disponibles. Se trata, pues, de una elección relativa y comparativa 
dentro de un campo representado por algunas hipótesis dotadas de sentido, por ser, en distintas formas, 
probables, y caracterizado por un número finito de elementos de prueba favorables a una u otra hipótesis.” 
1059 Não se pode deixar de notar, como faz Knijnik, que “na experiência jurídica brasileira não se tem o 
hábito de, previamente, indicar o modelo de constatação utilizado, embora necessariamente um modelo 
esteja implicado no decidir.” (A prova nos juízos cível, penal e tributário, op. cit., p. 32). 
Convergentemente, José Paulo Baltazar Junior (Standards probatórios. In: KNIJNIK, Danilo (coord). 
Prova judiciária. Estudos sobre o novo direito probatório, op. cit., p. 164): “embora inexista a 
formulação de um standard explícito, parece inegável que há diferenciação na prática processual 
brasileira.”  
1060 Cf., neste sentido, PATTI, Salvatore. Libero convencimento e valutazione delle prove, op. cit., pp. 495 
e ss. 
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seu convencimento?”1061 Em geral, como se sabe, diante da necessidade de o juiz decidir, 

ainda que não tenha alcançado seu convencimento, aplica-se a regra do ônus da prova, 

imputando-se àquele que tinha o encargo de provar determinado fato as consequências 

negativas desta situação. Desta forma, diz Patti, “o juiz destrói o processo de 

aproximação da verdade que, em certa medida, havia sido cumprido, e se fia numa regra 

que, embora possuindo fundamento preciso, recorre a circunstâncias que garantem ainda 

menos a prevalência da verdade.”1062  

Para Salvatore Patti, o critério de prevalência mínima é análogo à regra do 

ônus da prova, porque não exige o convencimento do juiz. Por esta teoria, o modelo de 

constatação estabelecido para o processo civil consistiria numa fuga do critério – legal – 

do ônus da prova, para resolver-se de outra forma a dificuldade de se alcançar uma 

convicção além de qualquer dúvida razoável.1063 

Inegável que ambas as limitações, incidentes sobre o julgamento da questão 

fática, destinam-se a distribuir os riscos de erro entre as partes. A diferença, a nosso 

critério, parece residir no fato de que a primeira limitação – fixação do modelo de 

constatação, consistente na existência de uma confirmação preponderante – presta-se, 

justamente, a dizer quando a prova de determinado fato é suficiente para considerá-lo 

existente. Já a segunda, consubstanciada na distribuição do ônus da prova, volta-se à 

solução do juízo fático quando a prova é considerada insuficiente, porque não alcançou o 

modelo de constatação exigido.  

                                                
1061 Libero convencimento e valutazione delle prove, op. cit., p. 495. No original: “Cosa accade infatti 
quando il giudice riconosce la veridicità e la rilevanza di alcuni mezzi di prova e tuttavia la persistenza del 
dubbio impedisce il formarsi del suo convincimento?” 
1062 Libero convencimento e valutazione delle prove, op. cit., p. 495. No original: “il giudice distrugge il 
processo di avvicinamento alla verità che comunque in una certa misura era stato compiuto e si affida ad 
una regola che, pura vendo un ben preciso fondamento, recorrendo le suddette circostanze ancor meno 
garantisce la prevalenza della verità.” 
1063 Libero convencimento e valutazione delle prove, op. cit., pp. 495-505. Para Salvatore Patti, a questão 
que se coloca, a partir daí, diz respeito à justificativa para uma possível escolha da utilização de um modelo 
de constatação amparado na preponderância, em lugar da aplicação das regras sobre ônus da prova. Indaga 
o autor se seria preferível uma regra que, eventualmente com auxílio de cálculo matemático ou estatístico, 
se ampara na prevalência ou verossimilhança dos fatos alegados (standard da preponderância), a uma regra 
que favorece o passado, a manutenção da situação existente (regra sobre o ônus da prova). Esta indagação 
só é pertinente quando se acredita que ambas as limitações - ditadas pelo modelo da preponderância e pelas 
regras sobre ônus da prova - incidem em situação de insuficiência probatória para a formação do 
convencimento judicial. Não se trata, porém, do argumento aceito neste trabalho, como se argumentará na 
sequência. 
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Cremos, portanto, que, quando se trata de standards probatórios, não se cuida 

de falta de convencimento, mas da suficiência deste.1064 Quando se trata de atingir um 

determinado grau de constatação, a convicção sobre os fatos sempre haverá de existir, o 

que conduz à impertinência dos questionamentos propostos por Patti, assentados que 

estão na premissa  da falta de convencimento do juiz.  

Se o nível de constatação exigido é o da preponderância, o que parece correto 

entender é que a tese fática da qual se convenceu o juiz é mais provável do que 

improvável, justamente porque as objeções a ela opostas, embora existentes, não se 

prestam a suplantar-lhe o convencimento. Tais objeções podem ser de ordem probatória 

ou argumentativa, sendo determinante o fato de não terem o condão de rebater, do ponto 

de vista lógico-racional, a convicção judicial. 

Isso implica: a) a aceitabilidade da tese fática escolhida, à luz dos elementos 

probatórios dos autos; b) a coerência lógica desta tese; c) a ausência de probabilidade 

qualitativa suficiente, à luz dos elementos probatórios existentes nos autos, para sustentar 

a tese ou das teses alternativas, e d) a ausência de fundamentos lógicos suficientes para 

destituir o raciocínio percorrido para alcançar a conclusão fática. 

A convicção embasada na preponderância deve ser aferida, como já se 

pontuou, não mediante a constatação existência de um ou de outro elemento que confirme 

determinada tese fática, mas por uma visão analítica, que leva em conta a análise isolada 

e interdependente (ou conjunta), dos elementos probatórios. Nos casos complexos,1065 

porém, além desta análise – isolada e conjunta – dos elementos probatórios, ganha relevo 

a análise de critérios narrativos, consubstanciados, sobretudo, na coerência lógica da tese 

fática.1066 Revela-se, nestas hipóteses, a importância da função persuasiva ou 

argumentativa da prova. 

                                                
1064 Não se olvide que o conceito de suficiência probatória é sempre relativo, dependente da espécie de 
decisão a ser proferida e do convencimento judicial acerca dos elementos probatórios em cada caso 
específico. Assim: ILLUMINATTI, Giulio. La presunzione d’innocenza dell’imputato, op. cit., p. 123. 
1065 Explica Taruffo, a propósito dos casos complexos, que se trata das situações em que o fato que se 
pretende provar não é constituído por uma única e simples circunstância, mas por um conjunto de 
circunstâncias. Nesta hipótese, o que se deve provar é um conjunto ordenado de enunciados fáticos que 
constituem uma story, ou uma narrativa, com descrições de eventos complexos, articulados entre si. Desta 
forma, além da confirmação prevalente da tese fática pelos elementos probatórios, é preciso verificar se 
estes elementos probatórios, em seu conjunto, estão de acordo com a story, com a narrativa globalmente 
considerada. E isto se afere também sob a ótica lógico-persuasiva (TARUFFO, Michele. La valutazione 
delle prove. In: id.. La prova nel processo civile, op. cit., Capítulo IV, pp. 238-239). 
1066 Cf., sobre o ponto, o que foi dito no item 7.1, supra. 
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O critério da prevalência se justifica como mínimo necessário à prova dos 

fatos no juízo cível, porque, também do ponto de vista epistemológico, a demonstração 

da aceitabilidade dos fatos a partir de sua ocorrência mais provável do que não parece 

constituir requisito mínimo suficiência probatória. Logo, numa relação processual civil 

equilibrada, em que não haja nenhuma peculiaridade na distribuição dos riscos de erro no 

resultado fático, é possível ao juiz julgar com base na prova preponderante. 

E a preponderância sobressai quando, embora ciente da norma de 

distribuição do ônus da prova, e considerando as razões a ela subjacentes (critérios de 

normalidade, de facilidade probatória, valores em jogo no direito material), o juiz 

considera superada a necessidade de se aplicá-la, porque uma das teses fáticas está 

prevalentemente demonstrada.  

Há, portanto, convencimento suficiente do juiz, e, não, como entende Patti, 

convencimento insuficiente. Sendo a preponderância aferida sob a perspectiva 

qualitativa, o juiz só deverá considerá-la presente se os fatos tiverem sido provados de 

forma a dispensar a incidência das regras sobre o ônus probatório. E isto ocorre porque as 

provas preponderantes devem ser suficientes à convicção sobre a ocorrência dos fatos 

segundo a versão de uma das partes; se não o forem, não serão, qualitativamente, 

preponderantes. Poderão sê-lo quantitativamente, mas isto não é o suficiente para 

embasar a decisão. Ainda que, numericamente, os elementos favoráveis a uma 

determinada tese sejam superiores àqueles que sustentam as objeções, se estas, por serem 

altamente prováveis, forem capazes de infirmar tal tese, não haverá preponderância, mas 

insuficiência probatória.  

Deste modo, parece claro que a limitação pertinente ao standard probatório 

consistente na preponderância ou prevalência da prova diz respeito à formação do 

convencimento do juiz. Ao se estabelecer tal modelo de constatação, cria-se um grau de 

convencimento mínimo para que o juiz considere a existência ou inexistência de 

determinado fato. Abaixo dele, não poderá o juiz amparar-se nos conjunto probatório, 

tendo que se socorrer das regras atinentes à distribuição do ônus da prova.  

No momento da aplicação, ao julgamento fático, destas regras distributivas do 

ônus da prova, opera uma limitação não mais incidente sobre a convicção do juiz, mas 

sobre a falta dela. As regras de distribuição do ônus da prova são, portanto, limitações ao 
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julgamento das questões fáticas que não incidem sobre a persuasão racional. Quando se 

as aplica, não há persuasão do juiz, mas aplicação do critério legal.1067 

De outra face, a fixação de modelos de constatação (standards) é limitação 

que incide sobre o julgamento das questões fáticas e, também, sobre o convencimento do 

juiz, na medida em que estabelece um padrão mínimo para a formação deste 

convencimento.1068 Diversamente das regras sobre o ônus da prova, os modelos de 

constatação imprescindem da persuasão racional do juiz. 

Assim, ainda que o padrão de constatação exigido seja baseado – como é, via 

de regra, no processo civil – , na preponderância, terá havido convicção judicial, 

amparada no princípio da persuasão racional.  

Gerhard Walter anota que a livre convicção não depende sempre do mesmo 

modelo de constatação. E, neste particular, o processo civil se mostra inclinado a certos 

raciocínios que levam a permitir a constatação de um fato pelo só convencimento de que 

este fato é preponderantemente provável, enquanto que o processo penal não admite tal 

padrão, porque ofenderia o in dubio pro reo.1069 

Desta forma, sem a pretensão de estabelecer padrões numericamente 

formalizados, o nível da preponderância de prova parece funcionar de maneira genérica 

para o processo civil, sendo possível ao juiz escolher a tese prevalente, ainda que 

suscetível de objeções. Basta que tais objeções sejam insuficientes para suplantar a tese 

escolhida. 

                                                
1067 Neste sentido, o próprio Salvatore Patti (Libero convencimento e valutazione delle prove, op. cit., pp. 
495-496) assevera que a regra sobre o ônus da prova obedece à mesma lógica das regras de prova legal, que 
é o princípio segundo o qual se deve controlar o arbítrio do juiz e buscar uma solução que aplaque os 
anseios de litigiosidade das partes. Esta regra se baseia, em geral, na ideia objetiva do provável e do 
normal, a partir da afirmação de que as alterações à normalidade não podem ser presumidas, devendo ser 
provadas, o que, como se sabe, nem sempre é uma consideração válida. Não por outra razão, afloram 
teorias sobre a distribuição do ônus da prova. 
1068 Neste sentido, William Trickett (Preponderance of evidence and reasonable doubt. The forum, vol. X, 
p. 77, 1905-6), para quem o direito deve ser assegurar o acertamento dos fatos à luz dos resultados obtidos 
objetivamente, em virtude de uma percepção de preponderância da prova, consistente com aquilo em que se 
crê. Noutros termos, a percepção dos elementos probatórios deve ser hábil a formar a convicção do juiz na 
preponderância (e não na insuficiência) da prova de um fato. Assim, também, Taruffo (Rethinking the 
standards of proof. The american journal of comparative law. Vol. 51, nº. 3, 2003, pp. 673), explicando 
que as regras sobre o ônus da prova devem ser aplicadas apenas quando um fato não tenha sido provado, ou 
quando a prova seja tão frágil que não o fato não possa ser considerado verdadeiro. De forma análoga: 
KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário, op. cit., p. 37, nota de rodapé nº 56; 
MIRANDA NETTO, Fernando Gama de. Ônus da prova no direito processual público. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009, p. 153 (“Pode-se definir o estândar da prova como o coeficiente da prova ou nível de 
evidência necessário para convencer o magistrado da veracidade dos fatos” - itálico acrescido).  
1069 Libre apreciación de la prueba, op. cit., p. 98.  
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Nada obstante a ausência de previsão legal dos modelos de constatação no 

Brasil, a jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

corrobora esta ilação, influenciada pelos ensinamentos de Danilo Knijnik.1070  

Um aspecto digno de nota consiste em que, no modelo da preponderância, 

típico do processo civil, o quantum probatório exigido é idêntico para o autor e para o 

réu.1071 Desta forma, o grau de constatação exigido para a prova do fato constitutivo é 

idêntico àquele necessário para a sua contraprova, o mesmo ocorrendo com a defesa 

material indireta (fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor).  

                                                
1070 “(...) Modelo de constatação fática da preponderância das provas: no âmbito do processo civil, a 
chamada dúvida razoável não acarreta, por si só, a improcedência da pretensão. O modelo de constatação 
fática segundo o qual uma dúvida razoável é necessária para uma absolvição não se aplica aos assuntos 
não-penais, devendo o julgamento das demandas cíveis ocorrer em favor da parte cuja versão for amparada 
pelas provas preponderantes. (...) Dinâmica do evento danoso: preponderância das provas a amparar a 
versão autoral, no sentido de que a viatura policial (motocicleta) foi indevidamente tocada, no seu pneu 
traseiro, pelo automóvel do réu, que se deslocava pela via perpendicular, o que levou ao desequilíbrio e à 
conseqüente queda do seu condutor. (...) O autor trouxe aos autos os depoimentos de dois policiais 
militares, sendo um deles o próprio condutor da motocicleta danificada, além da prova documental, 
extraída do inquérito administrativo, na qual consta o depoimento da testemunha não localizada para depor 
em juízo. Não que a prova documental trasladada do procedimento administrativo tenha o condão de 
sobrepor-se ou mesmo de equivaler à prova que poderia ser obtida a partir do testemunho em juízo; 
todavia, no caso em pauta, referida documentação está coerente com o conjunto fático-probatório 
construído nestes autos, ao que acrescento que o réu, em momento algum, apresentou provas a amparar sua 
versão para os fatos, ônus que sobre si recaía, por força do art. 333, II, do Código de Processo Civil. Assim, 
da análise conglobante das provas trazidas a estes autos, tenho como preponderantes aquelas que amparam 
a versão autoral, merecendo ser acolhida a pretensão do apelante.” (TJRS, 12ª Câmara Cível, Apel. Cível nº 
70043053453, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 6.12.2012, DJ 10.12.2012, disponível em 
http://www.tjrs.jus.br, acesso em 26.12.2012 - no inteiro teor do acórdão há, inclusive, alusão às provas que 
não foram produzidas devido à ausência de localização de testemunhas, justificando a aplicação da tese da 
preponderância). No mesmo sentido, também em ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito: 
“1. Preponderância das provas: aplica-se ao caso o modelo de constatação dos fatos da preponderância das 
provas. Provas preponderantes em favor da versão autoral, em detrimento da narrativa defensiva. 2. 
Princípio da imediação ou da imediatidade do Magistrado na valoração da prova: manutenção do juízo de 
preponderância da prova produzida pela parte autora, em homenagem ao princípio da imediatidade do 
Julgador ‘a quo’, na valoração da prova, com a qual o Magistrado teve contato direto, no momento de sua 
produção (...)” . (TJRS, 12ª Câmara Cível, Apel. Cível nº 70038120291, Rel.: Umberto Guaspari Sudbrack, 
j. 6.12.2012, DJ 10.12.2012, disponível em http://www.tjrs.jus.br, acesso em 26.12.2012 - neste caso, 
manteve-se a sentença fundada no depoimento de apenas uma testemunha, sem depoimentos contraditórios; 
asseverou-se, ademais, que as teses das partes foram oferecidas em pé de igualdade). Há, ainda, diversos 
outros acórdãos proferidos por este Tribunal, com alusão ao modelo da preponderância em ações de 
responsabilidade civil. 
1071 KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário, op. cit., p. 38. Abordando a questão 
sob a luz dos reflexos sobre a distribuição do ônus da prova, Paolo Tonini (A prova no processo penal 
italiano, op. cit., pp. 68-69): “O quantum de prova [no processo civil] é idêntico para o requerente e para o 
requerido. O requerente deve provar os fatos constitutivos do seu direito para eliminar a dúvida do juiz (...). 
A insuficiência ou contraditoriedade da prova por ele fornecida (por exemplo, sobre a existência de um 
crédito), é equiparada à inexistência de prova e faz com que o juiz indefira o pedido. Da mesma forma 
ocorre quando o ônus da prova compete ao requerido. (...) Aquele que arguiu a ineficácia (dos fatos 
constitutivos do direito) ou então arguiu a modificação ou a extinção do direito, deve provar os fatos sobre 
os quais se fundamenta a alegação. Isso significa que a insuficiência ou a contraditoriedade da prova dos 
fatos impeditivos ou extintivos equivale juridicamente à ausência de prova; pairando a dúvida, o juiz rejeita 
a alegação. Esta norma justifica-se em razão da equivalência substancial dos direitos discutidos no processo 
civil.” 
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Deste aspecto não olvidou a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, em acórdão que acolheu a tese – mais provável – do réu, consubstanciada 

no fato exclusivo da vítima de um evento sujeito à responsabilização objetiva.1072 Este 

acórdão, além de explicitar, na ementa, a igualdade de condições das partes, mediante a 

exigência de um quantum probatório idêntico para o autor e para o réu,1073 teve o mérito, 

como os demais julgados citados nas notas precedentes, de explicitar o módulo de 

constatação aplicável ao caso. Ainda, da fundamentação do julgado extrai-se claramente 

a preocupação com a especificação dos elementos probatórios valorados em primeiro 

grau,1074 sem olvidar aqueles que poderiam conduzir à tese contrária à acolhida.1075 E a 

justificativa no acolhimento da versão do réu consistiu, claramente, na preponderância 

desta, nada obstante as provas contrárias. Estas últimas, segundo o relator, eram 

depoimentos imprecisos, com narrativas destoantes das fotografias do local,1076 ou que 

