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RESUMO 

 
FERNANDES, Lara Teles. Standards Probatórios e Epistemologia Jurídica: uma proposta 

interdisciplinar para a valoração do testemunho no processo penal. 2019. Dissertação (Mestrado em 

Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019. 

 

O presente trabalho visa a evidenciar a necessidade de modificar o modo de valoração da prova 

testemunhal e do reconhecimento de pessoas no processo penal brasileiro, a partir da superação 

de uma cosmovisão baseada na neutralidade cognitiva e no presuntivismo, sob a égide do qual o 

depoente é considerado o mensageiro incontornável da verdade no processo penal. A 

justificativa da pesquisa é a relevância desse meio probatório na práxis criminal pátria - já que, 

segundo pesquisa do Ministério da Justiça e do IPEA, a prova testemunhal compõe a solução de 

90% das lides, enquanto o reconhecimento de pessoas é mencionado como bastante para 

fundamentar uma condenação em 77% dos casos – e também a sua potencialidade a produzir 

erros judiciários, conforme dados do Innocence Project, que a relacionou como a causa mais 

frequente de condenações equivocadas, presente em 72% dos casos revistos. Para tanto, dividiu-

se a pesquisa em três capítulos. A primeira parte concentra-se em levantar as premissas 

epistemológicas necessárias para a construção de uma proposta adequada de valoração dos 

testemunhos, bem como o estudo da relação entre prova e verdade e dos padrões atomista, 

holista e híbrido de valoração probatória. Por sua vez, a segunda seção se destina a analisar as 

peculiaridades da justificação da verdade no processo penal, contexto no qual se aborda o 

dogma da verdade real, com a utilização da epistemologia como supedâneo de sua superação, 

em razão de seu obsoletismo, pois relacionada a práticas judiciais dotadas de inocência ou vazio 

epistemológico, e que ignoram as limitações cognitivas dos sujeitos processuais. Tratar-se-á 

também do conceito de standard probatório. Por fim, no terceiro capítulo, expõe-se o estado da 

arte da práxis forense brasileira, no que tange aos depoimentos forenses e reconhecimento de 

pessoas. Após, à luz de conhecimentos advindos da Psicologia Cognitiva e do Neurolaw quanto 

à elucidação das limitações cognitivas das testemunhas - ramificadas em falhas de percepção, 

recuperação e linguagem- e dos vieses cognitivos dos julgadores ao avaliar essa prova, 

propõem-se, sob o prisma do modelo híbrido, parâmetros de valoração mais compatíveis à 

realização do standard probatório, de modo a prevenir erros judiciários e modificar o estado da 

arte atual, como uma alternativa até se atingir o cenário de ideal de fim da dependência do 

sistema de justiça criminal a esse meio probatório. A conclusão é que esses parâmetros devem 

ser: 1) a credibilidade do depoente; 2) a confiabilidade da versão; 3) o filtro de falsas memórias; 
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4) o modo de coleta dos depoimentos; 5) o modo de realização do reconhecimento de pessoas e 

(in)existência dos fatores que minimizam sua precisão; 6) a ineficácia da repetição do 

reconhecimento de pessoas; 7) a excepcionalidade do hearsay statement; 8) a existência de um 

contraditório efetivo na produção da prova. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, 

com investigação indireta, por meio de pesquisa bibliográfica, com via exploratória, descritiva, 

explicativa e propositiva.  

 

Palavras-chave: Valoração probatória no processo penal. Testemunha. Reconhecimento de 

Pessoas. Standard de prova. Epistemologia Jurídica. Psicologia cognitiva. Neurolaw. 
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ABSTRACT 

 
FERNANDES, Lara Teles. Standards of Proof and Legal Epistemology: an interdisciplinary 

proposal for reasoning with eyewitness evidence in criminal law. 2019. Dissertation (Master‘s 

in Law) – Law School, Federal University of Ceará, Fortaleza, 2019. 

 
This paper aims to approach the need to modify the way of reasoning with eyewitness 

evidence and identification procedures in the system of criminal justice in Brazil, in order to 

change the perspective based on cognitive neutrality and presumptions of accuracy, in which 

the eyewitness is considered the inescapable messenger of the truth in criminal proceedings. 

The reason for this research is the relevance of this kind of evidence in the criminal practice 

of the country - since, according to a survey guided by Department of Justice and IPEA, the 

eyewitness evidence joins 90% of the criminal cases, while an identification procedure is 

mentioned as sufficient to convict somebody in 77% of  the cases - as well as its potential to 

produce false convictions, according to the Innocence Project, which has listed the 

misidentification as the most frequent cause of exonerations (72%). So, the research was 

divided into three chapters. The first part focuses on raising the epistemological premises for 

the construction of an adequate proposal for reasoning with testimonies, as well as the study 

of the relation between evidence and truth and the atomistic, holistic and hybrid theories of 

reasoning with proof. In turn, the second section intends to analyze the peculiarities of the 

justification of truth in the criminal process, in which the dogma of real truth is approached, 

with the use of epistemology as the subject of its overcoming, due to its obsolescence, since 

related to judicial practices endowed with epistemological emptiness, that ignore the cognitive 

limitations of procedural subjects. In addition, another important concept is also presented: 

the standard of proof. Finally, in the third chapter, the current state of identification and 

testimonies practices in Brazil is highlighted. Then, inspired by the knowledge from 

Cognitive Psychology and Neurolaw to unveil the cognitive limitations of the witnesses – 

branched out in perceptual, recovery and language failures  –  and the cognitive biases of the 

judges, a proposal is presented, founded in the hybrid theory of reasoning with evidence, in 

order to accomplish the standard of proof with fairness and to prevent false convictions. This 

is as an alternative until reaching the ideal independence of the criminal justice system on this 

evidence. The conclusion is that these parameters should be 1) the credibility of the 

eyewitness, 2) the reliability of the version, 3) the analysis of false memories, 4) the way of 

collecting the testimonies, 5) the identification procedure and the factors that minimize its 

accuracy, 6) the inefficiency of double identifications, (7) the exceptionality of the hearsay 
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statement, and 8) the existence of a dialectical inquiry. The methodology used is of an 

eminently qualitative nature, and the work is carried out through indirect research, through a 

bibliographic research, with an exploratory, descriptive, and propositive approach. 

 

Keywords: Reasoning with evidence in criminal law. Eyewitness evidence. Identification 

procedures. Standard of proof. Legal Epistemology. Cognitive psychology. Neurolaw.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

―Eu me senti muito mal, uma sensação esmagadora de culpa, porque um erro havia 

sido cometido, e eu havia contribuído para isso, tirando dele 11 anos de vida. Eu chorei, 

chorei, culpei-me por isso por um longo tempo‖
 1

. O excerto acima transcrito consiste numa 

pequena parte do depoimento de Jennifer Thompson, publicada em artigo do Innocence 

Project
2
. 

 Em 1984, a então estudante Jennifer Thompson, de 22 anos, foi estuprada à noite em 

seu apartamento, na Carolina do Norte, Estados Unidos
3
, por um homem até então 

desconhecido. Sobreviveu e, no dia seguinte ao fato, compareceu à polícia em busca de justiça 

contra seu agressor. Colaborou para a elaboração de um retrato falado, e, posteriormente, 

reconheceu por meio de fotografia Ronald Junior Cotton como autor do delito. Seis meses 

depois, em juízo, reconheceu novamente a mesma pessoa como sendo o estuprador, razão 

pela qual ele foi condenado à prisão perpétua.  

Em 1987, a defesa de Ronald Junior Cotton apresentou um outro suspeito, que se 

chamava Bobby Poole, o qual estava preso e havia se vangloriado de ter estuprado Jennifer 

Thompson. No entanto, em nova audiência em juízo, a vítima afirmou nunca tê-lo visto, e 

ratificou que o autor do fato seria mesmo Ronald Junior Cotton, que teve sua penalidade 

confirmada.  

Entretanto, por atuação do Innocence Project, em 1995, com o surgimento do exame 

de DNA, conseguiu-se provar que o real estuprador fora o homem não reconhecido pela 

vítima, qual seja, Bobby Poole. Ronald Junior Cotton era inocente, e passara 11 anos preso 

por um delito que não cometeu, em virtude de um erro na produção de prova oral.  

                                                      
1
―The night he was freed I was at my home. I was told that it would be on the news and so I turned it on and 

watched it . . . . And that was the first time I had actually seen him since 1987. And of course, seeing his family 

around him and that he was so happy and I remember feeling frightened. I remember feeling sick, but also I 

remember feeling just an overwhelming sense of just guilt that if indeed we had made a mistake and I had 

contributed to taking away 11 years of this man's life, and if indeed we had been wrong—I felt so bad. I fell 

apart. I cried and cried and I wept and I was angry at me and I beat myself up for it for a long time. -Jennifer 

Thompson, crime survivor and innocence movement Activist.”. WEST, Emily; METERKO, Vanessa. Innocence 

project: DNA exonerations, 1989-2014: review of data and findings from the first 25 years. Alb. L. Rev., v. 79, 

2015, p. 776. 

2 O Innocence Project foi fundado em 1992 por Peter Neufeld e Barry Scheck na Faculdade de Direito de 

Cardozo, nos Estados Unidos, e tem por missão rever condenações criminais injustas através do exame de DNA 

e promover a reforma do sistema de justiça, a fim de prevenir futuros erros judiciários. INNOCENCE PROJECT. 

Disponível em: <https://www.innocenceproject.org/about/>. Acesso em: 17. Jan. 2019.   
3
 MYERS, David G. Psicologia Social. 10. ed. Tradução de Daniel Bueno, Maria Cristina Monteiro e Roberto 

Cataldo Costa. Porto Alegre: AMGH Editora, 2014, p. 433.  

 

https://www.innocenceproject.org/about/
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Esse não foi o único caso revisto em razão da atuação do Innocence Project. A título 

de exemplo: ―minha mãe estava sofrendo de demência e problemas cardíacos. Apesar do seu 

estado físico, seu espírito dizia que não poderia morrer sem ver seu filho sair da prisão. E ela 

foi capaz de ver-me liberto na TV, e após isso, morreu. Ela morreu em paz
4
‖, narra Bennie 

Starks, absolvido, com auxílio do Innocence Project, que atuou também em prol de Marvin 

Anderson: ―Eu posso me lembrar do primeiro dia em casa após deixar a prisão. Eu vi o sol 

nascer naquela manhã. Eu também via o nascer do sol todos os dias na prisão, mas a sensação 

de liberdade torna a experiência totalmente diferente. Agora eu era um homem livre‖ 
5
.  

De acordo com Emily West e Vanessa Meterko, entre 1989 e 2014, 325 pessoas 

tiveram suas condenações revistas nos Estados Unidos, isto é, foram exoneradas e absolvidas, 

em razão do advento do exame de DNA
6
.  

Há quem considere baixo tal número, porém as autoras alertam que esse índice diz 

respeito somente a casos resolvidos com base na perícia por DNA. Nesse sentido, o National 

Registry of Exonerations (NRE), projeto da Faculdade de Direito da Universidade do 

Michigan nos Estados Unidos e do Centro de Falsas Condenações da Faculdade de Direito da 

Northwestern University
7
, apresentou dados que indicaram que 1.529 pessoas foram 

exoneradas, por prova relacionada ou não a exame de DNA, até o fim de 2014.  

Somente são incluídos nessas estatísticas os casos de comprovada inocência, não 

sendo contabilizados aqueles relativos à absolvição por ausência de prova suficiente da 

culpabilidade. Ademais, vale ainda ressaltar, conforme prelecionam as autoras supracitadas, 

que muitos erros judiciários não puderam ser revertidos
8
, principalmente em razão da 

limitação da utilização do exame de DNA, que somente possui utilidade nos casos em que a 

materialidade do delito deixou vestígios biológicos, e, ainda, há de se contar com o fator sorte, 

                                                      
4
 ―My mom was suffering from dementia and congestive heart failure. Despite of what her body was saying, her 

spirit was like I can‘t die until my son gets out of prison. And she was able to see me completely exonerated on 

TV. And right after that, she died. She died at peace.c -Bennie Starks, exoneree‖. WEST, Emily. METERKO, 

Vanessa. Innocence project: DNA exonerations, 1989-2014: review of data and findings from the first 25 years. 

Alb. L. Rev., v. 79, 2015, p. 776. 
5
―I can remember my first day coming home from prison, I sat up and watched the sun come up that morning, 

you know. And you see the sunlight every morning rise in prison, but to actually feel it, you know, as a free man 

outside of the fences it was a totally different experience. And the whole time I am watching it come up I am 

saying I‘m free, you know, I am truly free.a -Marvin Anderson, exoneree.‖  WEST, Emily. METERKO, 

Vanessa. Innocence project: DNA exonerations, 1989-2014: review of data and findings from the first 25 years. 

Alb. L. Rev., v. 79, 2015, p. 776. 
6
 WEST, Emily. METERKO, Vanessa. Innocence project: DNA exonerations, 1989-2014: review of data and 

findings from the first 25 years. Alb. L. Rev., v. 79, 2015, p. 717.  
7
 WEST, Emily.METERKO, Vanessa. Innocence project: DNA exonerations, 1989-2014: review of data and 

findings from the first 25 years. Alb. L. Rev., v. 79, 2015, p. 720. 
8
 WEST, Emily. METERKO, Vanessa. Innocence project: DNA exonerations, 1989-2014: review of data and 

findings from the first 25 years. Alb. L. Rev., v. 79, 2015, p. 721. 
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pois o sucesso de uma exoneração depende de uma série de circunstâncias, quais sejam, o 

preso conseguir chamar a atenção de algum advogado dedicado que leve o caso adiante; 

testemunhas ou informantes que venham a aparecer anos depois para confessar que erraram 

ou mentiram em seus depoimentos anteriores; uma confissão por parte de outra pessoa 

corroborada por alguma evidência; além da preservação do material biológico concernente ao 

crime, mesmo anos após do arquivamento do processo
9
.  

Nesse contexto de desvendamento de erros judiciários, sobretudo de falsas 

condenações, vale destacar um dado que está diretamente relacionado à justificativa desta 

dissertação: de acordo com o Innocence Project
10

, 72% das condenações revistas a partir da 

atuação do projeto haviam sido fundamentadas em depoimentos testemunhais equivocados, 

isto é, cerca de três quartos das pessoas inocentadas haviam sido sentenciadas com lastro em 

prova testemunhal.  

Nos demais casos, 47% envolveram erros relativos à má utilização de perícias 

científicas, seguido de 27% com base em falsas confissões e 15% concernentes ao uso de 

informantes da polícia. A soma é superior a 100%, pois algumas situações envolveram mais 

de uma categoria probatória equivocada. 

Muito desse quadro de equívocos advém da ausência de problematização da prova 

testemunhal no âmbito do processo penal. Malgrado os dados serem provenientes do sistema 

criminal norte-americano, esse cenário se reproduz também na realidade brasileira, tendo em 

vista que as causas desses erros se repetem, conforme será abordado no tópico 3.2, que tratará 

sobre o estado da arte da práxis brasileira atual, por meio da abordagem do estudo empírico 

―Avanços Científicos em Psicologia do Testemunho aplicados ao Reconhecimento Pessoal e 

Depoimentos Forenses‖, do Ministério da Justiça, através da série Pensando Direito, edição nº 

59, em parceria com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA). 

Tal pesquisa concluiu que, apesar de 90,3 % dos participantes terem classificado o 

depoimento testemunhal como ―muito importante― para a solução do caso
11

, além de 77% 

terem considerado a prova do reconhecimento como suficiente para a condenação
12

, 

                                                      
9
 WEST, Emily. METERKO, Vanessa. Innocence project: DNA exonerations, 1989-2014: review of data and 

findings from the first 25 years. Alb. L. Rev., v. 79, 2015, p. 722. 
10

 WEST, Emily. METERKO, Vanessa. Innocence project: DNA exonerations, 1989-2014: review of data and 

findings from the first 25 years. Alb. L. Rev., v. 79, 2015, p. 732. 
11

 STEIN, Lilian Milnitsky. ÁVILA, Gustavo Noronha de. Entrevistas Forenses e Reconhecimento Pessoal nos 

Processos de Criminalização: um diagnóstico brasileiro. Brasilia: Boletim de Análise Político-Institucional do 

IPEA, n. 17, dezembro de 2018, p. 48.  
12

 STEIN, Lilian Milnitsky. ÁVILA, Gustavo Noronha de. Avanços científicos em psicologia do testemunho 

aplicados ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos forenses. Brasília: Secretaria de Assuntos 

Legislativos, Ministério da Justiça (Série Pensando Direito, No. 59), 2015. Disponível em: <http:// 
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constatou-se que ―a maioria das práticas adotadas para a coleta de depoimentos testemunhais 

e de reconhecimentos corre o risco de produzir evidências potencialmente distorcidas e/ou 

imprecisas‖ 
13

. 

A título de exemplo, dentre as discrepâncias entre as práticas verificadas no estudo e o 

recomendado pela literatura científica da Psicologia do Testemunho, destacam-se a 

predominância do show-up no reconhecimento de pessoas, técnica que ―possui maior 

probabilidade em provocar um falso reconhecimento, além de aumentar a chance de 

contaminar a memória de quem possui a informação de interesse das polícias/Judiciário‖; e a 

preponderância de utilização de perguntas fechadas na coleta de testemunhos, estratégia que 

sujeita os depoentes à alta carga de sugestionabilidade
14

.  

Nesse contexto, o intuito desta pesquisa é fornecer uma alternativa, a partir da 

elucidação de meios aptos a romper com o presente status quo da práxis criminal, 

apresentando-se novos parâmetros para lidar com a valoração desse meio probatório, a fim de 

prevenir erros judiciários. O próposito, todavia, não é fixar óbices ilegítimos para dificultar a 

persecução penal, mas tão somente aprimorar as balizas que orientam tal dever estatal, até 

porque não é de interesse da sociedade e do Ministério Público a obtenção de condenações e 

absolvições injustas.  

Mesmo que, em outros ramos científicos e, até mesmo no Direito, impere a era do 

fluxo e processamento de dados e algoritmos ligados à alta tecnologia para promoção do 

desenvolvimento do conhecimento
15

, o processo brasileiro ainda precisa contar precipuamente 

com uma máquina pouco confiável e de duvidosa consistência de dados à medida que o tempo 

passa: a memória humana.  

Afirma-se isso porque na práxis forense brasileira, sobretudo na seara criminal, a 

prova testemunhal é uma das espécies mais utilizadas
16

. Vida, liberdade, patrimônio, relação 

                                                                                                                                                                      
pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD_59_Lilian_web-1.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2018, p. 41. 
13

 STEIN, Lilian Milnitsky. ÁVILA, Gustavo Noronha de. Entrevistas Forenses e Reconhecimento Pessoal nos 

Processos de Criminalização: um diagnóstico brasileiro. Brasilia: Boletim de Análise Político-Institucional do 

IPEA, n. 17, dezembro de 2018, p. 48.  
14

 STEIN, Lilian Milnitsky. ÁVILA, Gustavo Noronha de. Entrevistas Forenses e Reconhecimento Pessoal nos 

Processos de Criminalização: um diagnóstico brasileiro. Brasilia: Boletim de Análise Político-Institucional do 

IPEA, n. 17, dezembro de 2018, p. 48. 
15

 ―Se adotarmos uma visão realmente ampla da vida, todos os outros problemas e desenvolvimentos serão 

ofuscados por três processos interconectados: 1) A ciência está convergindo para um dogma que abrange tudo e 

que diz que organismos são algoritmos, e a vida, processamento de dados. 2) A inteligência está se desacoplando 

da consciência. 3) Algoritmos não conscientes mas altamente inteligentes poderão, em breve, nos conhecer 

melhor que nós mesmos.‖ HARARI, Yuval Noah. Homo Deus. Uma breve história do amanhã. Tradução Paulo 

Geiger. São Paulo: Companhia das Letras: 2016, p.398. 
16

  Nesse sentido: LOPES JR., Aury. O problema da ―verdade‖ no processo penal. In: PEREIRA, Flávio Cardoso 

(org). Verdade e prova no processo penal. Estudos em homenagem ao professor Michele Taruffo. Brasília: 

Gazeta Jurídica, 2016, p. 74.  
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de emprego, questões familiares. O destino de todos esses substratos, muitas vezes, é decidido 

de acordo com o que se extrai da memória de uma testemunha.  

Em geral, a prova testemunhal é estudada sob um ponto de vista dogmático
17

, na 

perspectiva de positivação
18

, em que se parte das normas postas que aludem à admissão, 

limitação e produção da prova testemunhal e suas espécies, sendo a análise sob uma ótica 

epistemológica e psicológica, quando chega a ocorrer, relegada a um segundo plano.  

No entanto, é preciso ponderar que, ao se avaliar a prova testemunhal, não se lida com 

fatos, mas com memórias sobre eles
19

. Portanto, na verdade, o que a declaração de uma 

testemunha põe à baila no processo é a exibição de suas memórias acerca de um determinado 

fato primário, que não se mantêm intactas sob a forma de um depósito cerebral, ―evocá-las 

constitui um ato complexo e depende das condições do sujeito no tempo e no modo do 

registro mnemônico‖, sendo uma ―variável dependente da subjetividade e da atividade 

psíquica do individuo‖ 
20

.  

Todavia, essa vertente ainda não é devidamente considerada, pois, no que tange à 

prova testemunhal e ainda à oitiva de vítimas e declarantes, o que se vislumbra hodiernamente 

é a existência de um standard eminentemente subjetivo, que envolve a crença automática no 

depoimento, a partir de uma análise intuitiva do julgador.   

                                                      
17

 Aqui entendido na esteira do pensamento de Tércio Sampaio Ferraz Júnior. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. 

Função social da dogmática jurídica. São Paulo: Max Limonade, 1998, p. 84. 
18

 Hugo de Brito Machado Segundo critica a utilização dessa terminologia. Segundo o autor, é usual que os 

juristas utilizem o termo dogmática para nomear um estudo científico. No entanto, sob as lentes da 

epistemologia, a dogmática é concebida como um entrave à evolução da ciência, como algo acientífico. Nessa 

primeira acepção, o uso do termo diz respeito à descrição de normas postas, que não podem ser modificadas, 

como se o papel do cientista jurídico fosse somente descritivo. Nesse contexto, o fato é que, assim como os 

outros ramos do conhecimento científico, a ciência jurídica emerge de um trabalho de construção teórica, razão 

pela qual o seu conteúdo deve ser entendido como passível de retificação. Em razão disso, o conhecimento 

científico é definido por exclusão, como todo aquele que não é ortodoxo ou dogmático. Portanto, a priori, de 

acordo com o autor, não seria possível se falar em uma ciência dogmática, em virtude de evidente contradição 

em termos. Não obstante, a teoria do Direito ainda costuma nominar a ciência do Direito como dogmática 

jurídica. Alguns, para tentar salvar a expressão, diferenciam a dogmática do dogmatismo, este sim contrário à 

ciência. Em outro viés, defende-se que a noção dogmática de partir da norma posta não afasta a cientificidade do 

estudo. Porém, vale ressaltar que partir da norma não significa que ela não pode ser questionada, vista como um 

dogma, até porque, até para os positivistas, a norma não é um dado pronto. Nessa seara, o autor defende o caráter 

não dogmático do estudo do Direito, seja pela característica do questionamento que é incompatível com a 

dogmática, seja pela impossibilidade de um conhecimento científico neutro e objetivo. Dessarte, a ânsia de 

tornar o Direito uma ciência, através de uma noção dogmática, foi o que o distanciou do conhecimento 

científico, cujas características inerentes são a crítica e o questionamento. Dessa forma, não há como se conceber 

compatível a noção de dogmática e ciência, vez que a visão dogmática do Direito, com enfoque no objeto norma, 

ignora o caráter tridimensional do Direito. Para saber mais: MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Por que 

dogmática jurídica? Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
19

 TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica para operadores do Direito. 6. ed. Porto Alegre: 

Editora Livraria do Advogado, 2012, p. 286.  
20

 TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica para operadores do Direito. 6. ed. Porto Alegre: 

Editora Livraria do Advogado, 2012, p. 286. 



21 

  

Nesse sentido, tendo em vista a grande dependência do sistema de justiça criminal 

brasileiro à prova testemunhal, aliado ao seu predominante, mas insuficiente prisma de 

valoração e à maleabilidade desse meio probatório, propõe-se nesta pesquisa a superação 

desse hodierno paradigma, com o abandono de uma perspectiva meramente presuntivista, 

segundo a qual a testemunha é considerada a verdadeira mensageira da verdade no processo – 

sobretudo se vier a corroborar a hipótese acusatória –, em que a valoração ocorre de maneira 

precipuamente intuitiva.  

Nesse ponto, antes de se delinear a concepção a ser adotada, faz-se necessário 

conceituar os termos presunção e presuntivismo, utilizados para caracterizar a atual 

sistemática de valoração da prova testemunhal, os quais são reproduzidos ao longo do 

trabalho. 

Assim sendo, pode-se conceituar a presunção como sendo uma conclusão constituída 

―a partir de um raciocínio indutivo, que permite a alguém, diante de uma construção mental 

prévia em virtude da observação do que ordinariamente acontece (máxima de experiência), 

tirar uma conclusão sobre o transcorrer ou não de uma situação‖ 
21

. Por se tratar de mera 

indução, o resultado do raciocínio presumido admite prova em contrário, já que é provisório.  

No entanto, a mera ressalva de ser passível de refutação, quanto à avaliação da prova 

testemunhal, não é suficiente, pois a própria premissa acerca ―daquilo que ordinariamente 

acontece‖ está equivocada.  

Hodiernamente, há forte confiança na máxima de experiência que compõe a presunção 

sobre a testemunha, de que se, quando se depõe sob juramento, revela-se a verdade, e ainda, 

que o depoimento testemunhal é capaz de trazer ao processo mecanismos de reconstrução dos 

fatos, desconsideradas suas limitações e vieses cognitivos. Por isso, rechaça-se o 

presuntivismo atinente à prova testemunhal, por se basear nesse tipo de raciocínio indutivo, 

que é equivocado, já que a premissa da máxima de experiência utilizada não é 

necessariamente verdadeira nesse caso em específico. 

Nesse contexto, para substituir essa perspectiva de atribuição de valor probatório 

apriorístico ao testemunho, impende apresentar uma outra concepção, na qual esse valor seja 

construído em cada caso concreto, em vez de presumido com base no que ordinariamente 

acontece. 

                                                      
21

 PEREIRA, Lara Dourado Mapurunga. Negócios processuais sobre presunções: uma convenção probatória. 

2019. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 

2019, no prelo. 
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Para tanto, o processo penal, isoladamente, não é capaz de ofertar solução adequada 

para a problemática, dada a natureza da prova testemunhal, fundada na memória humana, e 

também o aspecto comportamental e psíquico do julgador, ser humano cuja parcialidade 

cognitiva no ato de decidir sobre os fatos não pode continuar a ser ignorada.  

Desse modo, como pilares dos parâmetros de valoração a serem propostos nesta 

pesquisa estão a Epistemologia Jurídica, a Psicologia do Testemunho e o Neurolaw – ou 

Neurodireito. A Epistemologia Jurídica oferta as ferramentas necessárias à compreensão do 

fenômeno do conhecimento – estritamente relacionado ao ato de testemunhar – bem como dá 

suporte aos modelos de valoração da prova, sobretudo o modelo híbrido, sustentáculo dos 

parâmetros a serem edificados nesse trabalho.  

Por sua vez, a abordagem da Psicologia do Testemunho e do Neurodireito visam a 

auxiliar o entendimento sobre as limitações cognitivas não somente das testemunhas, mas 

também dos julgadores que se debruçam sobre esse meio probatório, de modo a ressaltar as 

eventuais falhas de percepção, memória, linguagem, e também os vieses cognitivos e sua 

potencial influência na valoração e decisão sobre os fatos do processo.  

A despeito do título do trabalho se referir somente a testemunho, salienta-se que o 

objeto da pesquisa abrange não somente ―o indivíduo que, não sendo parte nem sujeito 

interessado no processo, depõe perante um juiz sobre fatos pretéritos‖ 
22

, mas também as 

declarações de ofendidos e outras pessoas que não prestam o compromisso de dizer a verdade, 

bem como ao procedimento de reconhecimento de pessoas, pois envoltos na mesma nuvem de 

problemas.  

Assim, dividiu-se a dissertação em três capítulos, os dois primeiros com o objetivo de 

estabelecer as premissas necessárias para tratar do tema central da pesquisa, e o último com 

escopo propositivo, destinado, sobretudo, a expor os oito parâmetros de valoração do 

testemunho sob tal égide interdisciplinar.  

Na primeira parte, adentra-se o campo da teoria do conhecimento, a fim de estabelecer 

as premissas necessárias à construção de uma epistemologia judiciária, ao lado da qual deve 

se posicionar o processo penal. Nesse contexto, analisam-se conceitos essenciais para a 

análise da verdade no processo, bem como a limitação epistemológica dessa definição, de 

modo a subsidiar a compreensão da relação entre verdade, prova e fundamentação no 

processo penal.  

Ainda na primeira seção, parte-se para a definição das premissas epistemológicas do 

                                                      
22

 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 468. 
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direito probatório, fundamentais para a construção dos parâmetros propostos no último 

capítulo, como o próprio conceito de prova, crença e generalização.  

Encerra-se tal parte com a exposição de três modelos de valoração probatória, quais 

sejam: atomista, holista e híbrido. Firma-se, desde já, que se optou por aderir ao modelo 

híbrido como base para os quesitos específicos de valoração da prova testemunhal, a serem 

propostos.  

Por sua vez, o segundo capítulo consiste em um caminho necessário a ser perpassado 

por esse trabalho: a compreensão de que a discussão sobre a verdade no processo penal e a 

sua relação com a prova produzida – seja testemunhal, pericial, documental – possui 

peculiaridades, em razão da necessidade de observância do sistema democrático acusatório e 

seus desafios oriundos da forte cultura da epistemologia inquisitiva arraigada na teoria e na 

prática processual penal brasileira.  

 Tal capítulo é dedicado à exposição do suposto mito do princípio da verdade real no 

processo penal e também à tentativa da resolução do problema que talvez seja o maior entrave 

a ser discutido nessa parte, qual seja, a compatibilização da ―busca da verdade‖ – aqui 

entendida na acepção popperiana de aproximação – com o sistema acusatório, o que guarda 

ainda correlação com a análise dos limites dos poderes instrutórios do julgador.  

Além disso, seguindo uma linha coerente com o capítulo anterior, após avaliado o 

contexto de debate sobre a verdade no processo penal, parte-se para o estudo de suas 

implicações no âmbito da prova, especificamente no campo processual penal, no qual se situa 

a discussão sobre os standards probatórios e a legitimação do poder punitivo estatal, e sua 

indispensável influência na fundamentação da decisão judicial. 

Na terceira seção, buscar-se-á romper, nas palavras de Salah H. Khaled Jr.
23

, com a fé 

cega que o processo deposita nos testemunhos, evidenciando-se sua limitação cognitiva sobre 

a percepção dos fatos e a dupla carência epistemológica do julgador ao apreciá-la no bojo de 

uma narrativa processual.  

Para tanto, antes da parte emintemente propositiva da pesquisa, expõe-se o estado da 

arte atual dos depoimentos forenses e do reconhecimento de pessoas na práxis criminal 

brasileira. Em seguida, como ponte para solucionar a problemática, disserta-se sobre as 

noções da Psicologia e do Neurolaw, necessárias à construção dos quesitos de valoração da 

prova testemunhal.  

 Por fim, expõe-se cada um dos parâmetros a serem considerados na valoração 
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probatória da prova de cunho testemunhal, que são: 1) a credibilidade do depoente; 2) a 

confiabilidade da versão; 3) o filtro de falsas memórias; 4) o modo de coleta dos depoimentos; 

5) o modo de realização do reconhecimento de pessoas e (in)existência dos fatores que 

minimizam sua precisão; 6) a ineficácia da repetição do reconhecimento de pessoas; 7) a 

excepcionalidade do hearsay statement; 8) a existência de um contraditório efetivo na 

produção da prova. 

Para tanto, empregar-se-á a metodologia hermenêutico-dedutiva quando da análise dos 

dados bibliográficos, haja vista que o estudo conduzirá a conclusões baseadas em premissas 

teóricas indicadas pela literatura em exame, garantindo, portanto, a criticidade da pesquisa 

proposta, elemento essencial para empreitada deste jaez, pois essa perspectiva hermenêutica 

possibilita a auferir os entendimentos já existentes acerca do assunto, para então avaliar as 

contribuições que podem restar presentes e aplicá-las à proposta do trabalho. 
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CAPÍTULO 1: PREMISSAS EPISTEMÓLOGICAS PARA A CORRETA 

JUSTIFICAÇÃO DA VERDADE EM UM PROCESSO JUDICIAL  

 

A Epistemologia ou Teoria do Conhecimento pode ser bastante relevante ao estudo do 

Direito, tanto na compreensão da Ciência do Direito, mas também no estudo da cognição 

humana, que repercute no âmbito das provas e na investigação a respeito da ocorrência dos 

fatos necessários à incidência das normas. Nesse sentido, aduz Hugo de Brito Machado 

Segundo que: 

O acesso do sujeito cognoscente à realidade é sempre a apenas parte dela, que em 

sua totalidade é bem maior e mais complexa do que capacidade de compreensão 

humana. Por isso, é natural que suas impressões sejam imperfeitas e provisórias, 

passíveis de aperfeiçoamentos decorrentes de novos exames e novas análises 

daquela mesma realidade. 
24

 

 

Nesses termos, antes de se partir para uma aplicação específica dessa conclusão ao 

campo jurídico, mais especificamente ao âmbito probatório, impende destacar que a natural 

limitação da cognição humana enseja restrições à obtenção de um ―conhecimento verdadeiro‖ 

não somente no bojo de um processo judicial, mas também no plano científico, pois a análise 

de um determinado objeto ou de um fato por um sujeito estará sempre intermediada pelos 

sentidos e pela linguagem, dentro outros elementos.   

Johannes Hessen
25

 assevera que um dos pilares da teoria do conhecimento é o estudo 

da relação entre sujeito observador e o objeto a ser analisado. Nessa perspectiva, o 

conhecimento consiste na imagem compreendida pelo sujeito sobre o objeto. No entanto, o 

objeto vai para além da cognição do sujeito, tornando-se transcendente. 

 Para o autor, portanto, conhecimento só assim o é, quando se faz verdadeiro, sendo a 

verdade um conceito relacional, isto é, o grau de proximidade entre o objeto e a imagem sobre 

este determinada pelo sujeito cognoscente.  

Por sua vez, Jonathan Dancy
26

, acolhendo a acepção aristotélica, define conhecimento 

como uma crença verdadeira justificada, condicionando o próprio ato de conhecer ao conceito 

de verdade. 

Na mesma toada, Gaston Bachelard
27

 discorre sobre os limites dos instrumentos 

cognoscitivos humanos na apreensão da realidade, ao aduzir que ―é imensa entre o livro 
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impresso e o livro lido, entre o livro lido e o livro compreendido, assimilado, sabido‖ e que ―o 

conhecimento do real é sempre luz que se projeta sobre algumas sombras‖. 

Por consequência, o reconhecimento da existência de limitações à cognição humana 

interfere diretamente na percepção sobre verdade e consequentemente em sua justificação 

epistêmica e todo o desdobramento do seu disciplinamento jurídico, tanto dentro quanto fora 

dos autos de um processo judicial, razão pela qual o estudo da prova se correlaciona com a 

epistemologia.  

Assim, faz-se necessário tratar sobre a epistemologia judiciária, com o intuito de 

aprofundar a análise da valoração da prova. 

 

1.1 A necessária construção de uma epistemologia judiciária para correta 

compreensão do direito probatório  

 

Uma concepção de mundo que parece ter descoberto a complexidade dos fenômenos
28

, 

aliada à percepção de que o conhecimento humano é limitado e falível
29

, pilar de um 

movimento difuso denominado pós-modernidade
30

, ainda não foi incorporada à prática 

forense
31

. Um exemplo é a maneira através da qual se lida com a prova testemunhal, pois, 

apesar de se basear intrinsecamente no binômio memória/tempo, com todas as suas falhas em 

potencial, pouco é problematizada e discutida, pouco tem sua confiabilidade questionada ou, 

mesmo, reafirmada, após sobreviver a testes de racionalidade.  

O meio jurídico ainda a concebe como fonte de verdades e revelação, em uma postura, 

de certo modo, dogmática e atrelada ao pensamento moderno de plena confiança na 

racionalidade humana.  

Impende ressaltar que, a despeito de ora se tratar especificamente da testemunha, é 

sabido que tal compreensão se dirige ao direito probatório em geral. Toda essa concepção de 
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pensamento deságua no molde do pensamento científico moderno de busca pela verdade de 

todas as coisas através da razão, na tentativa de superação radical da lógica do período 

anterior, caracterizado pelos mitos e dogmas da fé, produzidos pela Igreja.  

Assim sendo, a ciência, nos mais diversos campos de conhecimento, passar a ser o 

palco de descoberta da verdade, crendo-se que a racionalidade humana é capaz de explicar o 

grande número de fenômenos da natureza. 

Portanto, o estudo da prova não pode ser analisado sem a inserção do direito 

processual penal, enquanto ciência, nesse contexto maior de características bem definidas. 

Nesse sentido, prelecionam Daniel Silva Achutt e Roberto da Rocha Rodrigues
32

:  

O direito, por sua vez, operando dentro da mesma concepção cientificista, consagrou 

o processo penal, através de todos os seus métodos, como local privilegiado de 

revelação da verdade de um fato-crime pretérito. Inserido nessa cosmovisão, não 

poderia ficar de fora: com o processo de codificação e a conseqüente simplificação 

dos fenômenos sociais, nada mais poderia escapar do projeto unificador e de 

coerência e completude da ―ciência jurídica‖: uma absoluta previsão dos fatos 

sociais; auto-complementação da legislação, sem precisar do apoio de nada 

―estranho‖ ao corpo jurídico normativo; extrema coerência interna; capacidade para 

solucionar os conflitos e litígios sociais a partir de si mesmo e das soluções 

propostas na legislação; etc., caracterizam essa ciência.  

 

Assim sendo, a crença na capacidade de os sujeitos processuais chegarem a uma 

verdade absolutizante integra uma ―concepção racionalista, mecanicista e meramente 

instrumental‖ 
33

.  

Logo, por exemplo, ―o processo penal acredita cegamente que não se trata de mito a 

―busca pela verdade real‖, porque embasada ―cientificamente‖ e por estar assentada sob uma 

concepção racionalista de produção da verdade‖ 
34

.  

Ferrajoli
35

, ao tratar da teoria do garantismo penal, chama de ilusão metafísica tal 

concepção científica, pois, segundo ele, ―o juiz não é uma máquina automática na qual por 
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cima se introduzem os fatos e por baixo se retiram as sentenças, ainda que com a ajuda de um 

empurrão, quando os fatos não se adaptem perfeitamente a ela‖. 

Portanto, faz-se necessário superar tal paradigma, por intermédio da aproximação da 

ciência jurídica, especificamente no que diz respeito ao âmbito probatório, à epistemologia 

contemporânea, pois, de acordo com Susan Haack
36

, há um estreitamento evidente e natural 

entre os dois campos, pois ao Direito é imprescindível deitar raízes em premissas 

epistemológicas, sobretudo no que tange à justificação da verdade e à valoração da prova.  

Gustavo Badaró
37

, por sua vez, propõe um papel de centralidade à epistemologia 

contemporânea, em substituição ao paradigma de certeza científica: 

A possibilidade de se atingir as verdades absolutas e imutáveis já havia sido 

contestada. Na dinâmica clássica e na física quântica ―as leis fundamentais 

exprimem agora possibilidades e não mais certezas. Temos não só leis, mas também 

eventos que não são dedutíveis das leis, mas atualizam as suas possibilidades‖. A 

mecânica quântica, como a teoria dualística ondulatória-corpuscular da luz, sepultou 

a objetividade. Também podem ser citados o princípio da indeterminação, 

formulado por Heisenberg e, no âmbito matemático, a prova de Gödel. Por fim, a 

própria noção de espaço e tempo são postas em xeque, diante da teoria da 

relatividade de Einstein. Assim, o paradigma da certeza científica, que vigorou por 

séculos, entrou em crise, sendo assumido pela epistemologia contemporânea que a 

ciência também está privada da certeza. 

 

Ainda, ressalta-se a relevância da construção de uma epistemologia judiciária, a fim de 

evitar que a valoração da prova não seja ―algo quase que intuitivo, que, por meio das 

habilidades comumente desenvolvidas por todos nós, acabamos naturalmente sabendo como 

fazê-lo‖
 38

. Todavia, deve-se entender que a epistemologia judiciária a ser manejada nos 

processos judiciais não seria aquela em sua forma pura, mas uma epistemologia aplicada.   

Nessa toada, adota-se, neste trabalho, a concepção epistemológica asseverada por 

Ferrajoli, qual seja, a garantista, caracterizada pelo cognitivismo, o qual exige a 

verificabilidade e a refutabilidade da hipótese acusatória, de forma a poder ser submetida a 

um confrontamento judicial, um constrangimento com as provas do processo.  

Assim, o controle empírico é imprescindível, pois as hipóteses acusatórias devem ser 

―concretamente submetidas a verificações e expostas à refutação, de modo que resultem 

apenas convalidadas se forem apoiadas em provas e contraprovas, segundo a máxima nullum 

judiáum sine probatione‖ 
39

.  
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No mesmo sentido, mas utilizando uma terminologia distinta, Salah Khaled Jr. realiza 

distinção entre evidência, prova como atividade probatória e prova como o que foi provado. 

Assim sendo, para ele, a evidência consiste no substrato probatório, como documentos, 

indícios e testemunhos.  

Por sua vez, conceitua atividade probatória como um procedimento que tem por 

escopo produzir uma prova, a fim de superar o caráter alucinatório da evidência. Já a prova 

seria o ―resultado positivo da atividade probatória, que permite que a evidência efetivamente 

venha a confirmar-se como prova, ou seja, como rastro do passado, a partir do qual a verdade 

pode ser analogicamente produzida sob a forma narrativa pelo juiz‖ 
40

.  

Assim sendo, para que uma evidência se transmute em prova, é imprescindível que se 

submeta a um processo de constrangimento, com o objetivo de superar o seu caráter 

meramente alucinatório, por meio do contraditório, que Ferrajoli denomina de refutabilidade, 

situando, todavia, no nível da hipótese acusatória, de natureza inferencial, enquanto Khaled Jr. 

faz o cotejo com o próprio elemento probatório.  

De acordo com Khaled Jr.
41

, ―a adoção dessas premissas visa evitar que possam 

prosperar condenações com base em juízos alucinatórios de evidências indevidamente 

assumidas como rastros do passado.‖. Assim sendo, evita-se que o poder punitivo do Estado, 

quando se trata de direito probatório no âmbito penal, incida com base em ―juízos 

fantasmagóricos de mera crença na evidência‖ 
42

.  

Nesse contexto, entende-se que o contraditório possui um papel essencial na 

elucidação da refutabilidade de uma hipótese acusatória, o que ocasiona a leviandade de 

adoção de um elemento informativo, por exemplo, produzido no inquérito policial e não 

renovado em juízo
43

, sem que à parte contrária tenha sido oportunizada a sua refutação, seja 

por meio de questionamentos, quando se tratar especificamente de prova testemunhal, seja por 

possibilidade de produção de contraprova.  
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A título de exemplo, para facilitar a compreensão do conceito de refutabilidade e sua 

relação com o contraditório, pilar da concepção epistemológica a ser adotada neste trabalho, 

toma-se como exemplo o processo nº 0214170-31.2012.8.06.0001, que correu perante a 3ª 

Vara do Júri da Comarca de Fortaleza-Ceará
44

. No caso, os réus L.P. S. e E.C.P.M. foram 

acusados de ceifar a vida de J.W.G.S. A única testemunha de acusação a incriminar o réu L.P. 

S, assistido pela Defensoria Pública, se tratava de F.P.S., inicialmente suspeito da prática do 

crime, segundo relatório de recognição visuográfica de lavra da Polícia Civil.  

Em um primeiro depoimento, ainda na condição de suspeito, dias após o crime, F.P. 

S., que se disse testemunha ocular, apontou a autoria somente a E.C.P. M., não se referindo a 

uma segunda pessoa. Em depoimento posterior, três meses depois, ainda em sede policial, 

dessa vez, introduziu L.P. S. como comparsa de E.C.P. M e presente na cena do crime.  

