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“There is no such thing as absolute certainty, 

but there is assurance sufficient for the purposes 

of human life”2. (John Stuart Mill) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Em tradução para a língua portuguesa: “Não há tal coisa como a certeza absoluta, mas há certeza 
suficiente para os propósitos da vida humana.” (MILL, John Stuart. On liberty. Kitchener, Ontário, 
Canadá: Batoche Book, 2001, p. 21. Disponível em: <https://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/ 
mill/liberty.pdf>. Último acesso em: 21 jul. 2017). 

 

https://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/%20mill/liberty.pdf
https://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/%20mill/liberty.pdf
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RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado tem por objetivo discorrer sobre a valoração 
dos indícios – no sentido de provas leves (prova levior) – no Processo Penal 
brasileiro. O estudo parte da análise terminológica da palavra “indício” e da 
constatação de que o vocábulo assume mais de um significado ao longo da 
persecução penal: o de prova indireta (ou prova circunstancial), descrita no art. 239 
do Código de Processo Penal e que não será o foco da pesquisa (muito embora 
seja mencionada para fins didático-comparativos), e o de prova leve – objeto central 
do estudo e assunto pouco explorado no ordenamento jurídico brasileiro. 
Estabelecidas essas premissas, busca-se determinar critérios de valoração para 
essas provas leves que, na condição do que se denomina “standards rebaixados”, 
são utilizadas como parâmetro nas mais diversas decisões, seja na investigação 
ou no processo penal: para viabilidade da acusação (para recebimento da denúncia 
ou da queixa-crime), para a decretação de medidas cautelares reais ou pessoais, 
para a pronúncia e impronúncia, além de decisões constantes leis penais especiais. 
O estudo possui relevância porque, muito embora todas essas decisões requeiram 
standards probatórios considerados tênues, tais parâmetros rebaixados não se 
resumem a um só, havendo uma gradação que os diferencia em termos de 
probabilidade lógica. Sendo assim, tenta-se estabelecer a que parâmetro 
probatório (probabilidade simples ou prova clara e convincente) correspondem os 
indícios (provas leves) em cada uma dessas decisões, numa tentativa de colaborar 
para a compreensão dessa variação dos standards rebaixados, por vezes ignorada 
pela doutrina e pela jurisprudência, mas de verificação essencial para efetuar o 
controle das decisões judiciais. 
 
Palavras-chave: Indícios. Provas leves. Standard probatório rebaixado. Critérios 
de valoração. 
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ZUGAIBE, Nathália Cassola. Valoration of light evidences in criminal procedure. 
212p. Dissertation (Masters in Procedural Law) – Department of Process, Faculty 
of Law, University of São Paulo, São Paulo - USP. São Paulo, 2019. 

 

ABSTRACT 

 

This master´s thesis aims to discuss the valuation of circumstantial evidences – in 
the sense of light evidences, in brazilian penal process. The study starts from a 
terminological analysis of the term circumstantial evidences in the brazilian penal 
process, in order the word assumes more than one meaning along the criminal 
prosecution: the meaning of indirect evidence (circumstantial evidence), described 
in art. 239 of the Code of Criminal Procedure – that will not be the focus of this thesis 
(much though be mentioned for didatic purposes comparative), and the meaning of 
light evidece – the central object of this research, unexplored subject in our legal 
order. Estabilished these assumptions, we´ll try to determine criteria of valuation for 
these initial evidentiary elements that, in condition of low Standards, used as 
parameter in various decisions, whether of investigation or criminal proceedings: to 
the prosecution's viability (to receive the complaint), for the decrement of actual or 
personal precautionary measures, for pronunciation and impronunciation, in 
addition to the various special criminal laws. The study is relevant, because all these 
decisions require Standards of evidence considered tenuous, and these low 
parameters are not just one; there is a gradation that differentiates them in terms of 
logical probability. Therefore, will try to establish to which probative parameter 
(simple probability or clear and convincing proof) correspond the indications of light 
evidence in each of these decisions, in attempt to collaborate understanding the 
variety of low Standards, sometimes ignored by doctrine and jurisprudence, but 
essencial as controls of judicial decisions. 
 
Key words: Circumstantial evidences. Light evidences. Low Standard of proof. 
Valuation criteria. 
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RIASSUNTO 

 

La presente tesi di master oggettiva discutere la valutazione degli indizi – nel senso 
di prove leggere, nel processo penale brasiliano. Lo studio parte dell´analise 
terminologica del termine “indizi”, visto che è una parola che assume più di un 
significato nel indagine e nel processo penale: un primo senso di prova indiretta 
(circostanziali), descrito nell´art. 239 del códice di procedura penale, e che non sarà 
propriamente oggetto centrale (però menzionato per scopi didattici-comparativi), e 
prova leggere – tema centrale di questa dissertazione, in virtù di essere tema poco 
esplorato nel nostro ordinamento giuridico. Stabiliti questi pressuposti, ci proveremo 
detereminare criteri di valutazione per questi elementi probatori iniziale che, nella 
condizione di standard basso, vengono utilizzati come parametro in varie decisioni, 
sia di indagini, sia di processo penale: per la redditività dell'accusa (per ricevere la 
denuncia), per il decremento delle misure precauzionali effettive o peroonali, per la 
pronuncia e l'impronuncia, e varie leggi criminale speciale. Lo studio c´è rilevanza 
perchè, non ostante sia standard considerato tenue, non è uno, cioè, c´è una 
gradazione che li diferenzia in termine di probabilità logica. Quindi, chercheremo di 
stabilire a quale parametro probatorio (probabilità semplice, o prova chiara e 
convincente) corrispondono gli indizi (prove leggere) in ciascuno di questi decisioni, 
nel tentativo di collaborare a comprendere questa varietà di Standard basso, a volte 
ignorato dalla dottrina e giurisprudenza, però essenziale come controlli sulle 
decisioni giudiziarie. 
 