                                                
1072 “ (...) 1. Preponderância das provas: as demandas relativas a acidente de trânsito devem ser julgadas 
com base na prova quanto aos fatos que deram causa ao sinistro, a teor do modelo de constatação da 
‘preponderância da prova’, conforme o sistema de responsabilidade civil aplicado à espécie. Caso que 
reclama a aplicação da responsabilidade civil objetiva, sendo irrelevante que a vítima não seja usuária do 
serviço público desempenhado. 2. ‘Quantum’ de prova: o ‘quantum’ de prova é idêntico para o autor e para 
o réu. Prevalência das provas em favor da tese defensiva, no sentido de que a colisão ocorreu na mão de 
direção do ônibus, tendo este recebido o impacto do automóvel, após o motorista ter perdido o controle do 
veículo em uma curva. Apelos providos, por maioria.” (TJRJ, 12ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 
70038815072, Rel. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 27.9.2012, DJ 18.10.2012, disponível em 
http://www.tjrs.jus.br, acesso em 26.12.2012). 
1073 “A culpa da vítima, no caso em pauta, reclama produção de prova, nos termos do art. 333, II, do Código 
de Processo Civil, porquanto a promoção de arquivamento do inquérito policial, pelo Ministério Público, 
acolhida pelo Juízo Criminal não faz coisa julgada na esfera cível, uma vez que não restou configurada 
qualquer das hipóteses legais (arts. 65 a 67 do Código de Processo Penal).” (Extrato do voto do relator no 
seguinte julgado: TJRJ, 12ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 70038815072, Rel. Umberto Guaspari 
Sudbrack, j. 27.9.2012, DJ 18.10.2012, disponível em http://www.tjrs.jus.br, acesso em 26.12.2012). 
1074 Quanto às provas favoráveis à tese do réu, acolhida na sentença e confirmada na apelação: “O boletim 
de ocorrência policial assim descreveu o sinistro: (...) ‘conforme declarações do condutor do V2 (ônibus) e 
vestígios no local, o V1 (automóvel), ao sair da curva em alta velocidade, invadiu a pista do V2 (ônibus), 
contramão, chocando-se frontalmente contra o mesmo’. Verificada a cartela do ônibus M. Benz, na ocasião, 
feita sua apreensão, foi constatada a velocidade de 40 km/h, velocidade permitida para o local de 60 km/h. 
Foi verificado que o PPI foi na mão de direção do coletivo. (fl. 73) Tal descrição, embora tenha tomado por 
base apenas o depoimento do condutor do coletivo (inclusive porque o condutor da VW/Quantum restou, 
lamentavelmente, falecido no local), foi elaborada, também, conforme vestígios no local, apresentando-se 
compatível com as fotografias obtidas no campo dos acontecimentos, inclusive antes de terem sido 
removidos os veículos de sua posição final.As fotografias das fls. 173/181 demonstram, de maneira segura, 
que o impacto ocorreu na mão de direção do ônibus, tendo sido o coletivo colhido pelo automóvel, e não o 
contrário. A violência do choque, a ponto de entortar a ponta do semi-eixo do ônibus, permite concluir pela 
velocidade excessiva empregada pelo condutor do VW/Quantum, o que corrobora as observações extraídas 
pela Polícia Rodoviária Federal, no local dos fatos.” 
1075 As provas que possivelmente amparavam a tese autoral eram as orais, descritas nas notas subsequentes. 
1076 “A prova oral, do mesmo modo, não ampara a versão autoral. [R.A.C.], irmão da vítima, que se 
encontrava de carona no automóvel, refere que foi o ônibus que invadiu a semipista do automóvel; contudo, 
tal depoimento apresenta impreciso, na medida em que o informante declara que o impacto ocorreu em 
uma reta e que o coletivo bateu contra a lateral do automóvel, não pegou frontal, frontal, o que é 
desautorizado pela prova fotográfica, bem como pelas demais provas documentais produzidas na esfera 
criminal (fl. 473). Ademais, referido informante noticia, em seu depoimento, que, momentos antes do 
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não pareciam lógicas, porque em conflito com as demais provas e com máximas da 

experiência.1077 

Nota-se, da análise das diversas situações em que se aplique o critério da 

preponderância, que esta é embasada num parâmetro racional, precisamente por ser 

relativa, dado que consiste unicamente em individualizar a alternativa mais fundamentada 

em uma situação em que há distintas hipóteses incompatíveis entre si.1078 

Naturalmente, o problema não se apresenta quando as provas dos autos 

apontam para a confirmação, em grau aceitável, de uma única hipótese.  

Por outro lado, mesmo na situação das hipóteses incompatíveis entre si, o 

ideal é que a hipótese eleita tenha um grau de confirmação muito superior às demais, e 

também muito superior àquele que, qualitativamente, seria considerado aceitável para 

afastar eventuais dúvidas.1079 Por isto, diante da proposição de provas tendentes a 

alcançar um grau de confirmação superior ao da preponderância, não deve o juiz 

contentar-se com a o atendimento do padrão minimamente desejável. O grau de 

confirmação pode e deve ser superior ao mínimo, porquanto este é apenas o bastante para 

a alcançar a verdade possível, revelando-se insuficiente se, diante das circunstâncias do 

caso, a verdade poderia ter sido alcançada com um nível de constatação mais elevado. 

Em outras palavras, o nível de constatação da preponderância é o mínimo 

desejável para o atendimento aos desígnios de justiça da decisão. Mas, justamente porque 

a fixação do standard probatório é fundamentada na distribuição de possíveis erros, seu 

atendimento, puro e simples, não corresponde a uma situação ideal. Corresponde, isto 

sim, a uma situação em que a verdade foi alcançada, dentro das possibilidades do caso e 

dos parâmetros ditados processo civil na tentativa de se evitarem erros fáticos na decisão.  

                                                                                                                                            
impacto, automóvel conduzido pelo filho dos autores havia procedido à ultrapassagem de um caminhão, o 
que reforça a versão de excesso de velocidade empregado no VW/Quantum (fl. 477).” (idem ibidem - 
itálicos acrescidos). 
1077 “Já [AC], o outro caroneiro do automóvel, contradizendo a versão do seu amigo, disse que o acidente 
ocorreu numa curva (fl. 484). [AAM], embora ouvido sob compromisso, deve ter seu depoimento analisado 
com reservas (fl. 492). Isso porque, em seu depoimento, alega que vinha logo atrás VW/Quantum e que, 
quando chegou ao local, o ônibus estava estacionado. Precisamente, se o depoente realmente estava logo 
atrás do automóvel, mais ou menos uns cinqüenta metros atrás, não parece lógico, que, ao parar o veículo 
no local do sinistro, fosse encontrar os veículos acidentados em posições distintas daquelas retratadas nas 
fls. 173/181.” (idem ibidem - itálicos acrescidos). 
1078 TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos, op. cit., Capítulo IV, item 4.2, p. 299. 
1079 Por isto, diante da proposição, pelas partes, de provas tendentes a alcançar um grau de confirmação 
superior ao da preponderância, não deve o juiz contentar-se com a o atendimento do padrão minimamente 
desejável. O grau de confirmação pode e deve ser superior ao mínimo, porquanto este é apenas o bastante 
para a alcançar a verdade possível, revelando-se insuficiente se, diante das circunstâncias do caso, a 
verdade poderia ter sido alcançada com um nível de constatação mais elevado. 
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Por tais razões, não é demais anotar que o critério da preponderância é 

residual, por se referir ao requisito mínimo à formação do convencimento no juízo cível. 

Sob a ótica dos objetivos do processo, porém, o ideal sempre será a diminuição da 

margem de erro. Contudo, o reconhecimento da falibilidade humana e diversos outros 

fatores conduzem à fixação do módulo de constatação que, como se sabe, não pretende 

eliminar completamente a incerteza, mas está, de qualquer forma, relacionado à 

suficiência probatória de determinada tese fática.1080 

Inobservado este parâmetro mínimo, aplica-se um critério ainda mais 

residual, consistente na regra de distribuição do ônus da prova. Esta é destinada às 

situações em que: a) a verdade de uma proposição não é confirmada ou é confirmada de 

forma insuficiente, insatisfatória pelos elementos dos autos e, ao mesmo tempo, b) a 

comprovação da falsidade desta mesma proposição também não é confirmada, ou é 

confirmada de maneira débil.1081  

Nestes casos, a distribuição de riscos estará embasada no critério legal que, 

via de regra, estabelece, estaticamente, uma relação do ônus da prova com a posição 

processual das partes e a classificação do fato a se provar. Tal distribuição tem como 

pressuposto fundamental o princípio da igualdade entre as partes, valendo-se de critérios 

como o interesse na prova de um fato e a normalidade das circunstâncias1082 para 

estabelecer sobre quem deve recair a consequência negativa da prova insuficiente ou 

deficiente. 

É certo que o pressuposto da igualdade inicial entre as partes pode ser 

desfeito ou desmentido, a partir de presunções iuris tantum, que redistribuem ou reforçam 

o ônus da prova, bem como a partir de regras de alteração casuística da distribuição 

                                                
1080 No sentido de que nenhum módulo pretende eliminar completamente a incerteza: LAUDAN, Larry. Por 
qué un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no es un estándar, op. cit., p. 110. 
1081 TARUFFO, Michele. La valutazione delle prove. In: id. La prova nel processo civile, op. cit., Capítulo 
IV, pp. 235. Deve-se sublinhar que, como explica, em outra obra, o próprio autor, a situação de não 
confirmação de um fato mediante produção de prova não acarreta a inexistência do fato. A situação de falta 
de provas é uma situação de ignorância; portanto, a falta de confirmação de uma hipótese não equivale à 
prova da inexistência dela. As regras de distribuição do ônus da prova são, sob esta ótica, fundadas em 
razões jurídicas, e não lógicas (La prueba de los hechos, op. cit., Capítulo IV, item 1.1, pp. 246-248). 
1082 Eis o raciocínio de Malatesta (A lógica das provas em matéria criminal, op. cit., Volume I, Segunda 
Parte, Capítulo IV, pp. 136 e ss.): O ônus da prova tem fundamento em presunções, em máximas da 
experiência. A “presunção-mãe” consiste no princípio “supremo e ontológico” de que o ordinário se 
presume; “se o ordinário se presume, o extraordinário se prova” (op. cit., p. 137). O segundo princípio é o 
princípio “lógico” da maior facilidade de provar as afirmações positivas, entendidas como negativas apenas 
as negativas classificadas como substanciais (op. cit., pp. 138-141). O princípio ontológico sempre tem 
precedência sobre o lógico (op. cit., p. 142).  
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estaticamente prevista na lei.1083 Mas isto não altera, em termos gerais, a premissa 

fundamental de que a relação processual civil é, no mais das vezes, estruturalmente 

paritária. É o que se pode extrair das palavras de Taruffo:  

                                                
1083 Referimo-nos à teoria das cargas dinâmicas probatórias, sistematizada pelo argentino Jorge W. Peyrano 
e fundamentada: a) no princípio da isonomia material no processo (paridade de armas); b) no critério da 
maior facilidade na produção da prova. A desigualdade – e, sobretudo, a desigualdade do ponto de vista 
probatório –, verificada no caso concreto, é pressuposto para a sua aplicação. Como explica Inês Lépori 
White, muitas vezes, este ideal de igualdade não se alcança quando as partes que são beneficiadas por ele 
não se encontram em igualdade de condições (WHITE, Inés Lépori. Cargas probatorias dinámicas. In: 
PEYRANO, Jorge W. (diretor) e WHITE, Inés Lépori (Coordinadora). Cargas probatorias dinámicas. 
Buenos Aires/ Santa Fé: Rubinzal-Culzoni, 2004, p. 65). Por isso, a aplicação da doutrina em exame 
pressupõe uma situação de desigualdade, na qual uma parte se posicione com dominante poder de 
apresentação de provas frente a outra que, sendo inferior, está impedida de produzi-la (BARBERIO, Sergio 
José. Cargas probatorias dinámicas ¿Qué debe probar el que no puede probar?. In: PEYRANO, Jorge W. 
(diretor) e WHITE, Inés Lépori (Coordinadora). Cargas probatorias dinámicas, op. cit., p. 105). Esta é 
uma teoria excepcional e residual (PEYRANO, Jorge W.. La doctrina de las cargas probatorias dinâmicas y 
la maquina de impedir en material jurídica. Cargas probatorias dinámicas, op. cit., p. 87), pela qual os 
ônus são atribuídos de forma concreta, conforme as características do caso. Ela ressalva a regra geral para 
flexibilizar, em hipóteses específicas, a distribuição estática, abstratamente prevista na lei. Por sua 
dinamicidade, tal teoria possibilita alterações que garantem a efetiva igualdade material no processo. 
Consoante explica Knijnik (A prova nos juízos cível, penal e tributário, op. cit., pp. 178-179): “O ônus 
estático e dinâmico parecem representar dois pontos de partida diversos, ao mesmo tempo válidos, na 
distribuição da prova. No primeiro, o critério é a natureza do fato a ser provado (constitutivo, modificativo, 
impeditivo ou extintivo), a despeito de quem se encontre em melhores condições de fazê-lo; no segundo, as 
possibilidades de acesso às provas relevantes ou algum comportamento que tenha inviabilizado a prova 
pela parte onerada. Contudo, a ideia de um ônus dinâmico não afasta, de per si, as regras legais a esse 
respeito fixadas pelo legislador: ao contrário, persistiria o enfoque estático, devendo os sujeitos 
processuais, na generalidade dos casos, examinar a sintaxe das normas e a natureza dos fatos alegados 
segundo sua posição funcional. A invocação do ônus dinâmico entraria em jogo quando a aplicação 
daquelas regras iniciais conduzisse a uma probatio diabolica, vindo a inutilizar a ação judiciária e o acesso 
útil ao Estado-jurisdição.” 
No direito brasileiro, esta teoria já foi aplicada pela jurisprudência (cf., STJ, 4ª Turma, Resp 69.309/SC, 
Rel. Min Ruy Rosado de Aguiar, j. 18.6.1996, DJ 26.8.1996, disponível em http://www.stj.jus.br, acesso 
em 12.12.2012, além de ser defendida, à luz dos princípios constitucionais, em sede de qualquer processo 
civil (neste sentido, exemplificativamente: GODINHO, Robson Renault, A distribuição do ônus da prova 
e a Constituição. In: ASSUMPÇÃO, Daniel (coord). Provas. Aspectos atuais do direito probatório. Rio 
de Janeiro/São Paulo: Gen-Forense/Método, 2009, pp. 289-310; GRECO, Leonardo. Instituições de 
processo civil. Processo de conhecimento. Volume II: Processo de conhecimento. 2ª ed., op. cit., p. 
132). Também se pode defender que uma interpretação teleológica do disposto no art. 333, parágrafo único 
do Código de Processo Civil estaria a autorizar a flexibilização judicial do ônus da prova. Caso venha a ser 
aprovado o Projeto de Novo Código de Processo Civil, em trâmite perante a Câmara dos Deputados, haverá 
norma expressa consagrando esta teoria (art. 381, §1º, do PL 8.046/2010, na redação sugerida por 
Comissão Especial em setembro de 2012, verbis: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades 
da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do 
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova contrária, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 
diverso, desde que o faça por decisão fundamentada. Neste caso, o juiz deverá dar à parte a oportunidade de 
se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.  
Trata-se, ainda, da teoria que inspira o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 
Consumidor. 
Noutros ordenamentos, como o português (arts. 344, parágrafo 2º, do Código Civil e 519, parágrafo 2º, do 
Código de Processo Civil, respectivamente), o descumprimento do princípio da colaboração é referido 
expressamente como justificativa para a inversão do ônus da prova. Entre nós, sem embargo da ausência de 
previsão legal, é possível extrair tal possibilidade da infração a este dever que resulte em desequilíbrio 
probatório. Deste modo, a inversão seria ditada, em última análise, pelo fundamento da teoria das cargas 
dinâmicas, que é a igualdade entre as partes. Cf., de modo análogo, TJSP, Apel. 9144277-
49.2006.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ligia Araújo Bisogni, j. 25.7.2007, disponível 
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“(…) Um ponto que merece ser sublinhado é que no processo civil não 
existe o desequilíbrio estrutural que - sob a ótica das cargas probatórias 
- caracteriza o processo penal. Não há, com efeito, nenhuma presunção 
‘sistemática’ a favor do autor ou do réu: existem - como é sabido - 
muitas presunções legais relativas que têm a função de modificar a 
incidência das cargas probatórias, porém estas afetam à regulação da 
relação substancial mais que à do processo, portanto, não favorecem ao 
autor ‘enquanto tal’ ou ao demandado ‘enquanto tal’. Poderia dizer-se 
que estas presunções possuem unicamente efeitos casuais e 
equitativamente distribuídos entre os sujeitos e as relações privadas, não 
estando estruturalmente vinculadas ao contexto do processo civil.” 1084  