F.P. S. não foi encontrado para depor em juízo, e consequentemente não foi 

confrontado, para, por exemplo, ser questionado sobre as razões que o levaram a não 

mencionar L.P. S. no primeiro depoimento, mas somente em um segundo momento. Seria 

imprescindível, portanto, o confrontamento judicial para aferir a verificabilidade e 

refutabilidade da hipótese acusatória e consequente valoração do elemento empírico 

produzido, bem como definição do grau de justificação da verdade que tal prova estava apta a 

atingir. Para tanto, faz-se essencial a compreensão de conceitos epistemológicos. 

Desse modo, sustenta-se, nesta dissertação, que a grande contribuição que a 

epistemologia tem a dar ao direito probatório é a definição de critérios minimamente objetivos 

de valoração da prova, com recorte específico para a prova testemunhal, mormente quando há 

nos autos duas versões contraditórias entre si, ambas lastreadas por elementos empíricos 

carreados aos autos. Nesse tipo de cenário, qual versão deve prevalecer? Que critérios devem 

balizar o juiz para valorar uma prova testemunhal com maior força probatória que outra? 

Quais seriam os padrões para se determinar que uma prova pode ser valorada como refutadora 

ou confirmadora de uma hipótese acusatória? 

Marcelo Guerra suscitou tal questão, com a proposição do seguinte caso hipótetico: 

―numa situação em que João produziu provas em favor de suas alegações e Pedro, por sua 

vez, em favor de suas alegações, também produziu provas incompatíveis com as de João, qual 

o valor a atribuir a essas provas e como deve ser feita essa valoração‖ 
45

.  

                                                      
44

 CEARÁ. 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza. Processo nº 0214170-31.2012.8.06.0001. Partes: 

Ministério Público do Estado do Ceará e L.P. S e E.C.P.M. Distribuído em 28/12/2012. 
45

 GUERRA, Marcelo Lima. Prova Judicial: Uma Introdução. Boulesis Editora, 2015, p. 1.  



31 

  

No entanto, antes de se adentrar especificamente no conceito de valoração da prova e 

seu grau de confirmação, impende discorrer e compreender melhor sobre com qual verdade se 

lida no bojo de um processo judicial por meio da produção de prova, a ser posteriormente 

valorada e, além disso, em que medida tal verdade pode ser aferida pelos meios processuais 

disponíveis.  

Ademais, em um segundo momento, faz-se necessário introduzir conceitos da 

epistemologia contemporânea, atinentes à prova, com o intuito de elucidar o nível de 

contribuição que a teoria do conhecimento pode oferecer à justificação da verdade em um 

feito judicial, para, em seguida, serem expostos os modelos de valoração e fundamentação dos 

elementos empíricos de um processo.    

 

1.1.1 A compreensão da concepção de verdade 

 

Uma vez constatada a limitação da cognição humana acerca da realidade, duas 

correntes extremas podem ser erigidas quanto à adoção ou não de um conceito de verdade
46

: o 

ceticismo
47

, o qual propugna que nada é verdadeiro, em razão do difícil acesso à realidade; e o 

relativismo
48

, sob o prisma do qual tudo pode ser verdadeiro.  

Karl Popper
49

 rechaça com veemência tais posturas em relação à verdade, mormente o 

relativismo. Nessa toada, argumenta que um dos componentes modernos do irracionalismo, 

que ganha corpo na comunidade intelectual é o relativismo, segundo o qual a verdade muda 

de acordo com o contexto e a formação intelectual de quem a busca. Isso conduz à ideia de 
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que não existe uma verdade absoluta, mas sim uma para os gregos, outras para os sírios e 

assim por diante. 

Como solução diante da problemática do acesso à realidade, Popper propõe um 

conceito de verdade provisória, lastreado na tese da falibilidade do conhecimento humano. No 

entanto, ressalta que não é correta a utilização da doutrina da falibilidade humana para 

reafirmar a existência de variadas verdades a cada contexto, como apregoa o relativismo.  

Assim, o falibilismo admite a existência de uma verdade possível– e não de várias 

verdades ao mesmo tempo – cuja percepção de correspondência pode estar equivocada, mas, 

ao menos, serve como uma bússola para uma discussão crítica.  

Nesse sentido, baseando-se na teoria semântica de Tarski
50

, Karl Popper adota a teoria 

da verdade como correspondência
51

 e, sob essa ótica, aduz que ―na busca do conhecimento 

procuramos teorias verdadeiras ou, pelo menos, teorias que estejam mais próximas da verdade 

do que as outras, que correspondam melhor aos fatos‖ 
52

.  

Assim sendo, para Chalmers
53

, o mérito de Popper foi ―o seu reconhecimento da 

importância da ideia da aproximação da verdade", em contraposição a um realismo ingênuo, 

já que se tem noção da precariedade do acesso aos objetos como eles realmente são.  

                                                      
50
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Em outro viés, há ainda a teoria habermasiana da verdade como consenso, segundo a 

qual – em linhas gerais, já que o propósito do presente trabalho não é se aprofundar nessa 

discussão – a ideia de verdade pressupõe um diálogo e uma multiplicidade de sujeitos na 

construção do discurso. Assim sendo, uma pessoa isolada, sem contato com o mundo não gera 

necessidade de discussão sobre verdade, pois, segundo essa concepção, os fatos não são 

verdadeiros, mas somente são, estão ou não no mundo.  

Portanto, o que é verdadeiro ou falso é o que se afirma acerca dos fatos. As afirmações 

sempre são feitas para outras pessoas.  

Assim, Habermas
54

 justifica a verdade como consenso na argumentação, sendo           

―o único meio disponível para se certificar da verdade, porque não há outra maneira de 

examinar as pretensões da verdade tornadas problemáticas. Não existe um acesso direito, não 

filtrado pelo discurso, às condições de verdade de convicções empíricas.‖.  

Nesse jaez, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart
55

, influenciados pela 

teoria habermasiana de verdade como consenso, defendem a noção de uma verdade 

argumentativa possível e, mesmo condicionada, pois, segundo eles, ―é o procedimento que 

atribui à reconstrução da verdade dos fatos sua capacidade de gerar verdade‖.  

Nesse contexto, o processo não é compreendido como espaço de reconstrução dos 

fatos – já que, segundo tais processualistas, a descoberta da verdade é um mito – mas sim 

como ―palco de argumentação‖ em colaboração.  

Em contrapartida, Michele Taruffo é um dos principais defensores da noção de 

verdade judicial como correspondência, na esteira de um realismo crítico, segundo o qual, a 

embora se reconheça a existência da limitação dos instrumentos cognoscitivos humanos, tanto 

dentro quanto fora do processo, não se pode negar que ―todo enunciado relativo a 

acontecimento do mundo real é verdadeiro ou falso em função da existência desses 

acontecimentos no mundo real‖ 
56

. Portanto, ainda que não se sustente o realismo ingênuo, 

crê-se que realmente haja ―uma verdade racionalmente cognoscível e demonstrável‖.  

                                                                                                                                                                      
202.  
54

 HABERMAS, Jürgen. Verdade e Justificação. Tradução de Milton Camargo Mota. São Paulo: MIT Edições 

Loyola 2004, p. 49. 
55

 MARINONI. Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e Convicção. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 54. 
56

 TARUFFO, Michele. Uma simples verdade. O juiz e a construção dos fatos. Tradução Vitor de Paula Ramos, 

São Paulo: Marcial Pons, 2012, p.100. 



34 

  

Nessa mesma toada, o processualista italiano rebate a teoria da verdade como 

consenso ao afirmar que ―nem mesmo a unanimidade dos consensos ou dos dissensos, pode 

tornar verdadeiro aquilo que é falso, ou tornar falso aquilo que é verdadeiro‖ 
57

. 

A despeito disso, não se pretende asseverar que o conhecimento sobre verdade seja 

absoluto e incontestável. Pelo contrário, no processo, somente é possível uma verdade 

relativa, não somente em razão da limitação dos meios de conhecimento, mas também em 

virtude da dependência do contexto e marcos de referência do próprio feito.  

Em outros termos, Taruffo
58

 apregoa que, no âmbito de um processo judicial, a 

verdade, além de relativa, é objetiva. Relativa porque o conhecimento que se tem sobre ela é 

relativo e depende do grau de confirmação realizado pelas provas disponíveis acerca das 

hipóteses firmadas sobre os fatos. Objetiva porque não depende das subjetividades das partes 

e do julgador, fundando-se em dados objetivos resultantes das provas.  

Por meio dessa explicação, reputa inútil a diferenciação feita pela doutrina entre 

verdade relativa e verdade absoluta, pois, invariavelmente, não se pode absolutizar a verdade 

judicial.  

Nesse mesmo contexto, sob o prisma do Processo Penal, Geraldo Prado
59

 também 

defende a negação de correntes extremadas que, por um lado, se apegam à verdade material e, 

por outro, conduzem-se ao ceticismo. Assim sendo, o autor alerta que a questão central é a 

noção de que a responsabilidade penal de alguém deve ser condicionada por regras não só 

jurídicas, mas também epistemológicas, de tal maneira que a sentença expresse uma qualidade 

de verdade que legitime o exercício do poder punitivo.  

Ademais, nessa linha, faz-se relevante ainda expor o pensamento do referido 

processualista italiano quanto à inexistência de uma separação estanque entre o conhecimento 

sobre a verdade dentro e fora do contexto processual
60

.  

Os juristas costumam fazer uma distinção entre verdade formal, aquela que existe 

dentro do processo – como se a verdade dos autos fosse especial, particular – e a verdade 

material, relativa ao mundo dos fatos, dos fenômenos reais, obtida a partir de elementos 
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cognitivos distintos daqueles por meio dos quais se empreende a busca pela verdade judicial. 

Justifica-se essa diferenciação na existência de previsões legais que limitam e regulam a 

admissão e a produção probatória, como as regras de preclusão e a inadmissibilidade de prova 

ilícita.  

No entanto, tal diferenciação não merece subsistir, conforme assevera Taruffo
61

, pois 

as regras de regulação da prova no processo são essencialmente residuais e concernem a 

somente um aspecto da máquina judiciária e incapazes de criar realidades distintas tão 

estanques.  

Assim, a despeito de se reconhecer a existência de peculiaridades da verdade judicial, 

esta não é uma categoria autônoma, apartada da realidade dos fenômenos reais. Os 

instrumentos cognoscitivos para a determinação da verdade são limitados não somente no 

bojo do processo, mas também naquilo que se produz fora dele.  

Portanto, ainda que as regras de regulação da admissão e produção da prova delimitem 

um contexto, a verdade sobre os fatos no processo é alcançada – quando o é  – pelos mesmos 

meios cognoscitivos e argumentativos racionais do mundo dos fenômenos reais.  

Em outro viés, vale destacar que o diferencial dos conceitos seria a necessidade de 

uma justificação da verdade no âmbito do processo. Marcelo Lima Guerra também põe a 

questão sob essa perspectiva, ao asseverar que ―quando se fala em ―verdade relativa x verdade 

absoluta‖, em certos contextos, não se está referindo, exatamente, à noção de verdade, mas 

sim à noção de justificação de uma crença‖ 
62

.  

Assim sendo, a relatividade diz respeito não à verdade em si, mas às limitações da 

cognição humana, que dificultam o grau de justificação da crença. Logo, é necessário cautela 

para que não se confundam os conceitos de justificação da verdade – que pode ser relativa ou 

absoluta – com a possibilidade de apreensão da própria verdade. 

Além disso, como outra vertente acerca da percepção da verdade, situa-se a teoria 

corpórea da mente
63

, a qual critica a teoria da verdade como correspondência, por entendê-la 

como idealizada e simplista, visto que desconsidera os múltiplos fatores sensoriais e 

orgânicos que intermediam a experiência e a emissão de enunciados linguísticos sobre essa 

mesma experiência.  
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Lakoff e Johnson exemplificam tais fatores como sendo os sentidos humanos, a 

habilidade de locomoção e manipulação de objetos, a estrutura cerebral, a cultura, as 

interações com o ambiente, o que impede o ser humano de possuir uma visão externa sobre o 

evento, já que é destituído de um olho divino
64

 que lhe permitisse uma visão desprovida de 

qualquer ―contaminação‖ interna.  

No entanto, ao contrário do que pode transmitir em um primeiro momento, essa teoria 

não deságua em um viés de ceticismo, pois se defende a possibilidade de um conhecimento 

sobre um determinado evento, mas sendo este condicionado à consciência de que a 

experiência é concebida a partir de um determinado ponto de vista, vista a limitação da 

capacidade cognitiva humana.  

Assim sendo, Johnson
65

 não descarta, de pronto, a teoria da verdade como 

correspondência, mas condiciona a sua eficácia à compreensão de que o objetivismo deve ser 

superado, uma vez que, por uma diversidade de fatores – natureza do organismo, natureza e 

estrutura do ambiente, os objetivos e ideais do ser humano, sua linguagem, suas projeções 

metafóricas, seus valores, seus padrões de correção – a compreensão de uma experiência 

sobre a verdade e a emissão em um enunciado linguístico nem sempre corresponde ao evento 

em si. 

Portanto, vê-se que não se pode aderir completamente à versão taruffiana de verdade 

como correspondência, nem mesmo no processo civil, em virtude de críticas como a realizada 

pela teoria da mente corpórea.  

Ademais, tais concepções não podem ser simplesmente replicadas no processo penal, 

principalmente no ponto em que Taruffo defende um protagonismo do juiz na produção 

probatória em busca de tal verdade
66

, o que não deve ser admitido no sistema penal em 

virtude da observância à estrutura acusatória, que, para Aury Lopes Jr., ―trata-se de uma 

preocupação específica do processo penal e desconhecida pelo processo civil e pela TGP‖ 
67

.  

Nesse sentido, na presente pesquisa, no que diz respeito ao processo penal, entende-se 

como mais adequada a concepção de verdade defendida por Ferrajoli, com inspiração na 

acepção semântica de Tarski, também adotada por Popper, conforme supracitado.  
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Assim sendo, Ferrajoli, também rechaçando os extremos, sustenta a verdade 

processual como aproximativa, ―como uma verdade aproximada a respeito do ideal iluminista 

da perfeita correspondência‖ 
68

, que permanece somente como ideal – portanto, a ele não 

adere –, com a ressalva – o que o diferencia de Taruffo – de que:  

Essa 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 conteúdo 

informativo do que qualquer hipotética ―verdade substancial‖, no quádrulo sentido 

de que se circunsvreve 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. 
69

 

 

Logo, o autor defende tal corrente em detrimento das teorias da coerência e da 

aceitabilidade justificada
70

, tendo em vista que aquela é a única apta a comportar uma 

epistemologia não dogmática, bem como ―permite sustentar a hipótese de que um acusado 

possa ser inocente, ainda que tal hipótese tenha sido rechaçada em todas as instâncias de um 

processo e esteja em contradição com todas as provas disponíveis‖, e ainda, acomoda a 

possibilidade de uma teoria ser falsa, mesmo sendo coerente e aceita como verdadeira por 

todos
71

. 

Por fim, faz-se imprescindível ressalvar que toda a discussão sobre o conceito de 

verdade aqui exposto não se resolve com a utilização do termo certeza, pois com ele não se 

confunde, já que ostenta caráter objetivo, enquanto a certeza possui ―status subjetivo, dizendo 

respeito à psicologia daquele que fala e correspondendo a um grau elevado de intensidade do 

convencimento do sujeito em questão‖ 
72

.  
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1.1.2 A relação entre prova e verdade 

 

A prova é um dos problemas mais complicados e confusos da teoria do processo, 

sobretudo em virtude sua natureza interdisciplinar, que envolve compreensões no campo da 

lógica, da epistemologia e da psicologia
73

.  

Assim, situar o problema da prova somente no âmbito jurídico é insuficiente, 

sobretudo no que tange à sua valoração e atribuição de eficácia jurídica, diretamente 

relacionada à justificação racional da decisão judicial. Portanto, é indispensável o estudo da 

prova sob esse prisma multidisciplinar, propugnado no presente trabalho.  

William Twining
74

, em sua publicação ―Levando os fatos a sério‖, argumentou, com 

certo ineditismo à época, que o tema da prova e da determinação dos fatos requer um lugar 

mais destacado no Direito, pelo menos, no mesmo patamar do estudo da interpretação e 

aplicação das normas jurídicas. Nesse contexto, conceitos probatórios básicos como 

relevância, materialidade, força probatória, probabilidade, credibilidade e presunção, que 

exigem uma abordagem interdisciplinar, precisam receber mais atenção por parte dos 

juristas
75

.  

Por outro lado, embora seja essencial o estudo da prova sob a ótica de outros campos 

do conhecimento científico, há de ressaltar que a busca da verdade e sua respectiva 

demonstração no âmbito da ciência e no plano do processo judicial guardam largas diferenças, 

sobretudo no que concerne aos limites práticos e temporais.  

Robson Godinho
76

 menciona, por exemplo, que um problema matemático lançado por 

Bernhard Riemann em 1859 ainda carece de resolução até os dias atuais, o que é impensável 

quando se trata de um processo judicial, pois beiraria ao absurdo admitir a espera pelo 

deslinde de um feito processual por mais de 150 anos.  
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Diferentemente do campo cientifico, no processo, mesmo em um quadro de incerteza, 

há de se chegar a uma conclusão sobre a relação entre as hipóteses sobre a verdade e as 

provas disponíveis
77

.  

Nesse ponto, surge a necessidade de relacionar prova e verdade, tendo em vista o 

inevitável vínculo de dependência entre tais conceitos. Assim sendo, a relação entre prova e 

verdade é direta e evidente, pois aquela é o meio de fundamentação racional de uma crença, 

por meio da qual pode se avaliar sua plausibilidade e aproximação da verdade
78

. Portanto, em 

última análise, prova é a fundamentação da crença do julgador, que se traduz um dever de 

accountability processual
79

. 

Todavia, a despeito da definição de fácil compreensão, não se ignora a intricada 

problemática surgida da impossibilidade prática de o processo afirmar uma verdade 

incontornável a partir daquilo que as provas disponíveis oferecem, não podendo o feito 

aguardar, como na ciência, um tempo indefinido para se chegar a uma conclusão, que, mesmo 

no campo científico, é falseável e passível de retificação. 

 Nesses termos, o homem nunca terá acesso direto à realidade, pois além dos sentidos, 

há intermediação pela linguagem, influenciada por suas pré-compreensões racionais ou 

instintivas, o que faz recriar a realidade de um modo precário. Apesar disso, decisões 

necessitam ser tomadas, de modo a considerar as imagens da realidade das quais se dispõe 

como provisoriamente corretas.  

 Portanto, não se pode exigir que a prova sobre a veracidade seja incontornável, mas 

suficiente, ponto no qual se passará a presumir a ocorrência do fato. Nesse sentido, a referida 

conclusão quanto à relação entre prova e a verdade e a definição de até onde a verdade pode 

ser colhida por meio das provas disponíveis em um processo deságua inevitavelmente na 

fundamentação da decisão judicial, sendo esta a chave do liame existente em uma decisão 

judicial entre prova e verdade. Portanto, ―a convicção do julgador é, sem dúvida, uma decisão 

quanto à veracidade de uma versão sobre os fatos, em detrimento de outras‖
 80

. 
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Assim sendo, pela concepção de Michele Taruffo
81

, a função da decisão é apurar a 

verdade dos fatos, razão pela qual deve ser oriunda de um procedimento racional, baseado em 

regras e princípios, suscetível de um controle. Nessa toada, o propósito do julgador é resolver 

sobre a veracidade ou falsidade das hipóteses expostas pelas partes acerca dos fatos, a serem 

confirmadas ou não, em parte ou integralmente, pelas provas disponíveis.  

Entretanto, é preciso reconhecer as dificuldades de se chegar a uma decisão justa
82

, 

concebida como aquela que se funda em um conhecimento verdadeiro acerca dos fatos, tendo 

em vista que, no bojo do processo, a realidade é bastante complexa, pois não se trata da 

recognição de um fato isolado como ―o gato está na esteira‖ 
83

, mas de eventos múltiplos que 

se inter-relacionam e compõem a realidade, que não é puramente acessível através da 

cognição humana. 

Nesse sentido, faz-se imprescindível ponderar, de acordo com Michele Taruffo
84

, que 

―o juiz não percebe os fatos em sua materialidade empírica: ele tem que lidar com descrições, 

ou seja, com narrativas construídas por vários sujeitos com modalidades complexas e 

variáveis‖. Logo, são tais narrativas que consubstanciam a decisão judicial.  
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Em virtude disso, a decisão do juiz é tão complexa e não consiste somente em optar 

por uma narrativa em detrimento de outra. Em razão de ser possível haver mais de uma versão 

sobre o fato, o julgador deve escolher aquela que seja mais adequada para a resolução da 

controvérsia, sendo a decisão mais justa quanto mais levar em consideração todos os fatos 

postos que estão na realidade do conflito, inclusive com menção aos argumentos e provas 

disponíveis que se contrapõem à fundamentação da narrativa decisória adotada, mormente 

porque a justificação racional de uma decisão judicial não se destina a descrever os processos 

psicológicos pelos quais o julgador perpassa, mas sim, de acordo com Hugo de Brito 

Machado Segundo e Raquel Cavalcanti Machado Ramos
85

 a expor os motivos por meio dos 

quais se concluiu pela veracidade do enunciado, inclusive com cotejo das provas que 

eventualmente não devem ser consideradas como justificativa e também aos elementos 

contrários à sua decisão. 

Desse modo, na esteira do pensamento de Taruffo
86

, sob o escólio das teorias que 

pretendem determinar a verdade dos fatos – no viés de determinação versões relativas e 

contextualizadas da verdade judicial em detrimento de noções do realismo ingênuo – a prova 

concerne ao conjunto de elementos do processo por meio dos quais a reconstrução da verdade 

possível é elaborada, verificada e confirmada ou não.  

Tal concepção não está imune a críticas, mormente no âmbito do processo penal, em 

que há limitações necessárias ao poder punitivo do Estado, que não pode desrespeitar os 

direitos fundamentais do acusado e o devido processo legal. No entanto, possui seu mérito, 

pois, a despeito de adotar a ideia de reconstrução dos fatos, afasta-se do realismo ingênuo, 

pois vincula a função da prova como uma técnica racional de confirmação de hipóteses que 

apresentam relações com a aproximação da verdade. 

No entanto, reafirma-se que não se pode olvidar que, no processo penal, há uma 

limitação intrínseca a essa justificação da verdade, que não pode ser buscada a qualquer custo, 

já que se necessita respeitar os padrões de formalidade impostos pela lei e pela Constituição, 

fixados em prestígio à presunção de inocência e o direito à liberdade, em detrimento de 

práticas inquisitivas.   

Nessa senda, impende destacar o conceito de verdade normativa de Ferrajoli, o qual 

possui três acepções: ―a) uma vez comprovada definitivamente, tem valor normativo‖; b) está 
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convalidada por normas‖; c) é verdade na medida em que seja buscada e conseguida mediante 

o respeito às normas‖ 
87

.  

Esse último sentido representa o resultado da convergência entre a verdade e a sua 

comprovação processual, limitando a iniciativa probatória, portanto, ao respeito às regras, em 

detrimento da busca de uma verdade substancial, associada a um idealismo ingênuo e a uma 

epistemologia inquisitiva, conforme se desenvolverá no próximo capítulo.  

 

1.2 As premissas epistemológicas do direito probatório 

 

A despeito de existirem outros autores que tratam acerca dos pressupostos 

epistemológicos da prova, mormente em um viés mais filosófico, por razões pragmáticas, 

optou-se por introduzir tal problemática nessa dissertação, à luz do magistério de Marcelo 

Guerra, em virtude de considerá-lo como o mais efetivo e específico para a compreensão 

justificação epistêmica da verdade no processo judicial.  

Ademais, o citado autor se propõe a oferecer, por intermédio da exposição de sua 

teoria, ―as condições mínimas e indispensáveis para um enfrentamento realista dos mais 

graves problemas epistêmicos relacionados à prova judicial, todos eles diretamente 

relacionados à assim chamada valoração racional da prova‖ 
88

.  

Assim sendo, de início, importante salientar que Marcelo Guerra utiliza uma nova 

terminologia para o direito probatório, em superação aos conceitos hodiernos, por considera-

los insuficientes. 

Nesse contexto, tradicionalmente, o termo prova é utilizado para expressar três 

acepções: a prova-atividade – que diz respeito à atividade probatória em si –, a prova-meio – 

que designa o meio probatório – e a prova-resultado – que consiste no convencimento final 

acerca dos fatos.  

De acordo com o autor, a noção prova-resultado prepondera em detrimento das outras, 

que orbitam em seu entorno, tendo em vista que ―a prova-atividade é atividade voltada à 

obtenção da prova-resultado e a prova-meio é instrumento utilizado para a obtenção da prova-

resultado‖ 
89

. 

Todavia, Marcelo Guerra critica essa classificação tradicional, em virtude da 

insuficiência e da vagueza do conceito de prova-resultado, compreendida como 
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convencimento do juiz, de um modo muito simplista, por estar desatrelada da noção de ampla 

complexidade dos fenômenos mentais. Consequentemente, essa concepção tradicional se 

distancia de um entendimento mais acurado sobre o elo entre a atividade, o instrumento e o 

resultado probatórios, sem um desenvolvimento minucioso sobre os critérios de valoração
90

.  

No que tange, especificamente, à prova testemunhal, é perceptível a ausência de 

compreensão, na práxis forense, da complexidade do fenômeno, visto que o vínculo funcional 

entre tal meio probatório e o resultado é quase que automático, um simples silogismo: se 

testemunha A presenciou um evento E, então evento E ocorreu e dessa conclusão pode se 

extrair uma convicção judicial.  

Contudo, o caminho de aferição da verdade possível em um processo é muito mais 

complexo do que a visão simplista da teoria da prova tradicional pode transmitir.  

Nesse sentido, também alerta Floris Bex, o qual aduz que é essencial a separação entre 

o evento e os meios probatórios (evidential data), pois a existência de dados de evidência não 

conduz automaticamente à conclusão de que o evento realmente aconteceu. O autor cita 

justamente o exemplo da prova testemunhal, que pode estar mentindo ou com problemas na 

recordação dos fatos
91

. 

Portanto, a proposta alternativa é deslocar o escopo da prova do eixo dos fatos para o 

campo das alegações sobre fatos, enunciados linguísticos
92

, hipóteses a serem confirmadas ou 

não pelos elementos empíricos constantes dos autos. A verdade continua a ser relevante nesse 

cenário, no entanto, a dimensão do objetivo da prova ganha novos contornos. 

Para tanto, é preciso compreender que o convencimento se trata de um estado 

psicológico, que ocorre ―quando o juiz (ou qualquer pessoa) se convence sobre a ocorrência 

ou não de determinado fato, ele passa a saber este fato, ou a acreditar em sua ocorrência, ou 

seja, ele forma uma crença sobre isso‖ 
93

. 

De todo modo, ainda que tente superar a visão simplista sobre prova-resultado como 

convencimento do juiz, Marcelo Guerra apregoa um modelo com características subjetivas 

para o funcionamento da prova, justamente por conferir centralidade nesse contexto ao 

conceito de crença.  

Vitor de Paulo Ramos critica essa vertente do direito probatório por seu caráter 

supostamente arbitrário, pois ao juiz importaria somente o seu convencimento, 
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independentemente dos eventos no plano fático, pois a sua convicção é que serviria de 

―standard de correção da decisão‖ 
94

.  

Ainda, aduz que o modelo subjetivo produz situações nas quais ―o juiz é o destinatário 

da prova, a qual é produzida de seu convencimento. Por isso, pode indeferir as provas que 

entender desnecessárias à instrução do processo‖. Um outro argumento utilizado pelo autor 

para refutar o modelo subjetivo é a sua alegada infalibilidade, visto que não ofereceria 

possibilidade de controle externo à decisão
95

.  

Em contrapartida, refutando o conceito de crença e convencimento judicial, Vitor de 

Paula Ramos propõe um modelo objetivo, baseado na concepção racionalista da prova, o qual 

―pretende retirar da centralidade do procedimento de confirmação e refutação de hipóteses 

fáticas a figura da crença, partindo para um modelo de aceitação‖ 
96

, pois esta não seria uma 

categoria subjetiva
97

.  

Nesse panorama, ―a suficiência da prova será dada objetivamente pelo Direito, 

independendo da crença de um ou outro juiz‖ 
98

.  

Em outras palavras, pode-se explicar a diferença proposta por Vitor de Paula Ramos 

entre o modelo subjetivo e o modelo objetivo a partir de um exemplo hipotético. Suponha-se 

que haja um concurso público para seleção de professor de Direito Processual Penal em uma 

Universidade Federal. Em uma primeira situação, sob o primado do modelo subjetivo, as 

provas escrita, oral e de títulos não possuem um espelho de correção, ficando a avaliação do 

melhor candidato ao alvedrio dos examinadores.  
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Em uma segunda hipótese, sob o prisma do modelo objetivo, para se escolher o melhor 

candidato para assumir a vaga, a banca examinadora estaria limitada a um espelho, com um 

padrão de correção, com critérios como, por exemplo, poder de argumentação, articulação de 

raciocínio, conhecimento da doutrina, didática, etc. 

Nesse jaez, antes de se prosseguir na conceituação das premissas epistemológicas do 

direito probatório para esse trabalho, impende pontuar que, em certa medida, assiste razão a 

Vitor de Paulo Ramos, pois se sustenta nesta dissertação que é necessário estabelecer critérios 

objetivos para a valoração da prova e a definição de um standard probatório que ultrapasse a 

mera convicção do juiz e que seja aferível a partir de elementos objetivos.  

Inclusive, conforme já exposto acima, Marcelo Guerra critica a divisão tradicional da 

definição de prova no cenário brasileiro, que baseia a prova-resultado numa mera visão 

simplista de convencimento do juiz.  

Todavia, a tentativa de objetivação do controle da valoração da prova e da decisão 

judicial não exclui a relevância da crença do magistrado nesse processo. É inarredável que a 

crença é determinante no viés da decisão, mas isso não significa necessariamente que se 

ocasione um estado de arbitrariedade e autoritarismo do juiz, pois o seu processo valorativo e 

decisório pode e deve submeter a um controle anterior – a partir da definição de critérios de 

validade e confiabilidade na prova, sobretudo a testemunhal, que se destaca nesse trabalho – e 

posterior – através da fundamentação de sua decisão e da definição de um standard probatório 

que independa de sua própria racionalidade, que decorra do próprio sistema jurídico.  

No exemplo hipotético dado acima, o estado psicológico da banca examinadora é 

relevante não somente na prova sem espelho, mas também na prova com padrão de correção, 

pois para atribuir a pontuação adequada a cada critério objetivo, a crença do ―juiz‖ é 

importante. A diferença é que está submetido a um padrão mínimo de correção, isto é, possui 

um elemento externo à sua própria convicção.  

O próprio conceito de aceitação proposto, por mais que se tente objetivá-lo, é 

inescapável o caráter dependente da vontade do agente. Nesse sentido, defendendo a 

possibilidade de compatibilização de critérios objetivos de controle da decisão judicial com o 

conceito de crença, Marcelo Guerra aduz que ―o fato da formação de uma crença ser 

involuntária não impede que o sujeito, voluntariamente, cumpra um dever de buscar razões 

para ela, submetendo esta crença a testes e controles.‖ 
99

.  
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E arremata asseverando que a distinção entre crença e aceitação – pelo menos no 

conceito de crença que propõe, o qual suscita elementos objetivos e padrões de correção 

externos ao próprio estado psicológico do juiz – se trata de uma mera ―filigrana taxonômica‖, 

pois o que importa é: 

a fundamentação racional da atitude proposicional que ―toma‖, com qualquer 

modalidade psíquica que seja, uma proposição como verdadeira, pois dessa 

racionalidade depende a justiça da decisão e da interferência que, com base nela, se 

fará no destino, na liberdade ou no patrimônio dos seres humanos diretamente 

envolvidos com a decisão judicial .
100

 

 

Em conclusão, pode-se afirmar que, pela classificação de Vitor de Paula Ramos, o 

modelo proposto por Marcelo Guerra não é puramente subjetivo e possui bastantes 

semelhanças com o objetivo, sobretudo porque classifica o standard probatório – o padrão de 

suficiência da força justificatório da prova – como um conceito normativo, que deve decorrer 

do sistema jurídico e não da livre imaginação do juiz
101

.  

Em assim sendo, o modelo proposto por Marcelo Guerra mais se assimilaria, no 

exemplo inicial posto, a uma prova com espelho de correção, sem desconsiderar que a 

convicção do julgador exerce um papel essencial nesse processo, que, no entanto, não é livre 

nem infalível, e se sujeita a um controle intersubjetivo. 

Nessa toada, o conceito de crença é uma premissa epistemológica essencial para o 

direito probatório, razão pela qual merece ser objeto de uma análise mais aprofundada.  

Marcelo Lima Guerra define crença como ―estados intencionais em que alguém está 

disposto a agir como se fosse real determinado estado de coisas que, àquele que experimenta a 

crença, é apenas representado‖ 
102

.  

Em outros termos, crença é a representação de um estado de coisas. O juiz, ao se 

convencer em um determinado sentido no âmbito de um processo, possui uma crença sobre 

um determinado evento. Repara-se que não há que se confundir a crença com o próprio estado 

de coisas, pois, enquanto esta se situa no plano empírico, aquela está no plano psíquico. Um 

erro grosseiro sobre a concepção de uma decisão judicial é considerar possível que o 

convencimento do magistrado seja o próprio evento empírico em si, sem que sejam 

considerados os processos mentais que o conduzem a um determinado estado psíquico.  
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Assim sendo, definido o conceito de crença e compreendida premissa de que o 

convencimento judicial é uma noção psíquica, impende definir o que seria uma crença 

verdadeira. Segundo Marcelo Guerra, ―diz-se que uma crença é verdadeira quando é saturada 

a representação mental de um estado de coisas que ela tenha por objeto e que constitui, assim, 

um dos fatores desta crença‖ 
103

.  

A despeito de o jurista desaprovar a utilização do termo correspondência
104

, pode-se 

explicar o conceito de crença verdadeira na hipótese em que a representação sobre o estado de 

coisas – crença – corresponda ao próprio estado de coisas.  

Com essa explicação, Marcelo Guerra consegue explicar bem a relação entre o estado 

psíquico a ser alcançado no processo para fins de convencimento e o evento empírico, 

todavia, persiste ainda assim a dificuldade em se verificar o meio e o modo de aferi-la e se a 

crença foi ou não saturada pelo estado de coisas, que é a grande dificuldade da justificação 

epistêmica da verdade, mormente em virtude da limitação da capacidade cognitiva humana. 

Umas das soluções propostas por Marcelo Guerra é a verificação do compartilhamento 

de percepções entre os indivíduos do mesmo grupo como aferição da saturação entre a crença 

e o estado de coisas
105

. Logo, para o jurista, a solução estaria na intersubjetividade da crença, 

na compreensão mútua sobre um determinado evento, pelo menos do ponto de vista das 

crenças acerca de eventos perceptíveis pelos órgãos dos sentidos, que, em tese, são mais 

concretos.  

Floris Bex também aborda a questão da intersubjetividade, especificamente no que 

tange à generalização, elo entre a crença-premissa e a crença conclusão, caracterizando-se 

pela gradação de commonality, que é aferida a partir do número de pessoas que compartilham 

daquele conhecimento. Quanto mais homogêneo e estável o grupo, maior a convergência 

cognitiva
106

.  

Todavia, a intersubjetividade, apesar de poder às vezes reduzir a chance de imprecisão 

sobre a saturação, não resolve o problema, pois pode haver um equívoco coletivo, e ainda, 

uma influência dirigida da percepção de um sobre a de outrem. Esse cenário é facilmente 

suscetível de ocorrer quando se tratar de prova testemunhal, já que, em um determinado 
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evento, antes de as percepções chegarem aos autos processuais, há um compartilhamento 

prévio de informações e crenças, que acabam por influir na percepção alheia, seja para 

complementá-la, seja para corrigi-la.  

Nesse contexto, paira a controvérsia: a crença é verdadeira ou não? A crença está 

justificada ou não? Essa problemática se potencializa no âmbito de um processo judicial, no 

qual o magistrado necessitar tomar uma decisão, em tempo razoável, em prestígio ao princípio 

da duração razoável do processo, desincumbindo-se necessariamente do ônus de 

fundamentação.  

Portanto, nos autos do processo, o magistrado é ―obrigado‖ a decidir sobre a relação 

de saturação de uma determinada crença acerca de certo estado de coisas, até porque, mesmo 

nas situações em que se não se forma uma crença e o jogo é decidido pelas regras pragmáticas 

do ônus da prova, o juízo dos fatos é relevante para a prolação da decisão, pois, previamente, 

existe uma valoração sobre a justificação da crença, que, no caso, fora insuficiente, em virtude 

de se valido da regra do ônus da prova.  

Contudo, a mera crença do magistrado, isto é, seu simples direcionamento psíquico 

para uma versão processual em detrimento de outra não atende satisfatoriamente aos fins do 

dever de motivação das decisões judiciais. Logo, é imprescindível a exposição de um juízo 

sobre os fatos.  

Mais relevante ainda é compreender que a prova-resultado se trata de um argumento 

ou inferência, que pode ser aqui denominado de crença-conclusão, a ser justificado por 

crenças-premissas sobre os fatos, em uma relação de inferência, ou seja, existe uma crença-

premissa sobre um determinado evento, que, a partir de uma inferência, a ser formada por 

uma outra crença, conduz a uma crença-conclusão, que se estrutura como um argumento, um 

resultado.  

Nessa toada, de acordo com Marcelo Guerra, ―a prova-resultado deve ser não apenas 

por essa crença, mas também pelas justificativas explicitamente dadas pelo juiz a ela‖ 
107

. 

 Então, faz-se imperativo compreender que, na prova-resultado, em razão do dever de 

fundamentação do juiz, devem ser elucidadas as premissas fáticas que o conduziram àquele 

julgamento. O convencimento ou prova-resultado é formado assim pela crença, somada à 

justificativa da crença, que, por sua vez, possui um viés empírico.  

Nesse ponto, salienta-se que, para Marcelo Guerra, de acordo com as teorias 

filosófico-epistemológicas de caráter fundacionalista, a justificação de uma crença requer 
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―necessariamente, uma outra crença do mesmo sujeito‖, que, por sua vez, ―deve ter como 

objeto um fato ―relevante‖‖
108

. Portanto, a crença sobre a prova-resultado é justificada 

também em outra crença.  

Nesses termos, em suma, a prova-resultado (crença-conclusão) é formada da seguinte 

maneira: há uma crença-premissa sobre certo evento fático, que, a partir de um elo, na forma 

de uma inferência ou generalização, conduz a uma crença-resultado. Enxergam-se, portanto, 

três elementos, quais sejam, a crença-premissa, a inferência-generalização, e a crença-

conclusão, que é a prova-resultado.  

Nesse contexto, Floris Bex
109

 define generalização como sendo enunciados que 

manifestam a forma sobre como se pensa a respeito do mundo e sobre as ações humanas e 

suas intenções, bem como sobre o ambiente e suas interações com os seres vivos. 

 De acordo com o autor, as generalizações podem ter lastro em pesquisas científicas, 

mas também podem decorrer da própria experiência corriqueira humana, e exemplifica com 

as seguintes sentenças: ―a força do impacto de golpe de martelo pode machucar alguém‖; 

―testemunhas sob juramento normalmente falam a verdade‖, ―pessoas normalmente não 

mentem‖.  

Impende explicitar que a generalização, responsável pela ligação entre as duas 

crenças, na forma de uma inferência, possui força variável, o que consequentemente 

influencia no tipo de argumento a ser constituído como prova-resultado.  

Assim sendo, Marcelo Guerra aponta que, em razão dessa natureza variável da 

generalização, elo entre a crença-premissa e a crença-conclusão, o argumento produzido a 

partir dela pode ser classificado como dedutivo ou não dedutivo.  

Os argumentos dedutivos são aqueles aos quais se credita um caráter infalível à 

generalização, já que, ―consistem num maior ou menor número de afirmações (=expressões 

de crenças) particulares formuladas conjuntamente e todas verificadas‖ 
110

. 
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Por sua vez, os argumentos não dedutíveis possuem uma estrutura mais vulnerável, 

contexto no qual as generalizações são derrotáveis e podem sujeitar-se a mais exceções, o que 

lhes confere uma força variável, a depender de cada cenário e do número de crenças-

premissas envolvidas.  

Assim sendo, Marcelo Guerra aduz que, em razão disso, ―enquanto os argumentos não 

dedutivos podem ter diferentes graus de força (justificatória), os argumentos dedutivos só 

podem ser válidos ou inválidos‖ 
111

. No mesmo viés, Floris Bex também alerta que as 

generalizações estão sujeitas a exceções e quase nunca são universalmente aplicáveis
112

.  

Explicado o vínculo entre as crenças premissa e conclusão, conclui-se que a prova-

meio, instrumento, que leva à prova-resultado, como por exemplo perícias, documentos, 

testemunhos se trata, na verdade, de uma crença e não de um fato. 

 Conforme supra explicitado, uma vez considerado que a prova-resultado é uma 

crença, então a prova-meio nada mais é do que uma crença também, que vem a justificar a 

conclusão do magistrado, tendo em vista que, pelas teorias fundacionalistas, uma crença 

somente se funda sobre outra crença e não sobre fatos.  

Portanto, carece de sentido a pura e estrita objetividade que a práxis forense impõe aos 

meios probatórios, pois, necessariamente, ao menos à luz do escólio de Marcelo Guerra, eles 

também serão objetos de crença por parte do juiz, e podem representar uma premissa para 

uma tomada de decisão, que justifique a crença-conclusão ou prova-resultado. 

 Em outros termos, ―não é o depoimento, como fato, aquilo que justifica a convicção 

do juiz, mas antes a crença do próprio juiz na ocorrência deste depoimento (a qual se justifica, 

em última análise, na percepção do juiz sobre esse depoimento)‖ 
113

. O jurista exemplifica tal 

linha de raciocínio com o seguinte caso hipótese, bastante corriqueiro na prática
114

: 

Imagine-se que Pedro alega que João entrou na fábrica de Pedro depois do 

expediente e sabotou uma de suas máquinas. Como ―prova‖, Pedro trouxe Mário, 

que disse que viu quando João entrou na fábrica e sabotou uma das máquinas de 

Pedro. João nega e disse que naquela hora estava dormindo na casa de Maria. Como 

―prova‖, traz Paula, que diz que viu João dormindo na casa de Maria e até tirou uma 

fotografia da cena, fotografia esta que João exibiu ao juiz. A situação acima descrita 

é extremamente familiar e acontece, rotineiramente, nos processos judiciais. No caso 

acima, no jargão processual se diz, sem mistério, que tanto o depoimento de Mário 

como o de Paula, como também a foto que Paula tirou de João são ―meios de 

prova‖. É igualmente corriqueiro falar que tanto o depoimento de Mário, como o de 

Paula (assim como a foto que esta última trouxe) poderiam, dependendo das 

circunstâncias, servir como fundamentação da convicção do juiz sobre uma das 
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versões (a de Pedro ou a de João). Nestes casos, dir-se-ia que adotando um ou outro 

desses depoimentos como justificativa de sua convicção, esta mesma convicção 

estaria ―fundada na prova dos autos‖ – o que não ocorreria, por exemplo, se o juiz se 

valesse, para justificar sua decisão, do depoimento de outra pessoa que ele encontrou 

na saída do Fórum. Por aí se vê que, apesar da preferência do discurso da doutrina 

consagrada em se referir a meios de prova como ―causa‖ da convicção judicial, 

como elementos que ―provocam‖ a formação desta convicção, os próprios usos 

corriqueiros da expressão revelam que ela melhor se compreende, no seu 

significado, como designando aquilo que serve para justificar a convicção judicial, 

ainda que a noção de justificação de convencimento judicial permaneça 

extremamente nebulosa No exemplo acima, a prova-resultado seria um argumento 

constituído pela crença-conclusão do juiz sobre a ocorrência de um dos fatos 

alegados (aquele por João ou por Pedro), pela crença-premissa do juiz na ocorrência 

dos depoimentos das respectivas testemunhas e/ou da existência da foto e pela 

generalização (ou regra de inferência) utilizada pelo juiz para ―passar‖ da premissa à 

conclusão. 