Parole chiavi: Indizi. “Prove leggere”. Standard probatorio basso. Criteri di 
valutazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

LISTA DAS FIGURAS 

 

Figura 1. Probabilidade lógica crescente – standards ........................................... 32 

Figura 2. Representação do uso da expressão “indícios” ..................................... 63 

Figura 3. Etapas para a consecução do crime de lavagem de dinheiro .............. 138 

Figura 4. Número de decisões penais lastreadas em indícios –                                  

5ª Turma STJ ....................................................................................... 175 

Figura 5. Número de decisões penais lastreadas em indícios –                                   

6ª Turma STJ ...................................................................................... 176 

Figura 6. Decisões penais lastreadas em indícios – 5ª e 6ª Turmas                            

do STJ ................................................................................................. 176 

Figura 7. Decisões penais lastreadas em indícios na 1ª Turma do STF ............. 179 

Figura 8. Decisões penais lastreadas em indícios na 2ª Turma do STF ............. 179 

Figura 9. Número de decisões penais lastreadas em indícios –                               

Plenário do STF ................................................................................... 180 

Figura 10. Acórdãos lastreados em indícios na 5ª Câmara do Tribunal de                

Justiça do Estado de São Paulo ........................................................ 181 

Figura 11. Acórdãos lastreados em indícios na 6ª Câmara do Tribunal de             

Justiça do Estado de São Paulo ........................................................ 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1. Síntese do standard probatório das provas leves no CPP ................. 156 

Quadro 2. Síntese do standard probatório das provas leves na Legislação   

Especial .............................................................................................. 157 

Quadro 3. Dados relevantes da utilização dos indícios no STJ .......................... 175 

Quadro 4. Síntese dos indícios nas 5ª e 6ª Turmas do STJ ............................... 176 

Quadro 5. Dados relevantes da utilização dos indícios no STF .......................... 178 

Quadro 6. Síntese dos indícios no plenário do STF ............................................ 179 

Quadro 7. Utilização dos standards probatórios rebaixados –                                         

5ª Câmara do TJ/SP .......................................................................... 181 

Quadro 8. Utilização dos standards probatórios rebaixados –                                         

6ª Câmara do TJ/SP .......................................................................... 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 25 

I – Sobre a importância dos indícios ................................................................ 28 

II – Dos objetivos do estudo .............................................................................. 29 

III – Standards of proof ...................................................................................... 30 

CAPÍTULO 1 – CONCEITO DE INDÍCIO ............................................................. 35 

1.1       SENTIDO USUAL .................................................................................... 35 

1.2       SENTIDO JURÍDICO ............................................................................... 37 

1.3       INDÍCIOS E EXPRESSÕES RELACIONADAS: DIFERENÇAS 

CONCEITUAIS ......................................................................................... 44 

1.3.1    Indícios e presunções ............................................................................ 44 

1.3.2    Indícios e suspeitas ............................................................................... 49 

1.3.3    Indícios e contramotivos ....................................................................... 53 

1.3.4    Indícios e contraindícios (motivos infirmantes) .................................. 54 

1.3.4.1 Contraindícios e indícios negativos .......................................................... 56 

1.3.5    Indícios e álibis ....................................................................................... 57 

1.3.5.1 Conceito de álibi ....................................................................................... 58 

1.3.5.2 Casos paradigmáticos envolvendo álibis ................................................. 59 

CAPÍTULO 2 – DISTINÇÕES TERMINOLÓGICAS DE “INDÍCIOS”                       

NO DIREITO PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO (POLISSEMIA) ..... 63 

2.1       INTERPOSIÇÃO DE CONCEITOS: INDÍCIOS VERSUS PROVAS ......... 63 

2.1.1    Prova no sentido lato sensu .................................................................. 64 

2.1.1.1 Conceito de prova na doutrina estrangeira............................................... 66 

2.1.2    Evidence, proof e circumstantial evidence .......................................... 68 

2.1.3    Evidências no direito processual penal brasileiro: o que são? ......... 71 

2.2       INDÍCIO COMO PROVA INDIRETA (CIRCUNSTANCIAL) ...................... 75 

2.3       INDÍCIO COMO PROVA LEVE ................................................................ 79 

CAPÍTULO 3 – OS JUÍZOS SUCESSÓRIOS DE VALORAÇÃO DOS            

INDÍCIOS COMO PROVA LEVE NO DIREITO PROCESSUAL                

PENAL BRASILEIRO .............................................................................. 83 

3.1       INDICIAMENTO E INDICIADO: CONCEITO............................................ 83 

3.1.1    Grau de probabilidade para indiciar ..................................................... 86 

3.1.2    Indiciado e suspeito: distinções terminológicas ................................. 86 

3.1.3    Indiciado segundo a definição do Código de Processo Penal ........... 88 

3.1.4    Entendimento pessoal sobre o termo .................................................. 89 

3.1.4.1 Fundamentação para o indiciamento ....................................................... 90 

3.1.4.2 Indiciamento e parâmetros de valoração ................................................. 91 

3.2       INDÍCIOS E ACUSAÇÃO ......................................................................... 91 

3.3       INDÍCIOS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ......................................... 93 

 



22 

 

3.4       INDÍCIOS E JUSTA CAUSA .................................................................... 94 

3.4.1    Justa causa para o indiciamento .......................................................... 96 

3.4.2    Justa causa para ação penal ................................................................ 98 

3.5       INDÍCIOS E ARQUIVAMENTO/DESARQUIVAMENTO DA 

INVESTIGAÇÃO .................................................................................... 102 

3.6       INDÍCIOS E MEDIDAS CAUTELARES .................................................. 103 

3.6.1    Cautelares reais ................................................................................... 105 

3.6.1.1 Sequestro de bens ................................................................................. 105 

3.6.1.2 Especialização e registro da hipoteca legal ........................................... 107 

3.6.2    Indícios e cautelares pessoais ........................................................... 108 

3.6.2.1 Indícios de prisão em flagrante .............................................................. 110 

3.6.2.2 Indícios e prisão preventiva ................................................................... 114 

3.6.2.3 Indícios e prisão temporária ................................................................... 119 

3.7       INDÍCIOS NO TRIBUNAL DO JÚRI ....................................................... 122 

3.7.1    Indícios na decisão de pronúncia do réu ........................................... 122 

3.7.2    Indícios na decisão de impronúncia do réu ...................................... 126 

3.8       INDÍCIOS NA LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL .................................. 129 

3.8.1    Lei de interceptações telefônicas (Lei n° 9.296/96) ........................... 130 

3.8.2    Lei de lavagem de valores e indícios ................................................. 133 

3.8.2.1 Indícios e infração penal antecedente.................................................... 137 

3.8.2.2 Indícios e crime de lavagem de dinheiro ................................................ 137 

3.8.2.3 Indícios e operações financeiras ............................................................ 139 

3.8.2.4 Indícios e comunicações do COAF ........................................................ 139 

3.8.3    Lei do crime organizado e indícios .................................................... 140 

3.9       LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INDÍCIOS ...................... 143 

CAPÍTULO 4 – SOBRE A POSSIBILIDADE DE UMA TEORIA GERAL                 

DAS PROVAS LEVES: CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS              

INDÍCIOS ............................................................................................... 149 

4.1       VALORAÇÃO PROBATÓRIA: CONCEITO ........................................... 149 

4.1.1    Valoração das provas (lato sensu) ..................................................... 151 

4.1.2    Valoração dos indícios ........................................................................ 152 

4.1.2.1 Valoração dos indícios, segundo art. 239 do CPP ................................. 152 

4.1.2.2 Valoração dos indícios como provas leves ............................................ 153 

4.1.3    Padrão de utilização das provas leves: é possível a criação                

de uma teoria geral? ............................................................................ 154 