Outra especificidade da distribuição do ônus da prova no processo civil 

consiste na possibilidade de as partes disporem sobre as regras de caráter geral 

legalmente impostas, o que pode ocorrer de forma expressa – como autoriza, entre nós, o 

parágrafo único do art. 333 do Código de Processo Civil – ou implícita, a partir da adoção 

de certos comportamentos processuais que geram presunções em favor de uma das partes 

– veja-se, a propósito, o que já foi dito acerca do comportamento processual das partes no 

processo civil, sem embargo da possibilidade de o comportamento extraprocessual destas 

refletir alguma espécie de convenção probatória.1085  

Deve-se esclarecer, outrossim, que a distribuição paritária do ônus da prova e 

do quantum suficiente para a formação do convencimento judicial são características que 

                                                                                                                                            
em http://www.tjsp.jus.br, acesso em 6.1.2013, caso em que o Tribunal de Justiça considerou incabível a 
inversão do ônus da prova, no momento da sentença, porque o favorecido pela medida já havia, em 
momento anterior, ocasionado a perda da prova pelo não recolhimento dos honorários relativos à perícia já 
deferida. 
1084 Tres observaciones sobre ‘por qué un estándar de prueba subjetivo no es un estándar’, de Larry Laudan, 
op. cit., p. 118. No original: “(...) Un punto que merece ser subrayado es que en el proceso civil no existe el 
desequilibrio estructural que - bajo la óptica de las cargas probatorias - caracteriza o proceso penal. No hay, 
en efecto, ninguna presunción ‘sistemática’ a favor del actor o del demandado: existen - como es sabido - 
muchas presunciones legales relativas que tienen la función de modificar la ubicación de las cargas 
probatorias, pero éstas afectan a la regulación de la relación sustancial más que a la del proceso y, por 
tanto, no favorecen al actor ‘en cuanto tal’ o al demandado ‘en cuanto tal’. Podría decirse que esas 
presunciones producen únicamente efectos casuales y equitativamente distribuidos entre los sujetos de las 
relaciones privadas, no estando estructuralmente vinculadas al contexto del proceso civil.” 
1085 Item 5.1.1, letra “a”, supra. Ainda, sobre a possibilidade de valoração do comportamento das partes 
para efeito de se estabelecerem presunções ou de se inverter o ônus da prova, cf., VERDE, Giovanni. 
L’inversioni degli oneri probatori nel processo. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. Ano 
XLVI, nº 3. Milano: Giuffrè, 1992, pp. 715-731, onde se realçam as limitações impostas pelo princípio 
dispositivo ao livre convencimento do juiz, nas causas civis de natureza disponível. Acerca das convenções 
probatórias no processo civil, vide: GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual. Primeiras 
reflexões. Revista eletrônica de direito processual. 1ª edição. Outubro/Dezembro de 2007, disponível em 
http://www.redp.com.br, acesso em 6.1.2013, pp. 22-24; MOREIRA, José Carlos Barbosa. Convenções das 
partes em matéria processual. Temas de direito processual. Terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984, pp. 
87-98. 
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podem ceder diante da modificação dos princípios e valores que orientam sua 

observância.1086  

Neste sentido, parece necessário distinguir duas espécies de situações em que 

se verifica uma ruptura com os padrões genéricos das limitações ao julgamento de 

matéria fática civil. Primeiramente, observam-se hipóteses em que a relevância do bem 

jurídico autoriza a modificação do standard probatório baseado na prova prevalecente. 

Por segundo, pode o operador se deparar com situações em que à relevância do bem 

jurídico agregam-se características singulares da relação processual, a ponto de autorizar 

não apenas a modificação do quantum de prova exigido, mas, também, a distribuição 

disforme e desigual deste quantum, bem como do ônus da prova. 

Como casos ilustrativos da primeira hipótese podem-se citar pretensões que 

envolvam bens jurídicos muito relevantes, relativos ao interesse público, à aplicação de 

sanções meramente patrimoniais ou a questões de estado e de família que representem 

sérios riscos a direitos fundamentais. Em tais situações, a sentença de mérito dependerá 

da observância de um modelo de constatação mais elevado (no direito norteamericano, 

denominado clear and convincing evidence –  prova clara e convincente), porque, frente 

ao risco de se romper com valores prestigiados no direito material e com o próprio padrão 

de normalidade, faz-se razoável esta exigência superior.  

Assim, por exemplo, a destituição ou suspensão do pátrio poder de um dos 

genitores depende de prova inequívoca do descumprimento dos deveres que lhe são 

atribuídos por lei (a partir, por exemplo, da demonstração se ser a residência materna 

inapropriada para o desenvolvimento da criança). Isto se justifica diante do interesse do 

menor na manutenção de sua estrutura familiar, salvo em hipóteses extremas. Porém, a 

partir do momento que se comprova, de forma clara e convincente, a hipótese 

excepcional de descumprimento do dever do progenitor, a demonstração das exceções 

substanciais indiretas (v.g., no exemplo do lar inapropriado, a justificativa pela ausência 

de pagamento de pensão alimentícia por parte do genitor) deverá ser feita com 

observância de um módulo de constatação idêntico ao exigido para a prova do fato 

constitutivo - i.e., os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos deverão ser provados 
                                                
1086 E assim é porque, como se observou quando do estudo da doutrina da prioridade local (Capítulo I, item 
1.1, supra), a compartimentalização do estudo do direito só se justifica na medida em que determinada por 
valores específicos; modificados os valores subjacentes à determinada situação, é possível que se 
identifique uma correlata mudança na compreensão do direito. Por isto, como será visto na sequência, a 
estrutura da relação processual pode guardar peculiaridades tais que viabilize, no processo civil, a 
incidência de critérios de julgamento equiparáveis àqueles utilizados no processo penal. 
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de forma igualmente clara e convincente. Da mesma forma, o quantum de prova exigido 

para desmentir a hipótese fática suficientemente comprovada será equivalente àquele 

necessário para esta prova.1087 

Como se vê, quando o fator que motiva a alteração dos critérios de 

julgamento é apenas a relevância do bem jurídico, parece razoável entender que a 

alteração do quantum probatório mínimo não deva modificar a distribuição igualitária do 

ônus da prova. 

Quando, de outro turno, além da relevância do bem jurídico em jogo, há 

peculiaridades tais na relação jurídica processual que determinem imperativamente o seu 

reequilíbrio, observa-se uma necessidade de alteração não apenas do grau de confirmação 

exigido para a prova, mas também na própria forma igualitária de distribuição do ônus 

probatório.  

Para que se possa cogitar da distribuição desigual do ônus probatório, é 

preciso que o demandado se encontre sujeito a atos análogos à sanção penal. Ainda, é 

necessário que se verifique a superioridade do autor da ação, seja ele o Estado, o 

Ministério Público ou qualquer legitimado em condições de exigir processualmente a 

punição do réu. Nestes casos, a incidência dos princípios afetos ao processo extrapenal 

sancionatório deveria ter o efeito de modificar distribuição – em geral equânime – do 

ônus da prova, de modo a propiciar a igualdade material entre as partes. Também deveria 

ser modificado o quantum de prova exigido, que passaria a ser muito mais elevado para a 

prova da hipótese da parte autora do que para a negativa do réu, tendo em vista a 

necessária incidência do princípio da presunção de inocência nos processos extrapenais 

punitivos. 
                                                
1087 De forma análoga ao exemplo fornecido, a prova da propriedade por quem não detém a posse deve ser 
clara e convincente, devido à própria função social deste direito real, que termina por estabelecer uma 
presunção em favor de quem esteja na posse: “Presume-se a propriedade de coisa móvel em favor de quem 
esteja em sua posse, eis que a mesma se transmite pela tradição. Incumbe a quem se afirma proprietário, 
mas sem posse da coisa, o ônus de fazer prova clara e convincente de sua condição de dono. Não o 
conseguindo, decairá da ação que, para tanto, tiver proposto. Ação de Busca e apreensão, com invocação do 
art. 524 do Código Civil, julgada improcedente em Juízo de primeiro grau. Sentença que se confirma”. 
(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 598014835, Rel. Des. Osvaldo Stefanello, j. 07/04/1999, 
disponível em http://www.tjrs.jus.br, acesso em 12.12.2012). Como consequência da elevação do módulo 
de prova em decorrência da superioridade do bem jurídico que é objeto de debate, pode-se cogitar da maior 
possibilidade de que este não seja alcançado e que, com isso, se faça aplicável a regra subsidiária de 
julgamento, pertinente à distribuição do ônus da prova. Ressalta, neste ponto, o objetivo do ordenamento 
processual de, a partir de critérios como a normalidade e a proteção de determinadas situações de fato, 
manter o status quo, privilegiando valores preconizados pela lei material (neste sentido: PATTI, Salvatore. 
Le prove, op. cit., pp. 134 e ss.). Por outro lado, deve-se ponderar que é justamente a relevância do bem 
jurídico o fator que aumentará o interesse do autor e do réu na prova e contraprova dos fatos, no intuito de 
evitar que o julgamento seja guiado pelo critério residual do ônus da prova. 
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Com efeito, já foi assinalado neste trabalho1088 que os processos civis de 

índole punitiva se aproximam, em termos principiológicos, do processo penal, merecendo 

a situação do réu um tratamento protetivo, análogo àquele destinado ao acusado criminal. 

Assim, nas ações de improbidade que possam redundar em sanções graves, 

de feição nitidamente penal, deveria ser aplicado princípio da presunção de inocência,1089 

com todos os seus desdobramentos. Isso acarreta a atribuição ao acusado do ônus de 

comprovar a tese fática além de qualquer dúvida razoável,1090 nada incumbindo ao réu 

demonstrar, na medida em que o benefício da dúvida (in dubio pro reo) o favorece. 

Embora este entendimento não esteja suficientemente consolidado na 

jurisprudência,1091 afigura-se o que mais se compatibiliza com a visão garantista do 

processo. Sendo a relação jurídica processual estruturalmente diversa num processo não 

penal de índole punitiva, e tendo em vista a possível submissão do réu a sanções de 

natureza penal, faz-se imperiosa a aplicação da regra de juízo decorrente da presunção da 

inocência, traduzida no in dubio pro reo.  

Por fim, extrai-se, das duas situações excepcionais descritas, que o critério 

relevância do bem jurídico, isoladamente considerado, pode determinar a elevação do 

modelo de constatação exigido para a prova de determinado fato, mas não atrai a 

incidência de princípios típicos do direito processual penal. A relação processual é 

considerada paritária - ou se pode ser equilibrada pelos expedientes do direito processual 

civil1092 - , e a distribuição do ônus da prova permanece equilibrada. Apenas quando a 

relevância do bem jurídico está associada a outros critérios, determinados pelo exercício 

do poder punitivo do Estado, observa-se o desequilíbrio na estrutura da relação 

                                                
1088 Cf. item 6.1.5. 
1089 Em conformidade com o texto: “a simples possibilidade de suspensão de direitos políticos, ou a perda 
da função pública, isoladamente consideradas, seriam suficientes para demonstrar que não se trata de uma 
ação qualquer, as de uma ‘ação civil’ de forte conteúdo penal, com incontestáveis aspectos políticos.” 
(MENDES, Gilmar Ferreira e WALD, Arnoldo. Competência para julgar ação de improbidade 
administrativa. Revista de Informação Legislativa. n.º 138. abr./jun. 1998, p. 214). 
1090 Neste sentido, o entendimento de Danilo Knijnik (A prova nos juízos cível, penal e tributário, op. 
cit., pp. 167-169), segundo o qual, nas ações que objetivem a aplicação de sanções semelhantes às penais, 
como a perda de função pública e a suspensão dos direitos políticos, deve-se aplicar o padrão de 
constatação inerente ao processo criminal, ou seja, a prova além da dúvida razoável. Já naquelas hipóteses 
em que a sanção seja grave, mas tenha natureza somente pecuniária (perda de bens e valores acrescidos 
ilicitamente, ressarcimento integral do dano etc.), seria suficiente o modelo de constatação pertinente à 
prova clara e convincente. 
1091 Como se demonstrou no item 6.1.5, supra, conquanto se possam extrair julgados em contrário. No 
sentido da aplicação do standard pertinente à prova clara e convincente às ações de improbidade: TJRS, 
22ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 70037052966, Rel. Des. Mara Larsen Chechi, j. 9.12.2010, disponível 
em http://www.tjrs.jus.br, acesso em 15.12.2012. 
1092 Referimo-nos às inversões do ônus da prova e à utilização de presunções.  
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processual que é peculiar ao processo criminal. Neste caso, não só o quantum de prova é 

elevado, como também se atribui unilateralmente o ônus da prova àquele que pretende 

submeter o réu a uma sanção com feição nitidamente penal. Os valores resguardados na 

última hipótese extravasam a igualdade entre as partes, dizendo respeito ao reequilíbrio 

da relação processual e à proteção da inocência do réu. 

 
9.3. Fundamentos da distribuição do risco de erros no processo penal 

 
A distribuição do risco de erros no processo penal está fundamentada, 

sobretudo, na necessidade de se harmonizarem os valores em jogo neste âmbito. Federico 

Stella destaca a importância do equilíbrio entre liberdade e segurança, realçando que nem 

a crise mundial da civilização tecnológico-científica, nem o terrorismo de vasta escala 

podem permitir a quebra deste equilíbrio. E assim é porque, na visão do autor, ao centro 

da relação entre liberdade e segurança está a separação entre inocentes e culpados; e o 

que as democracias não podem, em hipótese alguma, permitir, é a punição do 

inocente.1093 Esta impossibilidade decorre: a) de razões potentes de caráter moral, à base 

das quais estão a dignidade da pessoa humana e o peso das dores humanas que as 

democracias não se podem permitir inflingir injustamente;1094 b) da inutilidade social da 

condenação do inocente. 

Larry Laudan1095 demonstra, objetivamente, que os riscos da condenação de 

um inocente são superiores aos riscos da absolvição de um culpado. O custo principal de 

uma absolvição equivocada consiste na impunidade do verdadeiro culpado, que fica 

liberado para cometer outros crimes; a justiça não é realizada e a vítima do crime não 

obtém um desfecho, saindo amargurada da experiência. A mensagem enviada a eventuais 

criminosos é a de que eles também podem conseguir escapar da persecução pelos crimes 

que vierem a cometer. Quando as absolvições de culpados se tornam ocorrências 

frequentes, os índices criminais provavelmente se elevam.1096 Mas estes custos são 

potencializados no caso de condenação equivocada de um inocente.  

 “[Neste caso], o verdadeiro culpado não é sequer apreendido, que dirá 
trancafiado. Sujeitos propensos ao crime que saibam a identidade do 

                                                
1093 Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vitime, op. cit., p. 23. 
1094 STELLA, Federico. Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vitime, op. 
cit., p. 24. 
1095 Truth, error and criminal law. An essay in legal epistemology, op. cit., Capítulo III, p. 69. 
1096 Idem ibidem. 
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verdadeiro criminoso concluirão que eles também podem cometer 
crimes e escapar da justiça. Até aqui, os custos dos dois erros 
[absolvição de um culpado e condenação de um inocente] se 
aproximam (...). Mas as condenações equivocadas acarretam outros 
custos, muito mais graves. Elas implicam que o bom nome de uma 
pessoa inocente seja permanentemente manchado, e que lhe seja negada 
a liberdade durante o período de encarceramento, e que ele possa perder 
outros benefícios inerentes à sua condição de cidadão (...). Estes custos 
são impressionantes e claramente maiores que aqueles associados a uma 
absolvição equivocada.” 1097 

São, portanto, ponderações de ordem moral – resumidas na conhecida 

expressão segundo a qual “é melhor absolver um culpado do que condenar um inocente”, 

ou, ainda, “é melhor absolver um mil culpados do que condenar um inocente” – e de 

ordem utilitária – já que a condenação de um inocente de nada serve à sociedade – que 

determinam a distribuição de riscos no processo penal.  