 

Em outras palavras, a crença-premissa do juiz no meio probatório justifica a crença-

conclusão sobre a (in)ocorrência do evento empírico, por intermédio de uma generalização, 

elo entre a crença ao meio probatório à crença sobre a existência do fato, por sua vez, é objeto 

da prova-meio. Tudo isso constitui o argumento, que é a prova-resultado. 

No bojo do processo judicial, é possível a construção de vários argumentos, inclusive 

em sentidos diametralmente opostos, a depender da crença-premissa adotada, isto é, da 

escolha sobre qual meio probatório prevalece como via ao convencimento judicial, ou até 

mesmo, caso se conclua que nenhum meio probatório, naquele determinado contexto, é 

suficiente para produzir um argumento sustentável.  

Após a exposição dessas premissas probatórias básicas, pode-se afirmar que a 

contribuição do magistério de Marcelo Guerra e a sua adoção como ponto de partida desse 

trabalho consiste justamente na simplificação do entendimento sobre a valoração da prova e a 

justificação da verdade no processo, apesar de ser um tema ainda nebuloso, principalmente 

quando se trata de prova testemunhal, em decorrência da dupla limitação cognitiva humana 

envolvida: a da testemunha com a percepção dos fatos, a e do juiz e das partes ao constituírem 

crenças sobre o depoimento testemunhal.  

Contudo, por meio da compreensão dos elementos probatórios enquanto crenças, 

argumentos e relações de inferência, a tarefa dessa dissertação de revelar padrões mínimos 

para a valoração da prova testemunhal se torna um pouco menos árdua, principalmente 

porque, para Marcelo Guerra, ―a atividade referida como ―valoração de prova‖ é atividade 

extremamente complexa e voltada, rigorosamente, à avaliação de argumentos‖.  
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Os conceitos de meio probatório em sentido estrito e prova-resultado são fundamentais 

para a compreensão da atividade valorativa, de acordo com o que expõe Marcelo Guerra
115

: 

As explicações fornecidas para a noção de prova-resultado, como argumento que 

tem como conclusão a crença que o juiz deve formar sobre fato relevante (como 

razão de uma decisão judicial qualquer), e para a noção de meio de prova em sentido 

estrito, como crença que serve como premissa deste argumento em que consiste a 

prova resultado, permitem tornar claras, a um só tempo, as obscuras noções de força 

probatória e de valoração da prova. Diz-se que algo tem força probatória, se e na 

medida em que servir como meio de prova em sentido estrito, ou seja, como 

premissa no argumento que tem como conclusão a convicção judicial. Em outras 

palavras, a força probatória – que bem poderia ser denominada ―força justificatória‖ 

– é a aptidão que certas crenças têm de servirem como justificativa da convicção 

judicial sobre fatos relevantes. Esta é uma noção inteiramente relacional: algo só tem 

força probatória em relação a outra coisa. Uma crença só pode ter força probatória 

ou justificatória com relação a outra crença, o que é mesmo que afirmar que 

nenhuma crença é, considerada apenas em si mesma, dotada de qualquer força 

probatória. 

 

Assim, fixadas tais premissas, é possível aduzir que o argumento a ser produzido pela 

prova testemunhal possuirá natureza, preferencialmente, não dedutiva, por existir diversos 

fatores que venham a relativizar e derrotar a crença-premissa sobre esse meio probatório. 

 Ademais, conforme se exporá no tópico 3.1, a avaliação do argumento produzido pela 

valoração do depoimento testemunhal deve ser precedida por uma análise da própria 

capacidade do testemunho de produzir um argumento válido, isto é, não se pode presumir e 

generalizar que a prova de fonte pessoal, em tese e em geral, contribui para a confirmação de 

uma hipótese. Em outras palavras, primeiro deve-se valorar se depoimento de uma 

testemunha num caso concreto atende a parâmetros de acurácia e se pode lastrar uma versão 

no processo, para posteriormente avaliar o nível de força justificatória desse suporte 

probatório.  

No entanto, não se pretende sustentar a extirpação desse meio de prova, mas apenas 

inserir no debate a ideia de que a sua força probante não é automática, e ainda, que, para que 

justifique corretamente um argumento, necessita perpassar por testes de credibilidade e 

confiabilidade, além de estar sujeita ao confrontamento judicial. Mesmo assim, não se supera 

a nebulosidade da definição de sua carga de justificação da verdade de um determinado 

evento, que apresenta peculiaridades no processo penal, conforme se verá no capítulo 

seguinte.  

Nesse contexto de variedade de versões processuais probatórias, o papel das partes é 

essencial na oferta de argumentos, sobretudo a quem incumbe o ônus da prova, com a 

demonstração da respectiva capacidade de justificação de cada crença-premissa, isto é, da 
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eficácia do meio probatório, de convencer o juiz a crer naquele meio-probatório e adotá-lo 

como premissa da conclusão oferecida.  

Repare-se que o modelo proposto por Marcelo Guerra, a despeito de seu caráter 

aparentemente subjetivo, não deságua numa noção simplória do livre convencimento 

motivado, em que impera o reino da discricionariedade judicial na valoração da prova. Pelo 

contrário, por meio do estabelecimento de premissas epistemológicas como crença-premissa, 

relações inferenciais a partir de generalizações e crença-conclusão, o autor tenta oferecer 

critérios objetivos mínimos para a justificação da verdade em um processo.  

Portanto, embora não esteja totalmente alinhado com a concepção racionalista de 

prova, seu modelo é útil na tentativa de superação da vagueza da atribuição de força probante 

aos elementos empíricos acostados ao processo, pois fornece um esqueleto geral de 

construção da verdade possível no processo judicial. Compartilha, portanto, de alguns 

primados do modelo objetivo, como a definição da intersubjetividade da compreensão da 

prova como um critério relevante de aferição de força probante.  

Pode-se entender, portanto, que o modelo proposto por Marcelo Guerra não é de todo 

subjetivo, pois não cai na arbitrariedade de atribuir ao julgador todo o poder na definição do 

critério de suficiência ou não da prova do processo para se chegar a uma decisão, cujo 

controle posterior é a fundamentação. Pelo contrário, tenta-se estabelecer critérios de um 

controle anterior da versão acolhida pelo magistrado. 

Toda essa discussão é de suma relevância para a presente dissertação, pois se tenta 

estabelecer um padrão mínimo de controle anterior da utilização da prova testemunhal como 

fator conclusivo do juízo dos fatos.  

Diz-se anterior, pois é necessária a reflexão sobre a admissibilidade de um testemunho 

como premissa para um juízo sobre os fatos e produção de um argumento decisório, a partir 

da aferição dos níveis de confiabilidade e credibilidade de um testemunho, confrontação da 

possibilidade de existência de falso testemunho ou de falsas memórias, ou de 

reconhecimentos viciados, seja por falhas atinentes ao sujeito, ao ambiente ou ao próprio 

sistema de reconhecimento (indução, pressão dos agentes de segurança pública).  

 

1.3 A valoração da prova 

 

A partir das premissas probatórias extraídas da epistemologia judiciária e explicitadas 

na seção anterior, pode-se conceituar a valoração da prova como a análise do nível de força 
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justificadora que um meio probatório pode oferecer a uma certa crença-premissa, que irá se 

confirmar ou não, a depender do grau de confirmação que se exija para considerar um fato 

como provado, standard probatório que será explorado no capítulo seguinte. 

Num determinado processo, meios probatórios em diferentes sentidos podem conduzir 

a argumentos diversos, em tese, passíveis de justificar a verdade em um ou outro viés. Nesse 

contexto, a valoração diz respeito à eleição de um desses argumentos, dentre as várias 

possibilidades, a partir da aferição da força probante de cada um dos diversos argumentos 

produzidos e posterior eleição de um deles como apto a justificar a crença-premissa escolhida.  

Nesse contexto, é relevante também avaliar os elementos de ligação que unem, em 

uma relação de inferência, a crença-premissa à crença-conclusão, que são as generalizações. 

Por serem derrotáveis, a generalização também deve ser analisada em cada caso concreto e 

não podem ser automaticamente inferidas, sem um juízo de criticidade, já que estão sujeitas à 

derrotabilidade
116

.  

Um exemplo da práxis forense é a diferenciação do usuário do traficante de drogas. 

Em regra, concebe-se que, caso a pessoa esteja com pouca quantidade de entorpecente, tratar-

se-ia de um usuário. Essa é a primeira generalização, que produziria um elemento de ligação 

entre a crença-premissa e conclusão. No entanto, essa inferência é derrotável, pois é possível 

que traficantes também comercializem a droga em pequena quantidade, o que já produz uma 

mitigação da força justificatória do argumento produzido.  

Em um outro contexto, a generalização de que quem porta pouca droga é usuário e não 

traficante poderia ser derrotada se a pessoa fosse apreendida também com ―dinheiro trocado‖, 

que indica um sinal de mercância. Nesse caso, o ―dinheiro trocado‖, que inicialmente se 

configura como exceção a uma generalização, transforma-se em uma segunda generalização, 

que pode ser derrotada a partir de elementos probatórios que venham a justificar aquela 

situação. Nesse cenário, é imprescindível o papel das partes no confrontamento de versões e 

oferta de exceções à generalização. Trata-se de um exemplo da relevância das partes na 

valoração da prova, que não é uma atividade exclusiva do julgador.  

Assim sendo, pode-se dizer que o contraditório efetivo é um direito das partes, que 

integra a valoração racional da prova. Para Jordi Ferrer Beltrán
117

, o princípio do contraditório 

na valoração da prova se manifesta por meio de quatro mecanismos importantes de controle 

probatório: um controle sobre a correta aplicação das regras epistemológicas e jurídicas sobre 

a admissão da prova; a possibilidade de intervenção das partes na produção da prova; a 
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possibilidade de produzir provas contrárias às da outra parte, de modo que permita corroborar 

uma hipótese alternativa; e a possibilidade de propor provas de segunda ordem, isto é, que 

questionem a credibilidade de outras provas.   

Portanto, as partes são essenciais ao processo de fornecimento de argumentos ao juiz 

para a realização de uma crença final.  As razões podem recair tanto sobre as crenças-

premissa quanto sobre o elo entre a crença-premissa e a crença-conclusão, isto é, as 

generalizações. Tal vínculo é gradativo e diz respeito à força probante a ser conferida a um 

determinado argumento, que justifica ou não a verdade em um processo. São exemplos de 

atividades a serem praticadas pelas partes
118

: 

a) levar ao conhecimento do juiz (colocar o juiz em condições de crer, 

involuntariamente, na existência de) fatos que podem vir a servir como provas-meio 

em sentido amplo, o que pode ser feito: a1) de modo direto, em se tratando de 

objetos em poder da própria parte,que ela possa exibir ao juiz ou ―juntar aos autos‖, 

tais como fotografias, documentos etc; a2) de modo indireto, afirmando a sua 

existência e requerendo que o juiz providencie no sentido de ter acesso direto a esses 

fatos (ponha-se em condições de formar, involuntariamente, crenças sobre a 

ocorrência deles), tais como testemunhas, perícias, inspeção judicial e objetos em 

poder de terceiros; b) participar, quando for o caso, da investigação feita pelo juiz 

quanto a esses fatos, quando eles ocorrem durante o processo e na presença do juiz – 

inquirindo testemunhas, formulando quesitos a peritos, estando presente na inspeção 

judicial; c) opor-se a iniciativas semelhantes da parte adversa Além dessas 

atividades mais óbvias e corriqueiras, merece ser sublinhada uma outra, pois permite 

uma visão mais realista da própria atividade do juiz tida como ―valoração da prova‖: 

é a atividade probatória das partes de natureza eminentemente argumentativa. Com 

efeito, também as partes fornecem argumentos, com base nos fatos já conhecidos 

pelo juiz ou a serem conhecidos, para justificar suas respectivas versões relativas ao 

fato constitutivo. Especialmente na oportunidade processual para as ―razões finais‖, 

as partes realizam, precisamente, a própria atividade de valorar a prova que o juiz 

realiza – sendo que o resultado desta atividade não tem, obviamente, o mesmo valor 

daquele produzido pelo juiz – sugerindo assim, ao juiz, o que deveria ser a prova-

resultado. 

 

De todo modo, é preciso compreender que a atividade de valoração é bastante 

complexa e tem como grande desafio a superação da vagueza e desvinculação da escolha do 

mero alvedrio do juiz. Marcelo Guerra
119

 alerta que  

valoração da prova é, precisamente, aquela segundo a qual a força probatória é uma 

qualidade sujeita a gradações. Isto quer dizer que a justificação de uma crença, em 

alguns casos, pode ocorrer em diferentes ―graus‖, no sentido de nem sempre existir 

apenas duas possibilidades: ou uma crença é (totalmente) justificada ou não o é. 

Dependendo do tipo de justificação, uma crença pode estar mais justificada do que 

outra, em razão do que é possível que duas crenças contrárias podem ambas estar 

justificadas, tanto na mesma ―medida‖, como em medidas distintas.mensurar a força 

probatória deste meio de prova, enquanto justificação que tal meio de prova pode 

oferecer para uma crença judicial sobre a ocorrência ou não de fatos relevantes.  
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Nessa mesma perspectiva, Jordi Ferrer Beltrán
120

 aponta que tal complexidade e 

indefinição integram os ordenamentos que não adotam o sistema de tarifação legal da prova, 

em que o resultado da valoração é previsível, por já estar previamente descrito na lei.  

Em contrapartida, ainda de acordo com referido autor, num sistema de livre valoração 

da prova, deve-se avaliar o suporte que cada elemento probatório dá á hipótese de modo 

individual e conjunto.  

Assim, deverá atingir um resultado que permita aferir o grau de confirmação de cada 

hipótese. Nesse cenário, o resultado da valoração é sempre contextual, dependente dos 

elementos conformados em juízo.  

Valorar, portanto, consiste em julgar o apoio empírico que um conjunto de elementos 

aporta a uma hipótese, sujeitando-se a critérios gerais de lógica e racionalidade, sendo esta 

uma abordagem proposta para evitar o subjetivismo do julgador na valoração da prova e na 

tomada de decisão. 

Assim sendo, valorar a prova implica problemas de duas ordens. Primeiramente, em 

situação de conflito entre versões contraditórias, ambas fundadas em meios probatórios 

juntados aos autos, como valorar a que deve prevalecer? E, em um segundo momento, que 

grau de confirmação a prova precisa atingir para se entender como suficiente a justificação da 

verdade? Em outras palavras, como saber se os elementos probatórios são suficientes para 

entender que ―evento p‖ pode ser dado como provado? 

A resposta para esses questionamentos é bastante delicada e ultrapassa aos propósitos 

da presente dissertação esgotar a questão. No entanto, sobretudo para se estabelecer um 

padrão mínimo de objetividade para a valoração da prova testemunhal, faz-se necessário 

compreender que valorar, além de outros aspectos, é uma atividade eminentemente 

argumentativa, ou seja, de confrontamento e refutação de argumentos produzidos a partir de 

crenças, meios probatórios e generalizações.  Trata-se de um reflexo da introdução do 

cognitivismo epistemológico no processo penal, na linha propugnada por Ferrajoli
121

.  

No entanto, conforme sustentado por Jordi Ferrer Beltrán
122

, ainda que não seja 

possível justificar totalmente uma hipótese, é viável justificar a preferência de uma hipótese 

sobre outra. Logo, segundo ele
123

, nunca um conjunto de elementos judiciais permite gerar 
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certezas racionais sobre a verdade de uma hipótese. Não se faz possível obter uma certeza 

válida geral a partir de casos individuais.  

No entanto, isso não significa que uma hipótese não possa prevalecer sobre outras, por 

possuir maior grau de confirmação. Diante desse cenário de incerteza mas, ao mesmo tempo, 

de necessidade de uma resposta, para o autor, o raciocínio a ser utilizado é o probabilístico.  

Assim, Jordi Ferrer Beltrán
124

 adota uma probabilidade lógica, que não admite o 

cálculo matemático e baseia-se num método de indução eliminativo, que considera que pode 

ser o esquema adequado para valoração da prova num processo judicial. De inspiração 

baconiana, essa teoria, a despeito de rechaçar o cálculo matemático, não descarta que se possa 

graduar e comparar o nível de suporte indutivo de cada hipótese, isto é, os graus de 

confirmação das hipóteses em conflito podem ser comparados, mas não se pode quantificar 

numericamente a probabilidade de cada uma delas
125

. 

Portanto, o resultado possível desse raciocínio probatório probabilístico de Jordi Ferrer 

Beltrán – que tem como referencial teórico a concepção racionalista de prova
126

 – é o 

seguinte: o enunciado probatório ―p está provado‖ é sinônimo de ―há elementos suficientes 

em favor de p para aceita-lo como verdadeiro‖ 
127

. Tais enunciados são relacionais, pois sua 

formulação adequada deve conter a explicitação dos elementos judiciais que lastreiam a 

conclusão de que ―p está provado‖ 
128

.  

Nessa concepção, William Twining
129

 aponta que os elementos essenciais que devem 

ser ponderados na comparação entre as hipóteses são o manejo de dados, construção e exame 

crítico de argumentos, incluindo técnicas de organização de prova, classificação das provas 

quanto às fontes de onde se originam, habilidades de raciocínio inferencial, habilidades 

matemáticas básicas, construção, transmissão e rebate de histórias persuasivas,  bem como as 

questões éticas relacionadas a todos esses aspectos. 

Não é lícito ao magistrado, naturalmente, invocar seu ―livre convencimento‖ e apenas 

descrever rapidamente alguns elementos constantes do processo para em seguida indicar a 

versão dos fatos por ele acolhida: é preciso que indique por que desacolhe as outras, e por que 
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os meios de prova que embasariam essas outras – e desautorizariam a por ele acolhida – não 

são considerados como tendo esse efeito ou resultado.  

Por outras palavras, o magistrado não deve indicar na sentença apenas os elementos 

que conduzem à conclusão a que chegou, omitindo os que constam dos autos e eventualmente 

são incompatíveis com ela. Isso até pode ser feito pelo advogado, mas não pelo juiz, ao 

motivar sua decisão, ocasião na qual deve dar até mais atenção aos elementos que 

aparentemente seriam contrários às suas conclusões, explicando por que não o são 
130

.  

Por isso mesmo é que uma hipótese acusatória, por exemplo, meramente baseada em 

elementos informativos do inquérito policial, destituído de contraditório, não merece 

prosperar, já que não se submete a um confronto necessário à cognição possível dos fatos.  

Por sua vez, Marcelo Guerra também reconhece a complexidade da problemática da 

valoração da prova, mormente quando os argumentos produzidos no processo após a relação 

inferencial de uma crença-premissa e de uma crença-conclusão, justificada por meios 

probatórios idôneos, são divergentes entre si. Logo, nessa situação, paira uma controvérsia 

não somente sobre o atingimento de um patamar adequado de justificação – standard 

probatório – mas também sobre o próprio argumento a ser eleito como ―mais forte‖ e 

suficiente no caso concreto
131

, principalmente por ausência de uma referência normativa no 

ordenamento e na doutrina pátrios sobre o padrão de suficiência da força probante de um 

evento:  

Uma vez reconhecida a possibilidade de ser possível, num caso concreto, que haja 

meios de prova aptos a justificarem dois convencimentos judiciais contraditórios – o 

que é o mesmo que dizer que, num caso concreto, o juiz se vê diante de duas provas-

resultado possíveis, ambas correspondendo a dois argumentos não dedutivos 

igualmente válidos, justificando, todavia, crenças judiciais distintas – a 

determinação de qual desses dois argumentos é o mais forte e qual das crenças 

judiciais é aquela que o juiz deve subscrever se revela como o maior desafio a ser 

enfrentado, nesta matéria. Em qualquer circunstância, a valoração judicial da prova é 

extremamente difícil, pela falta de consenso de um modelo racional que lhe sirva de 

parâmetro. Não há, na doutrina processual, ideias claras nem quanto a saber que o 

convencimento justificado é, rigorosamente, um argumento, nem que a sua 

construção requer o cotejo e a valoração de argumentos , como também não há 

qualquer consenso sobre os parâmetros que devem nortear a construção explícita e a 

valoração racional de tais argumentos. 

 

Não se consegue, por ora, fornecer uma resposta exata aos dois questionamentos 

acima postos. Todavia, é possível afirmar que, em se tratando de prova testemunhal, para se 

escolher o argumento preponderante da decisão judicial, a partir da aferição da força probante 
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de cada um, é preciso que ele sobreviva aos testes de confiabilidade, credibilidade e que não 

seja constatada nenhuma falha epistemológica, conceitos que serão abordados no último 

capítulo.  

Ante tal impasse epistemológico e probatório, a presente dissertação pretende propor – 

ou menos pelo tentar propor – parâmetros minimamente objetivos de valoração de um meio 

de prova específico, a testemunhal. Busca-se oferecer uma solução adequada de valoração e 

atribuição de força probante, quando uma ou mais crenças-premissas, passíveis de 

fundamentar uma crença-conclusão, decorrerem de depoimentos testemunhais, com o intuito 

de propiciar um procedimento de controle anterior, presente na fase de valoração e formação 

da decisão judicial, a ser justificado no controle posterior, que consiste na fundamentação da 

decisão.  

Para tanto, tais critérios devem ser fundados na epistemologia jurídica, pois, de acordo 

com César Higa, são os atributos lógico-epistêmicos da prova testemunhal que devem guiar a 

análise de sua higidez enquanto prova e sua potencialidade para confirmar uma hipótese em 

disputa no processo
132

.  

Antes disso, impende ainda analisar os possíveis modelos de valoração racional da 

prova, que, para Twining, é uma tarefa essencial ao raciocínio probatório. De acordo com o 

citado autor
133

, causa-lhe estranheza que a maioria dos juristas não perceba a importância da 

relação entre narrativas e argumentos, entre holismo e atomismo e questões de coerências 

como centrais na teoria da racionalidade jurídica. 

 

1.3.1 Modelos de valoração da prova 

 

A maturidade de uma ciência se mede a partir da sua capacidade de autoquestionar-se, 

de pôr e xeque seus princípios, e não a partir do nível de esforço para conter refutações e 

defender a existência de uma verdade absoluta, sob pena de se tornar reacionária. O 

conhecimento científico é um processo sempre inacabado. Um conhecimento científico que se 

intitula não falseável, na verdade, é não científico
134

. 
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Ainda, a ciência é essencialmente teoria, mas isso não significa que não deva ser 

engajada à realidade. Portanto, ciência é uma síntese da teoria e da prática, sendo o 

conhecimento científico condicionado pelos valores e pela ideologia dominante no momento 

histórico em que é construído. E como a ciência não nasce do branco, mas sim de teorias pré-

existentes, ainda há uma certa influência axiológica dos responsáveis pela elaboração dessas 

premissas
135

.  

Para Gaston Bachelard
136

, uma experiência científica que não se depara com 

contradições tende à inutilidade. Logo, a cultura científica deve estar sempre mobilizada, 

baseada em um conhecimento aberto e dinâmico, com um viés voltado às razões que o fazem 

evoluir.  

Para Karl Popper
137

, conhecimento consiste na adaptação provisória da realidade e 

pode ser falível, errado. No entanto, tais preocupações com a falseabilidade não possuem 

relevância quando se baseia numa lógica idealista, em que tudo que existe são apenas sonhos 

ou ilusões. 

Nessa toada, há de se admitir que tudo na ciência é provisório, hipoteticamente 

correto, até que venha algo que o contraponha. Assim, uma teoria é aceita enquanto resiste 

aos mais diversos testes e rejeitada quando não o faz e não inferida a partir dos dados 

empíricos.  

Portanto, não pode haver confiança absoluta em nenhuma teoria. Mas isso não 

significa que todas são completamente rechaçáveis. Há de se preferir a mais testada. 

Analogicamente, no processo penal, sob a égide da epistemologia judiciária, o 

inquérito policial consiste nessa fase de busca pela construção do conhecimento acerca de um 

determinado evento delituoso. Assim como na pesquisa científica, formulam-se hipóteses, que 

podem e devem estar sujeitas à refutação por parte do próprio ―cientista‖, que no inquérito é a 

autoridade policial.  

Deve-se considerar a possibilidade de falsificacionismo sobre as hipóteses inferidas. 

Assim sendo, a que sobreviver será levada a juízo por meio de uma denúncia do Ministério 

Público ou do querelante, que poderá ou não ser confirmada, por meio das provas disponíveis, 

até que se decida se o ―evento p‖ está provado ou não. É a chamada hipótese acusatória.  
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Nesse sentido, Florix Bex aduz que, tanto no processo de descoberta, quanto no de 

investigação e de justificação das hipóteses, a valoração de evidências criminais são 

caracterizadas por raciocínios derrotáveis (defeasible reasoning). Assim, na mesma lógica de 

Popper, uma informação nova pode sim por em xeque proposições anteriormente adotadas 

como verdade
138

. Nesse contexto, a valoração dialética das evidências é um fator importante 

para justificar a verdade num processo, tendo em vista a necessidade de se demonstrar, em um 

processo em que seja garantido o contraditório e a criticidade, a superação da hipótese 

contrária. 

Portanto, ao tratar a hipótese acusatória sob o prisma dessas premissas, relativiza-se o 

caráter inquisitorial do inquérito policial e ainda se promove a observância ao princípio da 

presunção de inocência, pois, pelo menos, em tese, com essa noção de falsificionismo e 

possibilidade de provisoriedade da hipótese acusatória, a persecução penal não ocorre a 

qualquer custo.  

De acordo com Gustavo Badaró, faz-se necessário separar a fase de descoberta – 

investigação preliminar – da fase de produção de provas – em que há contraditório –, tendo 

em vista que possuem atividades epistemológicas distintas entre si, tendo em vista que aquela 

―pressupõe a formulação de uma hipótese inicial por quem investiga. Essa formulação inicial 

de uma hipótese a ser investigada se dá por mecanismos variados, não apenas racionais mas 

também governados por processos intuitivos‖ 
139

. 

Nessa mesma linha, Floris Bex
140

 divide o processo de análise das evidências em três 

momentos: descoberta, investigação e justificação (discovery, pursuit and justification). A 

descoberta consiste justamente no período de formulação de várias hipóteses. Já a fase de 

investigação, em testar as várias hipóteses e selecionar a mais viável. Por sua vez, a 

justificação é o momento no qual serão analisados argumentos e evidências para confirmar ou 

não a procedência de uma hipótese. 

Assim sendo, uma vez testadas as várias hipóteses, uma é escolhida para ser submetida 

a juízo. Pode-se dizer que a hipótese acusatória constante na denúncia é uma crença-premissa, 

que precisa ser justificada por meios probatórios, a fim de produzir um argumento que 

conduza à condenação ou à absolvição.  
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Nesse contexto, no âmbito do processo penal, a valoração da prova consiste em 

analisar se há força justificatória suficiente para admitir que o enunciado p está provado. Para 

tanto, de acordo com Floris Bex, há três modelos possíveis: o atomista, o holista e o híbrido.  

Até aqui, explicou-se como um argumento isolado, um pedaço de evidência se 

constrói e se estrutura e como conduz a uma conclusão. No entanto, sabe-se que no âmbito de 

um processo, os eventos são dotados de complexidade e implicam várias evidências 

envolvidas. Por isso, é essencial expor a maneira como tais argumentos se relacionam entre si 

para justificar a verdade em um determinado caso. 

Antes de discorrer sobre as ideias do referido autor, vale situá-lo no contexto de 

influência anglo-saxônica
141

, em um movimento de valorização do primado dos fatos e de 

uma concepção racional do processo de provar, em que são considerados os conhecimentos de 

mundo do julgador e as evidências existentes para se inferir os fatos de um caso.  

Tal corrente denomina-se New Evidence Scholarship
142

, que estuda fenômenos como a 

lógica das inferências sobre os fatos e a utilização do método de probabilidades para se 

analisar evidências sobre os fatos, em contraposição a uma tradição capitaneada por 

Wigmore, de baixo interesse na análise racional da prova. 

Ao mesmo tempo, no direito holandês, Floris Bex também se influencia pela vertente 

que introduz a análise da prova a partir da psicologia
143

, após a percepção que muitos erros 

judiciários decorreriam não de equívoco sobre a aplicação das normas, mas da interpretação 

dos fatos. Um exemplo é o fenômeno do confirmation bias ou viés de confirmação, pelo o 

qual os titulares da investigação policial podem buscar e interpretar evidências de acordo com 

uma primeira linha de crença, ignorando evidências que possam sustentar outras hipóteses de 

autoria de um crime, por exemplo.  

No mesmo sentido, Twining
144

 aponta esse estudo da prova sob um prisma mais 

interdisciplinar como a grande novidade do tema nos últimos dez anos, indicando que o 
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surgimento dessa nova abordagem do direito probatório influenciou-se, dentre outros fatores, 

pela descoberta do DNA e pelo estímulo promovido pelas tragédias humanitárias no Leste 

Europeu, Ruanda e América Latina da valorização de uma concepção de ―memória‖,  

propugnada pelas Comissões da Verdade e os tribunais penais internacionais.   

Antes de detalhar cada modelo, cabe salientar que, em linhas gerais, no modelo 

atomista, baseado no enfoque argumentativo (argument-based approach), os argumentos são 

construídos por um passo a passo de raciocínios, iniciado a partir de um meio probatório até 

chegar a uma conclusão.  

Cada um desses passos implica uma generalização probatória, que serve de premissa 

para o passo seguinte. Esse processo é dialético, pois devem ser considerados não somente 

argumentos favoráveis à hipótese eleita, mas também seus contra-argumentos. O nome 

atomista se deve ao fato de que os argumentos são considerados separadamente, como 

elementos de um caso e não formam uma visão sobre o todo
145

. Essa teoria foi desenvolvida 

por diferentes autores de tradição anglo-saxônica, tais como, Anderson, Schum, Tillers e 

Twining, influenciados pelo magistério de Wigmore
146

.  

Por sua vez, no modelo holista, o enfoque é a construção de uma história (story-based 

approach), de uma junção das evidências para se ter uma visualização sobre o todo no evento 

ocorrido, história esta que consiga explicar as provas surgidas. As relações que ligam os 

vários eventos que compõem a história são expressos por generalizações causais. Denomina-

se holista, porque diferentemente do atomista, os elementos probatórios individuais recebem 

menos atenção, pois não se tenta explicar o passo o passo do raciocínio dos argumentos
147

. Os 

representantes desse modelo são Crombag, van Koppen e Wagenaar
148

.  

Por sua vez, Floris Bex propõe um modelo híbrido, de combinação entre histórias e 

argumentos para correta valoração das evidências, que será exposto mais adiante com mais 

detalhes.  
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1.3.1.1 Modelo atomista 

 

O modelo atomista de valoração das evidências baliza-se primordialmente na 

construção de argumentos em cadeia. É assim denominado, pois a análise dos vários meios de 

prova existentes gera a produção, seja de um, seja de múltiplos argumentos que convergem 

para uma única conclusão. 

 Logo, vale ponderar inicialmente que, de acordo com Floris Bex, um argumento sobre 

os meios probatórios disponíveis é construído por premissa, que atrelada a uma relação 

inferencial a partir de uma generalização derrotável, leva a uma conclusão
149

. Note-se que 

essa estruturação do modelo é bastante semelhante à fórmula argumento= crença-premissa + 

crença-conclusão + elemento de ligação, proposta por Marcelo Guerra e já exposta nesse 

capítulo. 

No entanto, vale ressaltar que, nesse modo de valoração da prova, os argumentos não 

são construídos somente a partir da análise de meios probatórios, mas também através de 

generalizações oriundas de conhecimentos gerais ou pela experiência pessoal da parte que o 

expõe, em especial do julgador
150

.  

Esse último tipo de generalização gera o risco de uma decisão solipsista, 

especialmente quando diz respeito a quem julga, pois as partes não possuem a oportunidade 

de contraditá-las em um processo dialético, já que muitas vezes são lançadas somente no 

momento decisório. Sujeita a construção do argumento, portanto, a erros, que podem ser 

minimizados quanto maior for o grau de exposição da generalização, pois a transparência 

pode permitir às partes a oferta de desafiar a generalização, indicando-se exceções.  

Além disso, vale ressaltar que a generalização destituída de lastro empírico, que é 

denominada por Jordi Ferrer Beltrán
151

 de generalização espúria, envolve riscos, como por 

exemplo, conduzir decisões baseadas em preconceitos, o que será detalhado em um momento 

posterior do trabalho
152

.  

No que tange à prova testemunhal, por exemplo, uma generalização comum é de que a 

testemunha que presta compromisso de dizer somente a verdade não mente. Assim, uma 

informação dada por uma testemunha pode ser compreendida como correspondente 
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(premissa) ao próprio evento ocorrido (conclusão), a partir da generalização de que 

testemunhas compromissadas não mentem.  

Todavia, impende salientar que, por se tratar de generalização, a inferência de que toda 

testemunha fala a verdade não deve ser presumida como válida, em tese, mas construída em 

cada caso concreto, razão pela qual tal elemento probatório deve ser valorado a partir de um 

exercício dialético, com a análise de possíveis incidentes na hipótese, relativas mormente à 

sua veracidade
153

, objetividade e nível de observação sensorial
154

.  

Assim, os argumentos devem ser testados e desafiados em um processo dialético de 

embate em face de contra-argumentos. Caso preponderem sobre os argumentos rivais, podem 

sobreviver e fundamentar a tomada de uma decisão. 

Ocorre que calcular a força de cada inferência e suas conclusões não é uma tarefa 

fácil. Floris Bex aduz que é de difícil cálculo o nível do grau de confirmação que cada 

elemento probatório produz, pois este depende do grau de crença utilizada para a inferência, o 

que se agrava quando há a necessidade de se comparar a força e prevalência de dois 

argumentos em contraste
155

.  

De todo modo, o modelo atomista de valoração da prova a partir da produção de 

argumentos pode ser considerado válido e útil, especialmente se o processo for conduzido 

com dialeticidade e desafio por meio de contra-argumentos, o que indica a sua potencialidade 

de justificar racionalmente a verdade.  

 

1.3.1.2 Modelo holista 

 

Nesse modelo, os elementos probatórios são interpretados a partir da construção de 

histórias que os expliquem de modo coerente, que consiste numa sequência cronológica, 

ordenada de estados e eventos
156

, que são interligados por generalizações causais, baseadas 

em elementos empíricos.  

Segundo Floris Bex, é comum que a polícia, ao investigar o caso, tente construir uma 

história a partir das evidências disponíveis, para tentar descobrir a dinâmica, os motivos e a 
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autoria do evento delituoso
157

 Mas além de ser compatível com a prova dos autos, é essencial 

que a história seja estruturada, plausível.  

Diferentemente da valoração de provas pelo modelo estritamente argumentativo, o 

modo holista explica a interligação entre os eventos por meio de generalizações causais, isto 

é, os acontecimentos são entrelaçados a partir de uma exposição em causas e consequência, 

um sendo decorrente do outro. Tais generalizações, segundo Floris Bex, não prescindem de 

suporte empírico
158

.  

À luz desse modelo, em um caso hipotético em que pesa sobre um suspeito, que é 

usuário de drogas, a acusação de roubar um supermercado, não se pode estabelecer, por 

exemplo, a generalização causal entre a sua condição de usuário de drogas e sua suposta 

conduta de roubar o supermercado, porque necessita de dinheiro, sem que haja qualquer 

elemento probatório nos autos que ofereça lastro a essa história. 

Para além do mero esquema de explicação por generalização causal, o modelo holista 

propõe a análise da coerência da história a partir do modo como é construída. Floris Bex
159

 

assevera que os eventos e estados são organizados em um roteiro abstrato, a ser preenchido 

pelas evidências do caso, em que os parâmetros são os motivos, os objetivos, as ações e suas 

consequências.  

Esses roteiros oferecem uma objetividade mínima para construção da história e 

posterior avaliação de sua compatibilidade com as evidências e plausibilidade e, sob a égide 

desse modelo, são essenciais para determinar o que se espera que uma história contenha e 

como e quando ela pode ser considerada completa. Denominam-se esquemas de histórias
160

.  

No entanto, a valoração a partir de roteiros de histórias possui riscos, tendo em vista 

que os esquemas prévios e abstratos são elaborados de acordo com o conhecimento de mundo 

de quem julga, das suas percepções sobre como as coisas funcionam e de que modo fazem 

sentido. Isso pode implicar trazer para a valoração da prova falsas crenças, preconceitos, e 

ainda preenchimento de espaços por meio de pensamentos implícitos, que não se fundam em 

elementos empíricos. Floris Bex alerta que esses perigos podem ser minimizados com o 
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compartilhamento do plano de fundo em que o esquema se baseia, através da explicitação 

sobre como tais roteiros são utilizados e de onde se originam.  

Assim sendo, o modelo de holista tem por escopo construir uma versão que explique 

corretamente os meios probatórios disponíveis e suas relações causais. Não há aqui uma 

preocupação de entender o papel individual de cada item probatório, mas sim prover uma 

visão global do caso.  

E pela própria dialeticidade do processo, há de surgir mais de uma história, sendo este 

o maior desafio da valoração: avaliá-las para propiciar que se escolha a melhor versão.  

Conforme já visto, a definição do conceito de ―melhor‖ deve compreender duas 

características importantes: coerência e compatibilidade com os meios probatórios 

disponíveis.  

Nesse sentido, Nancy Pennington e Reide Hastie
161

 explicam que o termo coerência 

deve obedecer a um triplo critério: consistência (ausência de contradições internas das partes 

da história); plausibilidade (correspondência com o conhecimento de mundo geral do 

julgador); e completude (preenchimento dos parâmetros do roteiro da história: motivos, 

objetivos, ações e consequências).  

Mas, para além da aferição de coerência da história eleita, Floris Bex alerta para a 

necessidade de se avaliar as demais alternativas, as outras hipóteses que poderiam vir a 

explicar as provas disponíveis e aduz que a descoberta da primeira história coerente não deve 

cessar a busca por outras possibilidades
162

.  

Essa prática é corriqueira na fase de investigação e também no momento de 

justificação da história escolhida, pois, por vezes, uma versão é tida por certa e a busca de 

elementos probatórios se direciona a confirmá-la, ao mesmo tempo em que os meios 

probatórios que surgem com potencial para rechaçá-la são desconsiderados.  

Portanto, o modelo holista possui vantagens e desvantagens. Um ponto positivo é a 

possibilidade de melhorar a compreensão de um evento inicialmente bem complexo, através 

da exposição de diferentes cenários hipotéticos, o que facilita a tomada de decisão.  

Nancy Pennington e Reide Hastie
163

 argumentam que tal facilidade advém da natureza 

da compreensão humana em geral, que se identifica prioritariamente com um modelo 
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narrativo. Ainda de acordo com os autores, em um júri, por exemplo, os juízes leigos tentam 

compreender o evento em julgamento a partir de uma representação mental coerente, em um 

processo construtivo de uma narrativa, em detrimento de uma análise isolada das provas 

apresentadas
164

.  

Contudo, por outro lado, em razão de despreocupação da análise virtual de cada meio 

probatório, a análise de cada prova resta prejudicada, não há muito espaço, por exemplo, para 

discutir a credibilidade de um testemunho ou a correção científica de uma perícia, pois o 

enfoque é a história que os explica.  

É, de fato, um modelo mais natural e fácil de compreender, mas carece de 

racionalidade e abre margem a conjecturas e ilações, sobretudo para preencher os espaços 

vazios em processos mal instruídos com elementos empíricos. 

 

1.3.1.3 O modelo híbrido 

 

Após a descrição dos modelos atomista e holista, que consistem em modos de 

valoração da prova dos autos e auxiliam a entender como pode ocorrer a tomada de decisão 

pelo julgador, impende discorrer sobre o modelo híbrido, proposto por Floris Bex, uma 

interseção entre o atomismo e o holismo, que será adotado na presente dissertação com o 

escopo de tentar estabelecer parâmetros mínimos de racionalidade na valoração da prova 

testemunhal e critérios objetivos para a atribuição de sua força probante. 

A escolha do modelo híbrido no presente trabalho justifica-se com base na necessidade 

de, primeiramente, posicionar-se sobre o tema e, em segundo lugar, por considerá-lo como o 

mais apropriado, tendo em vista que alia a naturalidade do raciocínio e a compreensão de 

menor complexidade da modelo de histórias ao maior embasamento racional do modelo 

argumentativo.  

Floris Bex
165

 aponta as vantagens e as desvantagens de cada modelo para construir sua 

teoria. O modelo atomista permite uma análise mais racional dos meios probatórios. As 
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generalizações utilizadas na construção dos argumentos podem ser confirmadas ou derrotadas 

de diferentes maneiras, a partir dos vários itens probatórios existentes no processo.  

A desvantagem é que essa análise isolada da prova impede a construção de uma visão 

global sobre o conjunto probatório em geral, que é suprida pelo modelo holístico, que oferece 

esse prisma, a partir de um roteiro prévio esquemático da história, o qual é um raciocínio mais 

natural, e corresponde ao modo como o ser homem médio raciocínio no cenário de um caso 

criminal.  

Em contrapartida, a desvantagem do modelo holista puro é que, como não há uma 

valoração isolada de cada evidência empírica, a análise da credibilidade de cada elemento 

pode assume uma função secundária, o que é indesejável, mormente, quando se trata de 

testemunho, pois as prévias considerações sobre sua confiabilidade são essenciais antes de se 

agregar as informações nele fornecidas à história.  

Assim sendo, consoante aduz Floris Bex, no modelo híbrido de valoração, a 

informação sobre o evento dada por um meio probatório não se confunde com o próprio 

evento, pois há uma clara separação argumentativa. Isso significa que, antes de se adotar um 

depoimento testemunhal, por exemplo, como a própria versão íntegra dos fatos, deve-se 

analisar a sua confiabilidade e credibilidade, para só então que esse item justifique uma 

conclusão.  

Nesse mesmo sentido, Jordi Ferrer Beltrán
166

, ao propor um raciocínio lógico-

probabilístico para a valoração da prova, argumenta que a probabilidade indutiva se aplica 

também para valorar cada elemento probatório individualmente, como a credibilidade de um 

testemunho, do perito, de um documento.  Assim sendo, após valorada a prova de modo 

individual, então pode-se fazer inferências a partir dela para confirmar ou não a hipótese 

geral.  

Michele Tarufo
167

 também defende a combinação do atomismo e do holismo, pois é 

essencial a dialética dos modelos: 

isso não implica que se adote uma perspectiva holística em alternativa e em 

contradição à perspectiva analítica. Entre duas perspectivas não surge no processo, 

de fato, uma verdadeira e própria contradição, mas uma relação dialética: por um 

lado, as provas são admitidas e valoradas seguindo-se uma perspectiva 

rigorosamente analítica: para continuar a metáfora, se não existirem as peças o 

mosaico não poderá ser composto. Por outro lado, no momento da decisão final o 

juiz deve construir uma narrativa que leve em conta globalmente a situação de fato 

objeto da apuração. 
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Portanto, somente elementos probatórios devidamente verificados por meio do modelo 

de ataque e contra-ataque de argumentos e de generalizações serão agregados à construção da 

história, seja de acusação, seja de defesa. Nesse contexto, o papel dos elementos probatórios 

não é explicar a história, mas dar-lhe suporte. Para tanto, há uma checagem prévia da 

idoneidade do elemento probatório, à luz do contraditório, antes que venha a lastrear a 

hipótese eleita
168

. Um depoimento testemunhal repleto de falsas memórias, por exemplo, não 

deve ser considerado. 

Ademais, no modelo híbrido
169

, não se faz suficiente que a história seja coerente e 

corresponda às provas dos autos: deve ainda prevalecer sobre histórias alternativas, após um 

juízo comparativo, e que para serem afastadas, deve-se ofertar justificativa idônea.  

Ilustra-se a necessidade de confrontamento das várias histórias a partir do seguinte 

caso, que se materializou no processo nº 0964980-86.2000.8.06.0001
170

, que correu perante a 

3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza-Ceará.  

De acordo com a história construída pela acusação, a partir de depoimentos 

testemunhais de ouvir dizer, a vítima fora morta com um disparo de arma de fogo, cuja 

autoria foi atribuída na denúncia a P.S.C.  