4.1.3.1 Legislação portuguesa: “fortes” indícios ................................................. 157 

4.1.3.2 Legislação italiana: gravidade, precisão e concordância ....................... 161 

4.1.4    Valoração de indícios no Brasil: busca de outros critérios ............. 164 

4.1.4.1 Indício único vs. pluralidade de indícios ................................................. 165 

4.1.4.2 Indícios graves ....................................................................................... 167 

4.1.4.3 Indícios precisos .................................................................................... 168 

 



23 

 

4.1.4.4 Indícios concordantes ............................................................................ 170 

4.2       NOSSO POSICIONAMENTO ................................................................. 171 

4.2.1    Indícios (provas leves) na jurisprudência brasileira ......................... 172 

4.2.1.1 Decisões penais baseadas em indícios no STJ ..................................... 174 

4.2.1.2 Decisões penais baseadas em indícios no STF ..................................... 178 

4.2.1.3 Decisões baseadas em indícios no TJ/SP ............................................. 180 

4.2.1.4 Conclusões sobre os critérios utilizados pela jurisprudência ................. 183 

4.3       INDÍCIOS NO PROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO              

PENAL (PL n° 8.045/2010) ..................................................................... 184 

CONCLUSÕES .................................................................................................. 189 

REFERÊNCIAS.................................................................................................. 195 

ANEXOS ............................................................................................................ 207 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O estudo dos indícios fascina pela sua interdisciplinaridade3. Interessam-se 

pela temática dos indícios não só aqueles que se debruçam sobre os estudos das 

Ciências Humanas Aplicadas, como o Direito, mas também estudiosos vinculados 

a outras áreas do conhecimento, como filósofos, matemáticos e estatísticos4. 

Assim, subjacente a uma matéria aparentemente processual, há outras 

questões relacionadas à busca da verdade5, à filosofia e à epistemologia6, tornando 

a busca por um padrão na definição do que sejam os indícios uma tarefa árdua, a 

começar por essa interdisciplinaridade que os envolve, passando pela discussão 

                                                           
3 “Antes de empezar quisiera advertir de que el enfoque de esta obra es eminentemente 
interdisciplinar, porque creo sinceramente que no se puede acometer la temática de este trabajo 
desde un único punto de vista. Y es que no debe olvidarse que la valoración de la prueba es una 
actividad que debe estar dominada por la lógica, pero que se ve condicionada por la psicolgía del 
pensamiento que describe la percepción judicial, así como por la sociología que desvela en entorno 
del juez. Por otra parte, la valoración de cualquier prueba no puede ignorar datos objetivos que 
ocasionalmente puedan ingresar en el proceso, como los provenientes de la estadística. Y, por 
ultimo, deve señalarse muy claramente que la valoración de la prueba viene precedida y 
acompañada de un iter innegablemente jurídico, y cuyo resultado posee una transcendencia 
también juridical que no es posible en absoluto ignorar y sobre la que creo innecesario extenderme, 
dada sua obviedad.” (NIEVA FENOLL, Jordi. La valoración de la prueba. Madrid: Marcial Pons, 
2010, p. 25). Em consonância com o autor, entende-se que o tema da valoração probatória é 
claramente interdisciplinar, não obstante seu teor jurídico seja imprescindível e não possa ser 
ignorado. Ademais, o fato de haver interdisciplinaridade na valoração probatória não torna a 
percepção jurídica menos importante, mas sim a realça a partir da utilização de outras áreas de 
conhecimento. 
4 Nesse sentido, aliás, assinala Laurence Jonathan Cohen sobre o interesse que as pessoas têm a 
respeito das provas: “Most people, when they have grown out of the school-room, never encounter 
any proofs of mathematical teorems. But there is another kind of proof, in instances of which almost 
every adult takes an occasional interest. Indeed for some people proofs of this other kind turn out to 
be more important o than anything else in their lives. I refer to proofs, or purported proofs, of particular 
facts in courts of law – the proofs whitout which justice would indeed be blind.  Does the evidence 
prove that the fashionable physician murdered his eldery patitents in order to expedite his receipt of 
their legacies? […].” (COHEN, Laurence Jonathan. The probable and the provable. Série Claredon 
Library of Logic and Philosophy. Oxford: Clarendon Press, 1977, p. 1). No mesmo sentido, Giulio 
Ubertis, ao tratar da reconstrução fatual no processo penal, afirma que se pauta em mais de um 
critério: “In proposito, si impone il bisogno di risolvere un problema di specifico rilievo, sia 
epistemologico che politico.” (UBERTIS, Giulio. Argomenti di Procedura Penale. Milano: Giuffrè 
Editore, v. 3, 2011, p. 297). 
5 Sobre verdade processual, ver: FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razon. Teoría del garantismo penal. 
Prólogo de Norberto Bobbio. Madrid: Editorial Trotta, 1989, pp. 46-47. 
6 Nesse sentido, K. B. Laskey et al. ressaltam o conceito de epistemologia: “By contrast, 
epistemology is the study of knowledge: how agents come to know about things that exist. The 
ontologies we construct, the argument goes, should be about what is, not wht might or might not be, 
or what agentes can reasonably infer from availabe evidence.” (K. B. LASKEY; D. A. SCHUM; P. C. 
G. COSTA; T. JANSSEN. Ontology of Evidence. The Volgenau School of Information Technology 
and Engineering. George Mason University, Estados Unidos, nov. 2008, p. 1. Disponível em: 
<http://ceur-ws.org/Vol-440/Proceedings.pdf#page=20>. Acesso em: 01 fev. 2017). Giulio Ubertis, 
ao tratar da reconstrução fatual no processo penal, lembra que esta se pauta em mais de um critério: 
“In proposito, si impone il bisogno di risolvere un problema di specifico rilievo, sia epistemologico 
che politico.” (UBERTIS, Giulio. Argomenti di Procedura Penale. Milano: Giuffrè, v. 3, 2011, p. 297). 

http://ceur-ws.org/Vol-440/Proceedings.pdf#page=20
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sobre se seriam os indícios provas ou não. Dentro da delimitação temática jurídica, 

necessário traçar, ainda, a sua diferenciação como prova indireta ou como 

elemento de prova (começo de convicção ou, para outros, prova leve), cujas 

acepções aparecem no Direito Processual brasileiro7. 