Como já se pontuou noutro lugar,1098 menos importante do que saber se a 

presunção de inocência é uma verdadeira presunção ou se consiste numa verdade 

interinal é compreendê-la como princípio protetor do status de inocência e da liberdade 

dos indivíduos. No plano processual, este princípio orienta o Estado a se servir do 

máximo de recursos possíveis para preservar tais valores. Deste modo, à garantia política 

do estado da inocência devem corresponder as regras técnico-jurídicas atinentes ao 

julgamento das questões fáticas no processo penal. 

Logo, a proteção da liberdade do réu e da presunção da inocência são, 

induvidosamente, os fundamentos da distribuição de riscos no processo penal, atuando 

tanto sobre a fixação do modelo de constatação que exige prova além da dúvida 

razoável, como sobre a atribuição unilateral1099 do ônus da prova ao órgão acusador.1100 

                                                
1097 Idem ibidem. No original: “The truly guilty felon is not even apprehended, let alone locked away. 
Criminally inclined folks who know the identity of the real felon will conclude that they too can commit 
crimes and scape justice. So far, the costs of the two errors more or less wash one another out (…). But 
falsesconvictions carry other, much weither costs. They imply that the good name of an innocent person is 
permanently stained, that he is denied his liberty for the time of his incarceration, and that he may 
permanently lose other key benefits of citizenship (…). These costs are awesome and are clearly greater 
than those associated with a false acquittal.” 
1098 Item 1.2.2, nota de rodapé nº 68, supra. Enfatizando o caráter político da presunção de inocência, 
conferir, ainda: BADARÓ, Gustavo Righi Ivahy. Onus da prova no processo penal, op. cit., Capítulo V, 
item 5.5.2, p. 283 (“A primeira, e talvez a mais importante forma de analisar este princípio, é como garantia 
política do cidadão”); GREVI, Vittorio. << Nemo tenetur se detegere >>. Interrogatorio dell’ imputato 
e diritto al silenzio nel processo penale italiano, op. cit., p. 47, afirmando ser a presunção de inocência 
um conceito-força que não pode deixar de influir na lógica do acertamento dos fatos; BETTIOL, Giuseppe. 
Sulle presunzioni nel dirtito processuale penale. Scritti Giuridici. Tomo I, op. cit., Capítulo Terceiro, p. 
385; ILLUMINATTI, Giulio. La presunzione d’innocenza dell’imputato, op. cit., p. 5. 
1099 “No processo penal, diversamente do que ocorre no campo civil, não há verdadeira repartição do ônus 
da prova. O ônus da prova não supõe que exista, necessariamente, uma repartição de tal ônus. Mesmo que 
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Este pensamento coincide com a ideologia jurídica dos países de common law, de onde 

provém a noção da necessidade de prova além de qualquer dúvida razoável (proof 

beyond any reasonable doubt).1101 1102 

O risco à liberdade do acusado também há de ser considerado, já que, como 

se sabe,  

“Quanto mais grave é o perigo de um injusto sacrifício da liberdade 
constitucionalmente assegurada, tanto mais elevado é o nível de certeza 
exigido pelo legislador, até o limite máximo de exclusão de qualquer 
dúvida razoável, que representa a barreira extrema ao livre 
convencimento, por mitigar as consequências da inevitável falibilidade 
do julgamento”.1103  

                                                                                                                                            
não haja repartição do ônus da prova é necessário que haja regra de julgamento, determinando que em 
qualquer caso, a dúvida sobre fato relevante será decidida sempre contra o autor, ou então contra o réu. No 
caso do processo penal o in dubio pro reo é uma regra de julgamento unidirecional. O ônus da prova 
incumbe inteiramente ao Ministério Público, que terá que provar a presença a de todos os elementos 
necessários para o acolhimento da pretensão punitiva. Para usar a regra do processo civil, o Ministério 
Público caberá não só o ônus da prova da existência do fato constitutivo do direito de punir, como também 
da inexistência dos fatos impeditivos de tal direito.” (BADARÓ, Gustavo Righi Ivahy. Ônus da prova no 
processo penal, op. cit., Capítulo V, item 5.5.6, pp. 295-297). 
1100 Como explicita Federico Stella (Giustizia e modernità: la protezione dell’innocente e la tutela delle 
vittime, p. 155), matriz comum das regras de juízo referentes ao ônus da prova e à dúvida razoável consiste 
no princípio da presunção de inocência. Asseverando que o fundamento normativo do ônus da prova no 
processo penal é a presunção de inocência: QUAGLIERINI, Corrado. In tema di onere della prova nel 
processo penale. Rivista italiana di diritto e procedura penale, Milano: Giuffrè, 1998, p. 1.256.  
1101 Consoante se extrai da leitura de trecho da opinion do Juiz Brennan, no caso in re Winship: “O 
standard da dúvida razoável desempenha um papel vital no sistema processual penal americano. Ele é o 
principal instrumento de redução do risco de condenações fundadas em erros fáticos. O standard fornece 
conteúdo concreto ao princípio da presunção da inocência - alicerce ‘axiomático e elementar’ princípio cuja 
‘aplicação é o fundamento da administração do nosso direito criminal’ (Coffin v. United States, supra, at 
156 U. S. 453).” (In re Winship, 397 US 358, 353 [1970]). No original: “The reasonable doubt standard 
plays a vital role in the American scheme of criminal procedure. It is a prime instrument for reducing the 
risk of convictions resting on factual error. The standard provides concrete substance for the presumption 
of innocence -- that bedrock ‘axiomatic and elementary’ principle whose ‘enforcement lies at the 
foundation of the administration of our criminal law.’ (Coffin v. United States, supra, at 156 U. S. 453).” 
1102 Sobre a aplicabilidade do modelo de constatação aqui referido aos ordenamentos de civil law, em países 
como a Itália, Espanha, Alemanha e, também, no Brasil, confiram-se, entre outros: STELLA, Federico, 
Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vitime, op. cit., passim; ZAZA, 
Carlo. Ragionevole dubbio nella logica della prova penale. op. cit., p. XV, lembrando que a dúvida 
razoável já era vista como um limite ao livre convencimento pela jurisprudência italiana antes mesmo de 
este módulo de prova ser consagrado no âmbito legislativo pela “legge Pecorella”, de 20.2.2006, que 
modificou o texto do art. 533 do Codice di Procedura Civile; ILLUMINATTI, Giulio. La presunzione 
d’innocenza dell’imputato, op. cit., pp. 118 e ss.; WALTER, Gerhard. Libre apreciación de la prueba. 
Investigación acerca del significado, las con ediciones y limites del libre convencimiento judicial, op. 
cit., pp. 111 e ss.; KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário, op. cit., pp. 15 e ss., 
BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Standards probatórios. In: KNIJNIK, Danilo (coord). Prova judiciária. 
Estudos sobre o novo direito probatório, op. cit., passim. 
1103 “Quanto più grave è il pericolo di un ingiusto sacrificio di libertà costituzionalmente tutelate, tanto più 
elevato è il livello di certezza richiesto dal legislatore, fino al limite massimo dell’oltre ogni ragionevole 
dubbio, che rappresenta l’argine estremo al libero convincimento, per mitigar le conseguenze 
dell’inevitabile fallibilità del giudizio” (MONICA, Giuseppe della. MONICA, Giuseppe Della. La parabola 
del libero convincimento. In: GAITO, Alfredo. La prova penale, op. cit., Capítulo XLVIII, Seção III, item 
8, p. 324). 
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No caso do processo penal, a liberdade que está em jogo é a própria 

liberdade física do indivíduo, o que reforça a necessidade de aplicação do módulo de 

constatação máximo.  

Paralela e concomitantemente à proteção de tais valores, a indisponibilidade 

do contraditório no processo penal e a própria natureza do thema probandum delineiam 

um panorama diverso daquele que ordinariamente se observa no processo civil. Ainda 

que não haja uma versão fática que sustente a inocência do réu, a existência do fato 

delituoso e de todos os pressupostos à imposição do ius puniendi deverão ser apurados, 

além de qualquer dúvida razoável. Logo, o objeto de acertamento não se resolve na 

escolha paritária entre duas alternativas (culpa ou inocência do acusado), devendo o juiz 

afastar qualquer possibilidade concreta de inocência.1104   

Não se pode olvidar, ainda, que, ao lado da proteção contra o encarceramento 

indevido dos acusados, tal standard probatório tem o condão de restabelecer o equilíbrio 

na relação processual, estruturalmente desequilibrada.1105  

O grau de confirmação além de qualquer dúvida razoável é uma das regras 

de juízo que traduz este imperativo de compensação das inferioridades do acusado no 

processo penal. Se bem analisado, este limite ao livre convencimento não oferece, nos 

ordenamentos de civil law, tanta polêmica1106 quanto nos sistemas anglossaxônicos, haja 

vista a possibilidade de ser objetivado e justificado pelos magistrados togados.  

Ainda assim, não se pode deixar de reconhecer, como faz Carlo Zaza,1107 que 

expressões como convicção firme e inabalável, de conotação subjetiva, não são 

                                                
1104 Cf., neste sentido: FERRUA, Paolo. Il giudizio penale: fatto e valore giuridico. In: ILLUMINATTI, 
Giulio et all. La prova nel dibattimento penale. Torino: G. Giappichelli, 2007, p. 318. 
1105 Vide, a propósito do desequilíbrio da relação processual penal, o que foi dito no item 2.1.3. Consulte-se, 
ainda, sobre o tema, GIULIANI, Alessandro. Prova (filosofia). In: Enciclopedia del Diritto. Vol. XXXVII, 
op. cit., p. 524, no ponto em que indica o princípio do in dubio pro reo como diretriz axiológica utilizada 
no processo penal para, a partir das regras sobre o ônus probatório, compensar as desigualdades entre 
acusador e imputado. No mesmo sentido: BADARÓ, Gustavo Righi Ivahy. O ônus da prova no processo 
penal, op. cit., Capítulo V, item 5.5.7, pp. 299-300. 
1106 Exceto nos casos de julgamento pelo júri popular, em que remanescem as discussões sobre necessidade 
de se instruir os jurados acerca do standard probatório utilizado, bem como sobre a melhor forma de fazê-
lo. Para o aprofundamento da questão da objetivação deste módulo de constatação, cf.: LAUDAN, Larry. 
El estándar de prueba y las garantías en el proceso penal. Buenos Aires: Hammurabi, 2011, capítulos 2 
e 3, pp. 89-198; id., Truth, error and criminal law. An essay in legal epistemology, op. cit., capítulos 2 e 
3. Argumentando sobre a aplicabilidade da maior parte dos questionamentos ao julgamento imotivado do 
júri: TARUFFO, Michele. Tres observaciones sobre ‘por qué un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no 
es un estándar’, de Larry Laudan. In: Racionalidad y Estándares de Prueba, op. cit., pp. 120-121. 
1107 ZAZA, Carlo, Ragionevole dubbio nella logica della prova penale. op. cit., pp. 16-21, aludindo às 
teorias norte-americanas que buscaram explicar este modelo de constatação. 



 422 

suficientes para definir a prova além de qualquer dúvida razoável,1108 num sistema em 

que as decisões sobre fatos são tomadas por magistrados funcionários; nem é a expressão 

dúvida razoável autoexplicativa. Deve-se atribuir a esta razoável dúvida um conteúdo 

logicamente  justificável, do qual se possa extrair a razão por que se considera uma 

dúvida subsistente ou não. Para tanto, é preciso recuperar a estrutura lógica da prova 

penal, sob as perspectivas argumentativa e demonstrativa.  

Para demonstrar que alcançou o nível de constatação exigido, não é 

suficiente que o juiz explicite os elementos de prova que embasam a condenação, nem 

que justifique a valoração destes elementos, contrapondo-os a outros, que possam 

embasar as teses defensivas em potencial. Tudo isto é necessário, mas diz respeito à fase 

valorativa. Na fase de julgamento das questões fáticas, a constatação do atendimento ao 

standard depende da comparação do grau de confirmação da tese vencedora com aquele 

das teses fáticas contrárias;1109 no processo penal condenatório, para além desta 

comparação, é preciso analisar a razoabilidade das versões contrastantes com a 

vencedora.  

A denominada dúvida razoável refere-se, portanto, à possível aceitabilidade 

da tese oposta à da condenação, que deve ser apurada qualitativamente, e não de forma 

exclusivamente quantitativa.1110 É preciso que o magistrado verifique, no momento do 

julgamento, se há elementos probatórios ou argumentos fáticos concretos1111 que possam 

                                                
1108 No âmbito jurisprudencial, o Ministro Carlos Britto definiu este módulo de constatação como a 
necessidade de “prova cabal da autoria do delito”, “prova inequívoca de protagonização do fato criminoso”, 
ou demonstração da culpabilidade de modo “substancial”, em trecho que propicia clara dimensão da 
distribuição dos riscos de erro fático no processo penal: “O preâmbulo da Constituição brasileira faz da 
justiça - e da justiça em sentido material, ressalte-se - um dos valores supremos daquilo por ele mesmo 
chamado de ‘sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos’. Sendo que umda das mais eminentes 
formas de densificação deste encarecido valor do justo real é, em matéria penal, o direito à presunção de 
não-culpabilidade. (...) Para ser afastada é preciso que se demonstre a culpabilidade do acusado de modo 
substancial, no curso de um processo penal que desemboque em condenação de que já não caiba mais 
recurso. Demonstração, portanto, que somente se faz mediante prova cabal da autoria do delito, porque 
senão a presunção deslocar-se-ia da não-culpabilidade para a culpabilidade. Estou a dizer: o que dispensa 
qualquer demonstração ou elemento de prova é a não-culpabilidade (que se presume). O seu oposto (a 
culpabilidade) é que demanda prova, e prova inequívoca de protagonização do fato criminoso. (...) Em 
diferentes palavras, a suposição de não-culpabilidade é direito individual-penal que incorpora o ‘benefício 
da dúvida’ como civilizada ou humanitária couraça do réu. Não a prova em sentido contrário. Esta, mais do 
que duvidosa, mais do que sinalizar ou sugerir ou indicar uma culpa subjetiva, tem que ser produzida com o 
timbre da certeza. Da robustez. da Convicção. Sem o que a presunção constitucional da excludência de 
culpa subjetiva não se desfaz validamente. (...)” (STF, 1ª Turma, HC 92.435, Rel. Min. Carlos Britto, j. 
25.3.2008, DJe-197 divulgado 16.10.2008, RTJ vol. 208-01, p. 287). 
1109 No caso do direito processual civil, como se ponderou no tópico precedente, esta comparação é bastante 
para se verificar o módulo da prova prevalente. 
1110 ZAZA, Carlo, Ragionevole dubbio nella logica della prova penale. op. cit., p. 17. 
1111 A propósito da necessidade de concretude da dúvida, pertinente a distinção, feita pela doutrina e 
jurisprudência alemãs, entre dúvidas teórico-abstratas e dúvidas positivo-concretas (ou pessoais) 
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concretamente afastar a tese condenatória, ainda que com um grau de confirmação 

inferior àquele obtido para esta última.1112  

Neste panorama, desponta a necessidade de compreender que a lógica 

jurídica não se confunde com a lógica das ciências matemáticas ou naturais. A 

incorporação de provas científicas ao processo penal depende, tanto quanto no processo 

civil, da conscientização das distintas exigências presentes em cada um dos âmbitos. O 

raciocínio científico, muitas vezes estruturado de forma indutiva e probabilística, exige 

um determinado grau de confirmação que pode ou não coincidir com a exigência de 

confirmação para a prova de um fato jurídico. No processo penal, a necessidade de prova 

além de qualquer dúvida razoável dificilmente será inferior ao standard científico.1113 

Observe-se, ademais, que a aferição da existência de dúvida razoável não 

está limitada à contraposição dos elementos probatórios que sustentam as diversas teses 

fáticas,  é preciso verificar se a tese fática escolhida supera qualquer dúvida razoável 

também sob a perspectiva lógico-argumentativa. É dizer: a tese fática escolhida não pode 

comportar, do ponto de vista lógico-argumentativo, incongruências narrativas idôneas a 

afastar, no caso concreto, as conclusões sobre a culpabilidade do réu.1114 Nesta linha, o 

Supremo Tribunal Federal já considerou desatendido o standard de que aqui se cogita e  

descumprido o ônus probatório do acusador em hipótese na qual as provas, além de 

insuficientes, foram consideradas “imprecisas ou contraditórias para atestar a 

culpabilidade”.1115 Entendeu-se, diante  das particularidades e incongruências do caso, 

que: 