Por sua vez, a história de autodefesa do réu era de que a vítima morrera por um 

disparo acidental, desferido por ele próprio. Em seu interrogatório, narrou que estava em um 

bar, quando o falecido chegou ameaçando-lhe com uma arma de fogo, momento no qual saiu 

correndo. Nessa perseguição, a vítima atirava, sem acertá-lo, e depois punha a arma de fogo 

embaixo da axila do braço oposto ao que disparava, para escondê-la de populares. Nesse 

ínterim, a arma disparou acidentalmente e feriu letalmente a vítima na região do terço médio 

inferior do braço, na parte interna, atingindo um vaso arterial calibroso, que é justamente a 

região da axila. O exame cadavérico atestou que houve somente um disparo e na referida 

região. Nenhuma das testemunhas de acusação conseguiu explicar como o réu, com dolo de 

matar, teria atirado somente uma vez na parte interna do braço da vítima. O acusado foi 

absolvido pelo Tribunal do Júri. 
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 Conforme exposto, esse caso demonstra a necessidade de confrontamento da história 

com outras alternativas, pois, em um juízo comparativo, a hipótese defensiva  guardava mais 

consistência, plausibilidade e completude que a história acusatória. Veja-se que, para tal 

análise, pode-se aplicar o modelo híbrido, tendo em vista que a história acusatória se 

fragilizou, a partir de uma análise prévia dos depoimentos testemunhais, e ainda, por não ter 

conseguido oferecer uma explicação idônea e prevalecente sobre a versão defensiva acerca da 

localização do disparo. 

Outrossim, combinando o modelo holista e o atomista, elegem-se quatro variáveis 

(compatibilidade com os autos, coerência-consistência, coerência-plausibilidade e coerência-

completude), Floris Bex define seis critérios para se valorar a qualidade de uma história
171

. 

Nesse cenário, além das três acepções de coerência do modelo holista, a compatibilidade com 

os meios probatórios se ramifica em três subcritérios, quais sejam, o grau de suporte dos itens 

empíricos à história, as contradições trazidas por meios probatórios diversos e as lacunas 

existentes na história em decorrência da ausência de provas.  

Portanto, para valorar uma história construída a partir de um modelo de argumentos e 

versões, impende ao julgador refletir sobre as seguintes questões: 1) Quais meios probatórios 

lastreiam a história e em que grau? 2) Quais as provas disponíveis que põem em xeque a 

história e em que grau? 3) Quantos e quais eventos descritos na história carecem de suporte 

probatório? 4) Qual o nível de plausibilidade dos eventos e generalizações da história? 5) Os 

eventos da história são contraditórios entre si? 6) A história é completa, isto é, preenche um 

roteiro esquemático de motivos, metas, ações e consequências? 

Nessa toada, para valorar duas versões contraditórias entre si, oferecidas por dois 

conjuntos de provas testemunhais, o julgador pode utilizar os questionamentos acima 

expostos como parâmetro para analisar o prevalecente. A defesa da aplicação desses critérios 

de valoração ao processo penal brasileiro faz-se necessária para se combater o automatismo 

da práxis forense de conferir maior valor aos testemunhos que corroboram a versão 

acusatória, em evidente contrariedade à presunção de inocência.  

Nesse ponto, faz-se necessário expor que a própria narrativa da testemunha se trata de 

uma história, per si, que, sob o prisma do modelo híbrido, deve ser analisada antes de agregar-

se ao roteiro da história principal. 

 Por se estruturar desse modo, na análise da eleição ou não do testemunho para lastrear 

a história, interessante notar que é essencial aferir a sua credibilidade - consistente num 
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aspecto subjetivo sobre as qualidades físicas e psíquificas da pessoa que depõe, bem como 

elementos de sua conduta social – e sua confiabilidade – correspondente a um aspecto mais 

objetivo, à coerência, que por se tratar de uma história, pode ser entendida pelo triplo critério 

da consistência, plausibilidade e completude, conforme será mais bem desenvolvido no último 

capítulo. 

De toda forma, ainda que se ofereça tal aparato para auxilio na comparação de 

histórias e na valoração da prova, não se consegue quantificar em números o nível de 

saturação e correspondência de cada um dos seis critérios, nem de se definir a priori um grau 

padrão pré-fixado para se atribuir a prevalência de uma história sobre a outra, de um 

argumento sobre o outro, muito porque a análise dessas circunstâncias é dependente do 

contexto e variável em cada caso.  

Este é um dos principais impasses da escolha de uma determinada história, e 

consequentemente da valoração da prova: a definição de um padrão de correção em que o 

julgador possa entender como suficientemente comprovado um determinado evento, em 

outras palavras, como suficientemente compatível com a prova dos autos uma determinada 

história.  

Tal padrão de correção é denominado de standard probatório, e sobre ele se discorrerá 

no próximo capítulo, que versa sobre as peculiaridades da justificação da verdade no processo 

penal.  
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CAPÍTULO 2: AS PECULIARIDADES DA JUSTIFICAÇÃO DA VERDADE NO 

PROCESSO PENAL  

Feitas as considerações preliminares sobre o estudo da verdade e sua relação com a 

prova no âmbito da teoria do conhecimento e no processo em geral, faz-se necessário afunilar 

o tema sob a perspectiva do processo penal, que guarda peculiaridades, por envolver o direito 

fundamental à liberdade face ao poder punitivo estatal.  

Tal temática não é novidade nessa área do Direito, que há tempos se preocupa com o 

estudo da verdade, especialmente com a análise da famigerada verdade real, sobre a qual se 

tecerá críticas no tópico a seguir.  

 

2.1 O dogma da verdade real: existe uma verdade substancial no processo penal?  

 

De início, vale relembrar que a crença na existência de uma verdade real, passível de 

ser alcançada no bojo do processo penal, integra uma cosmovisão mais ampla, de máxima 

confiabilidade na racionalidade humana, na onipotência dos sujeitos de conhecimento e na 

precisão da ciência, típica da época moderna, o que, de certo modo, expressa ignorância às 

restrições de ordem epistemológica
172

.  

Em outro viés, ressalta-se que o discurso da verdade real também está histórica e 

ideologicamente situado, galgado em uma epistemologia eminentemente inquisitiva de 

controle social e manutenção do status quo de dominação.  

Assim, ―o sentido que se verifica nas entrelinhas do discurso da verdade real é o da 

incidência do ius puniendi a todo custo, a qualquer preço, além da adoção de uma concepção 

de necessidade inafastável da condenação de alguém‖ 
173

. 

 Nisso jaz a especificidade sobre o conceito de ―buscar a verdade‖ no processo penal, 

pois envolve um contexto maior, quando se trata de processo penal democrático: está-se a 

abordar limites ao poder punitivo estatal, pois a busca da verdade, sem limites, pode ultrajar 

os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos e comprometer as pilastras do Estado 

Democrático de Direito, em prol do prestígio a um determinado paradigma de adequação 

social.  
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A abordagem do sistema eminentemente inquisitivo sobre a busca da verdade do 

processo, em que há um baixo compromisso epistemológico e vislumbre de a capacidade 

humana reconstruir os fatos tais como ocorreram em um palco processual determinado, 

fortalece o dogma da verdade real. De acordo com o jurista e historiador  Salah Khaled Jr.
174

, 

―a epistemologia inquisitória por excelência objetifica o acusado, ou quando não o faz, por 

excelência o trata como inimigo a ser perseguido a qualquer custo para satisfação de 

inesgotável ambição de verdade.‖ 

Portanto, é inarredável o vínculo que se forma entre a busca da verdade real e o 

sistema inquisitivo. Assim sendo, há de se analisar o conceito de verdade real e prova no 

processo penal a partir desse cenário de justificação do poder de punir do Estado nos sistemas 

processuais penais, que serão relevantes para compreender o papel da epistemologia na 

reconfiguração da compreensão de verdade e prova no processo penal, que, mais adiante, 

afunilar-se-á para a prova testemunhal, objeto precípuo desta dissertação.  

 

2.1.1 Breve apanhado histórico sobre a busca da verdade nos sistemas processuais penais 

Não se pretende nessa pesquisa esgotar exaustivamente a abordagem dos sistemas 

processuais penais – acusatório e inquisitivo e sua evolução histórica. Contudo, trata-se de um 

ponto de partida necessário, uma vez que cada um, à sua maneira, funda sua própria 

epistemologia e seu modo de tratar a verdade no processo penal. Propõe-se, portanto, somente 

um recorte histórico para compreender como o paradigma da verdade real no processo penal 

ainda encontra ecos até os dias atuais. 

De acordo com Marcellus Polastri Lima
175

, houve uma alternância histórica nos 

sistemas jurídicos entre o inquisitivo e o acusatório. No que tange ao procedimento 

inquisitivo, pode-se afirmar que remonta, de certo modo, da época do Império Romano.  

Todavia, seu apogeu foi durante a Santa Inquisição e, após ser esmaecido seu sentido 

religioso, difundiu-se pela Europa Continental e suas respectivas colônias, como o Brasil. 

Posteriormente, a partir do século XVII até o século XIX, surge um denominado sistema 

misto com predominância inquisitiva, moldado a partir da teoria sobre a verdade real a ser 

procurada através da prova no processo. 
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Ainda segundo o referido autor, na Grécia Antiga, em Atenas, houve primórdios de 

um sistema acusatório, tendo em vista a separação da figura do acusador – que era qualquer 

do povo – do julgador.  

Por sua vez, o Direito romano oscilou entre o inquisitivo e o acusatório, a depender da 

forma de governo que imperava em Roma.  Na Monarquia, com o procedimento denominado 

cognitio, os magistrados desempenhavam papel de defesa social, pois, de ofício, apuravam, 

acusavam, produziam provas e julgavam crimes, sendo a raiz histórica do inquisitivo.  

Com o advento da República, veio a fase da accusatio, em que houve uma 

reestruturação do sistema e redução do poder dos julgadores, que agora se limitavam à função 

jurisdicional. Exigia-se assim a separação das funções de acusar e julgar e foi formulada a 

exigência de que ninguém pode ser levado a juízo sem uma acusação (nemo in judicium 

tradetur sine accusatione).
176

 De todo modo, Marcellus Polastri Lima
177

 reconhece avanços e 

vantagens da fase accusatio em relação à cognitio: 

Apesar de nesse sistema não se ter como objetivo do processo a busca da verdade, 

esta era de qualquer forma considerada, sendo baseada em um contraditório e numa 

acusação feita por um terceiro, ao contrário do antigo sistema da Monarquia, onde a 

verdade era imposto por um só sujeito (daí se dizer que na Monarquia se dá o 

nascedouro da pretensão inquisitiva). Na accusatio, ao contrário, temos magistrados 

passivos, árbitros de debates entre adversários que se debatem em contraditório, com 

um procedimento público e oral. Nasce o paradigma da prova como reconstrução 

histórica com um livre convencimento do julgador.  

 

Já no Império Romano, de acordo com Luigi Ferrajoli, surgiu a cognitio extra 

ordinem, de natureza eminentemente inquisitória, em que preponderava o protagonismo do 

julgador, que conduzia o processo e decidia de ofício, sem a garantia da publicidade, e que 

também era ―baseado na detenção do acusado e na sua utilização como fonte de prova, 

acompanhada bem de perto pela tortura‖ 
178

.  

Com a queda do Império Romano, segundo Marco Antônio de Barros, retomou-se, em 

parte, o sistema acusatório, já que, com a invasão germânica, ―passa o processo penal a seguir 

as regras ditadas pelo Código Visigótico, que compreendia um sistema misto formado pelo 
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Direito germânico (acusatório) e Direito Romano (inquisitório).‖. No entanto, não obstante tal 

codificação, os costumes bárbaros suplantavam o Direito escrito da época
179

.  

De acordo com Kai Ambos, o direito germânico desse período – séculos X a IX – 

caracterizava-se pelo modelo acusatório, contexto no qual ―a persecução penal era 

condicionada a uma formulação de uma acusação particular ou popular‖ 
180

. A instrução 

ocorria a partir de ―um processo probatório formal – sem juramentos, juízos de Deus ou 

duelos – cujo resultado apontava de forma definitiva a culpa ou a inocência do acusado‖. 

No entanto, Kai Ambos pontua que, com o decorrer do tempo, a persecução de ofício 

foi se expandindo, assim como aconteceu no direito romano, até culminar com a implantação 

do processo inquisitivo no direito canônico, com o Papa Inocêncio III, no século XIII
181

.  

Já na Idade Média, de acordo com Salah H. Khaled Jr.
182

, o processo inquisitório 

imperava, resultado do direito canônico da época, que se espraiou também para a jurisdição 

laica, sendo um fenômeno de ―recepção e difusão do direito romano-canônico‖. Tal 

transformação visou a atingir duas finalidades principais: a eclesiástica, que consistia no 

combate à heresia; e a civil, por meio da qual se desejava vergastar a criminalidade, gerada 

pela expansão econômica.  

Faz-se importante entender as características do sistema inquisitivo para se 

compreender sua acepção de verdade, pois a lógica inquisitorial se funda da crença na verdade 

absoluta, o que inclusive já foi rechaçado no primeiro capítulo desta dissertação, mais 

especificamente no tópico 1.1.1, não significando, todavia, a adoção de correntes céticas ou 

relativistas quanto à acepção de verdade.  

Nesse contexto, ―a Inquisição caracterizou-se pela afirmação de valores e princípios 

absolutos – a persecução penal estatal e a busca da verdade como meta do processo penal – 

em busca da conservação da forma de organização política e de paz social adequada a ela‖ 
183

.  
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Portanto, a busca inconsequente e ilimitada pela suposta verdade real é intrínseca das 

raízes medievais do sistema inquisitivo, motivo pelo qual não se pode desvincular a 

perseguição da verdade dentro de um processo penal de práticas inquisitivas, consoante 

assevera Salah H. Khaled Jr.
184

: 

De fato, a busca obsessiva – e patológica – pela verdade é uma característica 

marcante do sistema inquisitório, o que é facilmente observável através da 

compreensão dos mecanismos utilizados para sua produção. No campo probatório, 

desapareceram os últimos resquícios do sistema germânico: a prova passou a ser – 

como em Roma – um meio de fixação de verdade. No entanto, antes de ser um 

mecanismo supostamente apto a revelar a verdade correspondente, o processo 

inquisitório foi – e permanece sendo – um instrumento através do qual o poder se 

faz presente em busca de seus próprios fins. Cultivada por uma cultura paranoica, 

essa máquina tendia a ser legalmente amorfa, pois as normas permaneciam no papel: 

o juiz era quase onipotente e o processo era matéria indefinidamente manipulável. 

Com a revolução inquisitória, o juiz deixou de ser um espectador impassível e 

tornou-se protagonista do sistema. 

 

Observa-se, então, que o modelo processual da Inquisição, por ser bastante subjetivo e 

desatrelado de critérios objetivos, baseando-se sobremaneira na convicção pessoal do 

julgador, afastava-se da comprovação de fatos históricos, que seria supostamente o grande 

objetivo da ―busca pela verdade real‖.  

Para abrir um processo de investigação, por exemplo, bastava que duas testemunhas 

íntegras e maiores capazes soubessem a respeito dos boatos, mesmo que os depoimentos 

fossem divergentes entre si
185

.  

Faz-se interessante observar, portanto, a relevância, desde aquela época, atribuída ao 

testemunho, que, conforme se percebe, constituía elemento probatório válido 

independentemente de sua problematização, pois a mera existência de testemunhas 

contraditórias entre si, aliadas a boatos e rumores, era capaz de deflagrar um processo.   

A partir disso, Salah H. Khaled Jr. alerta que, ao atribuir credibilidade a meras ilações, 

o sistema inquisitivo demonstra o seu potencial para produzir condenações ―fantasmagóricas‖ 

186
, com pouco lastro na realidade cujos dados empíricos guardavam tênue relação com a 

realidade. Por outro lado, ―isso era totalmente condizente com a lógica do sistema cujo 
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propósito maior residia na intimidação do corpo social, através da instalação de um clima de 

terror‖ 
187

.  

Outra prática recorrente era a tortura de testemunhas para obrigá-las a expressar a 

verdade, sob pena de falso testemunho. Torturar, portanto, era um meio de se alcançar a 

verdade ou ―o que era tido como verdade por uma estrutura de maximização da incidência do 

poder punitivo‖
 188

.  

Nesse sentido, Luigi Ferrajoli aponta que o processo penal construiu-se, nessa época, 

como a ciência dos horrores, o que se generalizou em toda a Europa depois do século XVI, 

sendo permeado de práticas inquisitivas e técnicas de tortura, caracterizando-se ainda pela 

incerteza da competência processual, em virtude da ―multiplicação de foros‖ 
189

.  

Nesse contexto, a pretensão de busca da verdade justificou um cenário de expansão do 

Direito Penal e das punições, razão pela qual não se pode olvidar que, quando se discute sobre 

busca da verdade no processo, não se deve ignorar o objetivo político-criminal, para além da 

epistemologia e da justiça.  

Assim, em nome da verdade real, legitimaram-se práticas inquisitórias cruéis, o que 

abriu espaço para o autoritarismo e a arbitrariedade. Salah H. Khaled Jr.
190

, que denomina a 

verdade real de mito, até mesmo na vertente taruffiana de verdade relativa, vê um paralelo de 

sua justificação com o poder e a manutenção da ordem, do status quo de um determinado 

modelo social. 

Posteriormente, de acordo com Marcellus Polastri Lima
191

, com o fim da Santa 

Inquisição e com o advento do período humanitário do Direito Penal, em meados do século 

XVIII, capitaneado por Montesquieu e Beccaria, fortaleceu-se o Ministério Público e 

condenaram-se a tortura, o testemunho secreto, dentre outros institutos do sistema anterior.  
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No entanto, apesar de tentativas de tornar o processo penal da Europa Continental 

mais adversarial, por influência do modelo inglês, na maioria dos países, o que predominava 

era um processo com feições inquisitivas, com amplos poderes investigatórios do julgador e 

desenfreada busca da verdade pelo juiz, ainda mesmo na fase de investigação preliminar, 

muito por influência do Código de Instrução Criminal de Napoleão de 1808. 

Hodiernamente, segundo Marcellus Polastri Lima
192

, percebe-se pela legislação dos 

países da Europa Continental e da América Latina, inclusive no Brasil, que é ―sempre 

presente a busca da verdade no processo como preservação de um traço do sistema inquisitivo 

positivo‖. 

Desse modo, observa-se que, a despeito de ter por nascedouro a era romana e ter se 

consolidado na Santa Inquisição, o discurso da verdade real sobreviveu ao longo dos séculos e 

encontra guarida, ainda que de modo mitigado, nos modelos hodiernos.  

 

2.1.2 O vazio epistemológico do discurso da verdade real 

 

Michele Taruffo, ao classificar os fundamentos que sustentam a possibilidade de 

aferição de verdade no bojo de um processo, ramifica-as em três: a possibilidade teórica, a 

oportunidade ideológica e a possibilidade prática
193

. 

Ao tratar da possibilidade teórica, o processualista italiano aduz que a viabilidade de 

determinação de verdade no bojo do processo tem sido defendida por variadas correntes. 
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Dentre elas, uma se se aproxima do realismo ingênuo e da pretensa viabilidade de pressupor 

uma realidade empírica e a completa capacidade do intelecto humano de obter conhecimentos 

verdadeiros e precisos dessa realidade.  

Nesse sentido, a partir da colocação acima e das premissas oriundas do primeiro 

capítulo dessa pesquisa, pode-se aduzir que há uma identificação do discurso da verdade real 

no processo penal e o realismo ingênuo
194

, conexão na qual se verifica a ausência de 

compromisso com uma análise epistemológica dos fatos e um posicionamento alheio ao 

reconhecimento de limitações cognitivas dos sujeitos processuais e dos elementos de prova 

produzidos a partir do fator humano – como o testemunho.  

Segundo Salah Khaled Jr, há uma crença moderna na capacidade do sujeito 

cognoscente de se chegar à verdade. Nesse contexto, há vínculo direto entre a noção de 

verdade correspondente (real, material, substancial) e de iniciativa probatória do juiz, tendo 

em vista que, na eliminação de obstáculos ao alcance da verdade, situa-se esse poder 

instrutório.  

No entanto, não se pode ignorar que há limites processuais à obtenção da verdade e 

mais especificamente restrições quanto à prova, pois o processo penal possui uma 

configuração formal que limita o poder de persecução penal, em respeito aos direitos e 

garantias fundamentais dos indivíduos. Um exemplo é a vedação constitucional de admissão 

de provas ilícitas. 

Ademais, o processualista
195

 aponta a contradição existente no discurso da verdade 

real, que inevitavelmente se afasta da realidade dos fatos ao pré-conceber uma ideia do que 

seria verdadeiro: 

a inexistência de limites sempre resultou em uma ―verdade‖ de baixa significância, 

que apenas reproduzia a convicção do próprio inquisidor e/ou servia a propósitos 

políticos autoritários. Aliás, nestes casos a única ―verdade‖ é aquela imposta 

arbitrariamente, como era o caso no sistema bifásico napoleônico, ou na 

configuração inquisitória, seja ela na jurisdição laica ou eclesiástica: modelos 

autoritários e geneticamente constitutivos de uma configuração processual com a 

qual ainda não conseguimos romper, provocando enormes danos aos direitos do 

acusado, que é tratado como um inimigo a ser erradicado. Eis aí uma grande ironia: 

uma ambição desmedida de verdade afasta muito mais do que aproxima o processo 

da verdade. 
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Na mesma linha de pensamento, Aury Lopes Jr.
196

 também apregoa o vazio 

epistemológico do discurso da verdade real. Para o autor, o instituto da verdade real, 

denominado por ele de mito, consiste em uma justificativa para o substancialismo penal e o 

decisionismo penal, inerentes ao sistema inquisitório.  

Relaciona-o ainda a outros aspectos típicos do modelo inquisitório, que seriam a 

cláusula geral de interesse público, a qual justificou muitas atrocidades, aos sistemas políticos 

autoritários, com a perseguição de uma verdade a qualquer custo, a ponto de se admitir a 

tortura em alguns momentos históricos, e também ao magistrado como inquisidor. E tal busca 

desenfreada pela verdade como meta no processo penal só se justificou porque se acreditar 

que isso estava ao alcance do Estado, por não se problematizar a existência de limites 

epistemológicos à persecução penal. Tece forte crítica, portanto, a esse instituto, taxando-o de 

mito: 

Aplicável aqui a célebre frase de JOSEPH GOEBBELS, ministro da propaganda 

nazista de Hitler: uma boa mentira, repetida centenas de vezes, acaba se tornando 

uma verdade, e no caso do processo penal, uma verdade real ou substancial. 

Impressionante a crença nesse mito, ardilosamente construído pelo substancialismo 

inquisitório e, posteriormente, repetido por muitos incautos. 
197

  

 

Em sentido contrário, Ada Pellegrini Grinover
198

, preleciona que não se pode impor 

certos óbices ao poder-dever do julgador de esclarecimento dos fatos, com as regras sobre 

preclusão, tendo em vista a necessidade de aproximação do ―do maior grau possível de 

certeza, pois sua missão é pacificar com justiça‖. Complementa a procesualista aduzindo que 

―isso somente acontecerá se o provimento jurisdicional for o resultado da incidência da norma 

sobre fatos efetivamente ocorridos.‖.  

Assim, para autora, pode-se defender, inclusive, uma flexibilização das regras 

processuais em nome da perseguição da verdade.  

Em contraposição a tal entendimento, Daniel Silva Achutt e Roberto da Rocha 

Rodrigues asseveram que o conceito de tempo cronológico no pensamento moderno mostra-se 

insuficiente, o qual antes era utilizado pelos historiadores como um cânone, como se fosse 
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possível ―apreender um reflexo do passado‖ 
199

 ao se fazer história, revelando-se a verdade do 

acontecimento. 

 Entretanto, faz-se importante destacar que essa lógica resta ultrapassada, tendo em 

vista que ―a história não pode mais ser produzida partindo da ideia de que irá relatar 

exatamente a ―verdade‖ do que ocorreu naquele espaço-tempo pretérito, sendo forçada a 

assumir que resgatará apenas um fragmento do fato‖ 
200

.  

É fundamental, portanto, transplantar semelhante raciocínio para o processo penal, 

pois a ―pequena história‖ do crime apurado no bojo de um processo ―não pode mais ser 

resgatada integralmente, como se fosse um mero objeto à espera de seus sujeitos‖ 
201

.  

No mesmo sentido, Aury Lopes Jr.
202

 alerta que ―o crime é história, passado, e, como 

tal, depende da memória de quem narra‖. Assim sendo, a sentença em um processo penal 

perpassa pela análise pela memória de terceiros que narram aquela pequena história, que não é 

linear e que pode ser invariavelmente preenchida por outros acontecimentos ou experiências 

de quem narra, inicialmente não interligados aos fatos em apuração.  

Portanto, percebe-se o caráter subjetivo e complexo dessa atividade, não se podendo 

considerar como uma busca por um objeto determinado, estático, que estar totalmente 

passível de ser apreendido pelo sujeito cognoscente. Admitir tal potencial falibilidade é 

essencial para atender aos primados da justiça, pois há de se debater, por meio do 

contraditório, qual versão dos fatos possui maior fundamento nos autos.  

De modo contrário, crer na cristalização de uma verdade real, estática, pronta para ser 

descoberta, fragiliza a concepção de um processo penal democrático, pois em nome desse 

princípio, pode-se flexibilizar o respeito às regras e aos princípios processuais. 

Nesse sentido, para se produzir uma decisão justa, há de se reconhecer a limitação 

cognitiva das testemunhas e do julgador no processo penal, pois o reconhecimento de tal 

                                                      
199

 ACHUTTI, Daniel da Silva. RODRIGUES, Roberto da Rocha. TEMPO, MEMÓRIA E DIREITO NO 

SÉCULO XXI: o delírio da busca da verdade real no processo penal. Disponível em < 

https://www.academia.edu/2999123/Tempo_Mem%C3%B3ria_e_Direito_no_S%C3%A9culo_XXI_o_del%C3

%ADrio_da_busca_da_verdade_real_no_processo_penal >. Acesso em: 19 fev. 2018, p. 146. 
200

 ACHUTTI, Daniel da Silva. RODRIGUES, Roberto da Rocha. TEMPO, MEMÓRIA E DIREITO NO 

SÉCULO XXI: o delírio da busca da verdade real no processo penal. Disponível em < 

https://www.academia.edu/2999123/Tempo_Mem%C3%B3ria_e_Direito_no_S%C3%A9culo_XXI_o_del%C3

%ADrio_da_busca_da_verdade_real_no_processo_penal >. Acesso em: 19 fev. 2018, p. 146. 
201

 ACHUTTI, Daniel da Silva. RODRIGUES, Roberto da Rocha. TEMPO, MEMÓRIA E DIREITO NO 

SÉCULO XXI: o delírio da busca da verdade real no processo penal. Disponível em < 

https://www.academia.edu/2999123/Tempo_Mem%C3%B3ria_e_Direito_no_S%C3%A9culo_XXI_o_del%C3

%ADrio_da_busca_da_verdade_real_no_processo_penal >. Acesso em: 19 fev. 2018, p. 146. 
202

 LOPES JR., Aury. O problema da ―verdade‖ no processo penal. In: PEREIRA, Flávio Cardoso (org). 

Verdade e prova no processo penal. Estudos em homenagem ao professor Michele Taruffo. Brasília: Gazeta 

Jurídica, 2016, p. 75. 



83 

  

restrição epistemológica fortalece a necessidade de cautela dos sujeitos processuais na análise 

das provas, seja para se chegar a uma condenação ou a uma absolvição e reduz a possibilidade 

de potenciais erros judiciários, consoante apregoa Aury Lopes Jr.
203

:  

Falar em processo é, antes de tudo, falar de atividade recognitiva de um juiz que não 

sabe, mas que precisa saber. Por isso se diz que o juiz é um ignorante, pois ele 

ignora os fatos e necessita de alguém que tenha conhecimento do ocorrido para lhe 

permitir a recognitio. É, com certeza, uma cognição bastante contaminada. 

 

Assim sendo, crer na plena capacidade do juiz de se chegar à verdade absoluta e exata 

dos fatos é exemplo de uma visão do processo penal desatrelada da necessária 

interdisciplinaridade com a epistemologia jurídica.  

Portanto, não há razão para se continuar defendendo a possibilidade de se alcançar a 

uma verdade real absoluta no processo penal, tendo em vista o descompromisso desse termo 

com a epistemologia e os limites cognitivos dos sujeitos processuais. De fato, falar em 

verdade real é tratar o processo penal e a prova dos autos como palco do realismo ingênuo, 

que pode dar ensejo ao cometimento de erros judiciários, o que não significa que se negue, 

neste trabalho, a possibilidade de se chegar a uma verdade possível, conforme desenvolvido 

no primeiro capítulo desta dissertação.  

 

2.1.3 A busca pela verdade no processo penal e os poderes instrutórios do juiz 

 

Conforme exposto no tópico anterior, ainda que a parcela da doutrina tenda a rechaçar 

a crença na verdade real no processual penal e critique que sua busca seja a meta do processo, 

tendo em vista sua insuficiência epistemológica e sua tendência inquisitiva, a discussão 

persiste, mormente no que tange ao papel do magistrado na gestão da prova no processo.  

Assim sendo, não há como se falar em busca da verdade no processo penal sem 

analisar a (im)possibilidade de iniciativa probatória do juiz, sobre a qual há divergências a 

depender do modelo processual vigente – inquisitivo ou acusatório.  

Conforme será exposto, há forte divergência na doutrina acerca dessa temática, 

especificamente quanto aos poderes instrutórios do juiz. Por isso, serão expostas a seguir as 

argumentações distintas de alguns autores, e, após, será explicitado o entendimento adotado 

nesta dissertação. Antecipa-se, desde já, que, a despeito de se concordar com a crítica ao 

termo verdade real, não se coaduna com a total extirpação dos poderes instrutórios do juiz. 
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De acordo com Goldschmidt
204

, o processo penal tem por escopo a verificação da 

justiça e a investigação da verdade. No entanto, existem dois modos de se chegar a esse 

objetivo: pelo modelo processual inquisitivo ou pelo modelo processual acusatório.  

Segundo Ada Pellegrini Grinover
205

, os conceitos do binômio acusatório-inquisitório 

são, de certo modo, indeterminados e ambíguos. No entanto, algumas características podem 

descrever o modelo acusatório, quais sejam, os elementos informativos colhidos na 

investigação preliminar servem exclusivamente para amparar o oferecimento da denúncia, não 

sendo considerados prova, salvo as cautelares, antecipadas e irrepetíveis; as funções de acusar 

e de julgar são exercidas por sujeitos distintos; o contraditório deve ser garantido durante todo 

o processo, perante um juiz natural. 

Com tal descrição, a processualista conclui que processo acusatório nada tem a ver 

com iniciativa probatória do juiz. Na verdade, o reduzido ou nulo poder instrutório do juiz de 

relaciona ao sistema adversarial, que consiste em modelo no qual prepondera o protagonismo 

das partes na condução do processo e na produção de provas, enquanto no sistema 

inquisitorial essa tarefa incumbe ao juiz.  

Em virtude da incidência da concepção publicista de processo e sua função social, a 

autora é contrária à restrição de iniciativa probatória do magistrado defendida pelo sistema 

adversarial, eis que ―não é possível imaginar um juiz inerte, passivo, refém das partes. Não 

pode ele ser visto como mero espectador de um duelo judicial de interesse exclusivo dos 

contendores‖ 
206

.  

Portanto, entende que incumbe ao magistrado exercer um papel ativo na fase 

instrutória, não devendo limitar-se ao material processual trazido pelas partes, produzindo 

prova, quando entender necessário, pois sustenta que ―quanto maior sua iniciativa na 

atividade instrutória, mais perto da certeza ele chegará‖.  

Entretanto, há corrente doutrinária em sentido contrário, que será exposta em seguida, 

segundo a qual, quando se defende que o juiz deve assumir uma postura de protagonismo na 

colheita de provas, pressupõe-se que necessariamente ele adotou uma hipótese – a 
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condenatória ou a absolutória – pois se assim não fosse, a busca da suposta verdade seria  

indeterminada, o que comprometeria a imparcialidade do julgador.Nesse sentido, Geraldo 

Prado
207

 associa os modelos de flexibilização das regras limitadoras da produção probatória 

pelo juiz a períodos autoritários
208

.  

Alexandre Morais da Rosa sustenta que, hodiernamente, tal autoritarismo presente na 

busca pela verdade camufla-se num discurso de ―bondade‖ do magistrado, a partir da 

―manipulação retórica e os espaços de mantras sagrados, como, por exemplo, da escalada da 

violência, gravidade da infração, possíveis crimes futuros‖ 
209

.  

Em sentido contrário, Ada Pelegrinni Grinover não enxerga prejuízos à imparcialidade 

ao se atribuir ao magistrado poderes instrutórios, pois, segundo ela, ―longe de afetar sua 

imparcialidade, a iniciativa oficial assegura o verdadeiro equilíbrio e proporciona uma 

apuração mais completa dos fatos‖.  

A autora, todavia, estabelece limites à atividade probatória do juiz, quais sejam, o 

respeito ao contraditório, a necessidade de motivação das decisões, bem como a licitude e a 

legitimidade das provas. 

Em conclusão, Ada Pelegrinni, conforme apontava o próprio nome do artigo – 

Verdade real e verdade formal? Um falso problema – nega relevância à dicotomia do conceito 

de verdade no processo penal, porque a entende como ―uma só‖, à qual só se permite chegar 

com a conferência de plena iniciativa probatória: 

Vê-se daí que não há qualquer razão para continuar sublinhando a distinção entre 

‗verdade real‘ e ‗verdade formal‘, entendendo a primeira própria do processo penal e 

a segunda típica do processo civil. O conceito de verdade, como já dito, não é 

ontológico ou absoluto. No processo penal ou no civil que seja, o juiz só pode 

buscar uma verdade processual, que nada mais é do que o estágio mais próximo 

possível da certeza. E para que chegue a esse estágio, deverá ser dotado de iniciativa 

probatória
210

. 

 

Em contraposição ao posicionamento de Ada Grinover, Aury Lopes Jr., já no título do 

artigo ora em comento – O problema da verdade no processo penal –, sustenta que a temática 
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da verdade é um dilema no processo penal, enquanto a processualista anteriormente citada 

relega tal discussão à categoria de falso problema.  

Assim como a conclusão, a premissa dos mencionados processualistas também é 

distinta, pois Aury Lopes Jr.
211

 defende que: 

a distinção entre os sistemas acusatório (constitucional) e inquisitório se dá, 

essencialmente, pela ‗gestão da prova‘. Historicamente o processo penal inquisitório 

se caracterizou pelo ativismo judicial – juiz autor – atribuindo ao juiz poderes para 

buscar, de ofício, a prova, que posteriormente iria justificar sua própria decisão. 

 

O supracitado autor posiciona-se contrariamente à colheita de provas por parte do 

julgador, uma vez que, segundo ele, isso conduziria a um quadro mental paranoico, tendo em 

vista que, ―o juiz que vai atrás da prova primeiro decide (definição da hipótese) e depois vai 

atrás dos fatos (prova) que justificam a decisão (que na verdade já foi tomada). O juiz, nesse 

cenário, passa a fazer quadros mentais paranoicos‖.  

Hugo de Brito Machado Segundo discorda de tal conclusão, tendo em vista que, 

segundo ele, a iniciativa probatória do magistrado ―não necessariamente ajudará o autor ou o 

réu de uma demanda‖, já que ―não é possível antever o resultado antes de sua produção‖ 
212

. 

Eugênio Pacelli
213

 também tratou da temática dos quadros mentais paranoicos. Com 

lastro na pesquisa de Shunemann, admite que o juiz que recebe a denúncia tende a manter tal 

quadro por ele já antecipado quando em sede de sentença:  

É que a vinculação do julgador a uma decisão prévia que ele tenha tomado no 

processo parece se estender a vários outros níveis. Mais que isso, parece tornar 

absolutamente irrelevante o contraditório, diante da dissociação cognitiva que 

manteria o juiz a partir de sua impressão inicial, tendendo a não estar atento às 

informações (prova e argumentação) em sentido contrário. 

 

Como alternativa a essa problemática, defende a aprovação do projeto de Lei 156 do 

Senado da República de projeto de um novo Código de Processo Penal, em que há a previsão 

de um juiz de garantias na fase de investigação preliminar
214

.  

A despeito disso, Eugênio Pacelli, que também diferencia modelo adversarial de 

modelo acusatório, advoga pela possibilidade de atribuição de poderes instrutórios ao juiz e 
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sustenta que não há vedação constitucional à produção de prova por parte desse sujeito, 

partindo da premissa que sistema acusatório se difere de modelo adversarial, conforme se 

verifica no trecho a seguir: 

No entanto, além do fato de que um processo conduzido unicamente segundo os 

interesses das partes pode se desapegar por completo do objeto do direito penal e 

suas funções e finalidades, também a inércia do juiz na fase de instrução é suficiente 

para embaraçar a sintonia fina de linguagem entre aqueles que postulam 

(considerando que a defesa agiria assim também) e aquele que julga, sobretudo e 

decisivamente em relação à produção de provas
215

. 

 

Desse modo, defende que o processo penal deve sim buscar a verdade, sendo a 

iniciativa probatória do julgador essencial nesse contexto. Apesar disso, nega vincular-se ao 

realismo ingênuo e à teoria da verdade real. 

Por sua vez, Aury Lopes Jr, em contraposição ao modelo inquisitório, defende a 

necessidade da legitimação de uma verdade formal (ou processual) no processo penal, que 

seria ―uma verdade perseguida pelo modelo formalista como fundamento de uma condenação 

e que só pode ser alcançada mediante o respeito das regras precisas e relativas aos fatos e 

circunstâncias considerados como penalmente relevantes‖ 
216

. 

Assim sendo, citando Ferrajoli, argumenta que ―a verdade formal é mais controlada 

quanto ao método de aquisição e mais reduzida quanto ao conteúdo informativo que qualquer 

verdade substancial‖ 
217

. Os limites seriam de quatro espécies: a) a acusação deve estar 

amparada na norma; b) a acusação deve ser lastreada em prova produzida de acordo com as 

devidas limitações legais; c) a verdade é suscetível de prova e oposição; d) a dúvida deve ser 

resolvida em favor do réu, por aplicação do princípio da presunção de inocência, com 

atribuição de falsidade formal ou processual às hipóteses acusatórias. 

Logo, Luigi Ferrajoli alerta que é preciso ter cuidado para que não haja um estímulo 

do sistema ao interesse acusatório do juiz, que não deve exercer simultaneamente as funções 

de acusação e de julgador, pois ―só desse modo o processo pode preservar o caráter 

‗cognitivo‘ ou, como diz Beccaria, ‗informativo‘, e não se degenerar em ‗processo ofensivo‘ 

em que ‗o juiz se torna inimigo do réu‘‖. Como consequência dessa independência de 

funções, aduz também que a judicatura não pode ser ―minimamente contaminada pela 
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promiscuidade entre juízes e os órgãos de polícia, sendo que estes últimos devem ter relações 

unicamente com a acusação pública‖ 
218

.  

Como conclusão, portanto, Aury Lopes Jr, nega que o processo penal tenha que ser 

dirigido ao alcance da verdade, o que, segundo ele, não impede que esta seja 

contingencialmente encontrada. O processualista nega, portanto, a verdade como função do 

processo penal, haja vista que ―os fatos passados não são passíveis de experiência direta, 

senão verificados a partir de suas consequências, de seus efeitos. Trata-se de interpretar os 

signos do passado, deixados no presente‖ 
219

. 

Tal jurista, portanto, ao se deparar com as restrições de ordem cognitiva existentes no 

bojo do processo penal, traz como solução a negativa de que este se dirija para a finalidade de 

alcance da verdade. Consequentemente, entende que a sentença ―é um ato de convencimento 

formado em contraditório e a partir do respeito às regras do devido processo‖ 
220

 e ainda que 

―no sistema acusatório, a verdade não é fundante (e não deve ser), pois a luta pela captura 

psíquica do juiz, pelo convencimento do julgador, é das partes, sem que ele tenha a missão de 

revelar uma verdade‖ 
221

.  

Por fim, salienta que não se alinha à corrente relativista cética, que abre margem ao 

decisionismo, pois o que propõe ―não é negar a verdade, mas sim um deslocamento da 

discussão para outra dimensão, onde a verdade é contingencial e não estruturante do 

processo‖ 
222

.  

Por sua vez, Salah Khaled Jr. se posiciona contrariamente à possibilidade de iniciativa 

probatória do magistrado, ainda que de modo subsidiário ou complementar, tendo em vista 

que, segundo ele, isso comprometeria a imparcialidade do julgador
223

e seria um modo de 

reforçar o mito da verdade real, em contraposição à democraticidade necessária em um 

sistema acusatório. Para o autor, uma vez em dúvida, não caberia ao magistrado produzir 
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prova de modo complementar para saná-la, mas sim absolver o réu pela aplicação do princípio 

in dubio pro reo
224

. 

Em posição oposta, Michele Taruffo entende a atribuição de poderes instrutórios ao 

juiz como uma necessidade epistêmica
225

, e conclui que ―isso não significa, todavia, que se 

tenha verificado uma conversão geral de todos os ordenamentos no sentido de confiar ao juiz 

uma função inquisitória e abusiva dos direitos das partes‖ 
226

.  

Ainda, também rebate a ideia de incompatibilidade entre imparcialidade e produção de 

prova de ofício pelo magistrado
227

, vez que aduz que a iniciativa probatória não impede a 

valoração objetiva do resultado daquela prova e, embora reconheça a tendência de se 

confirmar aquilo sobre o que estamos convencidos – confirmation bias
228

 – não concorda que 

a solução seja extirpar a possibilidade de poder instrutório do julgador.  

Como alternativa, propõe um rigoroso controle pelas partes do exercício da iniciativa 

probatória do magistrado, por intermédio do contraditório, que teria relevante função 

epistêmica, a fim de que ―às partes seja possibilitado influir criticamente no exercício desses 

poderes no que fiz respeito à valoração da relevância e da admissibilidade das provas cuja 

produção o juiz determina de ofício" 
229

.  

Nesse ponto, para garantir a dialeticidade deste trabalho, vale trazer a crítica de Salah 

Khaled Jr.
230

 a essa posição do processualista italiano: 

Sob esse aspecto, acreditamos que o autor está fundamentalmente equivocado em 

sua apreciação, que considera que a busca da verdade é um elemento essencial da 

imparcialidade do juiz e corresponde a uma clara exigência de caráter 

epistemológico. Sustentamos essa discordância uma vez já demonstramos o quanto 

essa ambição de verdade historicamente se mostrou danosa aos interesses do 

acusado, e logo, por excelência contrária ao ideal de democraticidade. Não 

conseguimos conceber como a assunção dessa postura por parte do juiz não 

represente ativismo judicial – no sentido mais negativo do termo dado a produzir 

enormes danos no processo. Como observa Lopes Jr. a carga probatória é 

inteiramente do acusador e o juiz não deve ter qualquer tipo de ativismo probatório. 
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Após a exposição das diversas correntes acerca da (im)possibilidade de iniciativa 

probatória do juiz e seus aspectos epistemológicos e ideológicos, impende, nesse momento, 

destacar o posicionamento a ser adotado na presente pesquisa.  

Em verdade, partilha-se de diversas premissas adotadas por Salah Khaled Jr, 

mormente no que tange à crítica à suposta possibilidade de se alcançar uma verdade real  e 

―absoluta‖ e sua relação com um sistema inquisitório autoritário e arbitrário. No entanto, no 

que diz respeito especificamente aos poderes instrutórios do julgador, diverge-se, tendo em 

vista que o autor parte de um pressuposto distinto acerca da concepção de verdade.  

Enquanto nesta dissertação, defende-se a verdade por aproximação, com as limitações 

procedimentais típicas da teoria do garantismo processual de Ferrajoli, Salah Khaled Jr. a 

rechaça e se filia a uma corrente de produção da verdade a nível narrativo
231

, que, de certo 

modo, assemelha-se a noção habermasiana, exposta no primeiro capítulo
232

.  

Assim, vale relembrar que, para Ferrajoli, em contraposição a uma verdade máxima, 

típica do inquisitivo, a ser obtida por qualquer, existe ―o primado dos meios no processo 

acusatório, enquanto garantias de uma verdade mínima, mas o mais certa possível‖ 
233

, 

contexto no qual há uma verdade aproximativa, pelo conceito semântico, de cunho normativo, 

pois limitada às regras procedimentais típicas da estrutura acusatória, direcionadas a garantir a 

imparcialidade do julgador e prevenir o autoritarismo e arbitrariedade penal.  