No presente estudo, para além de preceitos conceituais, não há como negar 

a existência de certo interesse epistemológico na pesquisa. Dessa forma, muito 

embora desde logo tenha-se a convicção de que a verdade8 plena seja inalcançável 

e jamais possa ser reconstruída, tem-se como um dos propósitos deste estudo 

estabelecer o que se entende por verdade inserida no processo penal e, mais 

ainda, o papel que os “indícios” – no sentido de prova levior – prestam na tentativa 

de sua reconstrução. 

Nos últimos anos, os indícios passaram a fazer parte do jargão popular, das 

reportagens e conversas entre leigos. Em diversas ocasiões, jornalistas, leigos e 

juristas valem-se de expressões – quase sempre relacionadas aos escândalos 

envolvendo políticos brasileiros – relatando fatos que fazem menção aos indícios, 

tais como: “indícios de que alguém tenha recebido dinheiro ilícito”, “há indícios de 

que alguém tenha participado da negociação”. Tais expressões visam justificar os 

mais variados acontecimentos, mesmo que por “juristas amadores”. 

Observa-se, todavia, que essa tendência de valorização dos indícios não foi 

acompanhada de estudos analíticos que propusessem explicar, em cada ocasião, 

o seu real significado em termos processuais: conceito, variações terminológicas e, 

tampouco, apresentaram algum tipo de teoria acerca da sua valoração. 

Para além disso, muito embora os indícios sejam utilizados como standards 

probatórios rebaixados (provas leves), não há um estudo aprofundado sobre a 

gradação desses parâmetros ao longo dos juízos sucessórios em que são 

                                                           
7 Também no direito italiano, Giuseppe Saccone menciona a interdisciplinaridade envolvendo o tema 
dos indícios: “Quello della <valutazione indiziaria> é um tema di stimolante ricerca speculativa che, 
nel toccare transversalmente i molteplici ambiti del diritto processuale, implica il ricorso a categorie 
non solo normative, ma anche mutuate dalla logica, dalla scienza, dall’etica e dalla politica.” 
(SACCONE, Giuseppe. L’indizio ´per la prova´ e l’indizio ´cautelare´ nel processo penale. Università 
Telematica Pegaso. Milano: Giuffrè, 2012, p. 7). 
8 Conforme expõe Michele Taruffo, “[...] el nucleo del problema no es, pues, perguntarse acerca de 
si el proceso debe o puede estar dirigido a la determinación de la verdad de los hechos, sino más 
bien estabelecer qué puede entenderse por verdad de los hechos en el ámbito del proceso y cuándo, 
em qué condiciones y mediante qué médios aquélla puede alcanzarse. Se trata, entonces, de un 
problema eminentemente epistemológico, ya que afecta a los caracteres y a las modalidades del 
conocimento de um hecho, aunque sea em el ámbito de um contexto de experiência específico 
caracterizado por reglas y exigências institucionales particulares.” (TARUFFO, Michele. La prueba 
de los hechos. Tradução de Jordi Ferrer Beltrán. Madrid: Editorial Trotta, 2002, p. 168). 
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utilizados. Não há, portanto, uma análise do quantum de provas leves, o que é 

necessário para a determinação de cada uma das decisões penais nelas baseadas, 

embora reste claro que essas provas levior não se adstrinjam a representar um 

único parâmetro probatório. 

De modo diverso, aliás, nota-se a difusão do termo nos mais diversos meios 

de comunicação e, também, nos meios jurídicos, de maneira cada vez mais 

genérica e confusa, colocando em risco a credibilidade do uso dos indícios como 

lastro probatório inicial, inegavelmente importante para a tomada de decisão na 

esfera penal.  

Desde logo, vale dizer que, ao contrário do que se poderia pensar, não se 

condena a utilização do vocábulo de maneira leiga, em reportagens, conversas de 

família ou discussões entre amigos sobre os mais diversos temas – dentre eles, 

inclusive, o processo penal. Há consciência de que o vocábulo “indício” se espraiou 

de modo irreversível para além do universo jurídico, tendo sido incorporado, 

também, no vocabulário de pessoas alheias ao Direito, as quais não têm obrigação 

em distinguir as diversas variantes com o que o termo sugere quando se trata de 

questões processuais penais.  

Para aqueles que trabalham diuturnamente com o Direito, existe, todavia, 

uma enorme obrigação em precisar as diversas acepções para que a palavra seja 

inserida no ordenamento jurídico, explicitando, em cada caso, seu real significado 

num determinado contexto. Tal dificuldade por si só justifica a escolha do tema da 

“valoração dos indícios” no presente estudo.  

Além disso, cabe expor a diferenciação existente entre esses standards 

probatórios rebaixados (relacionados à probabilidade) e que constam no 

ordenamento jurídico brasileiro, em comparação aos standards que exigem a prova 

além da dúvida razoável e que constam com maior clareza na lei Processual Penal9. 

 

                                                           
9 Nesse sentido, nota-se que para os casos de prova além da dúvida razoável, optou-se de maneira 
mais clara por estabelecer quais são os parâmetros necessários para a absolvição, consoante o 
que se encontra disposto no art. 386 do Código de Processo Penal: “Art. 386. O juiz absolverá o 
réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: I – estar provada a 
inexistência do fato; II – não haver prova da existência do fato; III – não constituir o fato infração 
penal; IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; V – não existir prova de 
ter o réu concorrido para a infração penal; VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou 
isentem o réu da pena; VII – não existir prova suficiente para a condenação [...].” (BRASIL. Decreto-
Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941. Institui o Código de Processo Penal. Brasília: Diário Oficial 
de 24 out. 1941). 
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I – Sobre a importância dos indícios 

 

Em se tratando da seara jurídica processual penal, impossível não lembrar 

que o desencadeamento das investigações se dá a partir da existência de indícios 

dos ilícitos cometidos. Ainda na fase pré-processual, os “indícios” de fatos jurídicos 

relevantes justificam a imposição de medidas cautelares na fase investigativa. No 

inquérito policial, muitas vezes, se depara com o ato de “indiciamento” do 

investigado que, consequentemente, recebe a denominação de “indiciado” – cujas 

palavras aparentemente possuem relação com a temática dos “indícios”, 

justificando a inserção do tema neste estudo.   