                                                                                                                                            
(WALTER, Gerhard. Libre apreciación de la prueba. Investigación acerca del significado, las con 
ediciones y limites del libre convincimiento judicial, op. cit., pp. 113-116). Embora esta noção pareça 
estar conectada com a subjetividade do juiz, o que importa notar é a alusão à necessidade de a dúvida estar 
relacionada aos elementos do caso concreto, sejam eles probatórios ou argumentativos, haja vista a 
impossibilidade de afastamento de toda e qualquer dúvida abstrata e teórica.  
1112 “O que distingue uma dúvida racional de uma irracional é que a primeira desafia um ponto fraco da 
tese oferecida pela promotoria, enquanto a última não.” (“What distinguishes a rational doubt from an 
irrational one is that the former reacts to a weakness in the case offered by the prosecution, while the latter 
does not”) (LAUDAN, Larry. Truth, error and criminal law. An essay in legal epistemology, op. cit., 
pp. 53). 
1113 Ferrer Beltrán, La valoración, op. cit., Primeira Parte, item 3.3, p. 48-49. 
1114 “[O fato de] que no processo a dúvida sobre a responsabilidade do imputado deva se resolver pela 
sentença absolutória deriva do próprio fato de que o tema do processo não é a inocência, mas a culpa; e é 
esta, portanto, que deve ser provada até a última molécula”. FERRUA, Paolo. Il giudizio penale: fatto e 
valore giuridico, op. cit., p. 381. No original: “Che nel processo il dubio sulla responsabilità dell’imputato 
debba risolversi nella sentenza assolutoria, deriva dal fatto stesso che tema del processo non è l’innocenza 
ma la colpevolezza; ed è questa, dunque, a dover essere provata sino all’ ultima molecola”.  
1115 STF, 1ª Turma, HC 92.435, Rel. Min. Carlos Britto, j. 25.3.2008, DJe-197 divulgado 16.10.2008, RTJ 
vol. 208-01, p. 287, em que se manteve o acórdão proferido pelo então Tribunal de Alçada de São Paulo, 
que procedeu à revisão criminal de sentença fundada em provas “lacunosas” e até “eivadas de contradição”, 
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“Ao acusado não se impõe a prova da inocência. Se conseguir fazê-lo, 
tanto melhor; tanto mais escancarado ou flagrante é o fechar de olhos 
da sentença penal condenatória para a realidade dos autos. O que basta 
para a absolvição do réu é o caráter não-cabal das provas de que se 
valeu a acusação.”1116 

Como se pode constatar, o modelo de constatação exigido nas causas 

criminais é plenamente conciliável com a regra do in dubio pro reo e, bem assim, com a 

necessidade de se atribuir à acusação o ônus probatório, principais consectários lógicos 

da presunção de inocência.1117 As ideias são quase indissociáveis:1118 se o órgão 

jurisdicional não consegue atingir um modelo de constatação que exclua qualquer dúvida 

razoável, a dúvida existente se resolve em benefício do réu. Logo, pode-se afirmar que a 

regra de julgamento imposta como critério subsidiário à convicção do juiz determina a 

solução do processo sempre em benefício do réu.1119 

Deste modo, impõe-se inteiramente ao acusador o risco da falta de 

provas.1120 Disto decorrem, além da regra da absolvição em caso de falta de provas 

                                                                                                                                            
haja vista as divergências dos depoimentos sobre a quantidade de agentes, sobre qual deles portava a arma 
de fogo e sobre as circunstâncias da prisão em flagrante. 
1116 Idem ibidem. 
1117 Para Giulio Illuminatti (La presunzione d’innocenza dell’imputato, op. cit., pp. 121 e ss.), todas estas 
garantias (standard elevado - in dubio pro reo - ônus da prova imposto à acusação) podem ser sintetizadas 
na compreensão da presunção da inocência como regra de juízo.  
1118 Conforme explica Larry Laudan, o benefício da dúvida concedido ao réu no processo penal não é um 
fator que se associe ou que se acresça ao standard probatório, ele se confunde com o próprio modelo de 
constatação. E assim é, diz o autor, porque, apesar da razoabilidade de uma hipótese que tenha 
probabilidade preponderante, o tipo de equívoco que pode acarretar uma sentença condenatória acarreta 
maior sacrifício que outros, e deve ser evitado. (Truth, error, and criminal law. An essay in legal 
epistemology, op. cit., Capítulo III, p. 65).  
1119 A questão da existência ou não do ônus da prova no processo penal era alvo de discordâncias 
doutrinárias, à luz de dois argumentos, que na atualidade podem ser considerados ultrapassados: a) a 
atuação marcante do juiz na iniciativa probatória nos sistemas de civil law; b) a condição “imparcial” do 
Ministério Público, com a qual não se coadunaria a ideia de ônus, enquanto imperativo do próprio 
interesse. A primeira objeção pode ser afastada, em parte, pela aceitação de um ônus substancial, objetivo, 
consubstanciado na regra de julgamento - sempre necessária - diante da falta de prova. Deste modo, ainda 
que se considerasse que a produção de provas não fosse alvo do poder dispositivo das partes - o que 
inviabilizaria a existência de um ônus subjetivo, em sentido estrito - , as situações de insuficiência de 
provas demandariam, de qualquer modo, a utilização de uma regra de julgamento. Além disso, com a 
introdução gradativa do sistema adversarial nos ordenamentos de civil law, cai por terra o argumento da 
inexistência de um ônus subjetivo ou formal, permitindo que se compreendam os encargos probatórios 
como um estímulo às partes para pautarem suas condutas processuais de forma a se desincumbirem dos 
respectivos ônus. Quanto à segunda objeção, acerca da suposta imparcialidade do Ministério Público, pode 
ser desmentida pela própria condição de parte do órgão acusador, mormente no sistema adversarial. 
Atualmente a ideia de que o Ministério Público é portador de interesses e ônus processuais não destoa da 
sua condição de defensor do interesse público (Cf., sobre o tema: QUAGLIERINI, Corrado. In tema di 
onere della prova nel processo penale. Rivista italiana di diritto e procedura penale, Milano: Giuffrè, 
1998, p.1255-1274, p. 1.256-1.258). No mesmo sentido, rebatendo a suposta imparcialidade do Ministério 
Público: BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, op. cit., Capítulo 
IV, item 4.2.2, p. 207-225. 
1120 Assim, na jurisprudência: “Essa encarecida exigência de prova robusta em sentido contrário ao da 
presunção de não-culpabilidade é a contrapartida específica do órgão de acusação (no caso dos autos, o 
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sufcientes, os seguintes corolários: a) direito do réu de não colaborar, e também de 

permanecer inativo, sem que disso resulte qualquer consequência negativa; b) do ponto 

de vista do legitimado para a propositura da ação penal - geralmente, o Ministério 

Público - a acentuação da sua tarefa acusatória, conjuntamente com a tendência bem 

mais clara separação dos papéis desempenhados por este e pelo juiz.1121  

Saliente-se que a situação de falta de provas ou de provas insuficientes, num 

processo em que a dúvida beneficia do réu (in dubio pro reo) e em que os fatos tendentes 

à condenação devem ser demonstrados além de qualquer dúvida razoável, não 

necessariamente corresponde a uma situação em que o juiz não esteja razoavelmente 

convencido da tese inculpatória. Muito pelo contrário, é de rigor observar que, mesmo 

convencido subjetivamente desta tese, e malgrado esta convicção possa estar embasada 

nos elementos dos autos, não pode o julgador se pronunciar favoravelmente à 

condenação do réu na presença de objeções que possam razoavelmente infirmá-la.1122 

Em casos tais, o juiz está jungido a aplicar o in dubio pro reo, julgando com 

base na regra atribuidora do ônus da prova à acusação. O standard probatório mais 

elevado do processo penal evidencia-se, nesta medida, como uma limitação à liberdade 
                                                                                                                                            
Ministério Público Estadual). Órgão de acusação que tem o seu momento institucional de trabalhar apenas 
com indícios ou sinais aparentes de autoria do delito: o ato em si da propositura da denúncia. Não podendo 
se esquivar, contudo, do ônus de fazer da instrução criminal a sua estratégica oportunidade de produzir 
material probatório substancialmente sólido; como tal entendido aquele que transpõe os limites lógicos do 
possível e até mesmo do provável, em termos de demonstraçãoo da culpabilidade pessoal do acusado.” 
(STF, 1ª Turma, HC 92.435, Rel. Min. Carlos Britto, j. 25.3.2008, DJe-197 divulgado 16.10.2008, RTJ vol. 
208-01, p. 287); “Verifico que inexiste, nos autos, qualquer registro de que o paciente tenha efetuado 
disparos com a arma de foro. Reconhecida a dúvida relevante, resolvê-la em prejuízo do réu significa 
afirmar que, no caso, o ônus da prova da inidoneidade da arma de fogo seria da defesa! Ora, ao denunciar o 
agente por roubo qualificado por emprego de arma, tocava à acusação produzir provas que o sustentassem. 
Não encontro justificativa alguma para que se inverta, em processo penal de condenação, o ônus da prova. 
Entendimento diverso, a meu ver, implicaria evidente ofensa à presunção constitucional da não 
culpabilidade (art. 5º, LVII)” (STF, 2ª Turma, HC 95142, Rel.  Min. Cezar Peluso, j. 18.11.2008, DJe-232 
divulg. 4.12.2008, RTJ vol. 208-01, p. 340); “[O processo penal é] instrumento que inibe a opressão 
judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da 
prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o 
direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos 
probatórios produzidos pelo Ministério Público.” (STF, 1ª Turma HC 73.338⁄RJRel. Min. Celso Mello, j. 
13.8.1996, DJ 19.12.1996, disponível em http://www.stf.jus.br, acesso em 13/12/2012). 
1121 ILLUMINATTI, Giulio. La presunzione d’innocenza dell’imputato, op. cit., pp. 122-123 e ss.. 
Assevera, ainda, que, se o acusador não consegue produzir prova suficiente para afastar qualquer incerteza 
e, com isto, reconhece-se a insubsistência do dever de punir, é a própria lei que determina o interesse deste 
órgão de produzir as provas em desfavor do imputado. Logo, fica configurado o conflito de interesses entre 
acusação e defesa e, com isto, a inexistência de imparcialidade do Ministério Público no processo penal, em 
corroboração ao que se disse na nota de rodapé precedente. 
1122 Aproximando-se da ideia aqui defendida, Maria Lucia Karam (Sobre o ônus da prova na ação penal 
condenatória. Revista brasileira de ciências criminais. Vol. 35. Julho/2001, p. 59) observa que, “por 
ocasião do pronunciamento final sobre o mérito, a garantia da presunção de inocência ou de não 
culpabilidade e o princípio do in dubio pro reo dela derivado afastam não só a dúvida propriamente dita, 
mas também a probabilidade. (...).” 
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de convicção do juiz. Não se trata de requisito mínimo à formação do convencimento do 

juiz, mas de um parâmetro de ordem superior, a incidir apesar de formado o 

convencimento. 

Por esta razão, afigura-se-nos que o modelo de constatação exigido para a 

condenação penal é tão elevado que extrapola os objetivos de alcançar a verdade 

possível; em alguns casos, é correto afirmar que o juiz esteja adstrito a julgar, na 

perspectiva epistemológica, contra as conclusões alcançadas pela prova dos autos, tendo 

em vista as exigências jurídicas para o resultado pretendido pelo autor, que é a 

imposição da pena. Esta limitação, como já se acenou, não é exclusiva do direito 

processual penal. Em diversas modalidades científicas, o risco de erros concernente ao 

resultado da pesquisa pode determinar a elevação do padrão de constatação, conduzindo 

uma possível incongruência entre a probabilidade fática de veracidade de uma afirmação 

e a conclusão adotada com base nos métodos científicos. 

Na comparação feita por Laudan:  

“Pesquisadores médicos ponderadamente acreditam que certificar uma 
droga como segura, quando ela não é, é mais perigoso do que refutar-
lhe a segurança, quando ela é segura. Então, eles não aprovam uma 
droga como segura a não ser que ela passe por testes que estabeleçam 
que ela tenha 95% de garantia de ser segura. No contexto criminal, 
quando nós fixamos para um julgamento penal um grau de prova 
superior ao da prova preponderante, estamos dizendo que pretendemos 
conferir ao acusado o benefício da dúvida.”1123 
 

Convém ressaltar, devido aos equívocos recorrentes na doutrina1124 e na 

jurisprudência, que, quando se cogita de um grau de confirmação destinado à sentença 

                                                
1123 Truth, error, and criminal law. An essay in legal epistemology, op. cit., Capítulo III, p. 65. No 
original: “Medical researchers plausibly think that certifying a drug as safe, when it is not, is more 
dangerous than denying it is safe, when it is. So, they do not approve a drug as safe unless it has passed 
trials that establish that it is about 95 percent sure to be safe. In the criminal context, when we set the bar of 
proof in a criminal trial higher than the preponderance of the evidence, we are saying that we intend to give 
the defendant the benefit of the doubt (…), because we think that falsely convicting the innocent is worse 
than falsely acquitting the guilty.” Advirta-se que o paralelo traçado não tem a pretensão de igualar os 
standards científicos aos modelos de constatação utilizados no processo; a semelhança entre eles termina 
onde começam as diferenças valorativas e principiológicas que motivam as limitações específicas de cada 
um dos campos. O mesmo ocorre no plano comparativo entre os processos civil e penal: são os princípios 
subjacentes a estes processos, bem como a dinâmica da relação processual em cada seara, que determinam 
o grau de constatação a ser exigido. 
1124 Entre os equívocos recorrentes na doutrina e na jurisprudência podem-se identificar: a) a ideia de que o 
dolo seja presumido, como se não dependesse de prova; b) a noção de que as dirimentes devam ser 
comprovados pelo réu; c) a afirmação de que o ônus da prova do álibi recaia sobre o réu. Cf., neste sentido: 
LOPES, João Batista. O ônus da prova no processo penal. Revista de processo. Vol. 11. Junho/1978, pp. 
44 e ss., TORNAGHI, Hélio. Curso de Direito Penal, op. cit., p. 313, NUCCI, Guilherme de Souza. As 
provas no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 23. Assim, também, na 
jurisprudência: “Não há que se falar em violação ao art. 156 do CPP, uma vez que o entendimento do 
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condenatória, não se está consagrando o in dubio pro reo apenas no que concerne aos 

elementos do tipo.  

A dúvida que favorece o réu pode se referir tanto aos elementos comumente 

referidos como constitutivos do crime como às respectivas excludentes; ainda, pode dizer 

respeito a fatos secundários que envolvam a existência da autoria e da materialidade.  

Com efeito, prova do fato delituoso contido no tipo, bem como da autoria ou 

participação, incumbem, sem dúvida, à acusação. Mas não se pode olvidar que este ônus 

se estende ao elemento subjetivo (culpa ou dolo), que, como visto,1125 é extraído a partir 

de prova indiciária. Incide, ainda, o ônus da acusação sobre ausência de excludentes de 

ilicitude e de culpabilidade, bem como das causas extintivas da punibilidade, sempre que 

alegadas ou, ainda que não alegadas, quando se revelarem, no conjunto fático, 

minimamente verossímeis.  

Argumentar que a prova das dirimentes deve ser feita pelo réu, numa 

analogia à distribuição do ônus da prova no processo civil,1126 é “negar a aplicação do in 

dubio pro reo, uma vez que a dúvida somente lhe favoreceria se estivesse relacionada 

com o fato que devesse ser provado pela acusação”,1127 consubstanciado na tipicidade, 

composta apenas pelos elementos descritivos e normativos. 

Tenha-se presente, ainda, o engano consistente na afirmação de que a prova 

da tipicidade coincida com a prova do fato constitutivo do direito de punir. Ora, ainda 

que se admitisse, para o processo penal, uma classificação análoga àquela do direito 

processual civil, que especifica as alegações conforme a natureza constitutiva, 

impeditiva, modificativa ou extintiva de direitos dos fatos jurídicos,1128 poder-se-ia 

                                                                                                                                            
Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que ônus da 
prova das dificuldades financeiras da empresa, para reconhecimento da causa supralegal de exclusão de 
culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, é da defesa” (STJ, 5ª T., AgRg no AREsp 
146.778/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.8.2012, DJe 4.9.2012, disponível em www.stj.jus.br, acesso em 
12.12.2012). 
1125 Item 8.6, supra.  
1126 Como faz Tornaghi (Curso de processo penal, op. cit., p. 313), em interpretação ao art. 156 do Código 
de Processo Penal: “O sentido do art. 156 deve ser este: ressalvadas as presunções, que invertem o ônus da 
prova, as alegações relativas ao fato objeto da pretensão punitiva têm que ser provadas pelo acusador e as 
referentes a fatos impeditivos ou extintivos devem ser provas pelo réu. Na verdade, o ônus da prova 
compete àquele a quem o fato aproveita. Esta, aliás, a orientação do Código de Processo Civil (art. 333, I e 
II).” 
1127 JARDIM, Afrânio Silva. O ônus da prova na ação penal condenatória. Revista de processo. Vol. 47. 
Julho/1987, p. 263. 
1128 Sem embargo das controvérsias que esta classificação traz para o próprio processo civil, como salienta 
Gustavo Badaró (Ônus da prova no processo penal, op. cit., Capítulo 5, item 5.2.2, pp. 246-253). Este 
autor aponta para a dificuldade de se distinguirem os fatos constitutivos e impeditivos de direito, bem como 
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concluir que o ônus da prova recai exclusivamente sobre a acusação. E assim é em 

virtude da peculiaridade da pretensão nas ações penais condenatórias, somada às 

características da relação jurídica material debatida no processo. 