A adoção dessa corrente, todavia, não conduz à adesão a um viés ingênuo de defesa 

da infalibidade do magistrado e reafirmação de que este seria capaz de revelar a verdade no 

bojo do processo, por sua atuação suplementar. Até porque, consoante todo o exposto até esse 

ponto do trabalho, é necessária a problematização de toda a prova em um feito criminal, 

especialmente, a testemunhal, a partir do cotejo de suas limitações epistemológicas, que 

também são intrínsecas ao sujeito que julga.  

No entanto, tais óbices epistemológicos não impedem que se alcance uma certa 

verdade contextualizada no processo, mas alertam para a espécie de verdade a ser produzida, 

que é relativa e não necessariamente correspondente à reconstrução perfeita do fato histórico 

apurado.  

Portanto, Salah Khaled Jr. se equivoca ao estabelecer que o necessário combate ao 

mito da verdade real perpassa pela vedação total da iniciativa probatória do juiz, pois 
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estabelece como premissa a adoção da crença na infalibidade do magistrado como 

característica da verdade como correspondência
234

, o que não está necessariamente correto, 

pois é possível se admitir uma verdade relativa, com reconhecimento das possíveis falhas 

cognitivas dos sujeitos processuais, o que deve ser levado em consideração no momento 

posterior de valoração da prova.  

Esse posicionamento ora exibido, contudo, não significa concordância com o 

entendimento preconizado por Michele Taruffo, uma vez que sua teoria é dirigida a partir de 

pressupostos do Processo Civil, que possuem lógica própria, distinta do Processo Penal, 

envolto por outros valores, com destaque para o sistema acusatório.  

Por isso, não se corrobora com a postura de centralidade do magistrado no processo 

penal, como se somente este fosse dotado de função epistêmica. Adota-se, portanto, uma 

visão segundo a qual a gestão da prova no processo penal deve estar prioritariamente a cargo 

das partes, com atuação exclusivamente subsidiária do magistrado para somente esclarecer 

pontos incompreendidos sobre a prova já produzida, que poderiam conduzir a uma errônea 

valoração e decisão sobre os fatos, e não com o escopo de preencher lacunas deixadas pela 

acusação no campo probatório, a quem incumbe o ônus da prova. 

Com isso, não se defende um protagonismo do magistrado, pelas razões já 

explicitadas, com destaque à preservação da imparcialidade e a separação obrigatória das 

funções de julgar e acusar, a fim de evitar uma policização da judicatura e uma consequente 

contaminação cognitiva. 

 Nesse sentido, o julgador deve ser espectador da atuação das partes, mas com poderes 

residuais de esclarecimento probatório, mormente no que diz respeito à colheita de provas de 

fonte pessoal, como o testemunho.  

Exemplifica-se: em uma instrução processual, mais especificamente na oitiva de uma 

testemunha, em que o membro do Ministério Público conduz a inquirição e obtém a 

informação de que a testemunha reconhecera o réu quando depôs em sede de inquérito 

policial. Nesse caso, não poderia o magistrado, ao final, ficando inerte a defesa, esclarecer 

como se deu esse procedimento de identificação e quais eram as condições de observação da 

testemunha no momento do crime? 

Poder-se-ia argumentar que, nessa hipótese, a melhor conduta do magistrado seria 

nada indagar, permanecer em silêncio, e absolver o réu, já que não se explicitaram as exatas 

condições do reconhecimento. No entanto, não é isso que se extrai da práxis forense 
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brasileira. Fatalmente, tal decisão poderia vir a ser reformada por instâncias superiores, 

quando já estaria perdida a oportunidade de se esclarecer ponto que poderia, inclusive, 

beneficiar o acusado.  

Portanto, não se pode vedar a iniciativa probatória do magistrado quando esta se 

destine a sanar dúvida ocasionada por prévia produção probatória das partes, a fim de evitar 

vereditos equivocados, o que não significa a defesa de que o magistrado possa arvorar-se na 

condição de acusador e sanar, de ofício, espaços vazios probatórios deixados na hipótese 

acusatória.  

Nesse ponto em específico, filia-se ao entendimento de Machado Segundo, segundo o 

qual não se pode destituir totalmente o magistrado de poderes instrutórios, pois tal concepção 

―ajuda o processo a servir de instrumento para dar razão a quem não a tem, algo que parece 

distante da ideia de processo justo. E isso independe da visão que se tiver de justiça, pois, 

como diz Taruffo, seja qual ela for, não há como aplicá-la a fatos errados‖ 
235

.  

Pelo exemplo acima exposto, banir a dilação probatória do juiz, até mesmo em sua 

modalidade subsidiária e controlada, com respeito ao sistema acusatório, em nome do 

combate à verdade real – que continuar a ser concebida como indesejada, sobretudo por sua 

carga axiológica – poderia levar a condenações injustas, pois o magistrado poderia perder a 

chance, por exemplo, de analisar os limites e vieses cognitivos da testemunha de acusação, 

passível de lastrear a hipótese acusatória.  

Não se abandona, portanto, a crítica ao termo verdade real, aqui identificada com um 

realismo ingênuo – que despreza as restrições cognitivas humanas que dificultam o acesso à 

realidade empírica –, mas a necessidade de rechaçá-la não pode justificar posturas que 

separem o processo de uma verdade possível.  

 

2.2 A justificação da verdade no processo penal e os standards probatórios 

 

Conforme visto no tópico anterior deste capítulo, a busca pela verdade no processo 

penal possui peculiaridade em virtude de influências político-morais, da intrínseca relação de 

desequilíbrio entre as partes – de um lado o Estado, titular do ius puniendi, do outro lado, o 

acusado – e também por limitações probatórias.  
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Nesse sentido, Clarissa Diniz Guedes
236

 aponta que as restrições à persecução da 

verdade variam de acordo com o caráter da relação processual, pois, no processo civil, em 

regra, há paridade de armas, enquanto no processo penal, a relação é desigual. Ainda segundo 

a jurista, a aplicação do livre convencimento motivado se diferencia bastante no processo civil 

e no processo penal, seja por suas distintas finalidade e estruturas, seja por suas diretrizes 

políticas, morais e jurídicas
237

.  

Além disso, a justificação da verdade no âmbito de um procedimento de caráter penal 

também se revela distinta em relação aos processos cíveis, a despeito de haver demandas em 

que as sanções extrapenais cominadas possuem relativo caráter punitivo
238

, para as quais se 

exige um maior grau de justificação da verdade antes de decretar uma condenação, assim 

como ocorre no processo penal.  

Portanto, o escopo deste tópico é analisar os padrões de justificação da verdade 

existentes no processo penal, a fim de construir especificamente um standard probatório 

relativo à suficiência de provas por testemunha, de modo a tentar objetivar a ponderação desse 

meio probatório.  

Faz-se necessário minimizar os riscos de condenações injustas, que geram prejuízos 

irreparáveis, razão pela qual a problematização da valoração da prova testemunhal (meio 

probatório mais utilizado no processo penal brasileiro) se faz relevante. Para tanto, 

inicialmente, cabe expor lições preliminares sobre o conceito de standard probatório.  

 

2.2.1 O momento de decisão da verdade e a apresentação do conceito de standard de 

prova 
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De acordo com Jordi Ferrer Beltrán
239

, há três momentos sucessivos e distintos de 

decisão sobre a prova no processo, quais sejam, a conformação dos elementos probatórios, a 

valoração da prova e a adoção de uma decisão em si. 

A conformação consiste na ponderação sobre a admissão dos meios probatórios ao 

processo
240

. Assim sendo, um importante filtro epistemológico é a aceitação da juntada de 

toda prova que traga uma informação relevante para o esclarecimento dos fatos, que suporte 

ou rechace alguma das hipóteses em discussão à luz da lógica ou da ciência.  

Por sua vez, consoante explicitado no primeiro capítulo, o momento da valoração diz 

respeito à avaliação do grau de corroboração das hipóteses sobre os fatos, existentes num 

determinado contexto processual, hipóteses estas a terem sua veracidade valorada a partir da 

perspectiva do modelo híbrido, de combinação de argumentos e histórias.   

Todavia, a atividade judicante não se esgota na valoração, pois, na verdade, esta é uma 

fase preparatória para um terceiro momento: o da decisão. Nessa senda, Taruffo
241

 assevera a 

relevância desse momento, ao aduzir que ―se o direito é o mundo das decisões, o processo é o 

contexto jurídico em que esse caráter do direito manifesta-se com maior evidência.‖. 

Para Taruffo
242

, o juiz decide a partir a eleição de uma das hipóteses, decidindo, dentre 

elas, a que pode ser tida como certa, em razão de sua veracidade está lastreada nas provas. No 

entanto, não há uma simples escolha e adesão integral a todos os termos de uma determinada 

alternativa ou de outra. 

Assim sendo, a decisão na escolha da hipótese fática prevalecente, no processo penal, 

em regra, tem por protagonista a hipótese acusatória, que será adotada ou rechaçada, estando 

ela em conflito ou não com hipóteses defensivas de caráter afirmativo
243

.  

A peculiaridade da justificação da verdade da hipótese acusatória, portanto, reside no 

fato de que não lhe basta ser prevalecente, pois se faz necessário ainda que ela seja 

preponderante o suficiente para legitimar a condenação e a incidência do poder punitivo 

estatal.  
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A questão é definir o que se entende por suficiente, principalmente pela exigência de 

racionalidade na escolha, pois ―a decisão final sobre os fatos não é concebida como o êxito de 

uma espécie de adivinhação. O juiz não decide interpretando o voo dos pássaros‖ 
244

. 

Nessa toada, um caminho deve ser percorrido: de início, deve-se determinar o grau de 

confirmação de cada hipótese, para depois avaliar se esse grau atingiu o padrão, o standard 

adequado.  

O grande desafio é definir esse standard probatório, que ainda é um elemento obscuro 

na teoria epistemológica da prova: pode ser quantificado? Decorre do ordenamento jurídico? 

Integra a margem de discricionariedade do livre convencimento do juiz nos sistemas de 

persuasão racional? Existe um standard único no processo penal como um todo ou há 

variações a depender do delito apurado e da punição cominada? 

Danilo Knijnik
245

 sustenta a relevância em debater tal problema questionando: 

―existirá um módulo suscetível de utilização pelos operadores jurídicos, para a crítica e o 

controle do mérito de um convencimento judicial, ou esse controle somente será possível 

mediante a renovação ou repetição do processo de convencimento por um juiz diverso?‖ 

Antes de adentrar nessas questões mais complexas, impende ressaltar que o conceito 

de standard probatório está intrinsecamente relacionado à noção de grau de confirmação.  

Marina Gascón Abellán
246

, que considera os standards diretrizes para a valoração 

racional da prova e para a justificação da verdade no processo, define-os como critérios que 

indicam quando se considera suficientemente provada uma hipótese fática, de modo a admiti-

la como verdadeira. O standard é atingido no momento em que o grau de confirmação da 

hipótese atinge o padrão de correção pré-determinado
247

.  

Por sua vez, o grau de confirmação de uma hipótese aumenta ou diminui em função 

dos seguintes elementos: fundamento cognoscente das leis causais que conectam as provas 

com as hipóteses, a solidez epistemológica das provas, o número de passos inferenciais que 

separam as provas das hipóteses, a quantidade de provas e confirmações, pois a variedade de 

provas propicia uma imagem mais completa dos fatos
248

.  
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Tal noção epistemológica de grau de confirmação ou warrant, concebida por Stephen 

Toulmin
249

, integra o cerne da teoria da argumentação, e diz respeito ao nexo estabelecido 

entre uma afirmação, de caráter inicialmente hipotético, e as provas que atestem sua 

veracidade.  

Trata-se de um conceito com aspecto gradativo, pois a hipótese pode restar mais ou 

menos confirmada, a depender da análise dos elementos empíricos disponíveis. E é 

justamente em razão dessa natureza dinâmica do grau de confirmação que se deve ter em 

perspectiva o standard probatório, pois ele somente é atingido e satisfeito se a gradação do 

grau de confirmação desenvolver-se a tal ponto de atingi-lo.  

Nesse sentido, de acordo com Jordi Ferrer Béltran
250

, é o aparato argumentativo 

probabilístico que permite atribuir aos diferentes enunciados graus de confirmação, a fim de 

analisar a suficiência probatória dada a uma hipótese, essencial à compreensão do standard 

probatório. 

Marcelo Guerra
251

, por sua vez, conceitua standard probatório como a ―medida 

mínima de força probatória normativamente imposta para que uma crença seja tida como 

justificada‖, reconhecendo também a natureza gradativa da justificação da verdade. 

Vale ainda destacar a definição de Danilo Knijnik, o qual compreende como ―modelos 

de controle do juízo do fato (ou standards, critérios etc.)‖ como ―enunciações teóricas capazes 

de ensejar o controle da convicção judicial objeto de uma determinada decisão‖ 
252

.  

No processo penal, o standard funciona como se fosse uma linha de chegada em uma 

corrida, o ―lugar‖ a que a hipótese acusatória precisa chegar para sagrar-se ―vencedora‖ da 

disputa. Cada hipótese em contrário que a fragilize se considera como um passo atrás na 

corrida. Assim sendo, a linha de chegada está estática, parada, pelo menos em uma 

determinada situação, e impende aos corredores – hipóteses em disputa – atingirem tal linha 

de chegada. 

Nesse contexto, a avaliação qualitativa da prova, por exemplo, é essencial para aferir 

se foi atingindo o standard necessário a uma condenação. A problematização da prova 

testemunhal, por exemplo, pode influenciar a quantidade de passos que a hipótese acusatória 

pode avançar na corrida, razão pela qual é essencial enfrentar tais noções no presente capítulo, 
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antes de se construir no próximo um modelo geral de aspectos da prova testemunhal a serem 

analisados no bojo de um processo.   

Assim sendo, coaduna-se com o posicionamento de Jordi Ferrer Beltrán
253

, o qual 

preleciona que é preciso definir um padrão, um parâmetro, em que se terá a hipótese como 

provada.  

O autor rejeita a ideia de que esse limiar seja fixado em números, pois não se trata de 

uma probabilidade matemática, que carece de fundamento. Ainda, defende que tal standard 

probatório não é o mesmo em todo tipo de processo. 

 Além disso, sustenta que devem ser estabelecidos diferentes standards de prova, a 

depender do delito praticado e da pena a ele cominada, ideia compartilhada pelo epistemólogo 

norte-americano Larry Laudan
254

, que propõe uma variação do standard a depender da 

severidade da punição, e também para os diferentes momentos processuais, como o 

recebimento da denúncia, decretação de medidas cautelares, e finalmente, a condenação
255

.  

Uma vez compreendido que o standard probatório se assemelha a uma linha de 

chegada, resta saber onde essa linha seria construída e quem seria o responsável por sua 

fixação naquele determinado ponto, porque, para analisar se uma determinada hipótese atingiu 

grau de confirmação compatível com o standard probatório, é fundamental ter ciência do 

quantum que necessita ser percorrido. Marcelo Guerra
256

 aponta a complexidade da questão, 

ao asseverar que ―a fixação de qualquer estândar probatório específico e determinado revela-

se um dos mais graves problemas relacionados à fundamentação das decisões judiciais‖. 

Jordi Ferrer Beltrán
257

 aduz que competiria ao Poder Legislativo a definição de cada 

um desses standards de prova, porque se trata de uma valoração da distribuição de erros que 

se consideram admissíveis, ponderação esta que diz respeito a cada sociedade em específico, 
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por isso a importância de fixação pelo legislador, pois o papel do cientista é, quando muito, 

delinear os contornos do padrão de correção que se entende adequado.  

Portanto, verifica-se que a escolha do local de fixação do standard probatório no 

processo penal, isto é, dos quilômetros a serem percorridos até o sucesso da hipótese 

acusatória, é uma decisão muito mais política que jurídico-epistemológica, pois se relaciona 

aos próprios valores de uma sociedade. 

 Ainda, o sujeito responsável pela escolha não pode ser o juiz, pois o padrão entendido 

por uma sociedade como o necessário para legitimar o poder punitivo do Estado não pode 

depender do alvedrio de cada julgador, sob pena de a própria natureza política do standard 

desnaturar-se.  

Ferrajoli alerta que tal subjetivisimo conduz ao decisionismo processual, de caráter 

inquisitivo, já que ―degrada a verdade processual, de verdade empírica, pública e 

intersubjetivamente controlável, em convencimento intimamente subjetivo, e portanto, 

irrefutável do julgador‖, nas palavras do jurista italiano, torna-se ―confessor, psicanalista ou 

terapeuta social‖, quando desvinculado de critérios rígidos
258

.  

Nos tópicos seguintes, serão avaliados justamente esses aspectos: o quantum do 

standard probatório – o local de fixação da linha de chegada – e sua natureza político-

valorativa, os tipos de standard possíveis e também a necessidade da objetivação de tal 

padrão – quem fixa a linha de chegada naquele determinado ponto –, a fim de livrar-lhe da 

dependência à subjetividade do julgador.  

Ao final deste capítulo, apresenta-se ainda a relação entre a qualidade da prova 

testemunhal e o standard probatório, a fim de avaliar a sua capacidade de colaborar com grau 

de confirmação de uma hipótese, bem como sua influência na corrida até a linha de chegada 

do standard probatório.  

 

 

 

 

2.2.2 O aspecto axiológico do standard de prova no processo penal  

 

Em posfácio escrito em 2006, na obra literária Revolução dos Bichos, de George 

Orwell, publicado em 1945, Christopher Hitchens, ao analisar as lições do livro, conclui que: 
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―o que o romance na verdade nos diz, com seus amenos empréstimos de Swift e Voltaire, é 

que aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança acabarão sem 

uma nem outra. Essa é uma lição que transcende o momento em que foi escrita‖ 
259

.  

A referida noção relaciona-se diretamente ao conceito de standard probatório no 

processo penal, ora em destaque no presente trabalho, mormente porque a sua fixação 

depende de uma escolha político-valorativa, em que se realiza uma ponderação entre o direito 

de liberdade e o interesse da sociedade de sancionar as ofensas aos bem jurídicos tutelados 

pelo Direito Penal.  

Jordi Ferrer Beltrán
260

 compartilha de tal entendimento e assevera que a definição do 

standard se trata de uma decisão política da sociedade, pois quanto mais exigente o padrão 

para a condenação num processo penal, menor a possibilidade de falsas condenações e maior 

a de falsas absolvições. Resta saber até que ponto a sociedade está disposta a admitir 

absolvições errôneas para evitar uma condenação falsa. Por isso, o standard probatório é 

muito mais que uma inferência, comportando um caráter eminentemente valorativo. 

No mesmo sentido, Marina Gascón Abellán
261

 também indica que a construção de um 

standard de prova é uma eleição política ou valorativa, em que se determina qual erro é mais 

suportável: condenações de inocentes ou absolvições de culpados. Portanto, a previsão do 

nível de exigência do standard de prova no processo penal está intrinsecamente relacionada 

ao grau de tolerância da sociedade ao erro judiciário, a depender do direito substancialmente 

envolvido
262

.  

Larry Laudan
263

 aponta três categorias de valores que influenciam a definição do 

standard num sistema de justiça penal, quais sejam, os extra-epistêmicos, os que concernem 

ao núcleo duro da epistemologia jurídica, e os quase-epistêmicos: 

Cada juicio y, más generalmente, cada sistema de justicia penal, está gobernado por 

tres tipos de valores: 1) Muchos de esos valores son extra- epistémicos. Entre estos 

podemos destacar las consideraciones de oportunidad, las relacionadas con los 

derechos de los acusados, los vinculados con la transparencia y el debido proceso, y 

cosas por el estilo. No diré nada aquí en referencia a estos valores en tanto que ellos 

quedan fuera del ámbito de la epistemología jurídica. 2) Un segundo conjunto de 

valores que dirigen los juicios penales y las investigaciones constituyen lo que llamo 

el núcleo duro de la epistemología jurídica. El interés en éste ámbito está en reducir 
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o aminorar la probabilidad de un juicio erróneo (donde por ‗erróneo‘ se entiende 

específicamente ‗falso‘). Los errores principales son la condena de alguien que no 

cometió el delito o la absolución de aquél que sí lo hizo. El núcleo duro de la 

epistemología jurídica se interesa precisamente en como hacer para que éstos errores 

sean tan improbables como permita la evidencia. 3). Hay un tercer conjunto de 

valores, por lo menos tan importante como los otro dos, que son quasi-epistémicos. 

A falta de un mejor término, los llamo el núcleo débil de la epistemología jurídica. 

Aquí, el interés no está em la reducción de los errores sino en su distribución de una 

manera particular. Llamo a estos valores quasi-epistémicos porque, aunque ellos se 

centran (al igual que los valores del núcleo duro) en el control del error, sus motivos 

no derivan de su relación con la verdad ni con la reducción del error sino de una 

decisión política según la cual cierto tipo de errores es peor, menos aceptable, que 

otros. 

 

Em momentos de generalizada sensação social de insegurança pública, pode-se 

fragilizar o standard probatório, de modo a torná-lo menos exigente, o que pode vir a produzir 

mais falsas condenações, aparentemente legitimáveis ante a bandeira de combate à 

criminalidade. Em um ordenamento como o brasileiro, em que não há uma clareza do 

standard de prova
264

, conforme aponta Marcelo Guerra, a variação do standard probatório 

fica muito suscetível aos ventos da política e das sensações momentâneas na sociedade.  

Na sociedade norte-americana, por exemplo, desde o século XVII, construiu-se um 

standard probatório, axiologicamente influenciado pelo adágio de que ―é melhor que dez 

culpados escapem da sanção penal que um inocente sofra” (Better that ten guilty persons 

escape, than that one innocent suffer). Denomina-se o princípio de Blackstone, que revela o 

valor da sociedade norte-americana sobre as intuições acerca do sistema de justiça criminal, 

consoante apregoa Daniel Epps
265

, pois, segundo ele, minimizar condenações equivocadas é 

mais importante que a obtenção de uma precisão em geral.  

Apesar de Blackstone ser o autor mais citado hodiernamente como precursor de tal 

princípio, a diretriz de evitar a punição de inocentes tem raízes bem mais antigas
266

. No Velho 

Testamento da Bíblia
267

, em Gênesis, Abraão pede a Deus que poupe a cidade de Sodoma da 

destruição para que os justos não paguem pelos ímpios: 

22 Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma; porém Abraão 

permaneceu ainda na presença do SENHOR. 23 E, aproximando-se a ele, disse: 

Destruirás o justo com o ímpio?24 Se houver, porventura, cinqüenta justos na 

cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos cinqüenta justos 

que nela se encontram? 25 Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o 
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ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio; longe de ti. Não fará justiça o Juiz de 

toda a terra? 26 Então, disse o SENHOR: Se eu achar em Sodoma cinqüenta justos 

dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. 27 Disse mais Abraão: Eis 

que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. 28 Na hipótese de faltarem 

cinco para cinqüenta justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a 

destruirei se eu achar ali quarenta e cinco. 29 Disse-lhe ainda mais Abraão: E se, 

porventura, houver ali quarenta? Respondeu: Não o farei por amor dos quarenta. 

30 Insistiu: Não se ire o Senhor, falarei ainda: Se houver, porventura, ali trinta? 

Respondeu o SENHOR: Não o farei se eu encontrar ali trinta. 31 Continuou Abraão: 

Eis que me atrevi a falar ao Senhor: Se, porventura, houver ali vinte? Respondeu o 

SENHOR: Não a destruirei por amor dos vinte. 32 Disse ainda Abraão: Não se ire o 

Senhor, se lhe falo somente mais esta vez: Se, porventura, houver ali dez? 

Respondeu o SENHOR: Não a destruirei por amor dos dez. 33 Tendo cessado de 

falar a Abraão, retirou-se o SENHOR; e Abraão voltou para o seu lugar. 

 

Na Antiguidade Clássica, Aristóteles escreveu que ―cada um de nós deveria preferir 

absolver um homem culpado que considerar um inocente como culpado em uma acusação de 

escravidão ou assassinato‖ 
268

. No Direito Romano, também havia regra no mesmo sentido de 

que era melhor absolver um culpado que sentenciar um inocente à morte
269

.  

Posteriormente, os teólogos medievais desenvolveram a doutrina do caminho mais 

seguro, atribuída ao Papa Inocêncio III, segundo a qual ―quando houver dúvidas, deve-se 

escolher o caminho mais seguro‖, que serviu de fundamento para desenvolver o adágio in 

dubio pro reo, conectando-se à ideia de que os juízes necessitariam de ―provas mais claras 

que o sol do meio-dia‖ para determinar a pena de morte a alguém
270

.  

Paralelamente, em 1470, John Fortescue escreveu a obra Laudibus Legum Angliae – 

(Elogio às Leis da Inglaterra)
271

, a fim de instruir Eduardo de Westminster, ao aceder ao trono 

britânico, na qual constava que ―indeed, one would much rather that twenty guilty persons 

should escape the punishment of death, than that one innocent person should be 

condemned,and suffer capitally.‖ (é preferível que vinte culpados escapem da pena de morte 

que um inocente seja submetido à punição capital) 
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Enfim, em meados de 1770, Blackstone formulou o seu adágio, num contexto de 

descrição das diferenças entre standards probatórios no direito civil e no direito penal inglês, 

especificamente ao tratar de provas oriundas de presunção
272

: 

The doctrine of evidence upon pleas of the crown is, in most respects,the same as 

that upon civil actions. There are however a few leading points, wherein, by several 

statutes and resolutions, a difference is made between civil and criminal evidence. . . 

.[A]ll presumptive evidence of felony should be admitted cautiously: for the law 

holds, that it is better that ten guilty persons escape, than that one innocent suffer. 

And sir Matthew Hale in particular . . . lays down two rules, most prudent and 

necessary to be observed: 1. Never to convict a man for stealing the goods of a 

person unknown, merely because he will give no account how he came by them, 

unless an actual felony be proved of such goods: and, 2. Never to convict any person 

of murder or manslaughter, till at least the body be found dead; on account of two 

instances he mentions, where persons were executed for the murder of others, who 

were then alive, but missing  
 

Portanto, a despeito de certas diferenças no sistema de justiça norte-americano da 

época em que Blackstone concebeu o princípio para os dias atuais, como a redução da 

aplicação da pena capital
273

, Daniel Epps
274

 aduz que os erros judiciários que resultam em 

condenações de inocentes continuam a ser considerados moralmente mais perturbadores que 

erros que ensejam a absolvição de culpados, razão pela qual o standard probatório em vigor 

nos Estados Unidos privilegia que tais equívocos mais graves sejam cometidos, ainda que isso 

resulte na maior incidência do número de erros em geral. A condenação de inocentes, 

portanto, produziria custos sociais mais elevados, pois uma pessoa não culpada poderia ter sua 

liberdade ou até mesmo sua vida cerceadas de modo injusto, além do estigma social 

permanente de ser um condenado da justiça criminal
275

.  

A adoção de tal baliza valorativa não está imune a críticas, pois Larry Laudan
276

, por 

exemplo, discorda desse critério, por acreditar que o princípio blackstoniano protege 

demasiadamente os réus em detrimento das vítimas dos delitos em apuração.  
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No entanto, Daniel Epps sugere que a proporção dez por um de Blackstone não pode 

ser levada em consideração de modo literal, já que não há meios de mensurar exatamente a 

proporção entre falsas condenações e falsas absolvições, mas, de toda forma, serve como um 

guia moral para orientar o standard probatório adequado no sistema de justiça criminal, 

dirigido a evitar ao máximo a quantidade de condenação de pessoas inocentes
277

.  

Contudo, muitas vezes, a fração revelada no adágio produz o efeito contrário, já que o 

público em geral tende a pensar que o sistema mostra que muitos culpados costumam escapar 

da punição estatal, enquanto há menor preocupação acerca de falsas condenações, o que tem 

consequências para o sistema como um todo, ainda que essa percepção seja imprecisa
278

.  

D. Michael Risinger, em pesquisa sobre erros judiciários especificamente quanto aos 

casos de estupro seguido de morte, ocorridos entre 1982 e 1989 nos Estados Unidos, em que 

houve condenação à pena de morte e que foram deixados vestígios passíveis de ensejar 

exoneração do condenado pelo advento do exame de DNA, concluiu que cerca de 3,3% das 

condenações foram equivocadas
279

, isto é, a cada 100 condenações à pena capital por estupro 

seguido de morte, 3,3 dos condenados eram inocentes.  

O número pode parecer baixo e tolerável pela sociedade norte-americana. Larry 

Laudan
280

, inclusive, sugere que a taxa de falsas condenações deve levar em consideração 

como denominador a população em geral, e não somente a quantidade de casos submetidos a 

julgamento. Assim sendo, segundo ele, a probabilidade de um americano comum inocente ser 

condenado se aproxima a 0,0003%, percentual de erro baixo, aceitável em qualquer ciência 

que tenha como diretriz o falibilismo humano. O próprio Laudan considera a sua solução a 

esse problema moral delicado como politicamente incorreta
281

.  

Em contrapartida, Florix Bex
282

 até admite que erros podem ocorrer na valoração da 

prova criminal e na decisão sobre os fatos, assim como acontece em outros ramos do 
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conhecimento científico. No entanto, a postura adotada por Bex é distinta da de Laudan, pois, 

apesar de reconhecer a possibilidade de erros, assevera que eles devem ser evitados de todo 

modo, tendo em vista que causam grande impacto na vida de uma pessoa e da sociedade como 

um todo. Erik Lillquist
283

, inclusive, afirma que o interesse da sociedade em geral pela 

redução da possibilidade de erros aumentou com a revelação de equivocadas condenações à 

pena de morte.  

Assim sendo, de acordo com Bex, urge que a teoria da prova venha a facilitar e 

promover um procedimento racional adequado, que tenha como escopo a prevenção de 

injustiças.  Em outras palavras, a definição de um standard probatório seguro e elevado é 

essencial, pois as consequências de um erro judiciário não podem ser mensuradas por meio de 

algoritmos e probabilidades.  

No mesmo sentido, D. Michael Risinger alerta que a repugnância à injustiça 

decorrente de um erro judiciário consistente em falsa condenação se eleva quando o alvo do 

equívoco se trata de alguém próximo no convívio social do indivíduo, seja na família, no 

trabalho, na escola. A injustiça se torna especialmente marcante se supera a fase de 

investigação policial e é chancelada por uma corte, após um devido processo legal, pois, nessa 

hipótese, impõe-se não somente a dor moral, mas também, nas palavras de Risinger, corrói-se 

a confiança no direito e na justiça
284

.  

 

2.2.2.1 A presunção de inocência como vetor axiológico do standard probatório no processo 

penal brasileiro e sua mitigação pela cultura do medo 

 

 

O standard probatório na sociedade brasileira, por sua vez, adota como vetor 

axiológico a presunção de não-culpabilidade como parâmetro constitucional. Contudo, 

conforme se verá adiante, a mera adoção dessa diretriz valorativa não é suficiente nem eficaz 

para evitar a ocorrência de erros judiciários e falsas condenações, em razão da fluidez desse 

conceito e da arraigada cultura autoritária ainda existente na práxis criminal forense pátria.  

Geraldo Prado aduz que ―o marco de referência‖ do processo penal brasileiro foi 

desenvolvido sob a égide de um estado autoritário, por ―interferência direta do pensamento 

                                                                                                                                                                      
Philosophy Library 92, UK, 2011, p. 8 
283

 LILLQUIST, Erik, Absolute Certainty and the Death Penalty (August 23, 2004). Seton Hall Public Law 

Research Paper No. 10. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=581281>. Acesso em: 24 out. 2018, p.1. 
284

 RISINGER, D. Michael, Innocents Convicted: An Empirically Justified Wrongful Conviction Rate. Journal 

of Criminal Law and Criminology, Vol. 97, No. 3, 2007. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=931454>. 

Acesso em: 24 out. 2018, p. 789. 

https://ssrn.com/abstract=931454


105 

  

autoritário dominante na Europa continental do início do século vinte‖, que influenciou a 

edição do Código de Processo Penal de 1941
285

.  

Nesse sentido, ―o autoritarismo expressava-se pela superioridade do coletivo sobre o 

individual, mas o coletivo não equivalia à sociedade civil e sim ao Estado‖ 
286

, em prestígio a 

uma lógica schmittiana unicidade totalizadora
287

.  

Com a promulgação da Constituição de 1988, o efeito imediato foi a releitura do CPP 

à luz do artigo 5º, LVII
288

, segundo o qual ninguém será considerado culpado antes do trânsito 

em julgado da ação penal. De acordo com o jurista Geraldo Prado
289

, ―uma das consequências 

derivadas da posição da presunção de inocência como principio reitor do processo penal, 

portanto, está em fundar a imposição e aplicação da pena em dispositivo probatório‖.  

Desse modo, a presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade, adotado 

como vetor axiológico da Constituição de 1988, possui imediata relação com a definição do 

standard de prova no processo penal brasileiro. Para além da função probatória, Mauricio 

Zanoide
290

, destaca os outros escopos da presunção de inocência: 

A presunção de inocência, assim como todos seus aspectos e desdobramentos, 

incluídos aqui o ―in dubio pro reo‖ e o ―favor rei‖, representa um direito que veio 

atender à igualdade, ao respeito à dignidade da pessoa humana, à liberdade do 

cidadão e ao devido processo penal porquanto: a) torna a relação jurídica entre 

imputado e órgãos persecutórios mais equilibrada (garantia à igualdade), impedindo 

que as manifestações do poder público ultrapassem o necessário para a apuração dos 

fatos; b) impede, de ordinário, que ao imputado seja dado tratamento de condenado, 

antes do reconhecimento definitivo de sua culpa (garantia à dignidade da pessoa); c) 

impõe a necessidade de um processo condizente com todos os padrões 

constitucionais de justiça para que se proceda à verificação e declaração de culpa do 

cidadão (garantia do devido processo legal); d) impõe uma decisão menos 

prejudicial ao imputado sempre que houver dúvida fática ou se possa proceder à 

mais favorável escolha jurídica, como asseveração do prestígio à dignidade da 

pessoa humana em toda e qualquer decisão judicial penal. 

 

No entanto, Zanoide
291

 alerta que é necessário ―dar concretude a um preceito 

constitucional que vem sendo chamado de ―mito‖ e que a população em geral não percebe 
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como algo real e efetivo.‖, principalmente porque a história da humanidade e do direito 

processual penal vem retratando um ―movimento pendular de avanço e retrocesso quanto aos 

direitos fundamentais‖ 
292

.  

Nesse sentido, o referido autor aponta a ausência de constância da garantia do preceito 

da presunção de inocência ao longo dos anos no Brasil e no mundo, o que compromete a sua 

efetividade, e indica que ―se não houver uma mudança racional e funcional de utilização do 

sistema criminal para uma maior eficiência constitucional e de proteção social, tudo tende a se 

repetir por infindáveis vezes‖ 
293

.  

Portanto, a mera positivação do princípio da presunção de inocência pelo Constituinte 

de 1988 não assegura sua observância plena e eficácia social, muito menos que seja 

efetivamente ponderada como elemento do standard probatório, tendo em vista que já fora 

mitigada e afastada em momentos recentes da história constitucional brasileira. Nesse ponto, 

vale realizar uma breve digressão acerca da evolução histórica da presunção de inocência, a 

fim de se demonstrar a volubilidade de tal vetor.  

Conforme se desenvolveu na primeira parte do presente capítulo, no sistema 

processual da Inquisição, na Idade de Média, num contexto da prevalência da suposta busca 

desenfreada pela verdade real, ―não se pode concluir algo diverso da inexistência de qualquer 

sinal de presunção de inocência.‖ 
294

. Existia, na realidade, uma presunção de culpa. Na 

apuração de práticas de heresia, por exemplo, mesmo antes de qualquer verificação 

preliminar, o acusado já era considerado e tratado como herege
295

.  

O escopo da época era utilizar o processo penal como ―instrumento de exercício do 

poder político estatal para imposição de seus desígnios e controle (aparentemente legalizado) 

dos seus adversários (opositores e hereges).‖ 
296

.  
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Para se contrapor a esse sistema, os iluministas, com inspiração na teoria 

contratualista
297

, estimularam a implantação de um novo sistema processual, com várias 

mudanças, dentre elas, a abolição da presunção de culpa e adoção do conceito de presunção 

de inocência, que foi pela primeira vez previsto na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789, no contexto da Revolução Francesa
298

. Segundo  Maurício Zanoide
299

, 

―com a nova base racionalista de que o Estado deve atuar na proteção do indivíduo e na 

concepção fundamental de igualdade entre os indivíduos, o processo deixou de ser uma arma 

política do Estado Autoritário na opressão de seus inimigos‖. 

Contudo, como o movimento de garantias de direitos e a história da própria presunção 

é pendular, em reação ao período iluminista, no contexto juspolítico napoleônico, ocorreu 

uma retomada rumo à presunção de culpa no processo penal
300

.  

Com a promulgação do Código de Processo Penal de 1811 por Napoleão Bonaparte
301

, 

na França, o processo penal voltou a ser ―utilizado como instrumento de exercício do poder 

estatal para que, aquele governo em implantação, por meio da ―força legalizada‖‖ 
302

. Tal 
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mudança foi motivada pelo ―pretexto de uma ―emergência política‖, que se baseava em um 

crescimento da criminalidade interna e no risco de subversões políticas‖ 
303

.   

Nesse contexto, a Escola Positiva, cujo um dos representantes era Enrico Ferri, 

defendia que ―a presunção de inocência não passava da porta da denúncia. Não adentrava à 

segunda fase da persecução penal, o início da ação penal. E, mesmo no âmbito investigativo 

preparatório dessa ação, ela era entendida pelos positivistas com muitos limites‖ 
304

.  

Houve, portanto, um retrocesso na adoção da presunção de inocência como pilar do 

sistema processual penal. Na mesma toada, essa variação se repetiu na história constitucional 

brasileira. Em meio ao Estado Novo de Vargas, por influência da Escola Positiva Italiana
305

, a 

consequência foi a relativização da presunção de inocência no sistema processual penal 

vigente na época, conforme assevera Mauricio Zanoide
306

: 

Dessa forma, muito mais do que afirmar que não há presunção de inocência no 

código de processo penal, elaborado em 1940 e ainda hoje vigente, o que se deve ter 

em mente, devido àquela clara e direta influência positivista italiana, é que o atual 

código rejeita em sua estrutura toda a dimensão juspolítica da presunção de 

inocência. Está forjado estruturalmente com base na concepção de que o que há é 

uma ―presunção de culpa‖ e sempre um ―inimigo‖ a ser perseguido e punido. 

 

Após breve período democrático, novamente, com a tomada do poder pelos militares 

em 1964, novamente voltou a reinar o autoritarismo e violação de garantias processuais em 

nome da salvação dos brasileiros de ―um mal iminente (violência urbana, inimigo de estado, 

ou perigo institucional)‖ 
307

, que posteriormente constituiu importante antecedente juspolítico 

para a positivação da presunção de inocência na Constituição de 1988.  
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Portanto, vê-se que a garantia da presunção de inocência no sistema pátrio, além de 

relativamente recente, não é linear. Somada a essa inconstância, a vagueza de tal vetor 

também representa outro óbice.  

De todo modo, vale ressaltar que a presunção de inocência, conforme disserta 

Mauricio Zanoide, deve ser compreendida em um duplo aspecto, como norma probatória – 

“abrange campo específico daquela norma constitucional e voltado à determinação: de quem 

deve provar; por meio de que tipo de prova; e, por fim, o que deve ser provado‖ 
308

 – e 

também como norma de juízo – ―dirige-se à análise do material probatório já produzido, seja 

identificando a sua suficiência para afastar a presunção de inocência e, portanto, condenar o 

imputado, seja para escolher a norma jurídica mais apropriada à situação concreta‖ 
309

.  

Nessa senda, a consequência prática mais imediata da concepção da presunção de 

inocência como norma probatória é a definição do conceito de ônus da prova, que, no 

processo penal, é atribuído à acusação, a quem incumbe provar a culpabilidade do processado, 

em vez de este ter a obrigação de demonstrar sua inocência para ser absolvido. Larry Laudan 

conceitua ônus da prova como ―the obligation of one party to persuade the trier of fact that 

the evidence presented by that party proves, to the level specified by the SoP, a hypothesis of 

interest‖
310

. 

 Logo, ―não importa que o juiz da causa esteja, por qualquer razão, convicto da culpa 

do acusado; tal ―certeza‖ não legitima eventual condenação se ele não conseguir indicar as 

provas lícitas e incriminadoras constantes dos autos‖, conforme aduz Maurício Zanoide
311

.  

Nessa linha, enquanto a presunção de inocência como norma probatória apresenta um 

caráter objetivo
312

, a acepção de norma de juízo é subjetiva, pois envolve a análise do 
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conceito de suficiência da prova produzida para se determinar a condenação do acusado. Nas 

palavras de Mauricio Zanoide, essa norma de juízo ―pode ser sintetizada em uma única ideia: 

suficiência. Suficiência do material probatório incriminador para se decidir de modo 

desfavorável ao imputado‖ 
313

.  

O desafio é justamente definir o conceito de suficiência, de modo a evitar o 

subjetivismo da decisão judicial e o casuísmo do standard probatório, pois a mera previsão da 

presunção de inocência no ordenamento não é o bastante para minimizar decisões judiciais 

arbitrárias.  

De acordo com Jordi Ferrer Beltrán
314

, a concepção desse standard, então, deve 

independer de crenças ou dúvidas do sujeito julgados dos fatos, bem como sua formulação do 

deve ser precisa a fim de possibilitar um controle intersubjetivo, pois, segundo Danilo 

Knijnik
315

, ―embora livre o convencimento, este não pode ser arbitrário, pois fica 

condicionado às alegações das partes e às provas dos autos‖. 

Portanto, ainda que a Constituição de 1988 tenha mitigado a tradição autoritária 

introduzida pelo CPP de 1988, o standard probatório brasileiro ainda é obscuro e relegado ao 

subjetivismo dos julgadores, sem uma via procedimental previamente delineada a seguir. O 

conceito de presunção de inocência é bastante vago e impreciso e não consegue proteger a 

higidez de um standard rígido, dirigido a dificultar ao máximo falsas condenações.  

Assim sendo, sem uma decisão político-valorativa firme e consolidada, o standard 

probatório processo penal brasileiro se torna vulnerável antes os ventos valorativos da cultura 

do medo e de momentos de recrudescimento das leis penais, que, flexibilizam o padrão de 

correção de uma decisão judicial que legitima o poder punitivo estatal em nome do combate a 

um inimigo comum, resquício da tradição autoritária, presente no DNA do processo penal 

pátrio.  
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Em momentos sociais de identificação com a política criminológica da ―Lei e Ordem‖, 

por exemplo, o standard é suscetível de fragilização em nome da prevenção de delitos
316

 em 

detrimento da possibilidade de falsas condenações
317

: 

A política criminal baseada no pensamento da ―Lei e Ordem‖ propõe, em grande 

parte, uma utilização do sistema criminal (direito penal e processual penal) como 

forma de manutenção da ―ordem‖. Na sua lógica, precisa-se de um sistema 

extremamente repressivo para manter a ―ordem‖; a lei penal lato sensu (penal, 

processual penal e normas constitucionais autorizadoras de criminalização) tem na 

prevenção geral a sua maior função; acredita-se que o receio que a comunidade tem 

do sistema criminal fará com que ela cumpra a ―ordem‖ definida como a correta. 

Como se percebe, o sistema criminal é utilizado para se prevenir crimes, e não, 

como deveria ser, apenas atuar na apuração e julgamento de eventuais crimes. Para 

essa lógica, a referida lei penal passa a desempenhar um papel simbólico, 

desconsiderando a sua natureza subsidiária (ultima ratio). No âmbito processual 

penal, essa corrente criminológica transforma o processo em ―pena‖. Para isso, 

utiliza todos os meios de antecipação de pena, eliminando ou flexibilizando todos os 

requisitos e pressupostos exigidos para determinação de medidas  restritivas, sejam 

elas de caráter coativo, sejam elas de caráter investigativo. A persecução penal, no 

pensamento da ―Lei e Ordem‖, não encontra limites (constitucionais ou 

infraconstitucionais). O problema dessa forma funcionalista de compreender o 

sistema criminal é que a cada novo instante de crise (social, política, econômica) ele 

precisa de novos recrudescimentos, em uma espiral sem fim que, em pouco tempo, 

elimina todo o capítulo de direitos fundamentais voltados às garantias penais e 

processuais penais. Necessário destacar, ainda, que muitas das ―crises‖ são 

provocadas exatamente por esse simbolismo e pelo fato dele gerar uma crescente 
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criminalização de novas condutas, o que não é acompanhado por um proporcional 

aumento na estrutura persecutória ou judiciária. A criminalização desnecessária é o 

maior fator de aumento da ineficiência punitiva. Ocorre, porém, que é exatamente 

nesta ―ineficiência‖ que a ―Lei e Ordem‖ vai buscar novos argumentos para voltar a 

propor mais recrudescimento e menos garantias.  