Na fase processual propriamente dita, os “indícios” recebem importância em 

diversos momentos da persecução penal, seja nos requisitos mínimos para o 

recebimento da peça acusatória (denúncia ou queixa), ou na imposição de medidas 

cautelares – sejam elas de natureza pessoal ou real. No caso do procedimento do 

Tribunal do Júri, os indícios ganham destaque tanto para a pronúncia como para a 

impronúncia do acusado.  

Ao tratar de leis penais especiais vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, 

os “indícios” estão presentes em diversos momentos, e são importantes para o 

combate das novas formas de criminalidade como, por exemplo, na Lei de Lavagem 

de Dinheiro (Lei n° 9.613/98) e na Lei do Crime Organizado (Lei n° 12.850/13).  

Para além da legislação especial tem-se ainda a menção aos “indícios” na 

Lei n° 8.429/92, que trata da improbidade administrativa e, também, como 

parâmetro das medidas sancionadoras cabíveis, desta vez na seara cível. Em 

relação a essa lei, aliás, cabe uma observação pois, apesar da consciência da 

separação das esferas administrativa, civil e criminal no sistema processual penal 

brasileiro, ainda assim se julga relevante a verificação da relação entre os “indícios” 

nos atos de improbidade administrativa e eventual investigação penal consequente, 

requerimento de medidas cautelares ou, até mesmo condenação. Sendo assim, 

justifica-se o estudo – ainda que brevíssimo – sobre o sentido da expressão e a 

consequente valoração dos “indícios” na Lei de Improbidade Administrativa e 

eventual reflexo no Processo Penal. 

Em todas as hipóteses descritas, os “indícios” aparecem não com o sentido 

de prova indireta (ou prova circunstancial), tradicionalmente explicado pela 

doutrina, mas sim no sentido de parâmetros probatórios rebaixados (standards 
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probatórios), com gradações obscuras de probabilidade lógica a partir dos critérios 

de “suficiência”, “veemência” e “razoabilidade” indiciária, dentre outros, que 

constam no texto legal. Surge, pois, a necessidade de “traduzir” tais standards 

rebaixados não em termos matemáticos ou métricos, mas sim em termos de 

“critérios de convencimento”.  

 

II – Dos objetivos do estudo 

 

A proposta deste estudo não se limita a apresentar as oportunidades em que 

os “indícios” aparecem como standard probatório no Código de Processo Penal nas 

diversas Legislações Especiais Penais, tampouco verificar se os “indícios” são 

tratados na legislação correlata de outros países.  

Para além disto, tem-se o intuito de discutir o real significado jurídico de 

aptidão ou inaptidão de “indícios” – no sentido de elementos probatórios iniciais, 

lastro probatório prematuro – para a decretação das medidas de que o Processo 

Penal se vale ao tomar a espécie por parâmetro. Trata-se de uma tentativa de 

verificar a possibilidade de determinar os parâmetros e critérios para sua utilização, 

a qual não deve ser banalizada. 

Isso porque, embora na defesa, acusação e julgador se valham, cada qual 

dentro de sua atribuição, qualificando os “indícios” como insuficientes, suficientes, 

veementes, dentre outras qualidades que lhe são atribuídas, não estabelecem 

maiores distinções ou aprofundamentos acerca do real parâmetro para que os 

“indícios” se tornem adequados para dar consecução a medidas ao longo da 

investigação ou durante o processo penal. A ausência de maior aprofundamento 

decorre da falta de sistematização doutrinária que existe em relação a esse tema, 

já que não se sabe se é possível traçar parâmetros de utilização dos “indícios” – 

lastro inicial de prova (prova leve) – ao longo do Processo Penal brasileiro. 

Dessa forma, a espécime “indícios” é quase sempre utilizada de maneira 

automática, sem qualquer critério de valoração. Não há sequer consenso quanto à 

necessidade de utilização de “indícios” de maneira plural, tampouco o uso de um 

“indício” único para a determinação de certas medidas de caráter processual penal. 

Nesse panorama, tem-se como finalidades deste estudo, a delimitação do 

real conceito probatório dos “indícios”, a averiguação da possibilidade de 

sistematização do uso de “indícios” como lastros probatórios iniciais, ou – como 
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alguns autores preferem denominar – prova semiplena, garantindo maior 

segurança jurídica em sua utilização e, por fim, a verificação de critérios de 

valoração. 

 

III – Standards of proof 

 

A análise da valoração dos indícios, desse modo, será feita a partir daquilo 

que o direito anglo-saxão denomina standard of proof10, cujo sentido é definido a 

partir das lições de Larry Laudan11 como a especificação de um limiar mínimo para 

determinar a comprovação de uma hipótese, seja ela científica ou jurídica. 

De maneira semelhante, Daniel González Lagier assim define o termo: “El 

criterio que nos permite decir cuándo una prueba es concluyente, o suficiente para 

condenar, es lo que los teóricos de la prueba han llamado ‘estándar de prueba’”12. 

Ao tratar do tema, Danilo Knijnik explica que existem diversos enforques 

relacionados aos critérios de racionalidade e controle do livre convencimento, 

sendo um desses critérios sobressalentes: o dos denominados “critérios de 

decisão”, “standards” ou, ainda, os “modelos de constatação”. O autor usa, 

portanto, expressões diversas para tratar do mesmo tema13. 

Em se tratando de hipóteses jurídicas, inúmeros são os autores que 

formularam teorias probatórias a respeito do tema. Quase a totalidade, porém, diz 

respeito aos standards14 que beiram à certeza, isto é, da prova além da dúvida 

                                                           
10 Na tradução do termo para o português, pode-se fazer referência a uma tradução livre de 
“parâmetro probatório”. Tem-se, todavia, preferência por utilizá-la do modo como aparece na 
Common Law, isto é, como “standard of proof”, ou, em último caso, como “standard probatório”. 
11 “Let us begin by getting clear, in a general way, about what a standard of proof is and how it works. 
Basically, whether in the law or elsewhere, a standard of proof (SoP) specifies a minimum threshold 
for asserting as proven some hypothesis.” (LAUDAN, Larry. Truth, error and criminal law: an essay 
in legal epistemology. New York: Cambridge University Press, 2006, p. 64).   
12 GONZÁLEZ LAGIER, Daniel. Presunción de inocencia, verdad y objetividad. In: Prueba y 
razionamento probatorio en Derecho – Debates sobre abducción. Colección Filosofía, Derecho y 
Sociedad. Granada: Comares, 2014, p. 109. 
13 “Naturalmente, há diversos enfoques a partir dos quais se pode submeter o princípio do livre 
convencimento a critérios de racionalidade e controle. Um deles, porém, sobressai em importância 
jurídica. Trata-se dos chamados ‘critérios de decisão’, ‘standards’ ou em atenção ao direito 
comparado, os ‘modelos de constatação dos fatos’.” (KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, 
penal e tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 17).   
14 A respeito da utilização da expressão, Antonio Magalhães Gomes Filho explica que o termo 
standard é proveniente do direito anglo-saxão e destinado a “designar critérios jurídicos indefinidos 
que permitem a aferição de certas condutas à luz das circunstâncias do caso, como, por exemplo, 
reasonable care, due diligence, the care of the reasonable man, the prudent trustee, etc.” (GOMES 
FILHO, Antonio Magalhães. A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2001, p. 141). 
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razoável15. Variadas são as teorias acerca do tema na tentativa de desvendar o seu 