Com efeito, quando se trata do exercício do ius puniendi, o fato constitutivo 

do direito não se adstringe ao fato típico. Para que o Estado demonstre o direito de punir, 

é preciso que proceda à prova do crime, globalmente considerado, bem como dos 

elementos subjetivos e da autoria. Estes são os fatos constitutivos do ius puniendi, com a 

ressalva de que o crime não se resume aos elementos descritivos e normativos do tipo. 

Como explica Afrânio Silva Jardim:  

“A divisão da infração penal em elementos ou requisitos tem uma 
finalidade meramente metodológica  na ciência penal. O crime é um 
todo indivisível e o Estado somente poderá, processualmente, ver 
acolhida a sua pretensão punitiva se provar que o réu praticou uma 
conduta típica, ilícita e culpável, vale dizer, este ‘todo indivisível.’”1129 

Deve-se observar, ainda, que a punibilidade, embora não constitua elemento 

do crime, é, por óbvio, pressuposto do direito de punir. Desta sorte, a dúvida sobre as 

causas extintivas da punibilidade porventura suscitadas no curso da ação penal 

condenatória deve beneficiar o réu.1130 O mesmo se diga quanto à dúvida sobre a 

dosimetria da pena, aplicando-se-lhe, igualmente, o in dubio pro reo.1131 

Em suma, de acordo com a construção de Malatesta, a máxima de que a 

prova da exceção inverte o ônus probatório apenas se aplica ao juízo cível; se, ao 

contrário, o acusado expõe desde logo uma justificativa ou uma desculpa, não lhe 

incumbe a prova completa, “basta-lhe que a sua asserção seja crível”.1132 E, para que a 

                                                                                                                                            
para a distinção entre circunstâncias genéricas e elementos essenciais do fato constitutivos, entendendo que 
somente estas últimas recai o ônus probatório do autor. Assim, numa ação de cobrança decorrente de 
contrato de compra e venda, o autor somente necessitaria comprovar os elementos essenciais, quais sejam: 
o objeto (coisa vendida), o preço e o consenso entre as partes. As circunstâncias genéricas (agente capaz, 
objeto lícito e forma prescrita ou não vedade em lei), por corresponderem ao que normalmente ocorre, não 
estariam abarcadas por este ônus probatório. 
1129 O ônus da prova na ação penal condenatória, op. cit., p. 265. Em sentido idêntico: BADARÓ, Gustavo 
Righi Ivahy. O ônus da prova no processo penal, op. cit., Capítulo V, item 5.3.1, pp. 257-258; KARAM, 
Maria Lúcia (Sobre o ônus da prova na ação penal condenatória. Revista brasileira de ciências criminais. 
Vol. 35. Julho/2001, p. 59). 
1130 BADARÓ, Gustavo Righi Ivahy. O ônus da prova no processo penal, op. cit., Capítulo V, item 5.7, 
pp. 257-258, observando, quanto às causas extintivas da punibilidade incidentes após o trânsito em julgado, 
como o indulto e a graça, que se lhes aplica o favor rei, princípio inspirador do processo penal. 
1131 BADARÓ, Gustavo Righi Ivahy. O ônus da prova no processo penal, op. cit., Capítulo V, item 5.8, 
pp. 334-335. 
1132 A lógica das provas em matéria criminal, op. cit., Segunda Parte, Capítulo IV, p. 148. Noutro ponto 
da mesma obra, frisa-se a desnecessidade de que, uma vez provada a culpabilidade (em sentido não 
técnico), seja demonstrada, em contraprova, a inocência: “basta-lhe [à defesa] estabelecer a simples crença 
da inocência, bastando, em outros termos, provar que a inocência é razoavelmente crível, seja mesmo em 
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argumentação de defesa seja crível, entendemos, é suficiente que se embase em 

argumentação concreta e sólida, não sendo sequer necessária a produção de prova que 

corrobore, em qualquer grau, tais alegações. Como já se salientou, a dúvida, proveniente 

da diversidade de versões do fato a ser apurado, não precisa provir dos elementos 

probatórios, mas pode, igualmente, advir de uma lógica inerente ao caso concreto.  

Por fim, e não menos importante, é preciso ponderar que, por coerência ao 

que já foi argumentado acerca das presunções relativas em matéria processual penal,1133 

a inversão do ônus da prova não pode se operar em prejuízo do réu, sob pena de violação 

da presunção da inocência. Deste modo, afigura-se correto o posicionamento que refuta 

tal inversão para efeitos de demonstração de quaisquer fatos que tenham influência no 

exercício do ius puniendi, assim como na dimensão deste exercício. Não porém, quanto 

aos fatos relativos aos efeitos civis e secundários da pena1134 e que, por sua natureza, não 

configuram verdadeiras punições nem estão umbilicalmente relacionados ao exercício do 

ius puniendi.1135 

 

9.4. Síntese comparativa e conclusões parciais sobre as diferenças entre os 

processos civil e penal 

 

Como já foi dito, preferimos não partir do pressuposto – questionável1136 – , 

de que o processo civil busca a verdade formal e o processo penal a verdade material. 

Pode-se falar em parâmetros diversos destinados à distribuição do risco de erros, o que se 

perfaz a partir de diferentes graus de confirmação1137 para se julgar existente determinado 

                                                                                                                                            
grau mínimo, destruindo assim a certeza contrária da criminalidade”. (A lógica das provas em matéria 
criminal, op. cit., Segunda Parte, Capítulo III, pp. 129). 
1133 Item 8.6, supra. 
1134 Tais como a reparação de prejuízos decorrentes do delito e o perdimento de bens que sejam 
considerados produto do crime.  
1135 Como explica Gustavo Badaró (Ônus da prova no processo penal, op. cit., Capítulo V, item 5.12, p. 
369): “O fato de haver uma cumulação de pedidos no campo penal não transforma a reparação civil em 
sanção penal, mesmo que o dever de reparar o dano seja considerado efeito secundário da condenação 
penal. Trata-se de efeito civil da condenação penal. Assim, não há óbice constitucional a que se estabeleça 
a ‘inversão’ do ônus da prova quanto às medidas destinadas à reparação do dano causado pelo delito.”  
1136 Item 2.1.3, supra. 
1137 “Os quadros fáticos e as consequências são muito diversas em matéria civil e penal, o que acaba por 
refletir-se no processo aplicável. Em consequência, temos que, embora não se possa fazer uma separação 
ontológica de diferentes espécies de verdade para o processo civil e para o processo penal, não é possível 
negar, tampouco, que, em razão do influxo do direito material em jogo, bem como dos princípios do in 
dubio pro reo e da própria noção de culpabilidade, há consequências no campo probatório que consistem 
justamente na adoção de diferentes standards probatórios ou modelos de constatação para o processo civil e 
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fato, em favor de uma ou de outra parte, e, bem assim, mediante a fixação de regras 

específicas, pertinentes ao ônus da prova. 

No que diz respeito à distinção entre os módulos de constatação, convém 

frisar que estes critérios não afastam o objetivo de busca da verdade, inerente tanto ao 

processo civil quanto ao processo penal. Porém, a falibilidade humana conduz à 

necessidade de se regular o chamado núcleo débil da epistemologia jurídica,1138 que cuida 

de distribuir os riscos de erro quando já não é possível minorá-los. Como estes critérios 

são determinados por fatores de ordem jurídica, política e até moral, não é possível 

identificar plenamente, de um lado, a suficiência probatória para demonstração de um 

fato na perspectiva de determinado standard probatório, com, de outro, a suficiência 

probatória do ponto de vista epistemológico. Sob esta ótica, os modelos de constatação 

incidem como limitações ao julgamento dos fatos, impondo barreiras à delimitação do 

resultado probatório conforme o contexto em que se encontrem e os valores que norteiam 

cada relação processual. 

Benito Frosini destaca, de maneira exemplar, a influência dos valores 

fundamentais específicos do direito processual penal sobre a forma como se dá esta 

distribuição de risco, deixando entrever a aplicação da doutrina da prioridade local nesta 

sede:  

“No caso do processo penal a consecução da prática certeza para 
efeito da prolação de uma sentença condenatória é exigência que 
decorre dos valores fundamentais sobre os quais se assentam os 
modernos sistemas judiciários, e em particular da presunção da 
inocência do acusado e da valoração genérica de que é muito pior 
condenar um inocente que absolver um culpado (...). No processo 
civil, ao contrário, a conformação do procedimento decisório obedece 
a critérios bem diversos; nos países de common law tais critérios são 
usualmente sintetizados na ‘preponderância da probabilidade’, ou 
mesmo na regra do ‘mais provável do que não’: entre as duas partes 
da causa civil o juiz propenderá a reconhecer as razões daquela parte 
que forem melhor justificadas pelas evidências empíricas submetidas 
no curso do processo.”1139 

                                                                                                                                            
o penal.” (BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Standards probatórios. In: KNIJNIK, Danilo. Prova 
judiciária. Estudos sobre o novo direito probatório, op. cit., pp. 164-166) 
1138 LAUDAN, Larry. Por qué un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no es un estándar, op. cit., pp. 
96-97. 
1139 Le prove statistiche nel processo civile e nel processo penale, op. cit., introdução, p. 6. No original:  
“Nel caso del processo penale il conseguimento della pratica certezza in ordine all’assunzione di una 
sentenza di condanna è richiesto dai valori fondamentali su cui si reggono i moderni sistemi giudiziari, e in 
particolare dalla presunzione di innocenza dell’accusato e dalla generale valutazione che è molto peggio 
condannare un innocente che assolvere un colpevole (…). Nel processo civile, al contrario, l’impostazione 
della procedura decisionale obbedisce a criteri assai diversi; nei paesi di common law tali criteri sono 
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Especificamente quanto aos standards probatórios, é notável a ingerência das 

bases principiológicas morais, políticas e jurídicas de cada um dos segmentos na eleição 

de um modelo de constatação adequado. Esta eleição se baseia numa decisão coletiva,1140 

o que exige a identificação dos valores preponderantes na sociedade para fixar um 

patamar em lugar de outro. Tais valores estão ligados à natureza do bem jurídico em 

jogo, mas também se referem a aspectos estruturais da relação jurídica processual. 1141 

A distribuição dos riscos de erros fáticos no processo civil ampara-se na 

premissa geral de que as partes se encontram em posição de igualdade na relação 

processual. Portanto, em se verificando a contraposição de duas ou mais teses fáticas, a 

regra de julgamento aplicável determina que o juiz deva decidir de acordo com a versão 

que, do ponto de vista lógico-probatório, tenha recebido um grau preponderante de 

confirmação. Este módulo da preponderância consiste num grau mínimo de confirmação, 

a partir do qual pode-se considerar verdadeiro um fato narrado no processo. Trata-se, 

portanto, de uma limitação ao julgamento que, por ser amparada na tese de maior 

aceitabilidade, não impede, nem contraria, o convencimento do juiz: apenas estabelece 

um critério mínimo para a decisão sobre os fatos. ‘ 

No processo penal condenatório – bem como no processo extrapenal que 

verse sanções análogas às criminais – , sempre é possível prever sobre quem recairá a 

injustiça da imposição equivocada da pena, com todas as implicações que esta injustiça 

acarreta.1142 O desequilíbrio inerente à relação entre, de um lado, o órgão acusador  – ou, 

no processo extrapenal punitivo, o órgão análogo ao acusador –, e, de outro, o acusado-

réu, precisa ser compensado mediante artifícios que se traduzem em regras de juízo que 

                                                                                                                                            
usualmente sintetizzati nella “preponderanza della probabilità”, ovvero nella regola del “più probabile che 
no”: fra due parti della causa civile il giudice propenderà a riconoscere le ragioni di quella parte che sono 
meglio giustificate dalle evidenze empiriche sottoposte nel corso del processo.” 
1140 LAUDAN, Larry. Truth, error and criminal law. An essay in legal epistemology, Capítulo III, p. 64. 
1141 “No processo civil, é uma exigência estrutural respeitar a equivalência dos interesses das partes 
também no modo de impor a regra de juízo: tanto que a repartição dos ônus probatórios encontra seu limite 
justamente no princípio constitucional da igualdade. No processo penal, ao contrário, existe um interesse 
reconhecido como prevalente, aquele do imputado, que deve ser garantido mais fortemente pela 
eventualidade de um sacrifício indevido: não se pode aqui contentar, como quando se escolhe entre dois 
interesses privados de valor equivalente, com um simples balanceamento do risco da falta de prova.” 
(ILLUMINATTI, Giulio. La presunzione d’innocenza dell’imputato, op. cit., p. 117). No original: “Nel 
processo civile, è un’esigenza strutturale rispettare l’equivalenza degli interessi delle parti, anche nel modo 
di porre la regola di giudizio: tanto che la ripartizione degli oneri probatori trova il suo limite proprio nel 
principio costituzionale di egualianza. Nel processo penale, al contrario, esiste un interesse riconosciuto 
come prevalente, quello dell’imputato, che dev’essere in misura maggiore garantito come dalla eventualità 
di un indebito sacrificio: non ci si può quindi contentare, come quando si sceglie fra due interessi privati di 
pari valore, di un semplice bilanciamento del rischio della mancata prova.”   
1142 Inclusive, como já se pontuou, para a própria sociedade, que não tem garantia a segurança e se vê 
diante das mazelas de um sistema que coloca o indivíduo sob o risco de ser injustamente encarcerado. 
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nada mais são que decorrências lógicas da presunção da inocência. Sob a perspectiva do 

módulo de constatação, a regra de julgamento se expressa pela exigência de prova dos 

pressupostos da pena além de qualquer dúvida razoável. Este grau de confirmação está 

acima da mera aceitabilidade da tese fática, e pode contrariar a convicção alcançada pelo 

juiz a partir dos elementos probatórios e de sua análise lógica.  

Logo, o standard criminal – assim como deve ocorrer com o standard nos 

processos extrapenais punitivos – é uma limitação de juízo mais incisiva ao 

convencimento judicial, porque estabelece um critério de julgamento que incide, em 

muitos casos, apesar do convencimento do magistrado acerca da culpa do réu. Isto ocorre 

porque o quantum exigido para as teses fáticas possíveis não é distribuído de maneira 

equânime, nem segue a máxima epistemológica de que a tese aceitável está mais próxima 

da verdade. No processo penal, diferentemente do que ocorre no processo civil, a tese 

fática da acusação não se contrapõe de maneira equilibrada à desmentida do réu: culpa e 

inocência não são teses processualmente contrapostas, que se demonstrem de acordo com 

o critério da maior ou menor aceitabilidade. Ao contrário, para que a tese que embasa a 

condenação seja acolhida, é preciso que não paire qualquer objeção concretamente 

aceitável. De outro turno, uma vez demonstrada a tese condenatória, é suficiente que se 

produzam provas ou se deduzam argumentos mínimos a ensejar a dúvida sobre a tese da 

inocência. 

No processo civil que verse interesses indisponíveis – excetuadas as hipóteses 

em que tal processo tenha por objetivo a imposição de sanção de natureza penal –, ainda 

que os valores em jogo sejam extremamente relevantes, o quantum de prova exigido para 

a demonstração de determinado fato poderá ser mais elevado que a preponderância, 

como se costuma afirmar nos casos em que a prova precisa ser clara e convincente. No 

entanto, este quantum será idêntico ao grau de confirmação exigido para a prova em 

contrário ou, ainda, para a prova das exceções indiretas eventualmente opostas. Noutras 

palavras, uma vez rompida a presunção inicial de que o rompimento com o status vigente 

depende de um grau de confirmação mais elevado, a exigência confirmatória 

permanecerá idêntica para as diversas teses fáticas contrapostas no processo.  

Extrai-se, portanto, que o maior ou menor equilíbrio na estrutura da relação 

processual repercute na forma de distribuição dos erros, propiciando uma repartição mais 

ou menos igualitária do quantum probatório exigido para amparar decisão judicial sobre 

as questões fáticas. Sob esta ótica, a doutrina da prioridade local incide integralmente 
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sobre o processo penal e, em grande parte dos casos, também incide sobre o processo 

civil. Nos processos extrapenais de feições nitidamente punitivas, esta doutrina incide de 

forma distinta, permitindo que se estenda ao processo civil a aplicação do raciocínio 

utilizado no processo penal, em face da identidade de princípios e de características 

estruturais. 

Diversamente, a maior ou menor relevância do bem jurídico tutelado nos 

processos civil e penal é relevante para estabelecer o nível de constatação mais ou menos 

elevado no processo civil, mas não autoriza, por si só, a imposição de um grau de 

confirmação diverso para teses antagônicas. Ou seja, no processo extrapenal de índole 

não punitiva, qualquer que seja a o interesse em jogo, a situação paritária das partes 

determina a distribuição igualmente paritária do quantum probatório, em lugar de 

imposição de um standard em que a existência de objeções onere apenas uma das 

partes.1143  

Semelhante conformação pode ser observada no que concerne à distribuição 

do ônus da prova. A paridade da relação processual civil permite a distribuição, via de 

regra, igualitária do ônus da prova. Esta repartição equilibrada é viabilizada pelo critério 

da normalidade, sem prejuízo da utilização de outros fatores, como a maior ou menor 

facilidade probatória, nas hipóteses excepcionais em que se verifique uma desigualdade, 

in concrecto, das partes. 