 

Portanto, não se pode analisar o standard probatório no Brasil sem levar em 

consideração a variável da cultura do medo, que, de acordo com Débora Regina Pastana
318

, 

―reflete a crença de que vivemos em um momento particularmente perigoso devido ao 

aumento da criminalidade violenta‖, o que enseja a adoção de práticas autoritárias, 

estabelecidas a partir de interesses políticos-valorativos, ―difundidos como capazes de 

solucionar o problema‖. 

Assim, os efeitos dessa flexibilização podem atingir não somente o standard e o 

recrudescimento das leis penais, mas também as próprias garantias processuais constitucionais 

e também a redução de um controle epistêmico racional sobre a produção de prova, o que 

pode ensejar o uso indiscriminado da prova testemunhal, por exemplo, sem a aferição de sua 

credibilidade e confiabilidade, em nome da necessidade maior de produção de condenação e 

do objetivo de pacificação social.  

Logo, não se pode analisar o standard probatório e a capacidade do grau de 

confirmação da prova testemunhal sem ponderar o elemento da cultura do medo, pois, a 

despeito de não haver uma causalidade linear entre a criminalidade e a sensação social de 

insegurança pública, Débora Regina Pastana
319

 destaca que tal cultura desenvolvida em torno 

na criminalidade ―provoca um generalizado desejo de punição, uma intensa busca de 

repressão e uma obsessão por segurança. A lei passa a ser a ―tábua de salvação‖ da sociedade 

e, quanto maior for a sua dureza, mais satisfeita ela estará‖. 

A autora relaciona a cultura do medo à edição de leis penais mais severas, mas pode se 

estender tal raciocínio também ao standard probatório, em que se relativiza a possibilidade de 

condenação de inocentes em prol do bem maior de produção de maior sensação de segurança 

pública.  

No mesmo sentido, Antonio García-Pablos de Molina corrobora que o medo do delito, 

generalizado na sociedade, potencializado pela mídia e ―tornado rentável pelos políticos‖, 
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possui sérias consequências no âmbito da política criminal, vez que contribui para o 

surgimento do modelo penal da insegurança, que, segundo ele, é ―perverso e regressivo‖ 
320

.  

Quanto menos delineado, portanto, estiver o padrão probatório, mais suscetível aos 

sabores do momento, quanto mais ―forte‖ o inimigo, menor o padrão probatório exigível para 

legitimar uma condenação, o que se entende incorreto, pois, em uma sociedade garantista
321

, 

segundo Jordi Ferrer Beltrán, a prevenção do erro judiciário deve ser atemporal.  

Assim, a busca pela redução da criminalidade e da violência urbana, que é um 

interesse legítimo da sociedade, não pode se sobrepor a uma política criminal de minimização 

dos erros judiciários, afinal, são problemas que não se resolvem com o encarceramento de 

inocentes. Nesse ponto, vale recordar a lição do livro de George Orwell com a qual se iniciou 

este tópico, que considera ilusório o objetivo daqueles que trocam a liberdade em prol de 

promessas de segurança.  

Nesse contexto, a ausência de racionalização na análise da prova testemunhal 

corrobora para um cenário de arbitrariedade, em virtude volubilidade desse meio de prova, 

manipulável e subjetivo.  

 Consequentemente, por sua natureza também político-valorativa, o standard 

probatório é influenciado por esse movimento. O grande desafio, portanto, é fixá-lo em um 

ponto, de modo a evitar a incidência de violação injusta e injustificada ao direito de liberdade 

de indivíduos inocentes, erroneamente condenados, até porque, nesse caso, os verdadeiros 

resposáveis pelo delito restariam impunes, e nem mesmo a alegada finalidade de ―maior 

segurança‖ seria atingida. 

Assim sendo, reconhecida a natureza eminentemente axiológica do standard de prova, 

faz-se necessário estudar o modo como ele deve ser fixado, admitindo-se, desde já, que o 

caminho é a tentativa de objetivização e racionalização do standard para evitar que o padrão 

de suficiência para se produzir uma condenação criminal dependa exclusivamente da mente 

de cada julgador.   
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2.2.3 A necessidade de objetivação do standard probatório 
 

 

Com as lições desenvolvidas até esse ponto do presente capítulo, pode-se concluir que 

a definição de um standard probatório preciso e objetivo é indispensável, mesmo num sistema 

em que se concede ao magistrado uma maior liberdade no ato de decidir – isso comparando-se 

ao regime de prova tarifada
322

- pois, de acordo com Taruffo
323

, o princípio do livre 

convencimento motivado não deve ser pretexto para afastar a necessidade de o padrão da 

decisão ser regida por critérios de racionalidade.  

Danilo Knijnik 
324

 aduz que tal liberdade diz respeito à livre apreciação da prova pelo 

juiz, que, todavia, é condicionada à análise ―dos fatos estabelecidos, das provas colhidas, das 

regras científicas, regras jurídicas, regras da lógica, regras da experiência‖.  

Assim sendo, ―deveriam necessariamente existir ―standards jurídicos‖ ou 

―instrumentos‖ capazes de evitar que a discricionariedade judicial, agudizada neste delicado 

setor da experiência processual, se viesse a traduzir em arbítrio‖ 
325

. 

Daí, pode-se concluir que deixar a definição do standard ao alvedrio de cada juiz é 

uma contradição em termos, pois o padrão de correção pressupõe uma intersubjetividade na 

sua previsão, a fim de não se confundir com a própria crença do julgador, variável a cada caso 

concreto. O standard de prova do sistema de íntima convicção, por exemplo, sequer pode ser 

assim denominado, de acordo com Marina Gascón Abellán
326

, pois o conceito de standard 

pressupõe a possibilidade de controle, em que se possibilite a avalição do grau de confirmação 

alcançado por cada hipótese à luz das provas.  
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Na mesma linha, Larry Laudan
327

 afirma que um standard intrinsicamente subjetivo 

não oferece proteção alguma contra os riscos de decisões arbitrárias, pois obviamente não se 

pode esperar uniformidade na justiça se cada magistrado utiliza seus próprios critérios, razão 

pela qual o epistemólogo norte-americano propõe que os critérios de suficiência e justificação 

probatória independam dos caprichos de cada julgador sobre a culpabilidade do acusado, e 

que sejam exigentes para que não condenem alguém sem uma prova robusta e sólida. 

Desse modo, para Jordi Ferrer Beltrán
328

, há de se estabelecer um standard de prova 

que independa da mera subjetividade do juiz. No entanto, ressalta-se que até para se analisar o 

critério objetivo de suficiência de provas não se pode ignorar que há entendimento pessoal do 

julgador e suas pré-compreensões, pois a decisão perpassa por seu crivo. Deve ser fixado um 

critério racional, mas sem perder de vista que é impossível excluir qualquer subjetividade do 

julgador, mas se pode moderá-la e controlá-la. Em virtude disso, não se pode excluir por 

completo o conceito de crença.  

A solução, segundo Marina Gascón Abellán
 329

, é a busca por critérios intersubjetivos 

para reconstruir a justificação da decisão probatória, estando os standards situados nesse 

âmbito da justificação, de sua relação inferencial entre enunciados de fatos e de provas. 

 

2.2.4 Critérios objetivos de aferição do standard probatório: probabilidade baynesiana x 

probabilidade baconiana 

 

Uma vez firmado o entendimento de que a definição do critério de justificação da 

verdade necessita ser racional e intersubjetiva, faz-se indispensável expor que os standards 

probatórios podem ser estabelecidos a partir de duas perspectivas distintas, quais sejam, a 

baseada em instrumentos matemáticos e os lastreados em esquemas de confirmação, segundo 

Marina Gascón Abellán.
330

.  

A primeira fundamenta-se, mormente, no teorema de Bayes, segundo o qual é possível 

estabelecer uma frequência estatística para a ocorrência de um determinado fato. Há uma 
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indicação numérica do grau de confirmação e o standard de prova a ser atingido. Sobre a 

corrente bayesiana, o epistemólogo Larry Laudan
331

 assevera que:  

El otro discurso acerca del EdP tiende a ocurrir entre juristas académicos –

anglosajones y continentales– cuya preferencia decidida es hablar de los EdP como 

si fueran (bayesianas) probabilidades posteriores. En este segundo caso, la idea es 

que el EdP establece un umbral de probabilidad (generalmente entre el 90% y el 

95%) que debe lograrse antes de que el juzgador de los hechos esté justificado en 

condenar al acusado. 

 

Deltan Dallagnol
332

, por sua vez, ao explicar o modo de definição do standard 

probatório pelo modelo baynesiano, destaca que é indispensável a atribuição de um número 

para cada hipótese fática existente no processo, como uma espécie de percentual para cada 

grau de confiança (por exemplo, o enunciado da parte é 70% provável).  

Por outro lado, em cada espécie de processo, deve haver a prévia definição do número 

do grau de confirmação necessário, isto é, o standard probatório, para se considerar a hipótese 

como provada. O próprio autor faz uma crítica a esse modelo por não oferecer uma 

ferramenta de ―tradução de crença em números‖ 
333

. Por isso, esse modelo não é o mais 

adequado por sua dificuldade em quantificar a valoração racional da prova.  

 Em contrapartida, a probabilidade lógica ou indutiva procura definir o standard a 

partir de esquemas de confirmação, em que o elemento a ser aferido é medido em grau de 

corroboração a respeito de uma hipótese. A desvantagem desse modelo é que não se conta 

com a segurança e pretensa objetividade do critério numérico da probabilidade estatística.  

Sob essa perspectiva da probabilidade lógica, desenvolveu-se na Espanha a teoria da 

mínima atividade probatória, a qual propõe um controle lógico do standard no processo 

penal, que, segundo Danilo Knijnik
334

, é fundado em dois aspectos: a eliminação de 

convicção judicial lastrada em ―suspeitas, pressentimentos, intuições, convicções pessoais do 

julgador, conjecturas, crenças ou impressões‖ e a ―prova que elimine a existência de dúvidas 

racionais, obviamente não segundo um critério quantitativo, mas sob a ótica qualitativa.‖.  
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Marina Gascón Abellán
335

 aduz, porém, que esse sistema também enfrenta 

dificuldades, pois o grau de confirmação das hipóteses não é de fácil aferição e comparação 

na probabilidade lógica. 

Nesse contexto, Taruffo
336

 defende que, segundo a concepção racionalista de prova, o 

standard não pode ser estabelecido em números, não é quantificável. Ao contrário, deve 

seguir a linha da probabilidade lógica ou baconiana, em que o grau de confirmação advém de 

relações inferenciais, aferidas a partir da quantidade, qualidade, grau de credibilidade e 

coerência das provas disponíveis, ideia com a qual se concorda e que será mais bem 

desenvolvida no próximo tópico deste capítulo.  

Em outro viés, para além da variedade de standard a depender da teoria probabilística 

adotada como plano de fundo, vale ainda salientar que o padrão de correção da decisão pode 

diferenciar-se a depender da natureza do processo – civil ou penal – e da tradição jurídica – 

romano-germânica ou anglo-saxã.  

Segundo narra Taruffo
337

, a regra no processo civil norte-americano, por exemplo, é a 

do preponderance of evidence, em que ―o juiz deve escolher a hipótese fática com suporte 

relativamente maior em relação a todas as outras hipóteses‖. Veja-se que nesse tipo de padrão 

não se exige que as demais afirmações sejam descartadas, mas tão somente menos 

demonstradas que a eleita, o que não se admite no processo penal norte-americano, pois é 

preciso que as demais sejam, de fato, descartadas, por sua falsidade, sem que deixem dúvidas 

razoáveis, já que o standard para legitimar uma condenação é a prova da culpabilidade 

beyond any reasonable doubt, isto é, para além de uma dúvida razoável, um termo incerto e 

aberto, que não resolve o problema da falta de objetividade do padrão de correção probatório. 

Em suma, pelo modelo de Blackstone, é melhor a absolvição de vinte culpados do que a 

condenação de um inocente. 

No entanto, Jordi Ferrer Beltrán
338

 alerta que essa divisão não é estanque e se mostra 

insuficiente, tendo em vista que, enquanto o direito penal, em certas situações, pode não 

comprometer a liberdade do acusado, mas tão somente seu patrimônio – no caso das penas 

pecuniárias –, o processo civil pode envolver a limitação de direitos dos indivíduos para 
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muito além do mero termômetro patrimonial, com a interdição e retirada da capacidade civil 

de uma pessoa, e lides que impactem coletivamente no meio ambiente.  

Nesses termos, de acordo com Taruffo
339

, no processo civil norte-americano, em 

algumas situações, a depender do direito material envolvido, exige-se um standard probatório 

mais elevado, que consiste no clear and convincing evidence.  

 

2.2.5 A proposta de standard probatório de acordo com o modelo de probabilidade 

baconiana 

 

 

Após a exposição da necessidade de objetivação do modelo de standard probatório e 

da adoção da probabilidade lógica ou baconiana como fundamento primordial, o presente 

tópico propõe-se a apresentar o modelo que se considera mais adequado para definição do 

standard no processo penal.  

A justificativa para a escolha dos esquemas de confirmação em detrimento da 

probabilidade estatística, para além de outras razões, é a de que esse módulo contempla a 

qualidade da prova como variável essencial na definição do grau de corroboração de uma 

hipótese, tendo em vista que esta pesquisa se propõe justamente a problematizar e 

regulamentar, na medida do possível, o uso da prova testemunhal no processo penal.  

Inicialmente, vale ressalvar que este não é o modelo expressamente adotado pelo 

legislador brasileiro, pois da mera previsão constitucional de presunção de não-culpabilidade 

não se pode extrair tal conclusão. Trata-se de uma proposta doutrinária, que necessita de 

positivação para impor sua observância, o que não impede a utilização desse modelo por 

magistrados a ele alinhados e também pelas partes, em prol de um compromisso com a 

prevenção de erros judiciários, especialmente quanto àqueles relativos à condenação de 

inocentes.  

Nesse sentido, firmada a premissa de que a probabilidade lógica pressupõe a análise 

das possíveis hipóteses postas em baila no processo, preferencialmente sob uma perspectiva 

valorativa do modelo híbrido de combinação de histórias e argumentos, à luz do contraditório, 

impende apresentar a proposta do jurista espanhol Jordi Ferrer Beltrán, que, a despeito de não 

ser destituída de críticas e problemas, conforme se exibirá adiante, tem o mérito de oferecer 

uma solução objetiva, que visa a definir a suficiência necessária para se legitimar uma 

condenação criminal.  
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De acordo com o citado autor
340

, uma hipótese de culpabilidade deve ser considerada 

provada desde que atendidas as seguintes condições: a) deve ser capaz de explicar os dados 

disponíveis, de forma coerente, bem como a previsão de novos dados que a hipótese permita 

formular devem ter sido confirmados; b) devem ter sido refutadas todas as demais hipóteses 

plausíveis explicativas dos mesmo dados que sejam compatíveis com a inocência do acusado, 

excluídas aqueles incoerentes ou incompatíveis com o conhecimento de mundo.  

Em relação ao primeiro requisito do standard proposto, observa-se a necessidade de 

utilização do modelo híbrido, isto é, atomista-holista, no momento da valoração da hipótese 

acusatória, tendo em vista que, para Ferrer Beltran, são relevantes para que a hipótese 

acusatória prepondere sobre as outras não somente a compatibilidade com os autos, mas 

também a coerência-consistência, a coerência-plausibilidade e a coerência-completude
341

.  

Por sua vez, o segundo elemento do modelo de constatação acima apresentado é mais 

problemático. Todavia, faz-se necessário inicialmente explicitar suas virtudes. Assim, o 

mérito da inserção da refutabilidade de hipóteses contrárias que conduziriam à absolvição do 

acusado é a garantia de um contraditório, de fato, efetivo, que transpassa o mero aspecto 

formal de fornecer às partes a oportunidade de produzirem suas alegações e provas, pois exige 

do julgador uma apreciação dessas alternativas, ainda que seja para rechaçá-las, o que 

fortalece sobremaneira a dialeticidade do processo penal.  

Logo, pode-se concluir que o papel do direito de defesa ganha contornos de muita 

relevância, pois um aparato defensivo frágil, na situação em que há uma contraposição do réu 

à hipótese acusatória, prejudica a análise pelo magistrado do preenchimento desse segundo 

requisito.  

Marina Gascón Abellán
342

 explica que, nesse tipo de standard, para se admitir a 

responsabilização criminal de alguém, se exige que a hipótese acusatória não tenha sido 

refutada. Uma vez rechaçada de modo plausível, não se atinge o standard de prova que 

autoriza a condenação. Trata-se de um aspecto objetivo desse modelo, que requer do julgador 

algo além do que a mera exposição de sua subjetividade na apreciação do caso, dificultando 

decisões arbitrárias e tendenciosas, pois se exige fundamentação, que possibilita o controle 

posterior da valoração da prova e da decisão judicial, e, ainda que o julgador incorra no erro 

da subjetivização do padrão de correção da decisão, facilita-se a apreciação do recurso 

acusatório ou defensivo, já que existem parâmetros objetivos a serem observados.  
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Nesse ponto, impende frisar que Danilo Knijnik
343

 aduz que inarredavelmente a 

problemática da definição do standard recai sobre a fundamentação, ―sobre uma manifestação 

lingüística ou simplesmente um discurso (jurídico)‖.  

Ressalta que ―qualquer análise que se empreenda, seja pela idéia da arbitrariedade, 

pela mínima atividade probatória, pelos standards da preponderância ou da eliminação da 

dúvida razoável etc. pode ser reconduzida, na verdade, a uma perspectiva lingüística‖ 
344

.  

Taruffo
345

, ao descrever o processo decisório, assevera que a exposição de narrativas 

contrárias é um elemento essencial da decisão judicial, na medida em que: 

 formulada a primeira narrativa dos fatos da causa, após, seguem outras narrativas, 

modificações, ajustes, hipóteses e hipóteses contrárias, confirmações de 

demonstrações de falsidade, em que um fluxo que tem fim somente com a 

construção da narrativa que o juiz utiliza como fundamento da decisão judicial.  

 

Portanto, para o processualista italiano, as hipóteses contrárias devem ser consideradas 

para se atingir o padrão de correção da decisão.  

Pode-se afirmar, então, que o standard probatório adequado é aquele que considera 

como suficiente uma determinada hipótese em detrimento de outras, que foram corretamente 

analisadas e descartadas. Definir o standard nesses modelos, em que há uma maior exigência 

do ônus argumentativo da acusação e do ônus de fundamentação do julgador, não conduz à 

fragilização o interesse da sociedade de apurar e punir os delitos cometidos contra os bens 

jurídicas tuteláveis pelo Direito Penal, mas tão somente eleva o grau de legitimação da 

incidência do ius puniendi estatal.  

Desse modo, para atingir nível de suficiência adequado, isto é, para buscar a linha de 

chegada necessária à condenação, a hipótese acusatória deve atender não somente aos 

critérios de compatibilidade com as provas e coerência – primeiro requisito -, mas também 

deve preponderar sobre as hipóteses alternativas que conduziriam à absolvição do réu. Nos 

termos postos por Taruffo
346

, ―é necessário que a afirmação que se configura como hipótese 

conclusiva da inferência não tenha sido excluída, provada falsa ou contrariada por hipóteses 

alternativas relativas ao mesmo fato‖.  
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De acordo com Jordi Ferrer Beltrán
347

, esse modelo de standard é mais preciso do que 

o beyond any reasonable doubt do sistema norte-americano, pois possui a vantagem de não 

recorrer ao conceito de certeza, reconhecendo a possibilidade de uma hipótese provada 

suscitar dúvidas no julgador, sempre que não sejam razoáveis, isto é, dúvidas meramente 

plantadas pela defesa, sem lastro probatório ou sem coerência não devem impedir a 

prosperidade da tese acusatória.  

Um raro exemplo de adoção desse parâmetro na jurisprudência brasileira é encontrado 

em trecho de precedente do Tribunal Superior Eleitoral acerca do crime da captação ilícita de 

sufrágio, de relatoria do Ministro Henrique Neves, no bojo do qual consta que para que a 

prova testemunhal seja suficiente para fundamentar decisão condenatória, ―é necessário que 

ela seja corroborada por outros elementos de prova –testemunhais ou documentais – que 

afastem qualquer dúvida razoável sobre a caracterização da captação ilícita de sufrágio‖ 
348

.  

O problema que emerge é a ausência, mesmo no modelo de Beltrán, de um critério de 

aferição da razoabilidade da dúvida
349

.  

Larry Laudan também discorre sobre a necessidade de definição do nível de 

aceitabilidade de uma dúvida, pois, segundo ele, sempre haverá dúvidas residuais, cenário no 

qual seria impossível que ocorresse a condenação de alguém 
350

. 

 Com base nesse fundamento, sustenta que é essencial estabelecer até que ponto o 

acusado possui o benefício da dúvida, isto é, não é qualquer situação duvidosa que afasta a 

hipótese acusatória
351

.  

Na tentativa de solucionar tal questão, Guedes
352

 frisa que a dúvida razoável se trata 

da ―possível aceitabilidade da tese oposta à condenação, a partir de argumentos ou elementos 
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probatórios que possam concretamente afastar a tese condenatória, ainda que com um grau de 

confirmação inferior àquele obtido para esta última‖.  

No mesmo sentido, Danilo Knijnik
353

, a despeito de criticar a vagueza do critério de 

razoabilidade da dúvida dessa corrente, também reconhece que esse modelo de standard 

proposto por Ferrer Beltrán, expoente da doutrina espanhola da mínima atividade probatória, 

representa um avanço na objetivação do padrão de correção das decisões judiciais em matéria 

penal.  

Realiza nesse sentido um complemento à teoria, ao aduzir que ―dever-se-á, 

primeiramente, verificar se a convicção foi atingida, para, logo após, examinar os elementos 

que dela afastam, ou seja, as dúvidas‖ 
354

. O ideal é que a preponderância da hipótese 

acusatória apresente alto grau de verossimilhança para propiciar que as dúvidas subjetivas do 

magistrado sejam afastadas.  

Assim sendo, consoante o referido jurista, ―o juiz somente não estará convencido 

quando se veja frente a dúvidas concretas (reais, positivas) e não possa superá-las. Se, apesar 

disso, sentencia, a sua sentença será viciosa‖ 
355

.  

Portanto, feitas tais considerações, pode-se adicionar ao segundo elemento do 

standard ofertado por Ferrer Beltrán o seguinte complemento: devem ser sido refutadas todas 

as demais hipóteses plausíveis explicativas dos mesmos dados que sejam compatíveis com a 

inocência do acusado, excluídas aqueles incoerentes ou incompatíveis com o conhecimento de 

mundo e também aquelas que geram dúvidas não razoáveis, entendidas como as subjetivas, 

sem lastro concreto.  

Nessa toada, por fim, partindo da premissa de que o modelo da probabilidade 

baconiana de standard probatório e de aferição dos graus de confirmação das hipóteses em 

disputa tem como uma das variáveis a qualidade da prova produzida, pode-se concluir que o 

nível de credibilidade e confiabilidade da informação obtida a partir da prova testemunhal 

influenciará a análise do padrão de suficiência probatória da hipótese.  
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Em outras palavras, uma avaliação crítica da prova testemunhal num determinado caso 

concreto é fundamental tanto para se confirmar ou se rechaçar a tese acusatória, mas também 

para se analisar a viabilidade das hipóteses defensivas, permitindo que sejam afastadas ou 

evocadas dúvidas razoáveis sobre o fato a ser decidido, o que será objeto do tópico a seguir.  

 

2.2.6 A relação entre standard probatório e prova testemunhal  

 

 

Firmada a ideia de que a qualidade da prova é determinante no standard probatório 

definido pela probabilidade lógica, relevante se faz analisar modos de controle da prova 

testemunhal quando utilizado para formar o grau de confirmação de cada hipótese em disputa. 

Em verdade, não há um standard probatório exclusivo para hipóteses provadas através de 

testemunhos, mas a qualidade do depoimento ou a existência de falhas pode elevar ou reduzir 

a capacidade do grau de confirmação de uma hipótese. De fato, o standard probatório não 

deve variar a depender do meio probatório, mas o desafio é analisar se a prova testemunhal é 

capaz de atender a tal nível de exigência.  

Assim sendo, tão ou mais importante do que discutir qual seria o standard probatório 

correto é estabelecer parâmetros objetivos para aferir se uma determinada prova pode 

contribuir na corrida para se atingir o padrão de suficiência probatório que legitime a 

incidência do poder punitivo estatal.  Nesse contexto, para Taruffo
356

, ―quanto mais 

aprofundada a análise crítica das noções que o juiz emprega, mais confiáveis são as 

inferências probatórias que levam à confirmação das hipóteses sobre os fatos‖.  

De acordo com Jordi Ferrer Beltrán
357

, nos sistemas de commom law, as regras sobre 

admissão e conformação dos meios probatórios são mais abundantes – limitação probatória, 

procedimento de seleção dos jurados, instrução aos jurados –, sob a égide dos quais é 

realizado um controle anterior da prova, a fim de se excluir antecipadamente elementos 

probatórios pouco confiáveis que podem conduzir a uma decisão imprecisa ou errônea sobre 

os fatos. Por sua vez, nos sistema de civil law, esse controle ocorre a posteriori por meio da 

motivação da decisão judicial.  

No sistema jurídico pátrio, conforme amplamente explicitado nos capítulos anteriores, 

faltam parâmetros de problematização da prova testemunhal, pois as informações prestadas 
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costumam ser utilizadas ou ignoradas com automatismo, seja na fase de admissão da prova, 

seja na fase de fundamentação da decisão judicial.  

Não se pode olvidar que tal padrão de crença automática na testemunha remonta à 

época medieval, segundo Larry Laudan
358

, o qual assevera que o standard de prova 

dominante no direito romano-germânico da Alta Idade Média tinha por fórmula para 

assegurar a convicção dos julgadores penais a utilização de testemunhos oculares e 

confissões.  

O propósito deste trabalho é justamente superar a carência doutrinária do tema e tentar 

instituir parâmetros mínimos de manejo desse meio probatório.  

Assim sendo, nesse ponto, antes de se aprofundar em uma análise interdisciplinar da 

prova testemunhal e na sua limitação cognitiva, objeto do próximo capítulo, impende frisar os 

níveis de narrativa e sua correlação com a confirmação por meio das provas disponíveis de 

Michele Taruffo, a fim de melhor compreender qual é o exato papel da prova testemunhal 

nesse plano e se ele serve para justificar uma crença racional do julgador, e se serve, quais 

seriam os critérios.  

Nessa linha, Taruffo
359

 assevera que as narrativas do juiz são conjuntos ordenados de 

enunciados que descrevem as modalidades e as circunstâncias relativas aos fatos que 

originaram a controvérsia, classificados do seguinte modo, em quatro níveis distintos: 

Nível 1: Enunciados sobre fatos principais, que são as circunstâncias realmente 

relevantes para a decisão, excluídos os detalhes insignificantes. 

Nível 2: Enunciados sobre fatos secundários, que são aqueles a partir dos quais se 

fazem inferências sobre a veracidade ou a falsidade dos enunciados pertinentes aos 

fatos principais.  

Nível 3: Enunciados sobre provas produzidas, como as declarações de testemunhas e 

informações documentais. 

Nível 4: ―Circunstâncias a partir das quais se podem fazer inferências sobre a 

credibilidade e confiabilidade dos enunciados do terceiro nível. 

 

Porém, é importante ressaltar que a construção da narrativa pelo juiz tem cunho 

inferencial. Portanto, é necessária a inserção de um novo elemento: a confirmação ou 

warrant
360

, que diz respeito à ―conexão que se instaura entre uma afirmação, que tem 

inicialmente caráter hipotético, e as provas que confirmam sua veracidade‖. Trata-se de um 
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―conceito de grau: uma afirmação pode resultar mais ou menos confirmada em função das 

provas que a essa se refiram em certo momento‖ 
361

.  

Portanto, a conclusão a que se chega é que o valor atribuído a conclusões derivadas de 

inferência probatória depende diretamente ―do valor cognoscitivo das noções adotadas como 

critério para sua formulação‖ 
362

, isto é, sob a perspectiva da prova testemunhal, do grau de 

credibilidade e confiabilidade atribuído ao depoimento, por exemplo, influenciam diretamente 

na confirmação ou não da hipótese narrativa levada em consideração na decisão judicial.  

Assim, em um primeiro momento, quando se trata de prova testemunhal, o grau de 

confirmação dos fatos principais em nível 1 está estreitamente relacionado simultaneamente 

aos níveis 3 e 4, de modo inevitável, pois a garantia do enunciado sobre uma hipótese 

proveniente de uma testemunha não pode ser desatrelada do seu grau de credibilidade.  

Isso porque é imprescindível levar em consideração que a dita prova obtida a partir do 

testemunho de um sujeito aparentemente alheio e desinteressado no processo perpassa pela 

noção de limitação dos instrumentos cognoscitivos da mente humana.  

Igartua Salaverría também defende a necessidade de análise da confiabilidade da 

informação, antes de se preceder a um juízo de corroboração da hipótese.  

Segundo o jurista espanhol, é imprescindível que os julgadores disponham de um 

suplemento informativo para objetivar o modus operandi de análise da plausibilidade e da 

credibilidade de uma determinada hipótese, que depende da comparação com as demais
363

. O 

autor sugere que tal mecanismo de objetivação seja a análise das inferências dos meios de 

prova, que, em outras palavras, consiste na importância da confiabilidade do meio de prova na 

formação do grau de confirmação da hipótese em apreço: 

Normalmente, la reconstrucción del ―hecho‖ (objeto de la causa) está trufada de 

varias y variadas inferencias que afectan tanto a la fiabilidade que merece cada 

medio de prueba como al trayecto que conduce desde los medios de prueba al 

factum probandum. Pues bien, la inferencia que concierne a la fiabilidad atribuída a 

cada medio de prueba debe insertarse en el conjunto de las inferencias que atañen a 

la fiabilidad asignada a los otros medios de prueba. Y, a su vez, la inferencia que 

conduce desde un medio de prueba, declarado atendible, al hecho a probar debe 

colocarse en una trama con las otras inferencias que ponen en relación los otros 

medios de prueba, también atendibles, con el hecho de la causa. 
364
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Portanto, a partir dos pressupostos acima descritos, entende-se necessária a 

sistematização de uma proposta que agregue a análise crítica das informações obtidas por 

testemunho, a fim de aferir a capacidade do grau de confirmação da prova à hipótese, a ser 

construído em cada processo, em vez de presumido, o que será mais bem especificado no 

capítulo que se segue.  
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CAPÍTULO 3: PROPOSTA DE PARÂMETROS DE VALORAÇÃO DA PROVA 

TESTEMUNHAL À LUZ DO MODELO HÍBRIDO NO PROCESSO PENAL 

INTERDISCIPLINAR: EPISTEMOLOGIA JURÍDICA, PSICOLOGIA DO 

TESTEMUNHO E NEUROLAW 

 

No capitulo anterior, defendeu-se a necessidade de objetivação do standard de prova 

para se produzir uma condenação penal, a partir da probabilidade baconiana, em que a 

qualidade da prova produzida é essencial na determinação da existência de suficiência 

probatória em cada caso concreto.  

Assim, o escopo desta parte do trabalho é desenvolver uma proposta geral de 

ferramentas objetivas para a aferição da capacidade de confirmação da prova testemunhal, 

cujo referencial teórico é o modelo híbrido de valoração, no qual há espaço para análise 

individualizada de cada elemento probatório, antes que este venha a integrar uma versão do 

processo, e consequentemente, corroborar para saturar o padrão de correção da decisão.  

Contudo, conforme abordado no primeiro capítulo, com o intuito de prevenir erros 

judiciários como os narrados acima, deve-se reconhecer que o Processo Penal isoladamente 

não é capaz de atender a esse novo prisma de modo suficiente, tendo em vista a natureza 

maleável da memória humana, cuja racionalidade não pode ser matematizada, 

desconsiderando-se o aspecto comportamental dos indivíduos. 

Assevera-se que a utilização da prova testemunhal, a partir de uma compreensão de 

transmissão absoluta da verdade dos fatos, é eminentemente defasada, ante as novas 

concepções de tempo, espaço, velocidade, memória
365

.  

Nesse sentido, de acordo com Floris Bex
366

, apesar de os crimes envolverem pessoas 

racionais, necessita-se enxergar que tais eventos não são apenas como o resultado de uma 

mera operação sobre as leis causais da física, mas também como o resultado de escolhas feitas 

por pessoas. Consequentemente, o comportamento, os objetivos tanto do suspeito quanto da 
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vítima e dos eventuais observadores do fato devem ser considerados, porque nem sempre 

pessoas agem imbuídas de uma racionalidade consciente. 

Portanto, o auxílio da Epistemologia Jurídica é essencial para uma abordagem 

adequada da temática, além de outros paradigmas derivados de outros campos do 

conhecimento, como Psicologia do Testemunho e o Neurolaw ou Neurodireito
367

.  

 

3.1 Estado atual: generalização da crença na prova testemunhal na era do 

presuntivismo e necessidade de superação desse modelo 

 

Nesse ponto, antes de se propor mecanismos para a superação do modelo atual de 

valoração da prova testemunhal, impende retomar uma premissa probatório-epistemológica 

importante: o conceito de generalização
368

.  

Conforme explicitado anteriormente, em suma, a generalização é uma das espécies de 

ligação e intermediação entre a ponderação sobre o evento fático, denominado de crença-

premissa, e a prova-resultado, que consiste na decisão judicial sobre a determinação dos fatos 

(crença-conclusão). 

 Nesse contexto, segundo Floris Bex
369

, as generalizações são enunciados a respeito 

dos atos humanos, suas motivações e interações com o ambiente, as quais podem 

fundamentar-se em estudos científicos ou então no conhecimento de mundo cotidiano. Ainda, 

não se pode olvidar a lição de Marcelo Guerra
370

 de que as generalizações, sobretudo em 

argumentos não dedutíveis, possuem força justificatória oscilante e são derrotáveis.  

Assim sendo, faz-se necessário tratar, nesse capítulo, de uma generalização em 

específico, a de que a testemunha que presta compromisso ou em juízo - ou até mesmo 

vítimas e declarantes- falam a verdade, e mais, que seu depoimento corresponde exatamente 

ao evento fático narrado, isto é, que o testemunho é suficiente para ligar a crença-premissa à 

crença-conclusão, sendo capaz de confirmar a hipótese acusatória e de atingir o standard 

probatório que legitima a condenação penal.  
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Mais do que somente reconhecer a noção de que tal generalização se sujeita a 

alterações, é preciso não presumir a veracidade da prova oral, mas sim construí-la em cada 

caso concreto. Isso não significa defender a inutilidade a priori desse meio probatório, mas 

apenas retirar a automaticidade de sua força probante no momento da valoração e da decisão 

sobre os fatos.   

Ademais, segundo Vitor de Paula Ramos, outra generalização, que se apresenta 

minimamente com mais criticidade, é a de que ―o juiz poderia, durante o depoimento, e com 

base em sua experiência, analisar circunstâncias subjetivas, e que essas seriam de grande valia 

para saber se o sujeito está ou não mentindo‖ 
371

.  

Ocorre que essa alternativa também é problemática, tendo em vista que a análise do 

grau de confirmação da prova testemunhal na satisfação do standard probatório torna-se 

visivelmente subjetiva, já que relegada ao alvedrio do julgador, o que não é desejável, 

conforme já delineado no capítulo anterior, pois se eleva o risco de resultados contraditórios, 

a depender do magistrado responsável pela decisão.   

Essas generalizações encontram referência teórica na corrente presuntivista ou não 

reducionista, atualmente imperante na prática forense criminal brasileira, que, conforme 

expõe Vitor de Paula Ramos, baseia-se no pensamento de Reid
372

, segundo o qual se deve 

atribuir veracidade à declaração testemunhal sempre que não houver motivos que suscitem 

dúvidas acerca do que é afirmado.  

Nessa mesma linha, de acordo com o que descreve Marco Antônio de Barros, no 

século passado ―a doutrina passou a creditar grande respeito à prova testemunhal, tratando-a 

como digna de fé por revestir-se da chamada ―presunção de veracidade humana‖, até hoje 

encontrando-se quem lhe empreste valor extraordinário‖ 
373

.  

Nicola Framarino dei Malatesta é expoente dessa vertente. Segundo ele, a presunção 

de que a testemunha narra a verdade se funda ―na experiência geral da humanidade, a qual 

mostra como na realidade e no maior número dos casos, o homem é verídico‖ 
374

, sendo esta 

uma generalização bastante problemática 
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Em contraposição a essa corrente, há o não-presuntivismo ou reducionismo, alicerçado 

na pensamento de Hume, de acordo com o qual uma decisão somente pode ser considerada 

fundamentada com base em prova testemunhal, caso haja razões positivas que a sustentem, 

sendo insuficiente a mera inexistência de motivos que a excluam
375

.  

Nessa esteira, Vitor de Paula Ramos, defende o não presuntivismo, ao afirmar que tal 

pensamento ―de maneira alguma reduz a importância ou a utilidade do testemunho. 

Simplesmente exige que, para que esteja epistemicamente justificado, um conhecimento 

obtido mediante testemunho seja confirmado por razões positivas‖ 
376

.  

Para Adam Benforado, o sistema atual
377

 - baseado no presuntivismo-, precisa ser 

remodelado, a despeito da dificuldade prática que isso envolve, pois é essa a engrenagem à 

qual os membros dos órgãos investigativos e do sistema de justiça estão acostumados
378

. 

Todavia, o autor sustenta que a valoração da prova testemunhal deve ser realizada com um 

novo olhar, atento à necessidade de redução da confiança do sistema de justiça na percepção, 

memória e julgamento humanos, com o escopo de reduzir a ocorrência de erros judiciários 

graves
379

.  

Faz-se necessário romper a tradição presuntivista. Todavia, não se pode simplesmente 

defender a preponderância do não-presuntivismo, sem saber quais seriam os parâmetros a 

serem considerados na valoração da prova testemunhal, sob pena de se incorrer no mesmo 

erro subjetivista, que compromete a higidez do standard probatório. Alguns autores tratam 

sobre o tema e apontam diretrizes.  

Para Vitor de Paula de Ramos, ―há pouca clareza a respeito de quais fatores deveriam 

ser levados em conta na valoração da testemunha para que a apreciação do juiz pudesse ser 

prudente‖ 
380

. Assim sendo, a fim de suprir essa lacuna, o autor trata de fatores como 

credibilidade, confiabilidade, ausência de contradição entre depoimentos, bem como a 

precisão das declarações e a não contestação da parte contrária acerca do valor de uma 

determinada testemunha. Elencou, portanto, alguns critérios, mas o tema ainda carece de uma 
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sistematização doutrinária mais aprofundada sobre o assunto, mormente quando se considera 

a ótica do Processo Penal interdisciplinar.  

Em outro viés, ainda na perspectiva de expor critérios indicados como candidatos a 

combaterem o modelo de generalização geral, há de se explicitar a proposta de Floris Bex, 

segundo o qual a generalização relativa à crença automática na informação prestada pela 

prova testemunhal pode ser contestada a partir da consideração de quatro fatores no momento 

da valoração, quais sejam, i) contestar a validade da fonte da generalização, isto é, defender 

que não é de conhecimento geral a noção de que se uma testemunha viu alguém parecido com 

uma pessoa x, então a testemunha viu a pessoa x; ii) atacar a derivação derrotável da fonte do 

testemunho:  mesmo que se admita que é de conhecimento geral que, se uma testemunha 

afirma ter visto alguém parecido pessoa x, então a testemunha viu de fato a pessoa x, não se 

pode ignorar que esse pensamento é derivado de um conhecimento de mundo baseado na 

crença do senso comum de que os indivíduos sempre são precisos no reconhecimento de 

rostos; iii) contestar a aplicação dessa generalização em algumas circunstâncias, por 

peculiaridades do caso concreto, ainda que se considere o enunciado como comumente 

verdadeiro; e iv) atacar a generalização em si, ao negar validade à crença automática de que a 

informação prestada pela testemunha corresponde ao evento fático transcorrido. 
381

 

Nessa linha, verificada a existência de uma lacuna na doutrina, na jurisprudência e na 

práxis forense sobre o assunto, nos próximos tópicos, com inspiração na corrente não 

presuntivista, que descarta a presunção apriorística de que a informação prestada pela 

testemunha corresponde ao evento fático em apuração, desenvolver-se-ão parâmetros de 

valoração e decisão sobre a prova testemunhal, a serem situados no âmbito do modelo híbrido 

ou atomista-holista de valoração, exposto na primeira parte da pesquisa.  

Ademais, parte-se do pressuposto de que o estado atual está desatrelado de um 

processo penal interdisciplinar, conectado com a epistemologia, psicologia do testemunho, e 

com o Neurolaw.  

Outra premissa a ser destacada é a de que o valor probatório do testemunho e seu grau 

de confirmação sobre um enunciado devem ser construídos – em vez de presumidos – no caso 

concreto, com observância aos oito pilares a serem propostos, cuja aplicabilidade pode variar 

a depender do substrato fático do caso concreto, como, por exemplo, aqueles relativos ao 

reconhecimento de pessoas, que só terão relevância se houver a produção desse tipo de prova 

na situação em concreto.  
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Nesse contexto, tais parâmetros consistem na: 1) a credibilidade do depoente, 2) a 

confiabilidade da versão, 3) o filtro de falsas memórias, 4) o modo de coleta dos depoimentos, 

5) o modo de realização do reconhecimento de pessoas e (in) existência dos fatores que 

minimizam sua precisão, 6) a ineficácia da repetição do reconhecimento de pessoas, 7) a 

excepcionalidade do hearsay statement, 8) a existência de um contraditório efetivo na 

produção da prova. 

A utilidade dessa proposta estruturada nesses pilares se destina, na medida do possível, 

a auxiliar a aferição do standard probatório incidente na hipótese, na concepção da 

probabilidade baconiana, o que pode vir a facilitar a apreciação pelo julgador da capacidade 

do grau de confirmação da prova testemunhal.  

Porém, antes de se proceder à análise de cada um desses aspectos, algumas premissas 

precisam ser expostas, quais sejam, o estado na arte no Brasil sobre a abordagem da prova 

testemunhal na práxis forense, uma breve comparação com a realidade norte-americana a 

partir da atuação do Innocence Project, a compreensão da memória da testemunha a partir de 

um prisma interdisciplinar, com trânsito entre a Epistemologia Jurídica, a Psicologia do 

Testemunho e o Neurolaw, e a exposição das limitações cognitivas humanas e vieses 

cognitivos, divididos em duas partes, quais sejam, os concernentes prioritariamente às 

testemunhas, bem como os relativos aos julgadores. 

 

3.2 O estado da arte no Brasil: retrato exibido pela pesquisa empírica “Avanços 

Científicos em Psicologia do Testemunho aplicados ao Reconhecimento Pessoal e 

Depoimentos Forenses” e ilustrado pelo caso do RHC  nº 128096 do STF 

 

 

Em dezembro de 2013, André Luiz
382

, 27 anos, foi preso, acusado de sete estupros que 

não cometeu na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Foi encarcerado, após uma das 

vítimas reconhecer o seu carro como sendo o do estuprador. Posteriormente, na Delegacia, 

algumas das outras vítimas o reconheceram como o autor do fato. Ficou preso até maio de 

2014, em alguns momentos na ―solitária‖, sem contato com o mundo externo, até ser deferido 

o pedido da defesa de realização de exame de DNA de vestígios biológicos colhidos, que 

somente foi realizado cinco meses após a sua prisão. Vê-se, portanto, que erros decorrentes 
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dos depoimentos forenses não são fábulas distantes oriundas da realidade jurídica norte-

americana, e merecem abordagem e fortalecimento no campo jurídico nacional. 