real significado16, confrontando-o com a possiblidade de obter a busca da certeza, 

apesar da impossibilidade de sua obtenção.  

A variedade das teorias que versam sobre a “prova além da dúvida razoável” 

decorre da visibilidade dos parâmetros probatórios construídos a partir desses 

modelos, os quais se valem de probabilidades altas na tomada das decisões. As 

hipóteses que requerem um standard probatório elevado são mais evidentes, quase 

sempre relacionadas à prova de materialidade delitiva (comprovação da existência 

do crime) e às decisões finais em geral (em que deve estar comprovada a 

materialidade e a autoria delitivas). 

No que diz respeito às provas leves, nada é tão claro assim, motivo pelo qual 

é preciso analisar a que probabilidade lógica17 correspondem os standards 

rebaixados variados que aparecem ao longo dos diversos juízos sucessórios de 

prova no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente a partir de expressões 

como “indícios suficientes”, “indícios veementes”, “fundadas razões”, dentre outras.  

 

                                                           
15 “Mais do que uma questão heuristica, a definição de um standard de prova é uma questão 
axiológica, cuja definição não precisa levar em conta, necessariamente, a busca pelo critério melhor 
para maximizar os acertos do juízo de fato ou, o que seria o reverso da medalha, reduzir o erro. Ao 
contrário, no processo penal, a adoção de um elevado standard de prova, normalmente identificado 
com a expressão ‘além de qualquer dúvida razoável, é claramente uma escolha política. Isso 
porque, quer-se deliberadamente privilegiar a manutenção do estado de inocência e, em última 
análise, a liberdade.” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Editorial dossiê “Prova penal: fundamentos 
epistemológicos e jurídicos”. Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Porto Alegre, v. 4, n° 1, 
jan./abr. 2018a, pp. 71-72). 
16 “O emprego dos modelos de constatação ou standards permite que se traga ao debate, regrado 
e inteligível, critérios decisionais importantes (p. ex., o optar do juiz por um indício ou outro, o 
entender subjetivamente insuficiente da prova produzida, o pretender a parte a prevalência de 
determinada interpretação ou inferência, etc.), que, até então, não possuíam um código comum e, 
de certo modo, ficavam à margem de uma decisão crítica.” (KNIJNIK, Danilo. Os standards do 
convencimento judicial: paradigmas para o seu possível controle. Revista Forense. Rio de Janeiro, 
n° 353, jan./fev. 2001, pp. 15-51, p. 29).  
17 No que diz respeito à probabilidade lógica, esta pode ser sintetizada como um conceito de 
probabilidade que não é relacionado à probabilidade matemática, estatística, estabelecida em 
termos pascalinos, mas sim à análise da probabilidade efetuada a partir de dados qualitativos, da 
solidez da afirmação. Nesses termos explica Laurence Jonathan Cohen ao tratar das provas nos 
tribunais: “The object of the presente book is both to estabilish the existence of paradoxes, and also 
describe a non-Pascalian concept of probability in terms of which one can analyse the structure of 
forensic proof without giving rise to such typical signs of teoretical misfit. Neither the 
complementational principal for negation nor the multiplicative principle for conjunction applies to the 
central core of any forensic proof in the Anglo-American legal-system.” (COHEN, Laurence 
Jonathan. The probable and the provable. Claredon Library of Logic and Philosophy. Oxford, Reino 
Unido, 1977, p. 2). 
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Com efeito, o ponto de partida é a análise do que Laurence Jonathan Cohen 

denomina “probabilidade lógica” na utilização desses standards rebaixados18, 

entendido como a gradação de preponderância – “preponderance” e prova clara e 

convincente – “clear and convincing evidence”, a exemplo dos ensinamentos 

constantes no direito anglo-saxão19. 

 

Figura 1. Probabilidade lógica crescente – standards  

 
Fonte: elaboração própria (2018). 

 

Munidos desses conceitos – que auxiliarão na identificação e na 

compreensão dos parâmetros probatórios rebaixados – passa-se a realizar uma 

análise da valoração dos indícios (no sentido de provas leves) – foco do estudo – 

em variadas decisões penais em que consta a espécie. Para tanto, o texto segue a 

sistematização descrita na sequência. 

                                                           
18 O “standard of proof”, denominado “beyond reasonable doubt” não interessa a este estudo, dado 
que representa a prova além da dúvida razoável, isto é, parâmetro probatório elevado. 
19  “Legal factfinding, like most real life decision-making, involves decision under uncertainty. 
Consequently, the legal system has adopted a set of decision rules to instruct judges and jurors how 
to decide cases in the face of uncertainty. These rules are collectively known as the burden of proof. 
They include the wellknown requirement that all accusations against the defendant in criminal cases 
be proven ‘beyond a reasonable doubt’. For defenses that an otherwise guilty defendant may raise, 
the rules often require proof by a ‘preponderance of the evidence’ or proof by ’clear and convincing 
evidence’.” (STEIN, Alex; ALLEN, Ronald J. Evidence, probability and burden of proof. Arizona Law 
Review, n° 54, abr. 2013, p. 1). Sobre o significado de cada um desses “standards of proof”, também 
explica Larry Laudan: “Of course, it is not easy to see how to construct a graded scale of standards 
of conviction that might be mapped onto a scale of criminal severity. Essentially, the U.S. court 
system officially recognizes only three standards of proof: BARD, proof by the preponderance of the 
evidence (hereinafter, POE), and proof by clear and convincing evidence (hereinafter, CACE). If 
courts were disposed to think of standards of proof as probabilities (which they are not), you could 
imagine at least in principle having a graded series of probabilities associated with increasingly 
serious crimes, perhaps reserving BARD for only the most serious.” (LAUDAN, Larry. Op. cit.,  2006, 
p. 56). 