No processo penal, devido ao desequilíbrio estrutural da relação jurídica, não 

há que se falar em distribuição igualitária – e sequer em distribuição – do ônus da prova. 

Ao contrário, a presunção de inocência e o in dubio pro reo determinam, na qualidade de 

princípios reequilibradores da relação processual penal, a fixação unilateral do ônus da 

                                                
1143 Retome-se o exemplo de um processo civil que verse a questão importantíssima da guarda do menor. 
Se uma das partes – v.g., o genitor – afirma estar em risco a segurança da criança, respondendo a outra – 
v.g., a genitora – que o bem-estar do menor está assegurado, não é possível, abstratamente, antever qual 
situação seria mais injusta para as partes e para o próprio menor. Retirar a criança do lar materno, 
entregando-a aos cuidados do pai, um possível transtornado que vislumbra riscos onde não há, constituirá, 
sem dúvida, uma grande injustiça contra a genitora e contra os interesses menor. Porém, o equívoco não 
será menos grave se a criança for mantida sob a guarda da mãe e estiver, de fato, exposta a graves riscos de 
segurança. Os problemas relativos ao melhor interesse da criança e à harmonia familiar não se resolvem 
com medidas tão radicais quanto a fixação de um standard probatório além da dúvida razoável ou a 
atribuição unilateral do ônus da prova. E isto é assim, não porque o bem jurídico versado não seja tão 
relevante quanto a liberdade, mas porque a relação processual civil é, neste caso, mais equilibrada que a 
relação processual penal.  
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prova nas ações condenatórias penais, recaindo sobre o Ministério Público ou sobre o 

querelante a incumbência de demonstrar todos os fatos constitutivos do ius puniendi.1144  

A diversidade de fundamentos das regras que estabelecem o ônus da prova 

nos processos civil e penal pode ser extraída da lição de Gustavo Badaró:  

“[No processo civil] se for mais provável a ocorrência de um fato, 
aquele que o alega fica dispensado da prova de sua alegação, cabendo à 
parte contrária provar a inocorrência de tal fato. (...) Os fatos normais 
na vida da sociedade e do direito (isto é, que provavelmente ocorrem) 
não precisam ser provados, devendo a parte contrária provar a 
ocorrência do fato anormal (de improvável ocorrência). Mesmo a 
distribuição do ônus da prova segundo critério que atribui ao autor o 
ônus da prova dos fatos constitutivos do direito, e ao réu, o ônus da 
prova dos fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do 
autor, remonta a um critério de normalidade ou probabilidade. Exige-se 
que o autor prove a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 
porque eles são improváveis. 

Se esse critério de normalidade ou probabilidade fosse transportado 
para o processo penal deveria prevalecer o in dubio contra reo ao invés 
do in dubio pro reo. De modo geral, é mais provável que as pessoas 
sejam inocentes, pois certamente é menor o número de delinquentes na 
sociedade que a quantidade de pessoas honestas. Porém, pensando em 
casos em que há um processo criminal instaurado, é mais provável que 
os acusados sejam culpados. Basta pensar na necessidade de justa 
causa para instauração da ação penal, para se constatar que quando se 
instaura um processo contra alguém há indícios suficientes de que 
aquela pessoa cometeu um delito, sendo portanto mais provável que ela 
seja culpada, e não que seja inocente. Aliás, embora não haja 
estatísticas confiáveis, pode-se afirmar, sem medo de errar, que a 
maioria dos processos penais condenatórios terminam com a 
condenação  do acusado, e não com a sua absolvição, mesmo 
vigorando o in dubio pro reo.” 1145 

 
O trecho citado evidencia a intensa ascendência de fatores não-

epistemológicos no julgamento fático processual penal. O processo penal sobrepõe a 

proteção da liberdade do réu à consagração legal de máximas da experiência comum, 

amparadas no critério da normalidade. Tal peculiaridade, aliada ao fato de o processo 

                                                
1144 A ausência de distribuição do ônus da prova é notada por Gustavo Badaró (Ônus da prova no 
processo penal, op. cit., Capítulo V, item 5.1, pp. 243-244), em estudo dedicado ao tema: “Ao se 
fundamentar as regras do ônus da prova na igualdade de partes e na equidade, haverá, como consequência, 
a necessidade de uma distribuição de tal ônus. Diversamente, se o fundamento for a vedação do non liquet, 
a consequência será apenas a necessidade de existência de uma regra que permita o julgamento em caso de 
dúvida. Não haverá, porém, necessidade de que haja uma distribuição do ônus da prova. Em outras 
palavras, é possível que todo o ônus seja atribuído ao autor, ou diversamente, ao réu.”. 
1145 BADARÓ, Gustavo Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, op. cit., Capítulo V, item 5.5.6, 
pp. 297-299, com alusão a Israel, Kamisar e LaFave (Criminal Procedure and the Constitution. St. Paul: 
West Publishing, 1993, p. 27), com dados sobre a taxa de absolvição nos processos norteamericanos que 
demonstram, a propósito do período analisado, que pelo menos dois terços dos acusados submetidos ao 
trial são condenados. 
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penal impor ao acusador todo o risco de descumprimento do ônus da prova, deixa 

transparecer a incidência da doutrina da prioridade local na repartição dos riscos de erro.  

 Em corroboração às especificidades do tema nos processos civil e penal, 

destaca-se a circunstância oposta de, no processo civil, valer-se amplamente1146 o 

legislador do critério da normalidade, seja na fixação das regras estáticas do ônus 

probatório, seja na criação de presunções e de hipóteses de inversão do ônus da prova.  

Evidentemente que tais observações acerca do ônus da prova no processo 

civil não incidem nos casos em que o réu esteja protegido pela presunção da inocência, 

dado o caráter essencialmente punitivo de alguns processos extrapenais. Nestes casos, a 

doutrina da prioridade local desempenha o papel de aproximar a disciplina do processo 

penal à do processo extrapenal de índole punitiva, devido à coincidência dos princípios 

norteadores. 

Ressalte-se, outrossim, que, em ambos os processos, a regra do ônus da prova 

é um critério legal que atua subsidiariamente à formação do convencimento judicial. 

Logo, as regras sobre o ônus da prova não consistem em propriamente em limitações à 

persuasão racional do juiz, mas se consubstanciam em critérios alternativos e residuais a 

esta persuasão. Este aspecto comum do ônus da prova nos processos civil e penal se 

insinua como manifestação do direito como integridade, que, como tantas vezes 

assinalado, não afasta a necessidade de aplicação complementar da doutrina da 

prioridade local à presente análise comparativa. 

Em verdade, como bem observa Baltazar Junior,1147 a adoção de diferentes 

modelos de constatação, do diverso grau de admissibilidade das presunções e das 

distintas normas sobre distribuição do ônus da prova, com maiores possibilidades de 

inversão deste ônus no processo civil, repercute na prática de forma extremamente 

relevante: em cada um destes processos, o resultado da avaliação dos fatos poderá ser 

diverso ou, pelo menos, as consequências desta avaliação poderão sê-lo.  

Pode-se exemplificar o argumento com a situação do fornecedor que pratica 

ato tipificado como crime contra as relações de consumo. Sendo demandado civilmente 

pelos prejuízos causados a determinado consumidor, é possível que, atendidos os 
                                                
1146 Sem prejuízo da utilização de outros fundamentos para a repartição do ônus da prova, como é o caso, já 
mencionado, da manutenção do status vigente quanto a determinados bens jurídicos (direito de 
propriedade, direito de família, algumas questões de estado, etc.). 
1147 Standards probatórios. In: KNIJNIK, Danilo. Prova judiciária. Estudos sobre o novo direito 
probatório, op. cit., pp. 164-166.  
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requisitos legais (Lei nº 8.978/90, art. 6º, VIII), seja invertido o ônus da prova em favor 

do autor da ação. Neste caso, mesmo que seja insuficiente a prova do fato, a conclusão 

fática do juízo cível prejudicará o fornecedor, réu da ação de ressarcimento de danos. 

Diversamente, se o mesmo fato for alvo de instrução criminal para fins de responsabilizar 

penalmente o fornecedor, a insuficiência probatória resultará na absolvição (Código de 

Processo Penal, art. 386, VI). Com identidade de razão, é usual “a assertiva no sentido de 

que a absolvição criminal por falta de prova suficiente para a condenação não vincula a 

decisão civil, pois a avaliação das provas poderá ser diversa”.1148  

Esta diversidade de resultado probatório nos processos civil e penal, 

decorrente da correlata diversidade de limitações ao julgamento fático, é bastante para 

reforçar a tese de que a persuasão racional não se opera de forma idêntica nos dois 

campos. Ainda, reforça a ideia de que o estudo comparativo mostra-se muito mais útil à 

compreensão dos critérios subjacentes à formação do convencimento judicial sobre os 

fatos do que uma análise generalizada do princípio da persuasão racional. 

Por fim, e não menos importante, cumpre atentar para a necessidade de 

explicitação, na motivação das decisões, das regras de julgamento utilizadas. Tão 

importante quanto a especificação dos elementos probatórios analisados e valorados é a 

indicação, no momento do julgamento, do standard probatório adotado e, quando for o 

caso, da regra sobre o ônus da prova incidente na hipótese.  

A alusão às regras de juízo adotadas propicia o desfecho lógico da atividade 

probatória, viabilizando – ao lado da exposição dos elementos probatórios e argumentos 

lógicos que fundamentaram a convicção do juiz, e da indicação dos elementos 

considerados inidôneos ao esclarecimento dos fatos –, o controle sobre a decisão fática 

finalmente alcançada. 

 

  

                                                
1148 Idem ibidem. 
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Conclusões 

 
 

Buscou-se, ao longo deste trabalho, confirmar a hipótese de que a persuasão 

racional é limitada por regras e critérios decorrentes de valores comunitários diversos 

nos processos civil e penal. Isto determina uma compleição distinta do princípio da 

persuasão – e do sistema probatório por ele orientado – em cada um dos processos. 

Ainda de acordo com a tese proposta, a diversidade apontada se presta a 

demonstrar a utilidade do estudo específico e comparativo da disciplina probatória nos 

processos civil e penal, aplicando-se ao tema a doutrina da prioridade local de Dworkin, 

sem, contudo, desprezar a integridade do direito. Ambos os referenciais serviram de 

ponto de partida para a análise comparativa das limitações à persuasão racional em cada 

uma das fases do procedimento probatório e do julgamento das questões fáticas. 

Diante da pesquisa empreendida, foi possível confirmar a proposição de que 

o processo civil e o processo penal, analisados sob uma perspectiva garantista e, 

portanto, de um processo idealmente democrático, impõem limitações e características 

diversas à persuasão racional.  

Há diferenças substanciais entre as regras e critérios incidentes sobre a 

formação do convencimento judicial acerca das questões fáticas, o que permite afirmar 

que o conteúdo da persuasão racional não coincide no direito processual civil e no direito 

processual penal.  

No início deste trabalho, constatou-se que alguns princípios que diretivos dos 

processos civil e penal merecem, no campo deste último, tratamento específico e distinto 

do que lhes é dedicado pelo direito processual civil. Concluiu-se que a doutrina da 

prioridade local se manifesta nas diferentes formas e medidas de aplicação da 

instrumentalidade, do contraditório, da ampla defesa, do inquisitivo e da 

proporcionalidade ao processo penal. Concomitantemente, esta doutrina se revela nos 

valores peculiares e típicos do processo penal, que determinam a presunção de inocência, 

direito ao silêncio e à não autoincriminação. 

A identificação do contexto processual penal como fundamento legitimante 

destas diferenças induz à conclusão da possibilidade, à luz da doutrina da prioridade 
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local, de se estender a aplicação dos princípios específicos deste âmbito às situações 

extrapenais em que se verifique identidade de fundamentos políticos e morais para a 

proteção do réu.  

À luz desta premissa, foram analisados diversas limitações à persuasão 

racional nos processos extrapenais de índole punitiva, assim considerados aqueles que 

apresentem feições criminais marcantes, a saber: o objetivo de impingir ao réu alguma 

sanção não-patrimonial, de grave caráter retributivo e pedagógico, e o desequilíbrio 

estrutural verificado de início na relação processual entre o Estado no exercício do ius 

puniendi (ou qualquer agente delegatário da legitimação para requerer a punição do réu) 

e o réu.  

Observou-se, ainda, que, malgrado a existência de princípios específicos que 

ilustram a doutrina da prioridade local, é sempre necessário retornar à ideia de direito 

como integridade para analisar o fenômeno probatório em sentido mais amplo, sobretudo 

nas perspectivas da finalidade e do objeto da prova. 

Neste panorama, sobressaem algumas conclusões comuns ao processo civil e 

ao processo penal.  

A primeira diz respeito à finalidade predominantemente confirmatória ou 

demonstrativa da prova, na medida em que o papel exercido pela prova na busca da 

verdade vai ao encontro do ideal, presente em todo e qualquer processo, de alcançar uma 

decisão justa. Paralelamente, a prova exerce uma função persuasivo-argumentativa, que 

permite que se atribua maior credibilidade e legitimidade às decisões fáticas. Neste 

ponto, o contraditório desempenha uma tarefa de extrema importância, que é a de 

justificar e legitimar os juízos sobre questões fáticas. É, ainda, no contraditório, 

compreendido como método de conhecimento, que parecem convergir as finalidades 

confirmatória e argumentativa da prova. 

Existe, portanto, no processo, uma relação teleológica entre prova e verdade, 

sem prejuízo de se admitir a dificuldade de se alcançar a verdade absoluta. No processo, 

a busca da verdade sofre limitações, como sofreria em qualquer âmbito científico. De 

qualquer modo, a correspondência, tanto quanto for possível, do resultado probatório 

com a realidade fenomenológica, é o que se pretende nos processos civil e penal. A 

existência limitações apenas confirma o objetivo principal da atividade probatória. 
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É certo, ainda, que a natureza diversa destas limitações no processo civil e no 

processo penal, a partir, v.g., da utilização de critérios diversos na distribuição dos riscos 

de erros no julgamento fático, não desnatura este objetivo principal.  Por esta razão, é 

injustificável a distinção entre verdade formal e verdade material. O direito como 

integridade estabelece, no plano probatório, identidade de objetivos em ambos os 

processos.  

No plano terminológico, ressalvadas algumas peculiaridades – como, por 

exemplo, a especial atenção dedicada pelo processo penal aos denominados meios de 

obtenção de prova –, as diversas acepções do vocábulo prova são compartilhadas, em 

alguma medida, pelos processos civil e penal. Sob a perspectiva dos destinatários da 

prova, é possível afirmar que se trata de direito que deve ser amplamente exercido – 

conquanto não monopolizado – pelas partes, dirigindo-se não só ao convencimento do 

juiz, mas também à partes, na perspectiva persuasivo-argumentativa. Uma vez que os 

elementos de prova e de informação influenciam e norteiam, em alguma medida, a 

estratégia processual das partes, não é mais correto afirmar que a prova seja destinada 

exclusivamente ao órgão jurisdicional.  

O objeto da prova nos processos civil e penal também é compartilhado, 

porquanto são os fatos que deverão ser apurados, numa e noutra sede, pela atividade 

probatória. Algumas especificidades, que não têm o condão de modificar esta ilação 

principal – de serem os fatos o objeto de prova – poderão repercutir na atividade 

probatória. Entre elas, destacam-se: o maior grau de disponibilidade da prova e a 

possibilidade mais ampla de recurso às presunções no processo civil que verse direitos 

patrimoniais disponíveis; a menor variabilidade dos fatos que constituem o objeto do 

processo penal, sempre atrelados ao fato tipificado como crime e demais pressupostos de 

aplicação da pena; a forma diversa pela qual se distribui o quantum exigido para a prova 

e para a contraprova dos fatos nos processos civil e penal. Este último aspecto se revelou 

de fundamental importância ao estudo das limitações ao juízo de fato no processo penal, 

quando se demonstrou que a prova cabal da culpa do réu é sempre imprescindível à 

confirmação dos fatos alegados pelo acusador na sentença condenatória, ao passo que a 

prova da inocência não é necessária para subsidiar a absolvição. Trata-se, porém, de 

questão atinente ao modo pelo qual incide a limitação do in dubio pro reo, que não chega 

a estabelecer uma distinção substancial do objeto da prova nos processos civil e penal. 
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Logo, a análise dos aspectos gerais sobre o direito probatório nos processos 

civil e penal revelou a predominância do direito como integridade sobre a doutrina da 

prioridade local. 

Por outro lado, o restante do estudo demonstrou a utilidade da 

compartimentalização do direito na análise do tema central desta tese. 

A partir do momento em que se passou à análise da persuasão racional e das 

respectivas limitações, verificou-se a disparidade princípios e valores subjacentes à 

matéria nos processos civil e penal. 