Nesse contexto, em 2015, o Ministério da Justiça, através da série Pensando Direito, 

edição nº 59, em parceria com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), 

divulgou o resultado de pesquisa empírica realizada sob a coordenação geral de. Lilian 

Milnitsky Stein, da PUC-RS e pelo pesquisador Gustavo Noronha de Ávila da UEM e da 

CESUMAR, cujo objeto consistiu nos Avanços Científicos em Psicologia do Testemunho 

aplicados ao Reconhecimento Pessoal e Depoimentos Forenses, a fim de promover o primeiro 

―diagnóstico nacional‖ 
383

 sobre as praticas adotadas pelo sistema de justiça brasileiro para 

coleta de depoimentos com testemunhas/vitimas, bem como os procedimentos utilizados para 

obtenção de reconhecimentos
384

.  

Antes de se expor a proposta de valoração da prova testemunhal, faz-se relevante 

debruçar-se sobre a atual realidade do sistema de justiça, a fim de compreender os principais 

problemas a serem enfrentados, razão pela qual a análise dos resultados da primeira pesquisa 

empírica brasileira acerca dos depoimentos forenses é essencial. A opção metodológica desta 

dissertação é de se verificar primeiramente os problemas oriundos da realidade fática, a fim de 

facilitar a concretização e aplicabilidade da possível solução a ser proposta.  

Lilian Stein e Gustavo Noronha Ávila partiram da premissa de que, não obstante a 

grande evolução da Psicologia do Testemunho nos últimos 30 anos — cujo primeiro estudo 

remonta a 1908, atribuído a Munsterberg
385

 —, no Brasil, ―o diálogo desse campo do saber 
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com o ramo do Direito tem sido bastante tímido‖ 
386

. Assim, o tema carece de abordagem 

interdisciplinar no sistema pátrio. 

Sob esse prisma de interseção entre o Direito e a Psicologia, o projeto em comento 

consistiu em dois diferentes estudos empíricos, envolvendo principalmente entrevistas, por 

meio de formulários, com atores do sistema de justiça. 

Nesse sentido, ―o Estudo 1 compreendeu uma investigação exploratória, a fim de 

nortear a estruturação do roteiro de entrevista para o desenvolvimento do Estudo 2. Nesse 

sentido foram formuladas questões embasadas em subsídios científicos‖ 
387

. Nesse primeiro 

momento, foram entrevistadas 52 pessoas, dentre as quais continham defensores públicos, 

delegados de polícia, advogados privados, promotores de justiça e juiz de direito
388

.   

Quanto aos resultados do primeiro estudo, em relação ao apurado sobre o 

reconhecimento de pessoas procedido na fase policial, regulado pelos artigos 226 a 228 do 

Código Processo Penal
389

, os relatos foram no sentido de que várias regras de tais dispositivos 

eram comumente violadas: presença de apenas um réu no ambiente de reconhecimento, isto é, 

show-up em detrimento do line-up
390

 (11,5%), inexistência de local adequado para realização 

do procedimento (11,5%), indução perpetrada para as vítimas reconhecerem o suspeito 

(9,6%), dificuldade de localização de pessoas com características semelhantes à descrição do 
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suspeito (9,6%) e negação de vítimas e testemunhas de participar do procedimento por medo 

(23,1%)
391

.  

Em juízo, repetiram-se os mesmos problemas com índices diferentes, e até mais 

elevados, em alguns casos: presença de apenas um réu no ambiente de reconhecimento 

(21,2%), inexistência de local adequado para realização do procedimento (3,8%), indução 

perpetrada para as vítimas reconhecerem o suspeito, seja por meio da presença de algemas e 

vestimentas prisionais que causam a sugestionabilidade, seja pela atuação de algum ator do 

sistema de justiça (23,1%), negação de vítimas e testemunhas de participar do procedimento 

por medo (7,7%)
392

. Além desses, também foi relatado o transcurso do tempo entre o fato e a 

audiência como fator limitador do procedimento (1,9%). 

Observa-se, portanto, um cenário de descumprimento das regras positivadas do 

Código de Processo Penal do procedimento do reconhecimento de pessoas, que, por si só, são 

insuficientes para garantir a confiabilidade da prova produzida, conforme se verá adiante.  

Não obstante, ―os participantes foram unânimes ao colocarem que o reconhecimento é 

fundamental e decisivo para a conclusão do processo. Dentre eles, 77% indicaram que o 

reconhecimento, muitas vezes basta para que haja a condenação‖ 
393

. Tal número é alarmante, 

tendo em vista a vulnerabilidade do procedimento a erros judiciários, quando suas regras são 

violadas. 

Em relação ao depoimento testemunhal prestado em juízo, os problemas mais 

mencionados foram ―o direcionamento do depoimento quanto aos interesses buscados 

(30,7%) e a leitura previa da ocorrência antes do depoimento (28,8%)‖ 
394

. Ainda, o 

testemunho foi apontado como a principal prova do processo, principalmente na hipótese em 

que há uma descrição detalhada dos fatos
395

.  
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Essa consideração vai de encontro à conclusão de Adam Benforado, no sentido de que 

o sistema de justiça criminal deve deixar de depender de prova da percepção e da memória 

humana, fornecida por seres humanos falíveis, seja pelo reconhecimento de pessoas, seja pelo 

depoimento forense
396

. Pensamento também compartilhado por Vitor de Paula Ramos, que 

questiona a capacidade de o testemunho satisfazer o standard probatório adequado, já que, 

segundo ele, ―a prova testemunhal sozinha, sem corroboração de outras provas, é 

extremamente frágil, conferindo um grau de confirmação muito baixo, ou quase nulo‖ 
397

.  

Ainda, vale ressaltar os resultados do segundo estudo, que consistiu num diagnóstico 

nacional das práticas de obtenção de testemunho e reconhecimento, realizado no período de 

junho a outubro de 2014, após as diretrizes apontadas pelo Estudo 1, nas cinco regiões do 

Brasil, com o total de 87 entrevistas com magistrados, policiais civis e militares, promotores, 

defensores públicos e privados
398

.  

Os resultados foram expostos separadamente para as práticas de reconhecimento e 

testemunhos em si, além de divididos em três categorias, quais sejam, fase pré-investigativa, 

fase investigativa e fase processual. 

Em relação à fase pré-investigativa, a despeito da ausência de previsão formal, a 

pesquisa identificou como relevante esse momento, porque o primeiro contato com o suposto 

autor do crime, para fins de identificação e prisão, é feito pela Polícia Militar, que também é 

responsável pela primeira coleta de informações com testemunhas e a realização também de 

reconhecimento. De acordo com os pesquisadores, a fase pré-investigativa concentra a 

primeira seleção de evidências. Logo, ―se esta seleção for feita de forma equivocada ou 

incompleta, poderá haver repercussão para todas as fases posteriores, ou seja, nas palavras de 

um juiz entrevistado, irá ―queimar a largada‖‖ 
399

.  
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Quanto ao testemunho, a pesquisa apurou que a Polícia Militar é acionada de duas 

formas: central telefônica ou pessoalmente, momento em que prepondera a utilização de 

perguntas fechadas às testemunhas — técnica inadequada e potencial produtora de vieses 

cognitivos
400

 — acerca de características específicas dos suspeitos, sendo as mais relevantes 

informações sobre tatuagem, cicatriz, cor, altura. Outro dado relevante é a confessada 

utilização da intuição pelos policiais militares como importante ferramenta para apuração dos 

fatos nessa fase pré-investigativa, o que é natural ao ser humano, mas que deve ser ponderada 

à luz de elementos empíricos existentes, a fim de evitar repercussões negativas na valoração 

probatória em momento posterior do processo
401

.  

Ainda na fase pré-investigativa, no que tange ao reconhecimento, foi constatado que a 

polícia militar, a despeito de ausência de previsão legal, realiza uma espécie de identificação 

prévia do autor do fato, que pode posteriormente emanar consequências para o procedimento 

de reconhecimento
402

, que é realizado de diversas maneiras, quais sejam, utilização de celular 

ou do aplicativo Whatsapp, em que o policial tira foto do suposto autor do fato em seu 

telefone pessoal e mostra à vítima ou testemunha para que reconheça, ou a envia em grupos 

de policiais; ―reconhecimento na viatura, em que vitimas e/ou testemunhas são colocadas 

dentro do carro da policia e saem em busca dos suspeitos pela região, apontando caso os 

identifiquem, ou com viatura parada em que o reconhecimento e feito a partir do interior‖ 
403

, 

na rua, em que há um contato direto entre o suspeito e o reconhecedor.  

Em todas as formas, predomina a utilização do show-up, que conforme será mais bem 

desenvolvido adiante, não é a técnica mais recomendada, pois suscetível à sugestionabilidade, 

ao enviesamento, e consequentemente a erros judiciários.  

Já na fase investigativa, a pesquisa verificou que também há preponderância das 

perguntas fechadas, em detrimento de narrativas livres, na coleta dos depoimentos de vítimas 

                                                      
400

 Vide tópico 3.5.4. 
401

 Nao, eu to falando assim o que ce ta querendo buscar mesmo e no especializado que ce vai achar o instinto 

mesmo o jeito ne? [Policial Militar] STEIN, Lilian Milnitsky. ÁVILA, Gustavo Noronha de. Avanços 

científicos em psicologia do testemunho aplicados ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos forenses. 

Brasília: Secretaria de Assuntos Legislativos, Ministério da Justiça (Série Pensando Direito, No. 59), 2015. 

Disponível em: <http:// pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD_59_Lilian_web-1.pdf>. Acesso 

em: 22 dez. 2018, p. 49 
402

 STEIN, Lilian Milnitsky. ÁVILA, Gustavo Noronha de. Avanços científicos em psicologia do testemunho 

aplicados ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos forenses. Brasília: Secretaria de Assuntos 

Legislativos, Ministério da Justiça (Série Pensando Direito, No. 59), 2015. Disponível em: <http:// 

pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD_59_Lilian_web-1.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2018, p. 50. 
403

 STEIN, Lilian Milnitsky. ÁVILA, Gustavo Noronha de. Avanços científicos em psicologia do testemunho 

aplicados ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos forenses. Brasília: Secretaria de Assuntos 

Legislativos, Ministério da Justiça (Série Pensando Direito, No. 59),  2015. Disponível em: <http:// 

pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD_59_Lilian_web-1.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2018, p. 50. 



138 

  

e testemunhas
404

. Além dessas, constatou a presença de perguntas confrontativas, formuladas 

pelo cotejo dos outros depoimentos daquele mesmo declarante ou de outras vítimas ou 

testemunhas.   

―Dado o tom usualmente mais sugestivo (e.g., no dia do assalto, você afirmou ter visto 

outra pessoa junto ao assaltante e hoje diz nao lembrar, tem certeza que não havia outra 

pessoa?) possuem um potencial ainda maior de contaminar o testemunho‖ 
405

.  

Nessa fase, a intuição e a suposta habilidade, obtida pela experiência na vida policial, 

são fatores confessadamente relevantes para a valoração dos depoimentos
406

. Confia-se em 

uma alegada habilidade para detecção de mentiras, o que se trata de um critério 

eminentemente subjetivo e de difícil controle externo. Outro ponto que também merece 

abordagem neste trabalho é a ausência de menção pelos policiais civis à necessidade de 

espaços físicos separados para as diversas testemunhas de defesa e acusação, a fim de evitar a 

construção conjunta de depoimentos
407

.  

Quanto ao reconhecimento, na fase investigativa, a pesquisa detectou a utilização de 

nove modos
408

: por meio de foto, retrato falado, vidro espelhado, álbum de fotos
409

, por meio 
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da voz, pela pesquisa em redes sociais, por anteparo com orifício, e também por informações 

e fotos veiculadas na imprensa.  

Por sua vez, na fase processual, um dado chama atenção: a testemunha é considerada a 

principal prova para a resolução do processo, opinião compartilhada quase com unanimidade 

pelos atores jurídicos da pesquisa, das cinco regiões do Brasil.  

Consoante narrado no resultado na pesquisa, os participantes, ao serem suscitados a 

darem um percentual de representatividade para a prova testemunhal, ―muitos deles 

mencionaram que mais de 90% dos casos eram solucionados através de testemunhas. E 

considerada, portanto,‖a rainha das provas‖ (Promotor de Justica)‖ 
410

, principalmente nos 

crimes de competência da justiça estadual, em que há ausência de estrutura e de investimento 

em outros meios de prova, como perícia, por exemplo
411

.  

Essa informação demonstra o patamar de ausência de problematização da prova 

testemunhal na prática forense criminal pátria, mesmo após estudos da epistemologia, 

psicologia cognitiva e da neurociência porem em xeque a eficácia e precisão da percepção e 

da memória humana. É como se a realidade brasileira ainda estivesse bem aquém da desejada 

visão interdisciplinar do Processo Penal, que visa a prevenir potenciais erros judiciários, 

ensejados por esse meio probatório.  

No entanto, vale ressaltar que alguns entrevistados demonstraram preocupação com a 

temática, mormente em casos de crimes praticados em locais de difícil acesso por terceiros, 
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como os sexuais, em que há somente a palavra da vítima, conforme o trecho da entrevista a 

seguir transcrito:  

um caso de estupro onde a vitima havia reconhecido na delegacia o estuprador e 

depois veio em juízo reconhecer e o advogado fazia o seguinte pleito que gente 

indeferiu: ―não, ela tá confundido. Não e esse o estuprador, tem outro estuprador 

preso e ela tá se confundindo com o outro.‖ E ele nos pedia pra trazer o outro pra 

reconhecer e eu: ―Não posso pegar outro réu pra fazer isso.‖ (...)Tudo convergia pra 

condenação, ate chegar o exame de DNA  comprovando que não era ele. Então ai 

mostrou claramente a fragilidade da prova testemunhal. ...(se) a gente pudesse ter 

exames periciais com mais cuidado...(...). Mas aquele foi um caso que marcou que 

assim... ao confiar na prova testemunhal, ele ia receber uma pena elevada e ao final 

ficou preso em razao disso, mas os elementos convergiam para a condenação e 

quando veio a prova pericial ele foi solto.‖ [Juiz de Direito]
412

 

 

Nesse sentido, os fatores narrados pelos atores para analisar a qualidade dos 

depoimentos, e consequentemente sua valoração e influência no desfecho do processo, foram 

o tempo transcorrido entre o crime e a audiência, a forma de coleta do testemunho, a 

complexidade do crime em apuração e a credibilidade do declarante
413

. Elementos como 

confiabilidade da versão da testemunha e observância de um contraditório efetivo, de suma 

relevância para a valoração da prova, não foram mencionados pela pesquisa.  

Nesse aspecto, foi frequentemente citada pelos entrevistados a questão do valor 

probatório do depoimento do policial civil ou militar responsável pela prisão ou pela 

investigação. Impende transcrever um desses depoimentos:  

E muito forte porque você tá lidando com policial que teoricamente ele tá ali pra 

fazer um bem a sociedade e um rapaz que já as próprias condições dele já não são 

favoráveis, então você quando coloca na balança em quem ele (juiz) vai acreditar se 

e num policial civil ou militar ou no réu que tá ali sentado acusado de ter feito... de 

ter traficado, de ter matado ou de ter roubado e complicado porque geralmente esse 

depoimento dele, esse  testemunho dele nao vale de muita coisa, ainda mais se tiver 

antecedentes ele pode ate não ter feito aquela pratica, mas se ele ja tiver antecedente 

e como se ele já entrasse na sala de audiência condenado, como se a gente discutisse 

so a dosimetria da pena. Se vai ser condenado a uma pena muito alta ou se vai ser 

condenado a uma pena muito baixa. E complicado. [Defensor Privado)
414

.  
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Ademais, embora tenha sido verificado que, em alguns fóruns, há espaços físicos 

adequados para separar testemunhas, detectou-se que não há fiscalização para que se evite a 

contaminação das testemunhas, por meio do contato entre estas na espera da audiência
415

.  

Quanto à forma de coleta dos depoimentos das testemunhas e vítimas, a pesquisa 

constatou a utilização das seguintes formas: acolhimento
416

, perguntas abertas, perguntas 

fechadas, somente perguntas qualificadoras
417

, a leitura da denuncia, perguntas 

confirmatórias
418

 e pressão
419

.  

Dessas categorias, há de destacar que a utilização de perguntas abertas, que é a mais 

adequada e indicada de acordo com padrões da psicologia no intento de evitar erros
420

, ainda é 

minoritária.   

Logo, assim como ocorre na fase pré-investigativa e investigativa, observa-se que 

―inexiste preocupação geral de realizar perguntas abertas, em um primeiro momento, para, 
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depois, realizarem-se as fechadas. Via de regra, os convites para um relato mais livre são 

feitos, usualmente são antecipados por questionamentos mais objetivos‖ 
421

.   

Outro ponto que impende ser destacado nesse contexto é a leitura de depoimentos do 

inquérito policial antes da audiência em juízo, como uma forma de auxiliar a testemunha a 

recuperar a memória sobre os fatos. Todavia, essa prática foi criticada pelos próprios atores 

entrevistados:  

eu ja vi muita gente prosseguindo da seguinte forma, ler o testemunho prestado, o 

depoimento prestado perante autoridade policial da testemunha, certo!? E pergunta 

pra testemunha: Você confirma tudo que foi dito perante autoridade policial? E a 

testemunha evidentemente fala: Confirmo, ha defensores questionam esse tipo de 

coisa ne, eu não costumo fazer isso, porque você esta e na verdade, você não esta 

buscando o que ele realmente se recorda, você esta buscando o que foi em tese dito 

perante a autoridade policial, e o que e dito perante a autoridade policial muitas 

vezes e simplesmente copiado daquele principal policial, dito condutor, dentre os 

policias que fazem a prisão tem aquele condutor que e quem conduz toda a parte do 

flagrante (...), que e lido o depoimento, geralmente eles copiam, e o famoso ―control 

c‖, ―control v‖. [Juiz] 
422

 

 

Por fim, no que diz respeito ao reconhecimento realizado na fase judicial, foram 

apontados como fatores decisivos para a sua análise qualitativa
423

: a intimidação do 

reconhecedor com o delito em apuração; de quem se trata o reconhecedor — se vítima, 

testemunha, policial —; a repercussão midiática do caso; a forma de realização do 

procedimento; o resultado do reconhecimento realizado na delegacia; o grau de certeza e o 

tempo transcorrido entre o crime e o procedimento. 

Fatores como presença de arma ou não na cena do crime, nível de emoção ou de 

estresse, raça do reconhecedor e do reconhecido, aplicação do show-up ou do line-up, e 

considerações sobre o condutor do procedimento, bem como instruções dadas aos 

reconhecedores não foram mencionadas pela pesquisa, apesar de entendidas como essenciais 

na aferição da qualidade da prova produzida
424

.  
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Ademais, elementos que foram considerados decisivos, como o grau de certeza e 

confiança da testemunha, têm a sua eficácia e idoneidade questionadas pela psicologia 

jurídica
425

.  

Em relação ao comando legal de se alinhar no procedimento de reconhecimento 

pessoas com características semelhantes, a pesquisa detectou a dificuldade de encontrá-los, 

razão pela qual os suspeitos — muitas vezes algemados e com vestimentas do presídio —

chegam a ser emparelhados até mesmo com ―funcionários dos fóruns e delegacias, 

estagiários, policiais uniformizados, agentes penitenciários) ou com apenas o suspeito 

compondo o reconhecimento‖ 
426

, o que vicia sobremaneira o procedimento, pela existência 

de um sugestionamento, conforme se vê no trecho de uma entrevista abaixo transcrito:  

Tem 5 pessoas ali, um e o advogado, outro e um cara que vende salgadinho ali perto, 

outro e um guri que ta sempre na rua, outro e o reu e o outro nao me lembro quem 

era parecia ser um estagiario, então claro que ela sabe, e facil de eliminar e mesmo 

que nao soubesse, aquele ali eu ja vi alguma vez, nao e ele, mas enfim, vi o pedido 

do MP a defensoria concordou, a gente consignou o nome das pessoas que 

participaram do reconhecimento. [Juiz] 
 

Esse é, portanto, o retrato existente acerca do tratamento da prova testemunhal e do 

reconhecimento de pessoas na práxis forense brasileira. Foram observadas diversas práticas 

que potencializam a ocorrência de erros judiciários e o consequente encarceramento de 

inocentes.  

Ocorre que, no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, não há dados 

sistematizados sobre condenações revistas, o que dificulta, de certo modo, que a temática 

suscite grandes debates e desperte movimentos políticos e jurídicos para a tomada de medidas 

preventivas, já que a amplitude das consequências dessas práticas errôneas são pouco 

conhecidas.   

Ademais, mesmo que haja conhecimento sobre as fragilidades e as vulnerabilidades do 

reconhecimento de pessoas e do testemunho, nota-se um certo ceticismo em relação à sua 

falibilidade. Tal afirmação pode ser ilustrada pelo caso concreto envolto no julgado 

RHC 128096 do Supremo Tribunal Federal
427

.  

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em 

maio de 2008, na cidade de Lajeado-RS, Israel de Oliveira Pacheco teria adentrado, sozinho, 

na casa da vítima, onde supostamente a estuprou, além de ter subtraído bens do local, 

                                                      
425
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mediante emprego de uma faca.
428

  O Defensor Público que atuou na defesa de Israel requereu 

ao juiz a produção de análise de DNA da amostra de material biológico encontrado no local 

do crime. Tal exame confirmou que os vestígios não eram do réu
429

.  

A despeito disso, ignorando a prova técnica, com base no reconhecimento realizado 

pela vítima na audiência de instrução e julgamento, o juiz da comarca de Lajeado condenou o 

réu à pena de treze anos e nove meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento 

de cinquenta dias-multa pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 213, 

caput (estupro), e 157, § 2º, incisos I e II (roubo majorado pelo emprego de arma e em 

concurso de pessoas)
430

, que foi confirmado, pelos mesmos fundamentos, pelo TJ-RS
431

. O 

Tribunal Gaúcho condenou ainda o corréu Jacson Luís ao crime de receptação
432

.  
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novo julgamento da revisão criminal no Tribunal de origem. Neste recurso ordinário, reitera-se a presença de 

erro judiciário, ante a comprovação de o material genético não pertencer ao recorrente e sim ao corréu, cujo 

perfil genético foi inserido no Banco Nacional de Dados, em razão de coleta consentida de sangue em outros 
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De posse de novo exame de DNA do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, 

comprobatório de que o material genético encontrado na residência da vítima pertencia, na 

verdade, a Jacson, o corréu condenado somente pela receptação e que não fora denunciado 

por estupro - possibilitado a partir de cruzamento de dados do Instituto, já que Jacson 

respondia a outras acusações de estupro -
433

, a defesa de Israel de Oliveira Pacheco ajuizou 

revisão criminal no TJ-RS. Mais uma vez, com base na preponderância do reconhecimento da 

vítima e de testemunhas, o Tribunal julgou improcedente a revisão criminal.  

                                                                                                                                                                      
casos, nos quais era acusado de estupro. Alega-se ter sido demonstrado que apenas um era o autor do estupro, 

impedindo, com alicerce no princípio da correlação, o recorrente de ser partícipe. Ressalta-se que o referido 

princípio também inviabiliza a condenação do recorrente quanto ao crime de roubo, porque constatado ser do 

corréu o material genético encontrado na residência da vítima. Frisa-se constar, na denúncia, que apenas o 

recorrente teria entrado na residência, sendo portanto insubsistentes as provas que fundamentaram a condenação. 

Requer liminarmente a suspensão da execução da pena, bem como do curso da revisão criminal até o julgamento 

final deste recurso. No mérito, busca seja conhecido e provido, para absolver o paciente da condenação imposta. 

O recurso foi admitido no Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Procuradoria Geral da República ter-se 

manifestado pelo não conhecimento, ante a intempestividade, afirmando que o prazo em dobro terminou no dia 

16 de fevereiro de 2015. Anoto haver sido o recurso interposto em 18 de fevereiro de 2015, tendo sido o acórdão 

publicado em 3 de fevereiro de 2015. O mandado de intimação com a ciência da defensoria quanto ao teor da 

decisão foi juntado ao processo em 4 de fevereiro de 2015 (quarta-feira). Levando em conta o prazo em dobro, o 

termo final seria 14 de fevereiro de 2015 (sábado). No entanto, em razão do feriado na segunda e terça-feira 

seguintes (carnaval), o próximo dia útil recaiu em 18 (quarta-feira). A fase é de exame da medida liminar. 2. Vê-

se que se pretende queimar etapas, tendo em conta a existência de revisão criminal a ser julgada. Mais do que 

isso, em embargos declaratórios, restabeleceu-se a prisão domiciliar até que seja apreciado o pedido de revisão. 

3. Indefiro a liminar. 4. Colham o parecer da ProcuraHdoria Geral da República. 5. Publiquem. Brasília – 

residência –, 21 de junho de 2015, às 21h20. Ministro MARCO AURÉLIO Relator 

(RHC 128096 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 21/06/2015, publicado em PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24/06/2015 PUBLIC 25/06/2015). BRASIL. Supremo Tribunal Federal 

(Primeira. Turma). RHC 128096 MC. Relator: Min. Marco Aurélio Melo, 21 de junho de 2015. Disponível em: 

<http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RHC%24%2ESCLA%2E+E+128096%2

ENUME%2E%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/nqmyvxn>. Acesso 

em: 17 jan. 2019. 
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A DPE-RS, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça
434

, que se 

negou a adentrar no mérito na decisão, por envolver exame do conjunto fático-probatório. No 

entanto, reconheceu-se a nulidade do julgamento da revisão criminal, por ausência de 

intimação da defesa para a sessão de julgamento.  

Posteriormente, em sede de recurso ordinário constitucional (RHC  nº 128096), de 

relatoria do Ministro Marco Aurélio Melo, em 18 de dezembro de 2018, a Primeira Turma do 

Supremo Tribunal Federal absolveu Israel de Oliveira Pacheco, dando prevalência à prova 

pericial, após as três instâncias anteriores terem sobrevalorado o reconhecimento da vítima
435

.  

Vale ressaltar que, em seu voto, o Ministro Relator ressaltou que a denúncia apontou 

que Israel adentrou sozinho na residência da vítima, o que foi desconstituído pela prova 

técnica, razão pela qual concluiu que ―inviável assentar, acima de qualquer dúvida razoável, a 

participação do paciente no contexto delituoso, por sinal a revelar estigma praticamente 

insuplantável‖ 
436

. Ainda, até mesmo a acusação de roubo seria inconsistente, pois, segundo o 

Relator, a denúncia teria indicado que o mesmo réu responsável pelo crime patrimonial fora o 

autor do delito contra a dignidade sexual.  

Tal precedente corrobora a conclusão da pesquisa empírica realizada pelo Ministério 

da Justiça e pelo IPEA de que a práxis criminal brasileira está bastante aquém do ideal no que 

diz respeito à valoração do reconhecimento de pessoas e do testemunho. Assim sendo, pode-
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se concluir que erros judiciários advindos de testemunhos equivocados e reconhecimentos 

viciados não são uma utopia no Brasil.  

 

3.3 Causas e consequências dos erros judiciários relacionados a reconhecimento de 

pessoas e testemunho a partir de dados do Innocence Project 

 

A despeito da inexistência de dados sistematizados no Brasil acerca das causas dos 

erros judiciários causados por más práticas no reconhecimento de pessoas e nos depoimentos 

forenses, pode-se utilizar os dados do Innonence Project como relevante exemplo para 

subsidiar a proposta de novos parâmetros valorativos desse tipo de prova.  

De acordo com Emily West e Vanessa Meterko
437

, os crimes associados a 

condenações errôneas, revistas a partir da atuação do Innonence Project, até 2014, ocorreram 

entre 1973 e 2007, sendo que 30% dos erros apurados aconteceram já mais recentemente nos 

anos 1990 e 2000. Em cerca de 71% dos casos, acusado e vítimas sequer se conheciam 

anteriormente
438

. 

Outro dado que merece destaque é o tempo que pessoas inocentes permaneceram 

encarceradas por crimes que não cometeram. A média foi de 14 anos de prisão até a revisão 

da condenação, sendo que um terço havia sido condenado à prisão perpétua ou à morte
439

.  

Ademais, apurou-se que os inocentados tinham, em média 26 anos, quando foram 

condenados, e 42 anos, na data da exoneração. Nesse quadro, 34% haviam sido presos ainda 

na menoridade
440

.  

Por sua vez, as vítimas, tinham em média 28 anos. Todavia, cerca de um terço delas 

eram crianças ou idosos, faixas etárias mais suscetíveis a interferências externas. Segundo as 

autoras, nesses casos, observa-se maior exposição midiática do crime e mais elevada repulsa 

por parte do público em geral, o que aumenta a pressão sobre os órgãos investigativos para 

oferecer rápida resolução do caso.  

No que tange especificamente aos erros causados por identificação equivocada por 

vítimas e testemunhas, em aproximadamente três quartos dos casos, os reconhecedores não 

conheciam os acusados. Em 15% dos casos, no entanto, o rosto dos condenados já era familiar 

                                                      
437

 WEST, Emily. METERKO, Vanessa. Innocence project: DNA exonerations, 1989-2014: review of data and 

findings from the first 25 years. Alb. L. Rev., v. 79, 2015, p. 724. 
438

 WEST, Emily. METERKO, Vanessa. Innocence project: DNA exonerations, 1989-2014: review of data and 

findings from the first 25 years. Alb. L. Rev., v. 79, 2015, p. 725. 
439

  WEST, Emily. METERKO, Vanessa. Innocence project: DNA exonerations, 1989-2014: review of data and 

findings from the first 25 years. Alb. L. Rev., v. 79, 2015, p. 727. 
440

 WEST, Emily. METERKO, Vanessa. Innocence project: DNA exonerations, 1989-2014: review of data and 

findings from the first 25 years. Alb. L. Rev., v. 79, 2015, p. 728. 



148 

  

às vítimas ou testemunhas, o que indica que erros também podem acontecer nessas 

circunstâncias
441

. Em geral, os reconhecimentos ocorreram por procedimentos de iniciativa da 

polícia, mas outros métodos foram apontados, como a identificação pelo nome ou ainda 

autores que posteriormente foram indicados por vítimas ou testemunhas  por reconhecimento 

na rua, ou até mesmo, em uma loja
442

. Em 41% dos casos em que houve erro de 

reconhecimento, reconhecedores e condenados eram de raças diferentes
443

.  

Apurou-se ainda que em um terço dos casos de reconhecimento errado, havia 

múltiplas testemunhas que atribuam a autoria do fato ao réu posteriormente exonerado. Em 29 

casos, inclusive, foram ouvidas três ou mais testemunhas, que confirmaram o reconhecimento. 

Foi o caso, por exemplo, de Raymond Towler. Ele tornou-se suspeito de estuprar uma 

moça e de, em seguida, roubar seu primo, em um parque em 1981, na cidade de Cleveland, 

Ohio. Três semanas após o crime, a polícia o parou no mesmo parque, em virtude de sua 

semelhança com o retrato falado elaborado a partir da descrição das vítimas, que o 

reconheceram através de um álbum de fotos. Enquanto uma vítima levou 10 minutos para 

realizar a identificação, a da outra durou 15 minutos. Outras duas testemunhas que 

presenciaram o crime também reconheceram Towler como o autor do delito. Ele foi 

condenado e passou quase 30 anos na prisão, antes de ter sua sentença revista
444

.  

De acordo com Emily West e Vanessa Meterko, essa informação é impressionante, 

pois é fato que promotores, juízes e jurados frequentemente atribuem grande peso a 

reconhecimentos confirmados por mais de uma pessoa, o que minimizaria a probabilidade de 

erros
445

.  

Todavia, a existência desses casos em que houve múltiplos equívocos por parte de 

diferentes pessoas
446

 pode ser explicado pela sugestionabilidade no procedimento do 

reconhecimento, que se manifestou quando o suspeito da polícia foi posto em posição de 

destaque em relação os demais, ou por dicas oferecidas pelo condutor do procedimento, 

também pela semelhança física entre o exonerado e o real infrator, além da possibilidade de 
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comunicação prévia entre os reconhecedores. Pode-se afirmar, portanto, que a quantidade de 

testemunhas, por si só, não é suficiente para assegurar a higidez da prova oral produzida.  

Em relação às consequências das falsas condenações, para além do tempo de 

aprisionamento injusto de inocentes, faz-se necessário salientar que os reais infratores dos 

delitos foram identificados em quase cinquenta por cento dos casos, por intermédio, 

principalmente, dos sistemas de dados de perfil genético
447

. Apurou-se que vários desses reais 

autores dos delitos cometeram, posteriormente à prisão dos suspeitos inocentes, vários crimes 

violentos e produziram muitas novas vítimas
448

. A título de exemplo, após o primeiro fato, 68 

deles cometeram um total de 142 delitos violentos, dentre os quais, houve 77 estupros, 34 

homicídios consumados e 38 delitos violentos de outra natureza, como roubo, tentativa de 

homicídio
449

. Conclui-se, portanto, que as condenações equivocadas causam prejuízos não 

somente às pessoas injustamente encarceradas, mas à sociedade como um todo.  

Ademais, impede destacar que, para os exonerados, os prejuízos ocasionados em razão 

do tempo de encarceramento injusto não cessaram após a exoneração, visto que, segundo 

Emily West e Vanessa Meterko, constatou-se que frequentemente essas pessoas apresentavam 

sintomas de transtornos de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, além de sofrerem de 

privações financeiras, por dificuldades de reintegração à sociedade, em virtude da demora nos 

processos cíveis de indenização pelo erro judiciário
450

.  

 

3.4 Compreendendo a memória da testemunha de um ponto de vista interdisciplinar: 

Processo Penal, Psicologia e Neurolaw 

 

Apresentado um recorte acerca do quadro atual de valoração da prova testemunhal e 

do reconhecimento de pessoas, bem como do nível dos erros e de algumas de suas causas 

imediatas e também das consequências, vale partir, neste ponto do trabalho, para a análise de 

alguma das fontes originárias de tais equívocos, que perpassam necessariamente pelo 

conhecimento de noções de Epistemologia — cujas premissas já foram abordadas nos 

capítulos anteriores — Psicologia e Neurolaw, que consistem em sustentáculos importantes 

para a construção da proposta de valoração adiante exposta. 
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Optou-se, portanto, em abordar tal cotejo interdisciplinar nesse momento e não no 

início do capítulo, por constituir-se como uma importante ponte entre o estado da arte atual e 

os novos parâmetros a serem sistematizados.   

Consoante prelecionam Carlos Marden e Leonardo Martins Wykrota, embora a 

―Filosofia e a Teoria do Direito já tenham colocado em xeque as visões tradicionais da 

racionalidade e neutralidade de padrões iluministas há algum tempo‖
 451

, as descobertas da 

psicologia comportamental e das neurociências trouxeram uma outra dimensão a essa crítica, 

oferecendo respostas mais profundas sobre problemas como vieses do juízes no ato de decidir, 

o grau de imputabilidade dos seres humanos, dentre outros.  

Todavia, Alexandre Morais da Rosa e Paola Bianchi Wojciechowski alertam que há 

uma certa resistência da seara jurídica a essa interdisciplinaridade, em especial, no direito 

processual penal, ―com receio de se inclinar à psicologia clinica de reflexos lombrosianos ou 

embalados mesmo por esse ideal de racionalidade que situa a razão — e somente ela — no 

centro do processo de tomada de decisão no âmbito jurídico‖ 
452

.   

Entretanto, tal abordagem não implica o abandono do Direito, mas tão somente a 

ampliação do ―diálogo com outras áreas do conhecimento ligadas ao comportamento humano, 

em busca de uma melhor sintonia entre a valoração de conduta e a condição humana daquele 

que interpreta e aplica o direito‖ 
453

.  

Nesse contexto, de acordo com Christoph Engel e Wolf Singer, para além da atividade 

consciente e deliberada da mente humana, muitas tarefas são realizadas e muitas decisões são 

tomadas a partir de processos decisórios exclusivamente intuitivos, ou, com pelo menos uma 

nuance intuitiva, mesmo em processos mentais mais complexos
454

.  

Dentre tais atos decisórios, os autores mencionam os julgamentos efetuados por 

testemunhas, e posteriormente, por juízes e jurados, cujos processos mentais que conduzem à 

decisão são incontroláveis e irreportáveis
455

. A decisão dos jurados, por exemplo, sobre a 

culpabilidade ou não de um réu, inevitavelmente recorre a processos mentais intuitivos, que 
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podem estar desatrelados de qualquer evidência concreta dos autos
456

. Mesmo assim, há uma 

confiança do sistema legal nessas decisões. 

Todavia, o sistema de justiça não pode mais ignorar que as decisões humanas podem 

advir de dois processos mentais distintos: o consciente e o inconsciente, que, para Christoph 

Engel e Wolf Singer
457

, podem inclusive interagir.  

Nesse sentido, os juristas do Instituto Alemão Max Planck asseveram que a temática 

do melhor entendimento do poder do inconsciente e sua influência no processo decisório é de 

interesse da Psicologia, já que decisões e resolução de problemas são objetos dessa área do 

conhecimentoo, e também da Neurociência, que se dedica à busca da correlação entre os 

elementos neurais do cérebro e as decisões inconscientes tomadas pela mente humana
458

. 

Maria Lucia di Bitonto alerta, todavia, que a relação entre a neurociência e o processo 

penal é um tema altamente delicado, porque seu impacto na justiça criminal é um teste 

importante para investigar a solidez de alguns fundamentos do direito processual penal, como 

a natureza da atividade decisória do juiz, a averiguação da capacidade cognitiva do 

testemunho, a própria capacidade de recordação humana, e também a imputabilidade penal
459

. 

Para a autora, a introdução da neurociência no processo penal põe em xeque a possibilidade 

de reconstrução dos fatos no processo, concepção ainda tão presente na prática forense 

brasileira.  

No mesmo sentido, Dierle Nunes, Natanael Lud Santos e Silva e Flávio Quinaurd 

Pedro, ao analisarem especificamente a problemática dos vieses cognitivos, que serão 

abordados mais adiante, aduzem que essa temática é um ponto de intercessão entre a 

Psicologia cognitiva e a Neurociência cognitiva. Enquanto aquela se trata de um ―ramo do 

conhecimento que tem como foco a epistemologia dos processos mentais, da aprendizagem, 

da memória, da linguagem, dos pensamentos, das emoções e motivações individuais‖ 
460

, esta 
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tem por finalidade o estudo dos estados cerebrais de consciência e cognição, em que há 

confluência entre a neurociência e a ciência cognitiva
461

, ramo surgido na década de 1990.  

O ponto comum é justamente os processos mentais cognitivos associados à atividade 

comportamental, que abrange o ato de decidir. Nesse contexto, destaca-se a pesquisa dos 

psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tvsersy sobre vieses de cognição e heurísticas do 

pensamento
462

, cuja base foi a concepção da existência de dois sistemas mentais com funções 

distintas. 

 Segundo os autores, o Sistema 1 funciona de modo rápido e automático, com reduzido 

esforço e sem percepção de controle consciente, enquanto o Sistema 2 compreende as funções 

mentais mais complexas, que exigem mais esforço cognitivo e que se situam no nível da 

consciência. O Sistema 1 seria responsável pelas ―impressões e sensações que são as 

principais fontes das crenças explícitas e escolhas deliberadas do Sistema 2‖ 
463

, sendo o 1 

predominante, razão pela qual a maioria das decisões é proveniente de intuições, e não de 

escolhas racionais.  

Assim, a mente humana estaria suscetível a erros decorrentes da super utilização do 

Sistema 1, baseado em intuições, denominadas ilusões cognitivas
464

, até mesmo a respeito de 

fatos tomados como evidentes, pois, segundo Daniel Kahneman, ―podemos ficar cegos para o 

óbvio, e também somos cegos para a nossa própria cegueira‖, frase essa que pode ser ilustrada 

pelo precedente RHC  nº 128096 do STF, anteriormente abordado
465

, no qual a prevalência da 

palavra da vítima em três instâncias, mesmo ante a contundência do exame de DNA, indica a 

cegueira dos Tribunais quanto à falibilidade desse meio probatório.  

O problema é que, de acordo com Daniel Kahneman, ―os erros do pensamento 

intuitivo são difíceis de prevenir‖ 
466

. Uma solução possível seria ―aprender a reconhecer 

situações em que os enganos são prováveis e se esforçar para evitar enganos significativos 

quando há muita coisa em jogo‖ 
467

. Indubitavelmente, um processo criminal em que haja a 
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utilização da prova de reconhecimento ou de depoimentos de vítimas ou testemunhas se 

enquadra nessa hipótese de previsibilidade de erros, razão pela qual se justifica a necessidade 

de construção de uma proposta teórica que tente prevenir sua ocorrência.  

Nesse contexto, situa-se o Neurolaw, que, de acordo com Mariana Dionísio de 

Andrade, Marina Andrade Cartaxo e Rafael Gonçalves Mota, pode ser definido como o 

―campo de pesquisas interdisciplinares, ainda em desenvolvimento, que compreende a re-

levância das neurociências para aspectos jurídicos de determinadas questões, especialmente 

na aplicação do direito penal e útil na esfera da psiquiatria forense‖ 
468

.   

Os juristas aduzem que ainda é escassa a pesquisa acerca da aplicação da neurociência 

quanto ao procedimento do reconhecimento de pessoas e também nos depoimentos forenses, 

além da influência da memória na narração dos eventos fáticos
469

.  

Todavia, embora tal ciência ainda seja incipiente, admite-se que atribuir confiança 

apenas è memória humana é inadequado, pois as pessoas não costumam guardar com precisão 

as informações dos eventos vividos, mormente porque a observação de um determinado 

acontecimento é influenciada pelos interesses próprios da testemunha ou da vítima. Nesse 

sentido, é precisar considerar que as memórias são ―maleáveis, abertas a sugestões e, não raro, 

involuntariamente falsas. Nem sempre a totalidade dos eventos cotidianos são percebidos da 

mesma maneira, o que pode influenciar a dimensão das memórias de acordo com as vivências 

próprias‖ 
470

.  

Outra hipótese ainda em desenvolvimento e sob pesquisa do Neurolaw é de que ―a 

maioria da atividade cerebral é determinada por nossa biologia (e vários dos seus processos) 

se dá em um plano que se pode chamar de inconsciente ou subliminar‖ 
471

, conforma 

assentado por Carlos Marden e Leonardo Martins Wykrota.  

Ainda, Hugo de Brito Machado Segundo aponta a relevância do Neurolaw, quanto ao 

campo dos valores, também relevante aspecto da decisão judicial, pois não mais se concebe a 

figura do juiz neutro. Assim sendo, o autor defende que os valores são menos metafísicos e 
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subjetivos do que podem parecer e que padrões de moralidade, por exemplo, podem estar 

relacionados à biologia e transmitidos ao longo do tempo pela seleção natural. Tanto é que 

são observáveis certos padrões de moralidade também nos animais. Portanto, suscita a ideia 

de que a Teoria do Direito deve inseri-lo nas discussões racionais, sem que isso implique um 

retorno ao Direito Natural e à noção de justiça como conceito eterno e imutável, pois, nessa 

ótica, possuem um caráter menos subjetivo, a despeito da grande diversidade das culturas e 

sentimentos humanos 
472

.  

Em outro viés, ainda nessa abordagem interdisciplinar, no que diz respeito ao campo 

da Psicologia, vale destacar que uma das principais expoentes na temática da falibidade da 

memória humana é a psicóloga norte-americana Elizabeth Loftus
473

, que vem desenvolvendo 

pesquisa nos últimos 30 anos acerca dos efeitos da influência de falsas informações na 

cognição, e a consequente produção de falsas memórias. Os resultados obtidos por Loftus 

foram essenciais para o desenvolvimento do estudo das falsas memórias no âmbito da 

Psicologia Jurídica e do Direito, que serão abordados em tópicos mais adiante.  

Ainda no campo da Psicologia, impende frisar a relevante contribuição do psicólogo 

norte-americano David G. Myers, expoente da Psicologia Social, que se dirige ao ―estudo 

científico de como as pessoas pensam, influenciam e se relacionam umas com as outras‖ 
474

. 

O autor parte da ideia de que, embora se admita a existência de uma realidade objetiva 

externa, ―sempre enxergamos pelas lentes de nossas crenças e nossos valores‖ 
475

, sendo que 

muitas das decisões são tomadas por intuições sociais, que são poderosas, porém também 

perigosas
476

, ante a maleabilidade das pessoas.  

Nesse contexto, dentre os temas centrais da Psicologia Social, situam-se as seguintes 

ideias: ―como nossas intuições nos guiam e, às vezes, nos enganam‖ e ―como nosso 

comportamento social é moldado por outras pessoas e por nossas atitudes, personalidade e 
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biologia‖ 
477

, além da noção de que os pressupostos da psicologia social podem ser aplicados 

a outros campos do conhecimento, como o Direito.  