Preponderância 
(Preponderance)

Prova clara e 
convincente 
(clear and 
convincing 
evidence)

Prova além da 
dúvida razoável
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No Capítulo 1 faz-se uma explanação sobre o conceito de indício, que 

compreende tanto a concepção usual como a jurídica. Para melhor compreensão 

dos demais capítulos será exposta a diferenciação entre indícios, presunções e 

suspeitas. Da mesma forma, faz-se uma comparação dos indícios em relação aos 

contraindícios, bem como demais espécies recorrentes em matéria probatória: os 

motivos infirmantes e álibis. A intenção desse capítulo, para além da conceituação 

do termo aqui estudado, é a de diferenciar os indícios de outros termos que, por 

vezes, são confundidos e erroneamente utilizados como sinônimos, cujo fato 

interfere nas decisões baseadas em lastros indiciários. 

No Capítulo 2 objetiva-se realizar a distinção terminológica do sentido 

probatório atribuído aos “indícios”, tanto no ordenamento brasileiro como em outros 

países. Dessa forma, a discussão inicial está centrada no confronto entre “indícios” 

e “provas” – estas últimas compreendidas em sua acepção geral, lato sensu. A 

questão é: quando se fala em “indícios” sempre está se referindo ao meio de prova 

descrito no art. 239 do Código de Processo Penal? A resposta é negativa, pois a 

expressão pode ser utilizada no sentido de prova leve, juízo superficial ou provisório 

acerca de determinado fato. Essa distinção é identificada ao discorrer sobre as 

hipóteses que se referem à prova robusta – mas indireta, e quando a legislação 

indica os indícios no sentido de lastro probatório inicial. 

No Capítulo 3 trata-se dos juízos sucessórios que constam no Código de 

Processo Penal brasileiro. Assim, conforme se verá, os “indícios” apontados como 

lastro inicial de prova aparecem em diversas ocasiões, a saber: no recebimento da 

denúncia, na decretação de medidas cautelares – reais ou pessoais, no Tribunal 

de Júri – nos requisitos ali constantes que se referem à pronúncia e à impronúncia, 

não se restringindo, porém, a essas situações. Importante, também, o estudo de 

algumas leis especiais sobre o tema, a saber: a Lei das Interceptações Telefônicas 

(Lei n° 9.296/96), a Lei de Lavagem de Valores (Lei n° 9.613/98) e também a Lei 

do Crime Organizado (Lei n° 12.850/13). Por fim, estuda-se o sentido da expressão 

“indícios” que consta da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/92). 

Embora não tenha caráter processual penal, esta legislação possui decisões 

baseadas em indícios que repercutem na esfera penal. 

Por fim, no Capítulo 4 analisa-se a possibilidade de traçar uma teoria geral 

da prova por indícios com o estabelecimento de critérios de admissibilidade e 

valoração das provas leves. Apesar de se verificar a ausência de uma teoria 
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específica acerca dos indícios utilizados como tal, há possibilidade de adoção de 

critérios já formulados pelo Direito Comparado. Verifica-se, também, o modo como 

a jurisprudência vem justificando a utilização de indícios (no sentido de prova levior) 

para justificar as decisões que utilizam a espécie como parâmetro probatório. Ao 

final, tem-se a intenção de analisar a perspectiva que o tema possui a partir das 

modificações que constam no PL 8045, ainda em trâmite, e que trata do novo 

Código de Processo Penal. 
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CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista as análises realizadas no decorrer do presente estudo, pode-

se extrair as seguintes conclusões: 

1. O conceito de “indícios” abrange dois sentidos: o primeiro deles é usual; o 

segundo sentido, por sua vez, é jurídico. 

2. O uso da palavra tem sido cada vez mais recorrente, seja na linguagem 

cotidiana, jornalística ou jurídica, não se distinguindo, por vezes, o sentido usual 

do sentido jurídico. 

3. Ao descrever o sentido jurídico de “indícios”, antes de tudo é necessário 

estabelecer uma diferenciação da espécie em relação a outros conceitos, dentre 

os quais: presunções, suspeitas, contramotivos, contraindícios e álibis. 

4. A partir de então há necessidade de verificar a relação entre o conceito de 

indícios e o conceito de provas, dentro do Processo Penal.  

5. Aa definição do que sejam “provas” é polissêmica no Direito brasileiro, tendo os 

seguintes significados: meio de prova, elemento de prova e método probatório. 

Essa mesma constatação pode ser feita em outros ordenamentos jurídicos de 

matriz romano-germânica, a exemplo do italiano. 

6. Ao analisar as provas no sistema da Common Law, constatou-se que não há 

correspondência de termos na medida em que há utilização de expressões 

diferentes: evidences e proof – que se referem, respectivamente, a elemento de 

prova, prova material (fonte de prova real) e resultado probatório. 

7. No Brasil, os indícios são compreendidos como provas, muito embora esse 

sentido não seja exatamente coincidente já que se trata, em verdade, de 

elemento material que demonstra um fato que permite a inferência de outro fato. 

8. Na compreensão do que sejam provas, no contexto jurídico os “indícios” 

possuem mais de um significado. 

9. O primeiro sentido é o de prova indiciária (prova indireta ou prova 

circunstancial), prevista no art. 239 do Código de Processo Penal. Trata-se, 

contudo, de sentido que pouco interessa a este estudo. 
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10. O segundo sentido é o que interessa a este estudo – de prova leve, lastro 

probatório inicial – que não encontra previsão específica acerca de sua 

definição, natureza e valoração, mas é utilizado ao longo de toda a investigação 

e persecução penal como standard probatório rebaixado, sendo suficiente para 

viabilizar decisões penais. 

11. O indício no sentido de standard probatório rebaixado é utilizado como critério 

para diversas decisões penais, dentre as quais pode-se citar o indiciamento, o 

recebimento da denúncia ou da queixa, medidas cautelares reais ou pessoais, 

bem como as relativas à decisão de pronúncia ou impronúncia no procedimento 

do Tribunal do Júri. 

12. Na Legislação Penal Especial mais relevante e que tem tomado maior 

repercussão, os indícios – no sentido de lastro probatório inicial – também são 

utilizados como standard probatório nas seguintes leis: Lei das Interceptações 

Telefônicas (Lei n° 9.296/96), Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n° 9.613/98) e 

Lei do Crime Organizado (Lei n° 12.850/13). 