Já no início da abordagem do livre convencimento, foi possível observar, 

ainda na idade moderna – tida, de forma geral, como o berço do livre convencimento –, 

um distanciamento no panorama evolutivo deste princípio nos processos civil e penal. 

Neste último, a ideologia iluminista e o surgimento de princípios inovadores 

concernentes à proteção do réu revelaram-se decisivos ao abandono do sistema das 

provas legais. Já no processo civil, nem a ideologia liberal nem o cientificismo da 

modernidade tiveram o condão de afastar o positivismo-legalista em matéria probatória. 

Por mais que a proteção da liberdade do indivíduo tenha cedido lugar à 

degeneração do livre convencimento no processo penal, é possível afirmar que, ao menos 

inicialmente, os sistemas de civil law implementaram o livre convencimento com o 

objetivo de atribuir maior legitimidade às decisões fáticas, embasadas em critérios 

racionais. Contudo, abandonado o sistema do júri efemeramente adotado no período 

posterior à Revolução Francesa, este sistema passou a ser utilizado como forma de 

arbítrio, voltando-se à busca da verdade real pelos juízes togados. 

No processo civil, ao revés, a manutenção dos juízes-funcionários e a 

correlata despreocupação com a racionalidade subjacente aos juízos fáticos determinou a 

opção política pela manutenção dos sistemas das provas legais. O receio de se atribuir 

maiores poderes aos magistrados impediu que os as luzes fossem incorporadas à busca 

da verdade no processos civil.  

Após um longo período de processo penal inquisitivo, a trajetória do 

processo penal rumo à efetiva proteção das garantias do réu passou a ser no sentido de 

estabelecer limitações à liberdade do juiz na admissão, na produção e na valoração das 

provas. Neste contexto, ressalta a importância do contraditório, bem como das limitações 

típicas da prova legal negativa. 
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O processo civil, em contrapartida, desperta de um longo período de 

adormecimento no formalismo probatório, rumando em direção à liberdade probatória, 

sobretudo no que toca ao convencimento judicial. As regras de prova legal vão, 

gradativamente, perdendo forças, para dar lugar à liberdade de valoração e julgamento.  

No curso de todo o arco temporal que permeou a idade moderna até a época 

contemporânea, assiste-se a trajetórias totalmente antagônicas do livre convencimento 

nos processos civil e penal. Cada passo deste percurso é guiado por princípios e razões 

de fundo político distintos, de sorte que a se concluir que a disparidade entre os sistemas 

de persuasão racional dos dois tipos de processo decorre da diferença correlata dos 

valores morais e políticos que os noteiam. 

Com efeito, apenas nos aspectos mais gerais a fórmula da persuasão racional 

pode ser tratada a partir da integridade do direito. Esta fórmula traduz uma modalidade 

de livre convencimento limitada por regras lógicas e racionais pelas quais o juiz se deve 

orientar. Tais critérios de atuação do julgador se consubstanciam em regras jurídicas, da 

lógica e da experiência comum. Assim, embora esteja livre de prevalorações legais, o 

magistrado deve se guiar por certas diretrizes, atendo-se à análise dos fatos debatidos e à 

utilização dos conhecimentos fáticos processualmente adquiridos. Deve, por fim, motivar 

a decisão alcançada sobre os fatos na aplicação concreta dos critérios sobreditos.  

Há, por outro lado, certas limitações probatórias que, embora não restrinjam 

totalmente a liberdade de convencimento do juiz, delineiam os contornos do exercício 

desta liberdade. Trata-se de limitações de ordem jurídica – no mais das vezes, legal –, 

cujas razões subjacentes podem ser de ordem intrínseca ou extrínseca. No primeiro caso, 

fala-se em limitações epistemológicas, fundamentadas em critérios afeitos à busca da 

verdade; na segunda hipótese, cuida-se de limitações contraepistemológicas, cujo 

fundamento é dissociado da finalidade confirmatória ou demonstrativa da prova. 

As limitações probatórias são aceitáveis em virtude do fato de não ser a 

verdade o único objetivo do processo; em contrapartida, a finalidade demonstrativa da 

prova é um valor extremamente importante, que só pode ceder diante de limites 

considerados necessários, à luz dos valores preconizados pela comunidade. 

No plano destas limitações, a doutrina da prioridade local atua com toda a 

sua força, desenhando, assim, os diferentes contornos da fórmula da persuasão racional 

nos processos civil e penal. 
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A perquirição da razoabilidade das limitações à persuasão racional, 

incidentes nas as diversas fases do procedimento probatório e sobre o julgamento da 

questão fática, resultou na conclusão geral de que: enquanto o processo civil se encontra 

num momento de conscientização da importância do livre convencimento do juiz, 

buscando mecanismos tendentes a substituir as limitações legais peremptoriamente 

impostas à persuasão racional, o processo penal, a fim de proteger o estado da inocência 

do réu, propende para a criação de maiores limitações à admissibilidade, à produção, à 

valoração da prova e ao julgamento das questões fáticas. 

Desta conclusão geral decorrem algumas conclusões específicas, observadas 

no transcorrer da pesquisa. 

No plano da admissão e da produção de provas, o processo civil associa o 

exercício pleno do direito à prova à liberdade na admissão e na forma de produção. O 

princípio vigente é o de que nenhuma limitação probatória é justificável se não houver 

razões especiais e relevantes que imponham a derrogação excepcional do direito das 

partes de se servirem de todas as provas relevantes. Em decorrência desta concepção, o 

exercício do direito à prova não pode ser restringido em virtude de pré-concepções legais 

ou judiciais acerca da credibilidade da prova, resolvendo-se as questões da prova 

suspeita no âmbito da valoração – e, não, da admissibilidade – probatória. Paralelamente, 

instrumentalidade das formas, a economia processual e a celeridade, sempre associadas à 

maior abrangência da busca da verdade, justificam, em maior medida, a admissão, 

produção e valoração de provas atípicas, anômalas e irrituais.  

No processo penal, ao contrário, os princípios do contraditório e da ampla 

defesa são aplicados de forma a temperar a liberdade dos meios de prova. A forma, 

entendida como garantia do réu, exige também que se confira especial atenção aos 

princípios da oralidade e da judicialidade das provas. Ainda, o modo pelo qual o 

contraditório atual reforça seu caráter de método de apuração dos fatos, traço marcante 

do sistema adversarial, reduzindo as possibilidades de mitigação deste princípio em favor 

da amplitude do direito à prova ou, ainda, da instrumentalidade das formas.  

Este contraste se verifica, concretamente, na maior amplitude da 

admissibilidade das provas atípicas, anômalas e irrituais no processo civil, 

comparativamente ao penal. Isto pode ser verificado na admissão de diversas espécies 

probatórias, como é o caso: do comportamento das partes, cuja admissibilidade é restrita, 
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no processo penal, pelo direito ao silêncio e à não autoincriminação do réu; das provas 

preconstituídas – como a declaração escrita de testemunhas – , às quais constituem 

óbices particulares no processo penal a oralidade, a judicialidade e o direito ao 

confronto; das perícias e reconhecimentos, cujas formalidades se consubstanciam em 

limitações de natureza concomitantemente protetiva do réu e epistemológica, entre 

outras.  

Especificamente quanto às provas emprestadas, utilizadas no processo civil 

como artifício de economia processual que propicia maior amplitude do material 

probatório, verificam-se, no processo penal, limitações importantes, decorrentes da 

preocupação com o contraditório durante a formação da prova. Estas limitações ligam-se 

à persuasão racional na medida em que se compreende que o resultado da prova 

produzida noutro processo pode não ser idêntico àquele obtido com a repetição da prova.  

Por isso, ao lado dos requisitos gerais para o empréstimo da prova 

(identidade de partes, de fato probando e observância do contraditório), adotados no 

processo civil, o processo penal, assim como o processo extrapenal de índole punitiva, 

ostenta empecilhos específicos ao aproveitamento da prova produzida em outro 

processo: a) exige-se um esforço mais intenso para coibir a utilização da prova 

emprestada por razões de mera comodidade; b) a inobservância do rito probatório no 

processo originário não pode ser relativizada para admitir o transporte da prova; c) a 

economia processual não constitui argumento suficiente para a supressão do 

contraditório e d) a prova, no processo originário, deve ter sido proferida perante um 

órgão jurisdicional, ainda que não se trate do juiz constitucionalmente competente. 

 Ainda no âmbito das limitações à produção da prova, especificamente 

quanto à circulação probatória entre os processos civil e penal, demonstrou-se que este 

intercâmbio está condicionado à compatibilidade entre as características essenciais dos 

processos originário e destinatário da prova. O transporte da prova de um processo para 

outro tem relação com os diferentes graus de contraditório com que se satisfaz cada 

processo e com a diversidade de limitações probatórias existentes em cada seara.  

Desta forma, não é apenas a disparidade do bens jurídicos versados nos 

processos civil e penal que restringe as possibilidades de circulação probatória, mas as 

peculiaridades relativas a cada instrução, tais como: a estrutura da relação processual, os 

poderes do julgador, as regras de distribuição do ônus probatório, as limitações à 
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admissibilidade e à produção dos meios de prova e de investigação, a eficácia que lhes é 

atribuída, além  do modelo de constatação exigido para a formação do convencimento 

judicial em cada processo.  

A ampliação indevida das hipóteses de circulação probatória, dissociadas do 

feixe de limitações que rege cada um dos processos, a pretexto de ampliar o material 

probatório, pode vir a alargar indevidamente a liberdade do juiz em detrimento de 

valores jurídicos ou epistemológicos protegidos no processo destinatário.  

No plano das limitações à valoração probatória, observaram-se tendências 

totalmente antagônicas nos processos civil e penal. Em consonância com as conclusões 

sobre a evolução histórica da persuasão racional em cada um destes processos, 

confirmou-se a tese de que no processo civil, a extirpação das regras de provas legais é a 

providência que mais se coaduna com a visão garantista do livre convencimento. 

Reforçou-se, também, a ideia de resgate da legalidade no processo penal.  

A ênfase na liberdade do juiz no processo civil se perfaz pela negação da 

vinculatividade das normas que atribuem valor específico a determinadas provas ou que 

condicionam a prova de certos fatos a meios de prova legalmente estipulados. Estas 

regras de valoração devem servir apenas como diretrizes à racionalidade das decisões, 

cuja aplicabilidade concreta deve ser verificada pelo juiz. Em contrapartida, o 

incremento das limitações à valoração no processo penal se opera a partir de critérios 

mínimos a serem observados, impostos por regras de provas legais negativas ou por 

restrições do gênero, assim como por critérios jurisprudenciais de valoração que 

estabeleçam a necessidade de prova mínima para a condenação do réu.  

A justificativa destas diferenças consiste, de um lado, na estrutura paritária 

do processo civil, em que se busca confirmar a versão mais próxima possível da verdade, 

o que não pode ser obstado por critérios formais, e, de outro, na necessidade de regras 

legais que estabeleçam garantias mínimas ao réu, protegido pela presunção da inocência. 

O estudo das presunções também corrobora a inexistência de um princípio 

ou valor específico que, no processo civil, delineie os contornos da persuasão racional. 

Neste âmbito, são amplamente admissíveis as presunções legais, ditadas por um amplo 

leque de fatores, como os critérios de ordem científica ou pautados na normalidade, a 

facilidade probatória e o princípio da colaboração processual, ou, simplesmente, a opção 

legislativa por preservar determinado status jurídico. Tais presunções são utilizadas 
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como critérios de valoração e julgamento. Já no processo penal, a presunção da inocência 

e o princípio do in dubio pro reo determinam a inviabilidade da adoção de presunções 

legais em desfavor do acusado.  

As conclusões alcançadas são análogas no que se refere, especificamente, às 

limitações incidentes sobre a valoração da prova indiciária. Os critérios adotados para 

este fim no direito processual civil não chegam a estabelecer restrições, mas prescrevem 

parâmetros lógicos para a valoração da prova. No que concerne ao processo penal, estes 

critérios são alçados à condição de exigências mais rígidas, à falta das quais não se 

sustenta a condenação.  

Por fim, as regras de juízo, fundadas nos riscos de distribuição de erros 

fáticos no processo civil e no processo penal, encerram o feixe das restrições que 

incidem sobre o convencimento do juiz. Estas limitações ao julgamento das questões 

fáticas atuam em conjunto com todas as outras limitações já citadas, formando, em cada 

um destes processos, um mecanismo coerente de controle e direcionamento da persuasão 

racional.  

As limitações ao julgamento atuam na fase final do juízo fático, quando, 

valoradas as provas produzidas nos autos, se deve verificar se o resultado probatório 

atingiu um grau de confirmação suficiente à prova de um dado fato. As regras de juízo 

complementam os critérios de racionalidade fundados no senso comum e no saber 

científico que, sem aquelas, não são bastantes para preencher o vazio da fórmula do livre 

convencimento. 

A escolha de um modelo de constatação adequado para os processos civil e 

penal é feita com base em valores que se conectam à natureza do bem jurídico em jogo e, 

principalmente, a aspectos estruturais da relação jurídica processual. Estes modelos, de 

conformação fluida e aberta, prescindem de previsão legal expressa. 

No processo civil, em geral, a natureza paritária da relação jurídica impõe um 

standard probatório equilibrado, consistente na prova preponderante ou no critério da 

ocorrência mais provável do que não de determinado fato. Eventualmente, este módulo 

poderá ser elevado para o da prova clara e convincente, conforme a relevância do bem 

jurídico determine a exigência de maior grau de confirmação da hipótese fática. Ainda 

assim, o standard probatório exigido para as teses autoral e defensiva será o mesmo.  
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No processo penal, ao contrário, o quantum probatório imposto para a 

acusação e para a defesa não é equilibrado, em virtude da presunção da inocência como 

regra de juízo, de que decorrem o in dubio pro reo, o ônus unilateral da prova pela 

acusação e a exigência de prova além de qualquer dúvida razoável (modelo de 

constatação) para a condenação.  

A dúvida razoável pode ser definida como a possível aceitabilidade da tese 

oposta à condenação, a partir de argumentos ou elementos probatórios que possam 

concretamente afastar a tese condenatória, ainda que com um grau de confirmação 

inferior àquele obtido para esta última. Esta dúvida, que favorece o réu, pode dizer 

respeito: aos elementos comumente referidos como constitutivos do crime, às respectivas 

excludentes, à circunstâncias que influam na dosimetria da pena e, bem assim, a fatos 

secundários, que envolvam todas estas questões.  

As regras sobre ônus da prova consubstanciam outro critério jurídico à 

solução das questões fáticas. Este critério atua residualmente ao standard probatório, em 

caso de não se atingir o grau de constatação adequado para cada processo. 

No processo civil, a distribuição do ônus da prova tem como pressuposto 

fundamental o princípio da igualdade das partes. A regra geral é a distribuição estática, 

fundada na posição processual das partes na relação processual e no fato a ser provado, e 

ditada pela normalidade das circunstâncias. Excepcionalmente, o próprio princípio da 

igualdade autoriza a flexibilização destas normas. No processo penal, diversamente, o 

ônus da prova é inflexível e unilateralmente destinado ao acusador, em virtude do 

desequilíbrio estrutural da relação jurídica e da necessidade de se beneficiar, 

sistematicamente, a liberdade do réu.  

No processo civil, o ônus da prova pode ser flexibilizado pelo consenso das 

partes e por presunções legais relativas; no processo penal, ao contrário, nenhuma forma 

de flexibilização do ônus probatório pode afastar a presunção de inocência e as regras de 

juízo dela provenientes. Ainda, a contraditoriedade indisponível, presente no processo 

penal, obstaculiza qualquer sorte de composição acerca do ônus probatório. 

No processo civil, a distribuição do ônus da prova atua diante da falta de 

convencimento do juiz acerca dos fatos; no processo penal, devido à atribuição unilateral 

do ônus e em virtude do in dubio pro reo, esta regra pode incidir apesar do 

convencimento do juiz. 
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O processo extrapenal de índole punitiva, que objetive a aplicação de sanções 

análogas às penais, deve observar regras de juízo similares às deste. A coincidência de 

limitações ao julgamento das questões fáticas ampara-se na identidade dos princípios 

aplicáveis em ambos os processos, o que não decorre exclusivamente da relevância do 

bem jurídico tutelado, mas, também, da relação jurídica estruturalmente similar à do 

processo penal.  

Finalmente, diante das conclusões acima sintetizadas, confirma-se a 

proposição inicial sobre a predominância da doutrina da prioridade local no estudo 

empreendido.  

A partir desta constatação, e devido à influência determinante das limitações 

à persuasão racional na verificação da premissa fática das decisões judiciais, parece 

pertinente a reflexão sobre o continuidade do estudo conjunto e indistinto dos sistemas de 

avaliação probatória nos processos civil e penal.  

Se o direito como integridade não é suficiente para esclarecer todas as 

nuances do tema, parece-nos que, independentemente da conveniência ou não de uma 

teoria geral do processo, a análise das limitações à persuasão racional nos processos civil 

e penal deve ser realizada, sempre, sob a ótica dos valores predominantes em cada um 

destes processos. 
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