13. Para além da Legislação Penal Especial, foi possível constatar que a Lei de 

Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/92) – com notáveis reflexos 

processuais penais – também se pautou em indícios (provas leves) como 

espécies necessárias para calcar as suas decisões, dentre elas a que define a 

indisponibilidade dos bens. A Lei n° 8.492/92, por sua vez, foi notoriamente 

influenciada pelo procedimento especial de crime de responsabilidade dos 

funcionários públicos, que consta no art. 513 do CPP. 

14. Analisadas essas situações, foi possível constatar que os indícios (no sentido 

de provas leves) são utilizados como parâmetro probatório para as mais 

diversas decisões penais, mas em nenhuma delas foi estabelecida, com 

clareza, a forma como se dará a sua valoração. 

15. A ausência da definição de parâmetros de valoração para os indícios – a partir 

dos standards of proof provenientes da Common Law – faz com que a espécie 

seja utilizada sem critérios, gerando insegurança jurídica, além de conferir 

pouca credibilidade como espécie probatória. 

16. A elaboração de um critério quantitativo (probabilístico) é impossível de ser 

implementado, dado que a certeza não pode ser quantificada 
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matematicamente em termos jurídicos. A partir deste estudo, entretanto, foi 

possível estabelecer critérios qualitativos para as espécies indiciárias. 

17. Assim, muito embora nem o legislador e nem a doutrina brasileira tenham 

implementado critérios para as provas leves, encontrou-se no Direito 

estrangeiro, hipóteses que auxiliam no caminho a ser percorrido para a 

valoração dos indícios, de uma forma geral, no Processo Penal. 

18. Os critérios de standards of proofs do Direito anglo-saxão podem ser 

transpostos para o Direito brasileiro a partir de suas gradações de probabilidade 

lógica – preponderance and clear and convincing evidence, utilizáveis para 

esclarecer o que sejam indícios “suficientes”, “veementes” ou “razoáveis” nas 

diversas hipóteses do CPP e da Legislação Especial que utilizam as provas 

leves; 

19.  A análise desses modelos de constatação deve ser feita uma a uma nas 

decisões existentes no Código de Processo Penal e na Legislação Penal 

Especial que utilizam os indícios no sentido de provas leves; 

20. Os Tribunais Superiores não estabelecem de maneira clara os critérios de 

utilização dos indícios. Limitam-se a reproduzir, como requisitos das espécies 

indiciárias, os adjetivos que aparecem no Código de Processo Penal; 

21.   Compreende-se que a valoração dos indícios enquanto critério de decisão 

consistente num standard de prova rebaixado, deve ser realizado com base na 

probabilidade lógica – probabilidade razoável ou alta probabilidade, e não 

necessariamente na verificação da gravidade, precisão e concordância dos 

indícios, que são essencialmente elementos de valoração dos indícios no outro 

sentido, isto é, de prova direta a que se refere o art. 239 do CPP; 

22.  A gravidade dos indícios – no sentido de provas leves – eventualmente pode 

se prestar a critério de valoração dos indícios como provas leves, especialmente 

quando se referir ao standard probatório rebaixado que remete aos casos em 

que há prova clara e convincente (clear and convincing evidence). Nesse caso, 

a gravidade indiciária deve estar presente; 

23. A pluralidade dos indícios (provas leves) não é necessária e nem exigível. 

Desse modo, uma prova leve única já se mostra suficiente para embasar as 

decisões penais que requerem indícios. O quantitativo da espécie não é fator 
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a ser levado em conta, mas sim o quantum de standard probatório que essa 

espécie representa – se é suficiente ou não para a decisão a que faz alusão. 

24. A precisão indiciária não é qualificativa necessário para a valoração dos indícios 

como provas leves, dado que a certidão e exatidão probatória não é requisito 

que se deva exigir dessa espécie – standard probatório rebaixado. Faz-se 

imprescindível, todavia, para os casos em que os indícios são utilizados nas 

decisões penais finais (nos termos do art. 239 do CPP), sendo que sem essa 

qualidade não se pode obter o que se denomina “prova além da dúvida 

razoável”. 

25. Da mesma forma, entende-se que a concordância indiciária não seja requisito 

indispensável (até porque se aceita um único indício como prova leve), muito 

embora seja desejável. Esse qualificativo, porém, é necessário para os indícios 

no sentido do art. 239 do CPP, que exige um lastro probatório robusto, ainda 

que indireto; 

Por fim, analisou-se, ainda, as perspectivas da matéria indiciária contidas no 

projeto de novo Código de Processo Penal: 

–  No Projeto de Lei (PL 8.045/10) há previsão de um dispositivo legal que 

determina que a condenação pode ser calcada exclusivamente em indícios 

desde que estes sejam graves, precisos e concordantes. Observa-se, portanto, 

uma clara transposição das previsões que constam do Direito italiano para o 

Direito brasileiro (art. 168 do projeto de novo Código de Processo Penal), cuja 

previsão em nada se relaciona aos standards de prova leve, mas sim a 

requisitos atinentes a indícios como provas indiretas; 

– Consta, também, a previsão sobre a utilidade dos indícios, no art. 189, 

parágrafos 1º e 2º do mencionado PL n° 8.045/10 (projeto de novo Código de 

Processo Penal), bem como a tentativa de definir o que sejam os indícios; 

– Outras previsões (arts. 555 e 559), ambas do aludido projeto, fazem menção 

aos indícios como standard rebaixado e sua utilização de maneira geral; 

– No PL n° 8.045/10 houve a supressão do que atualmente consta do art. 239 do 

CPP; 
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– O projeto não se preocupou em distinguir de maneira clara as oportunidades em 

que a palavra “indícios” é utilizada como prova leve, inicial, de modo que 

permanecerá a ausência de diferenciação terminológica desse termo; 

– Compreende-se que essa diferenciação – entre indícios tidos como prova leve, 

ou indícios como prova indireta – deveria ter sido efetuada de maneira mais 

clara possível, dando finalmente fim a essa ambiguidade; 

– Outra diferenciação que deixou de ser mencionada no PL n° 8.045/10 diz 

respeito aos critérios de valoração das espécies indiciárias: pluralidade, 

gravidade, precisão e concordância que, conforme se defendeu, mostram-se 

diferentes para as duas espécies indiciárias. 

– Por fim, nota-se que nem sequer se cogitou a adoção de uma teoria que 

delimitasse melhor a gradação de standards rebaixados existentes no 

ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo da teoria dos standards of proof, 

utilizada e transposta com algumas adaptações. 
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