Partindo de tais premissas, David G. Myers questiona a confiabilidade do testemunho 

ocular e põe em xeque a consistência da frase ―eu vi com os meus próprios olhos‖ 
478

 para a 

satisfação do standard de prova seguro para a condenação.  

Para o psicólogo, a presença de vítima sobrevivente ou de testemunha ocular dos fatos 

maximiza a possibilidade de condenação. Nesse sentido, demonstra tal afirmação por 

intermédio da narrativa de uma pesquisa realizada por Elizabeth Loftus com estudantes 

universitários, em um caso hipotético de latrocínio.  

Num primeiro momento, em que não havia a indicação de existência de testemunha 

ocular, somente 18% dos participantes votaram pela condenação do réu. Em um segundo 

momento, outros estudantes foram submetidos à cena, mas com uma informação adicional: o 

latrocínio fora presenciado por uma testemunha ocular, que teria afirmado ―foi ele‖. Nessa 

hipótese, o índice de estudantes que votaram pela condenação elevou-se para 72%. Para um 

terceiro grupo, repetiu-se a mesma informação do segundo, mas com o detalhe adicional de 

que ao advogado de defesa havia questionado a capacidade de observação da testemunha, já 

que esta tinha problemas de visão e não estaria usando óculos na hora do crime. Nesse caso, o 

índice de condenação se reduziu, mas bem pouco, ficando no patamar de 68% 
479

.  

Outro estudo trazido por Myers, que fora desenvolvido por Wells, com caso hipotético 

de júri, apontou que: 

os jurados acreditavam tanto nas testemunhas oculares corretas quanto nas incorretas 

80% das vezes‖, razão pela qual a referida pesquisa concluiu que as pessoas podem 

cometer equívocos quanto à capacidade de observação das testemunhas oculares, o 

que pode ensejar a condenação de inocentes
480

.  

 

Ademais, após o cotejo de duas pesquisas de Wells e Michael Leippe e de Bell e 

Loftus, David G. Myers aduz que os jurados valoram com inferioridade as testemunhas que 

não lembram detalhes periféricos, embora admita que estas são as mais precisas.  

Nesse sentido, o autor ressalta que se sustenta erroneamente a crença segundo a qual 

―uma testemunha que pode lembrar que havia três quadros pendurados na parede deve ter 
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realmente prestado atenção. Na verdade aqueles que mais prestam atenção a detalhes do 

ambiente são menos propensos a prestar atenção ao rosto do culpado‖ 
481

.  

Portanto, à luz desse embasamento interdisciplinar, vale expor os principais efeitos 

dessa abordagem na compreensão das limitações cognoscentes de duas espécies de 

indivíduos, as testemunhas – aqui se incluindo também vítimas e demais pessoas que não 

prestam compromisso de dizer a verdade – e os julgadores – juízes ou jurados, que não podem 

ser mais ignoradas pelo direito processual penal brasileiro. 

 

3.4.1 Limitações cognitivas da testemunha 

 

De início, faz-se necessário firmar duas importantes premissas: a primeira é de que as 

limitações cognitivas atribuídas às testemunhas também podem ser compartilhadas pelos 

julgadores – seja juízes, seja jurados –, e vice-versa como seres humanos que são.  

No entanto, por uma questão metodológica, preferiu-se destacar primeiramente as 

restrições predominantes nas testemunhas, para, em seguida, explicitar aquelas 

preferencialmente encontradas naqueles que possuem a incumbência de decidir.  

A segunda premissa diz respeito ao próprio sujeito em análise, que, no caso do 

presente tópico, é a testemunha, mas cujas observações também se estendem às vítimas e 

declarantes.  

Firmados esses pressupostos, impende frisar que a testemunha, assim como todos os 

seres humanos, não possui acesso direito à realidade, e sua descrição sobre determinado 

evento terá irremediavelmente como barreira a intermediação dos seus sentidos e dos seus 

aspectos linguísticos.  

De acordo com Vitor de Paula Ramos, há ―possíveis diferenças entre a realidade e o 

que é percebido e possíveis diferenças entre o que é percebido e é narrado‖ 
482

. O autor 

apresenta importante categorização das mais diversas falhas decorrentes das limitações 

cognitivas da testemunha, que se ramifica em falhas da percepção e falhas de recuperação, 

que são referentes à memória
483

. 
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 Pode-se falar ainda em erros relacionados à linguagem, como uma terceira categoria, 

pois as dificuldades relativas aos sentidos são aquelas atinentes à fase de coleta e 

armazenamento das informações sobre um determinado fenômeno fático, enquanto a 

linguagem, por sua vez, exsurge no momento da transmissão desse dado a terceiros, pois 

assim como a apreensão do conteúdo fático no momento da coleta apresenta ruídos, a 

exteriorização dessas informações, que se materializa por meio de enunciados linguísticos, 

também comporta falhas que podem vir a culminar na valoração equivocada do testemunho. 

 

3.4.1.1 Falhas de percepção 
 

 

No que diz respeito à percepção, Salah Khaled Jr. alerta que ―os sentidos humanos têm 

uma percepção extremamente limitada do mundo e do que acontece ao seu redor‖ 
484

. 

Defende-se, assim, que a testemunha é capaz de agregar aos autos de um processo, no 

máximo, sintomas ou frações da realidade, mas nunca esta por completa, pois há uma 

deficiência cognoscente natural nesse processo de captação.  

Vitor de Paula Ramos indica que as falhas de percepção podem relacionar-se à 

situação em si ou ao sujeito que observam
485

. Relacionam-se a alguns fatores, dentre os quais 

se situam os aspectos visuais básicos, como luz, alterações de luz e cores
486

, a velocidade em 

que os fatos acontecem
487

, a distância entre o sujeito observador e a cena do crime, o tempo 

de exposição ao fato
488

 (quanto menor o período de duração do evento, maior a chance de 

ocorrer erros na identificação), a idade do observador (já que ―adultos jovens possuem mais 

chances de identificar pessoas do que adultos idosos ou do que crianças‖ 
489

), a utilização de 

arma (que tende a reduzir a atenção dirigida à cena do crime
490

), o nível de estresse
491

, e a 

utilização de álcool ou outras drogas
492

. 
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Ademais, além da natural limitação de sentidos na apreensão e percepção dos 

fenômenos, ainda há de se considerar que ―toda percepção é uma interpretação‖ 
493

, razão pela 

qual a própria captação de uma face fática ainda é mitigada pelo poder interpretativo do olhar 

da testemunha, o que gera um distanciamento ainda maior em relação a alguma possibilidade 

de cópia da realidade.  

Pode-se concluir então que a percepção, que diz respeito ao momento da apreensão do 

dado fático, representa um importante limite cognitivo à capacidade da testemunha de 

conduzir o processo à aproximação da verdade.  

Portanto, além da natural restrição sobre o conhecimento verdadeiro acerca de um 

evento, em virtude do déficit de instrumentos cognoscitivos que atinge a todos, vale 

considerar que a testemunha, ao observar e narrar um evento, o faz de acordo com suas pré-

compreensões, memórias prévias e, até mesmo, sentimentos, que delimitam um contexto 

acerca da realidade narrada. Tais declarações não serão necessariamente falsas, mas há a 

possibilidade de serem tomadas sob uma perspectiva que talvez venha a desviar da 

aproximação da verdade.  

Nesse sentido, Susan Haack
494

 alerta que pode haver várias descrições distintas e 

simultaneamente verdadeiras de um mesmo fato, que pode ser relatado de muitas maneiras 

diferentes, a depender do ponto de vistas sobre o qual se lastreia e das circunstâncias e 

detalhes ressaltados pelo expositor. Ademais, o fato pode ser avaliado sob diferentes níveis de 

analiticidade. 

Todavia, há de se ressaltar que o testemunho, que tem por escopo lastrear as hipóteses 

sobre fatos principais e secundários, é um mero coadjuvante narrativo e não possui o condão 

de sozinho delimitar o contexto de surgimento da verdade relativa do processo.  

Portanto, impende às partes, principalmente, seja na inquirição, seja na construção 

narrativa em que o testemunho é analisado, contrastar tais declarações com outros elementos 

acostados aos autos, de modo a não restringir o contexto do feito a uma base cognitiva de uma 

única testemunha ou, até mesmo, de um grupo de testemunhos no mesmo sentido — como, 

por exemplo, depoimentos de policiais de uma mesma composição acerca de um crime —
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pois, como defende Taruffo
495

, quanto mais a decisão levar em consideração todos os fatos 

postos que estão na realidade do conflito, mais justa será
496

. 

O aspecto acerca da existência ou não de falhas de percepção deve ser analisado pelo 

magistrado no momento da valoração da prova testemunhal, mais especificamente no quesito 

da confiabilidade
497

. Ademais, algumas falhas de percepção, como a utilização de arma, 

tempo de exposição ao evento, nível de estresse, também estão intrinsicamente relacionados 

ao pilar do correto reconhecimento de pessoas
498

.  

 

3.4.1.2 Falhas de recuperação 
 

 

Após esse primeiro momento de percepção e codificação dos eventos vividos, em que 

é formada a memória, situa-se o momento de recuperação, contexto no qual, de acordo com 

Lilian Stein, Gustavo Noronha de Ávila e Ceconello ―uma vez armazenadas, as informações 

do evento podem ser esquecidas‖
 499

, e também distorcidas. Ademais, as falhas de 

armazenamento, segundo os autores, também podem ser evidenciadas no momento 

subsequente de recuperação da informação armazenada:  

O ato de evocar a memória, como recordar o evento ou reconhecer o perpetrador, se 

refere à etapa de recuperação. Em vez de uma recordação de informações estáticas, a 

memória humana é maleável, e, durante a recuperação, além de reforçadas novas 

informações, podem ser agregadas à recordação original do fato16. Por exemplo, é 

comum que testemunhas conversem entre si acerca do crime presenciado, e, durante 

essa conversa, uma testemunha pode recordar informações que a outra não havia 

codificado.. Essas informações são armazenadas juntamente à memória original do 

fato, sem que haja um registro de quais informações foram inseridas durante ou após 

o evento
500

.  

 

É nesse contexto que se situa o provável surgimento das falsas memórias, que deve 

perpassar por importante filtro no ato de valoração da prova testemunhal
501

. Vitor de Paula 
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Ramos categoriza como origens das falhas de recuperação o tempo transcorrido entre o evento 

e o ato de recuperação
502

, existência de informações pós-evento – oriundas do contato com 

outras testemunhas ou pela exposição midiática do caso
503

, feedback sobre o desempenho da 

testemunha, principalmente por parte dos investigadores
504

 –, e a forma das perguntas, que 

quando feitas de modo fechado, podem conduzir ao viés de confirmação ou visão de túnel, a 

ser conceituado no tópico sobre limitações cognitivas dos julgadores
505

.  

Dentro da proposta de valoração da prova testemunhal a ser tratada, as falhas de 

recuperação devem ser ponderadas no quesito do filtro de falsas memórias
506

, no correto 

procedimento do reconhecimento de pessoas
507

 e também na correta coleta dos depoimentos 

forenses
508

.  

3.4.1.3 Falhas de linguagem 
 

 

De acordo com Antônio Damásio
509

, as percepções e ideias de um individuo se 

estruturam como imagens na mente humana. Nesse sentido:  

as integrações sensoriais realizadas durante a percepção, as ideias originadas pelo 

seu processamento, e a tradução verbal de muitos aspectos podem ser guardadas na 

memória. Construímos momentos percetuais multissensoriais na nossa mente, e, se 

tudo correr bem, podemos memorizá-los e, mais tarde, recordar esses momentos 

percetuais e trabalhar com eles na imaginação.
510

 

 

Assim, como há um mecanismo de tradução dos acontecimentos em tais imagens 

mentais, conforme mencionado pelo autor, em um momento posterior, essas memórias, para 

serem transmitidas a outrem, necessitam ser traduzidas e transmitidas pela linguagem.  
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Portanto, no contexto do processo enquanto atividade recognitiva
511

, conforme aponta 

Aury Lopes Jr., a informação armazenada na memória da testemunha é exteriorizada às partes 

e ao julgador por meio da linguagem.  

Assim sendo, há uma decodificação das imagens, que se traduzem por meio de 

enunciados linguísticos, os quais não se confundem com o próprio evento testemunhado, pois 

tal linguagem é inevitavelmente impregnada da cosmovisão do emissor do dado, 

contaminando-se por sua maneira psíquica de expressão, com potencialidade, por si só, para 

alterar a imagem armanezada.  

Logo, a linguagem é o instrumento de materialização do pensamento e exerce função 

essencial no processo de apreensão e transmissão de um dado.  

No campo da teoria do conhecimento científico, filósofos e juristas já enfrentaram essa 

discussão sobre a autonomia da linguagem e sua influência no texto final escrito.  

Dada a similitude do problema com as falhas linguísticas que podem afetar a acurácia 

de um depoimento forense, faz-se conveniente expor algumas das conclusões advindas da 

filosofia, que podem ser aplicadas analogicamente ao processo penal. 

Eduardo Bitar sustenta que uma linguagem adequada e socialmente inteligível é 

fundamental para a materialização de ideias. No entanto, a forma não é mera coadjuvante do 

pensamento, pois ―fornece vida à própria criação‖. Logo, o texto possui autonomia e exerce 

função própria no processo criativo, sendo esta uma proposição da semiótica virtual. Nas 

palavras de Bitar
512

,  

preexiste uma realidade semiótica, uma realidade de inúmeras linguagens, é, 

sobretudo, a partir desse arsenal de signos e linguagens que parte o criador para a 

elaboração de sua própria linguagem. Desde sua fase conceptiva até sua fase 

executiva, labora o criador na tentativa de reificação de suas ideias por meio de um 

processo que envolve a transformação do imaterial em material. 

 

Conclui-se que o papel da linguagem não pode ser considerado secundário, pois é por 

meio de enunciados que a imagem mental se desvincula do intelecto de alguém e se 

corporifica ao longo do tempo.  

No contexto da ciência moderna, Gadamer
513

 aponta que a linguagem assume novas 

funções, principalmente no que diz respeito ao desafio hermenêutico de tentativa de redução 

da distância entre o autor e o leitor.  

Por sua vez, Wittgenstein defende que os enunciados linguísticos não são meros 

coadjuvantes, pois: 
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é como se devêssemos desvendar os fenômenos: nossa investigação, no entanto, 

dirige-se não aos fenômenos, mas, como poderiamos dizer, às possibilidades dos 

fenômenos. Refletimos sobre o modo das asserções que fazemos sobre os 

fenômenos. 
514

 

 

Portanto, a linguagem goza de autonomia, e não pode ser compreendida como uma 

fotografia, apta a reproduzir precisamente a imagem mental traduzida.  Nesse jaez, não se 

nega que a linguagem afigura a realidade, mas deve-se também considerar que o objeto 

comunicado o é, através da mediação das concepções de mundo do transmissor.  

Reconhece-se, então, que a linguagem possui vida própria, independentemente do 

dado a ser transmitido, seja uma ideia pensada por um cientista, seja um fato presenciado por 

uma determinada testemunha.  

De todo modo, é imprescindível considerar na análise da informação expressa que a 

linguagem do emissor influencia diretamente o dado narrado, bem como a linguagem do 

receptor daquela mesma informação, tendo em vista que ―ter compreendido a elucidação 

significa possuir um conceito de elucidado no espírito, isto é, um modelo ou imagem‖ 
515

. 

Wittgenstein exemplifica do seguinte modo a afirmação supracitada: 

Se me mostrarem diferentes folhas e me disserem: ―isto chama-se 'folha', então 

adquiro um conceito da forma de folha, uma imagem dela no espírito‖(...) Aqui é o 

lugar de notar que aquele que considera essa folha como modelo da forma da folha 

em geral, a vê diferentemente daquele que a considera como modelo para essa forma 

determinada. Ora, poderia ser assim – apesar de que não o é – pois isto significaria 

apenas que, por experiência, aquele que vê a folha de uma maneira determinada 

emprega-a desta ou daquela maneira, segundo esta ou aquela regra. Existe 

certamente esta ou outra maneira de ver; dão-se também casos em que aquele que vê 

um modelo assim geralmente o empregará desta maneira, e o que o vê de outro 

modo emprega-lo-á de outra maneira. 
516

 

 

Assim, o conjunto de compreensões do sujeito envolvido na expressão da ideia é um 

óbice à exata transmissão da realidade, imperfeição presente também no receptor. No 

processo judicial, tanto o emissor (testemunha) quanto o receptor (julgador e partes) são 

marcados por essa limitação, o que impede a exata fidegnidade e objetividade do dado 

transmitido.  

Pode-se visualizar essa problemática de modo mais claro nas lides em que há a 

necessidade de participação de um tradutor, em razão da diferença de idiomas do depoente e 

do órgão julgador.  
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Joshua Karton
517

, por exemplo, indica que, no processo de tradução de testemunhos, 

inevitavelmente ocorrem erros. No entanto, podem não representar somente um problema de 

ordem técnica, já que, por vezes, tais equívocos envolvem a violação dos direitos 

fundamentais de um acusado no processo penal, ou então equivalem a uma falsa compreensão 

sobre premissas fáticas, o que pode vir a macular a decisão judicial, seja pela variedade 

sintática e vocabular, seja por uma falha cultural na comunicação da língua, por ausência de 

conhecimentos extralinguísticos do intérprete. 

As falhas, portanto, decorrem da ausência de mecanismos mentais do interpréte em 

relação à reprodução de um determinado dado, pois a sua linguagem não possui os adequados 

subsídios para construção da imagem mental do emissor traduzido, o que dificulta a posterior 

reprodução, como sustenta Antônio Damásio
518

, segundo o qual:  

o aglomerado de imagens normalmente relacionadas com um objeto ou 

acontecimento corresponde à ideia desse objeto ou acontecimento, ao seu conceito, 

ao seu significado, à sua semântica. As ideias – os conceitos e os seus significados – 

podem ser traduzidas para o idioma dos símbolos, permitindo assim o pensamento 

simbólico. Toda a mente é composta por imagens, desde a representação de objetos 

e acontecimentos aos seus conceitos e traduções verbais correspondentes. As 

imagens são a moeda universal da mente. 

 

Jonathan J. Koehler
519

 também exemplifica um outro potencial nicho de falhas 

linguísticas no processo judicial: a linguagem empregada pelos peritos ou experts em ciências 

forenses. O autor aponta que a oitiva desses profissionais, quando for utilizada uma 

linguagem demasiadamente técnica e específica, pode gerar equívocos quanto à compreensão 

dos fatos em discussão no processo, sobretudo quando se tratar de assuntos complexos, como 

a análise de um exame de DNA.   

Não obstante todas as potenciais falhas acima expostas, não se pretende defender que a 

linguagem é um óbice que inviabiliza por completo o acesso do sujeito cognoscente à 

realidade.  

Nessa linha, Badaró aduz que ―sem ignorar os avanços do giro linguístico, 

principalmente o papel de intermediação entre a linguagem e a realidade, isso não autoriza 

que se rompa toda e qualquer conexão entre o conhecimento e a realidade‖ 
520

. 
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A conclusão é de que, a despeito de não impossibilitar totalmente o acesso à realidade 

objetiva, a linguagem, como meio autônomo de transmissão de dados, que deve ser 

compreendido à luz da cosmovisão sujeito transmissor, tem poder de influenciar a informação 

transmitida, contaminável pelo espírito próprio de quem a veicula, o que não pode ser 

ignorado pelo magistrado no momento da valoração probatória.  

Ademais, além de tais fontes endógenas de ruídos, a linguagem também pode ser 

contaminada por fontes externas, como a sugestionabilidade, que se relaciona estritamente ao 

armazenamento da informação e à possibilidade de produção de falsas memórias, que foi 

abordado no tópico anterior e ainda será mais bem desenvolvido adiante.  

Assim sendo, as falhas de linguagem devem ser valoradas tanto no pilar do filtro de 

falsas memórias
521

 quanto no quesito de correta coleta dos depoimentos forenses
522

.  

 

3.4.1.4 Informação como ferramenta para lidar com as consequências das limitações 

cognitivas das testemunhas 
 

 

A intenção de exposição das possíveis falhas decorrentes das limitações cognitivas da 

testemunha, em cotejo com outros campos do conhecimento para além do Direito, não é a de 

sustentar que os julgadores, sejam juízes, sejam jurados, devam necessariamente entender de 

Psicologia, Epistemologia ou Neurociência, mas sim de explicitar a potencialidade a erros da 

prova testemunhal, que deve compreendida à luz de conhecimentos advindos dessas áreas, e 

cujas soluções perpassam pela consciência da falibilidade desse meio probatório. 

Segundo o psicólogo norte-americano David G. Myers. ―educar os jurados sobre as 

armadilhas do depoimento da testemunha ocular pode melhorar a forma como o depoimento é 

recebido, e em última análise, a precisão do veredito‖ 
523

. Portanto, o conhecimento sobre as 

limitações cognitivas e possíveis falhas de percepção, recuperação e de linguagem pode 

minimizar a ocorrência de erros judiciários oriundos de equivocada valoração da prova 

testemunhal.  

A despeito de Lily Trimboli apontar as dificuldades de compreensão dos jurados, nos 

sistemas de common law, acerca das instruções concedidas pelo juiz presidente antes do 
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julgamento, em virtude de sua comum imprecisão e exagerado tecnicismo
524

, há de se 

ressaltar que esse é um meio importante para transmitir aos julgadores a ciência sobre as 

limitações cognitivas das testemunhas desvendadas pela Psicologia, pela Epistemologia e pelo 

Neurolaw. 

Um bom exemplo é relatado por Daniel L. Schacter e por Elizabeth Loftus, segundo os 

quais a Suprema Corte do Estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, decidiu que, caso a 

prova testemunhal fosse admitida para julgamento, devem ser incluídas nas instruções 

fornecidas aos jurados a informação de que pesquisas têm demonstrado que a memória não 

funciona como uma câmera de vídeo, que, na verdade, é bem mais complexa
525

.  

Em casos envolvendo, por exemplo, identificação de uma pessoa de diferente raça, há 

de se constar aos jurados que pesquisas demonstraram que o reconhecedor pode ter mais 

dificuldades quando o reconhecido se tratar de pessoa de cor da pele distinta da sua
526

. Em 

julgamentos em que haja nível alto de estresse por parte da testemunha, o juiz deve informar 

aos jurados que, mesmo em boas condições de visão, altos níveis de estresse podem reduzir a 

habilidade da testemunha de proceder à correta identificação de um suspeito
527

.  

Outra instrução relevante destacada pelo referido Tribunal é a de que estudos 

cognitivos estabeleceram que as testemunhas, mesmo relatando eventos com acurada 

confiança, podem estar expondo, na verdade, memórias imprecisas, influenciadas por 

informações posteriores aos eventos, sugestões externas ou, até mesmo, dados falsos, que 

podem facilmente contaminar o testemunho
528

.  

Consoante visto no segundo capítulo deste trabalho, a instrução aos jurados, ao lado da 

exclusão de provas inadmissíveis antes do julgamento, constituem modos de controle anterior 

da prova, presente nos sistemas de common law, que nem sempre se produzem em países de 

tradição continental
529

. Não obstante, é possível aplicar o mesmo raciocínio aos casos de 
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competência dos juízes togados e aos jurados em sistemas como o brasileiro, por meio da 

exposição desses argumentos no bojo do processo. Trata-se, aliás, de medida essencial, ante a 

potencialidade de erro da prova testemunhal e a então imprescindibilidade de sua utilização na 

práxis forense pátria.  

Portanto, segundo Nicole-Simone Werner, Sina Kühnel e Hans J. Markowitsch, os 

múltiplos parâmetros que afetam a memória das testemunhas e vítimas depoentes ilustram a 

necessidade de métodos que padronizem a sua valoração, e também a sua produção, os quais 

merecem atenção não somente dos órgãos de investigação, mas também de juízes, advogados 

e promotores, a fim de evitar os efeitos negativos da utilização de uma prova que envolva 

vícios ou distorções de memória
530

.  

 

 

3.4.2 Limitações cognoscentes do juiz e os vieses cognitivos 

 

No momento da valoração, faz-se necessário que o julgador tenha ciência das 

limitações cognitivas da pessoa depoente. Seja juiz togado, seja jurado, ao decidir com base 

em prova testemunhal, deve-se considerar que está a ver o mundo com as lentes de uma 

terceira pessoa, diferentes de suas próprias, que, por si só, também já comportam limitações, 

razão pela qual se espera cautela e ponderação desses fatores na decisão a ser prolatada.   

Nada mais humano do que uma testemunha. Quando há análise desse meio probatório 

por um magistrado, então, vislumbra-se uma dupla humanidade, e consequentemente, uma 

dobrada sujeição à falibidade e ao erro, já que o juiz não está apto a abstrair sua condição 

humana e extrair exatamente a realidade a partir da oitiva de uma pessoa em juízo. 

Assim sendo, para além das eventuais restrições cognoscentes da pessoa depoente, há 

de se por em baila as limitações cognitivas dos próprios julgadores. Os magistrados e os 

jurados são seres humanos e, portanto, de acordo a psicologia cognitiva e o Neurolaw, 

suscetíveis a preconceitos e vieses cognitivos no ato de decidir.   

Segundo Marden e Wykrota, ―a atividade judicial e a própria existência do Poder 

Judiciário se escora na duvidosa premissa de que os processos serão decididos por um terceiro 

que seja não apenas imparcial, mas também racional‖ 
531

. 
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 Porém, esse raciocínio de que as decisões judiciais não são impregnadas das 

subjetividades dos julgadores, muitas vezes, desatreladas das evidências concretas do 

processo, é questionável.  

Para ilustrar, os autores citam o estudo ―Os Juízes de Israel‖, realizado na 

Universidade de Tel-Aviv, o qual retratou que ―a racionalidade dos juízes era severamente 

afetada por questões completamente estranhas aos elementos de prova existentes no processo‖ 

532
.  

Vale citar ainda outra pesquisa referida pelos juristas, a qual revelou uma tendência 

dos juízes americanos – em especial, os republicanos –, após terem filhas, de adotarem 

posturas em decisões qualificadas como feministas, em julgamentos que envolviam mulheres, 

posicionamento este que o estudo não apreendeu entre os juízes que tinham filhos do sexo 

masculino
533

.  

Nesse sentido, os autores concluem que essa suposta neutralidade dos juízes, 

denominada também de racionalidade presumida, ―tem sua estatura questionada pela 

Psicologia Comportamental na noção de viés‖ 
534

.  

Importante mencionar que tal enviesamento pode produzir efeitos graves, por isso, 

questiona-se ―O que esperar de um processo no qual um magistrado de raciocínio enviesado 

(como todas as outras pessoas) decide com base em provas que não são confiáveis, aplicando 

uma lei que não tem interpretação objetiva?‖ 
535

.  

Para ilustrar a potencialidade de geração de erros judiciários a partir da preponderância 

de vieses em um processo, cita-se o dado apurado pelo Innocence Project de que, em 52 % 

dos casos de exoneração, a condenação inicial havia sido fundada em mais de um fator 

equivocado
536

, quais sejam, reconhecimentos ou testemunhos errados, má aplicação das 

ciências forenses, falsas confissões e uso de informantes. Em 34 casos, inclusive, o erro 

judiciário foi lastreado em 3 ou nas 4 categorias acima citadas.  

Desse modo, para Emily West e Vanessa Meterko, uma explicação possível para essa 

confluência de evidências incriminatórias equivocadas contra pessoas inocentes é o viés 
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cognitivo, definido como o termo geral para referir-se a padrões de pensamento e de 

comportamento, que podem conduzir a conclusões erradas, como por exemplo, a tendência de 

pessoas procurarem e interpretarem informações que confiram com as suas crenças pré-

existentes. Logo, conclui-se que influências externas podem guiar a interpretação de um 

sujeito processual acerca de uma evidência objetiva.   

Nesse contexto, partindo da premissa de que não se pode atribuir uma postura neutra 

aos julgadores, há de se analisar o tema dos vieses, a partir da psicologia cognitiva. A 

principal referência para esse tema são os estudos do psicólogo Daniel Kahneman, premiado 

com o Prêmio Nobel de Economia em 2002, pelo artigo produzido em parceria com Amos 

Tversy e publicado na Revista Science, denominado Judgment under uncertainty heuristics 

and biases
537

. 

Nesse sentido, Eduardo José da Fonseca Costa define as regras heurísticas como 

aquelas relativas ao processamento inconsciente por um ser humano de uma informação 

recebida do ambiente externo e que ―permite reduzir as tarefas complexas de atribuir 

probabilidade e predizer valores à operações de juízos mais simples‖ 
538

. Conforme visto no 

tópico 3.4, a aplicação dessa regra é de incumbência do Sistema 1, de índole eminentemente 

intuitiva e que prepondera em relação à racionalidade do pensamento humano, segundo 

Daniel Kahneman. 

No entanto, de acordo com Eduardo José da Fonseca Costa
539

, essa constatação da 

psicologia cognitiva não põe em xeque o modelo de racionalidade do processo, desde que haja 

adaptações, para que se inclua como variável a ser valorada as propensões e limitações 

cognitivas, tornando-se mais previsíveis e transparentes, que é o que se propõe também no 

presente trabalho.  

O desafio, todavia, é o excesso de confiança dos seres humanos em sua racionalidade e 

infalibilidade. Segundo Adam Benforado, os juízes, e também os peritos, raramente sentem 

que estão agindo de modo enviesado
540

.  

Dierle Nunes, Natanael Lud Santos e Silva e Flávio Quinaurd Pedro alertam que 

―quando as heurísticas de pensamento atuam com base em simplificações equivocadas, os 
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resultados das tomadas de decisão podem ser desastrosos, levando a decisões subótimas‖ 
541

, 

como é o caso da decisão judicial, que deve ser pautada pela racionalidade objetiva. Nesse 

sentido, as heurísticas de pensamento são as causas potencializadoras dos erros de cognição, 

denominados vieses cognitivos.  

Dentre os diversos vieses descritos pela Psicologia, vale destacar o viés de 

confirmação – confirmation bias – que pode ser conceituado como ―a tendência do 

observador de procurar ou interpretar informações de forma que estas confirmem 

preconcepções próprias‖ 
542

, situação na qual a tendência é que levem em consideração 

elementos que ratifiquem suas crenças em detrimento de outros que as afastem. Tal postura 

conduz a julgamentos enviesados, que possui influência também no ato da fundamentação da 

decisão judicial.  

Daniel Kahneman define tal viés como oriundo do Sistema 1 e que ―favorece a 

aceitação acrítica de sugestões e o exagero da probabilidade de eventos extremos e 

improváveis‖ 
543

.  

Assim, para Dierle Nunes, Natanael Lud Santos e Silva e Flávio Quinaurd Pedro, o 

uso de doutrina, jurisprudência e menção a determinadas evidências dos autos serve somente 

para ―corroborar seus próprios entendimentos já se tem uma decisão antes do processo (do 

debate) e se busca subsídios na literatura jurídica ou em julgados para alcançar uma aura 

motivação‖ 
544

.  

André Perin Schmidt Neto e Eugênio Facchini Neto aplicam esse mesmo raciocínio à 

valoração da prova, ao aduzir que ―há uma tendência em nos agarrarmos a certas conclusões 

que nos parecem importantes e buscamos argumentos para comprová-las‖ 
545

, razão pela qual 

o raciocínio humano se define primeiro conscientemente a partir a crença para depois buscar a 

evidência, e não o contrário.  
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No mesmo sentido, Adam Benforado relata a declaração dada pela ministra da 

Suprema Corte norte-americana, Sonia Sotomayor, segundo a qual os juízes, a partir de suas 

identidades e experiências pessoas, escolhem os fatos que querem enxergar
546

.  

Em artigo que trata especificamente do tema aplicado ao Ministério Público, Alafair 

Burke
547

 destaca a presença do viés de confirmação na atuação de alguns promotores de 

justiças, propensos a coletar preferencialmente informações que venham a ratificar a 

culpabilidade de um suspeito, atribuindo maior peso a provas que confirmem essa hipótese, 

mesmo que, para tanto, seja necessário ignorar evidências fortes em contrário que rebateriam 

essa tese de culpa.  

Essa postura enviesada do órgão acusatório é extremamente perigosa, principalmente 

quando justificada pela busca da verdade real – tão criticada no capítulo 2 –, pois subverte a 

lógica da presunção de não culpabilidade e dificulta que se enxerguem situações de nítida 

injustiça.  

Assim, o viés cognitivo pode representar uma verdadeira venda ao promotor de justiça 

– e também aos outros sujeitos processuais –, que deve estar sempre atento para removê-la, 

quando esta se instalar, pois compromete a justeza de sua atuação como um todo.  

Dierle Nunes, Natanael Lud Santos e Silva e Flávio Quinaurd Pedro denominam essa 

prática como ―visão de túnel na qual o promotor se concentra em buscar provas que 

confirmem a culpa de um suspeito, com negligência (mesmo sem que perceba) de provas que 

o inocentem ou que induzam a mudança de foco‖ 
548

.   

Márcio Schlee Gomes alerta os prejuízos causados por esse modo de agir, pois recorda 

que o membro do Ministério Público que manipula fatos ou sustenta acusações ―com 

omissões, falhas, argumentos tendenciosos ou não racionais‖ comete infração funcional
549

.  

Em outro âmbito, Vitor de Paula Ramos associa ainda o viés de confirmação ao modo 

de entrevista forense com perguntas fechadas, que são sugestivas, e visam a confirmar 

hipóteses pré-formuladas acerca dos fatos
550

.  
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A propensão cognitiva faz-se ainda presente em métodos de inquirição inquinados de 

pressão, bem como técnicas de reconhecimento de pessoas em que há somente o suspeito no 

procedimento (show-up)
551

. Para Adam Benforado, não obstante os policiais gostarem do 

método show-up, conforme explicitado pela pesquisa empírica brasileira exposta em tópico 

anterior, por ser mais rápido e conveniente, o seu caráter altamente sugestivo leva a erros 

judiciários, causados pelo viés de confirmação
552

.  

É imprescindível pontuar que essas práticas, na verdade, integram um contexto maior 

de heurísticas de pensamento compartilhadas no processo penal pátrio de uma cultura jurídica 

enviesada para a condenação.  

Nesse sentido, Alexandre Morais da Rosa e Paola Bianchi Wojciechowski asseveram 

que ―imersos em uma cultura jurídica criminal punitivista, as heurísticas e os vieses de 

julgamento aparentam estar vinculados a desfechos condenatórios, pervertendo-se o princípio 

da presunção da inocência‖ 
553

.  

Além desse enviesamento exógeno ao processo, em razão da influência da cultura 

jurídica pátria, Alexandre Morais da Rosa e Aury Lopes Jr.
554

 ainda atentam para a tendência 

de propensões cognitivas endógenas, oriundas dos próprios autos, em virtude fase pré-

processual, em que há, por exemplo, autorização para interceptação telefônica ou busca e 

apreensão. Nesses casos, a contaminação cognitiva é inevitável, e produz influências 

deletérias na decisão final, contexto no qual ―a instrução é apenas confirmatória e simbólica 

de uma decisão previamente tomada‖.  

Outra fonte de contaminação cognitiva do julgador é a assunção de um papel de 

protagonismo na produção da prova, em que a imparcialidade resta comprometida. Para Aury 

Lopes Jr., ―o juiz, nesse cenário, passa a fazer quadros mentais paranoicos‖, pois sua atividade 

se destina a perquirir elementos para fundamentar formalmente a sua compreensão já pré-

concebida‖ 
555

.  
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De outro giro, num contexto em que o efeito estético da aparência dos réus e dos 

depoentes pode ser determinante na tomada de decisão judicial, suscita-se a necessidade 

debater a influência dos preconceitos na valoração da prova.  

De acordo com André Perin Schmidt Neto e Eugênio Facchini Neto, as pessoas tentam 

―explicar o comportamento alheio com base em estados mentais e desejos próprios, 

comprovando que tais explicações não são necessariamente precisas‖ 
556

. Assim, 

inevitavelmente, as ―decisões e julgamentos são influenciados por fatores sociais e culturais‖, 

que originam muitas vezes o preconceito
557

.  

De acordo com Adam Benforado, em algum momento, a raça, o gênero, a idade, a 

profissão, o posicionamento político, a religião ou outras idiossincrasias moldam e 

determinam o julgamento humano, o que explica que diferentes pessoas possam olhar para o 

mesmo evento e enxergar distintamente os fatos
558

.  

Vale mencionar que os preconceitos aqui tratados são preferencialmente aqueles que 

George Marmelstein denomina de preconceitos implícitos, ligados ao viés de confirmação, o 

qual ―se manifesta em um nível do pensamento que é desconhecido até mesmo pelo sujeito 

que age de forma preconceituosa‖, que costumam involuntários e intuitivos, e, portanto, de 

difícil controle.
559

.  
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Tais percepções possuem relevante repercussão no ato de valoração da prova, tendo 

em vista que, segundo Floris Bex
560

, os preconceitos e as falsas crenças podem fundar 

generalizações, importantes elos para a conclusão de um raciocínio sobre uma evidência, o 

que é bastante perigoso, já que podem ser mascarados na forma de ―conhecimento de mundo‖ 

ou pensamento compartilhado por uma comunidade em geral.  

Nesse sentido, de acordo com o psicólogo social David G. Myers, principalmente 

quando a prova que lastreia a hipótese acusatória é ambígua, ―os jurados são mais propensos a 

interpretá-la com seus vieses preconcebidos e a ter simpatia por um réu que é atraente ou 

parecido com eles próprios‖ 
561

.  

Baseia essa conclusão em alguns estudos, dentre os quais o de Chris Downs e Phillip 

Lyons, realizado em 1992, em que solicitaram a policiais para atribuíssem notas pelo quesito 

atratividade física a 1.742 réus que respondiam a processos por contravenção penal em 40 

juízos do Estado Americano do Texas. O resultado mostrou que os réus classificados com 

menores notas em termos de atratividade física haviam recebido punições mais severas que os 

mais atraentes que haviam incorrido na mesma infração 
562

.  

Essa conclusão guarda correlação com o denominado efeito halo, que, conforme expõe 

Daniel Kahneman, consiste na ―tendência a gostar (ou desgostar) de tudo que diz respeito a 

uma pessoa – incluindo coisa que você não observou‖ 
563

.  

Aplicando-o ao processo penal, Alexandre Morais da Rosa aduz que, por mais absurdo 

que seja, é inevitável constatar que 

quando chega para a audiência advogado bem-sucedido, bem vestido, bem 

informado ou um membro do Ministério Público nas mesmas circunstâncias, o efeito 

estético é diverso de um jogador mal-sucedido e com má reputação, assim como um 

agente ‗bonito‘ ou ‗feio‘.
564

  

 

Portanto, não se pode mais ignorar que o efeito estético das pessoas envolvidas no 

julgamento pode vir a influenciar a decisão judicial a ser tomada, o que é explicado pelos 

fenômenos do preconceito implícito e do efeito halo, consistente numa nuance 

extraprocessual, desatrelada da prova produzida nos autos, que, mesmo assim, pode ser um 
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fator decisivo para uma condenação ou absolvição. Trata-se de mais um exemplo de limitação 

cognitiva do julgador.  

Dierle Nunes, Natanael Lud Santos e Silva e Flávio Quinaurd Pedron demonstram 

preocupação com essa informação, com a qual se concorda na presente dissertação, porque 

―ao se constatar que as características físicas das partes e de que suas posturas diante do Juízo 

são capazes de influenciar no julgamento que será proferido, percebemos o quanto o 

subjetivismo do julgador é deletério ao processo‖ 
565

.  

Desse modo, os autores propõem um desenviesamento
566

 (debiasing) não somente por 

parte dos juízes, mas também dos outros sujeitos processuais, como o Ministério Público, a 

fim de evitar que a valoração da prova e decisão sobre os fatos seja somente um espaço de 

legitimação de pré-compreensões cognitivas equivocadas.  

Uma vez que a natureza intuitiva do pensamento humano é inarredável e que os vieses 

cognitivos são naturais aos julgadores, que não conseguem vestir indumentárias de super 

humanos e superar tais restrições cognitivas ao decidir, é necessário fortalecer o dever de 

fiscalidade (accountability), a fim de evitar que percepções equivocadas e preconceitos 

implícitos fundem decisões contrárias à prova dos autos.  

Logo, uma vez que o raciocínio intuitivo, proveniente das heurísticas do pensamento, 

é uma condição humana inarredável, o que se pode tentar é minimizar os efeitos deletérios 

dos vieses.  

Uma sugestão para a problemática oferecida por Adam Benforado
567

, com base em 

estudos psicológicos, é o automonitoramento pelos juízes, a ser estimulado pelo Poder 

Judiciário, de modo a terem ciência de quais são os vieses que influenciam o seu 

comportamento, por intermédio de treinamentos e formações na área de psicologia e também 

de conhecimento de estatísticas individualizadas de suas decisões, isto é, um feedback do 

modo como decidem, para conhecerem como julgam a depender da raça, do gênero ou da 

idade das pessoas envolvidas.  

Por fim, não se pode olvidar que o processo de desenviesamento cognitivo dos 

julgadores deve ser guiado pelo princípio constitucional da presunção de inocência, no intuito 
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de evitar que as percepções do juiz no ato de valoração da prova sejam determinadas por 

crenças pré-concebidas de tendência punitivista, com confirmação da hipótese acusatória.  

Caroline Navas Viana faz uma ressalva relevante nesse contexto: 

sabendo que vivemos em uma sociedade com altos índices de criminalidade, em 

que, diariamente, os Julgadores têm de lidar com os mais variados tipos de suspeitos 

e criminosos, é imprescindível que os Magistrados não se deixem levar pelas 

aparências, preconceitos e estereótipos ligados a certos tipos de pessoas e certos 

tipos de crime. Cada caso é único, e assim deve ser visto. Rótulos e apelo social por 

justiça ocorrem a todo momento e devem ser evitados; bem como a pressão da 

mídia, em denegrir e ver incriminados determinados suspeitos, não pode ser tomada 

como formadora de opinião por aqueles que julgaram os casos. 
568

 

 

Por isso, antecedentes criminais do réu, ideologias do julgador ou qualquer outra 

propensão cognitiva devem ser monitorados para prevenir que o standard probatório seja 

saturado a partir de fontes externas e alheias à prova dos autos.  

 

3.5 Proposta de oito parâmetros para valoração da prova testemunhal e do 

reconhecimento de pessoas 

 

Expostas as premissas da necessidade de concepção de um processo penal 

interdisciplinar, passa-se a discorrer sobre a proposta de valoração da prova testemunhal e do 

reconhecimento de pessoas que seja apropriada aos avanços científicos da epistemologia 

jurídica, da psicologia e do Neurolaw. 

Desde já, antecipa-se que a finalidade de proposição desse novo paradigma não integra 

uma visão que tenta salvar, a qualquer custo, a utilidade e a predominância da prova 

testemunhal. Vistas as suas restrições, há a necessidade, na verdade, de as partes, sobretudo o 

órgão de acusação, a quem incumbe o ônus da prova, de se buscar elevar a preponderância de 

outros meios probatórios, mais seguros, que acompanhem a evolução tecnológica vivenciada 

na sociedade atual, cujas reverberações se fazem presentes em vários campos do 

conhecimento.  

Todavia, não obstante a imprescindibilidade de desenvolvimento de outros meios 

probatórios nesse contexto de um processo penal interdiciplinar, não se pode negar que há 

uma tendência de continuidade – ao menos parcial – de utilização de testemunhos e 

reconhecimento de pessoas. Por isso, faz-se necessária tal proposta. Sobrevivendo a esse crivo 
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concebido à luz de um processo penal dialogal, reduzem-se os óbices a que a prova 

testemunhal seja utilizada para fundar a decisão judicial.  

Desse modo, os oito fatores a serem observados pelos julgadores na valoração 

probatória e na consequente determinação sobre os fatos do processo são: 1) a credibilidade 

do depoente; 2) a confiabilidade da versão; 3) o filtro de falsas memórias; 4) o modo de coleta 

dos depoimentos; 5) o modo de realização do reconhecimento de pessoas e (in)existência dos 

fatores que minimizam sua precisão; 6) a ineficácia da repetição do reconhecimento de 

pessoas; 7) a excepcionalidade do hearsay statement; 8) a existência de um contraditório 

efetivo na produção da prova.  

Destaca-se que esses oito aspectos específicos para a valoração da prova testemunhal 

devem ser compreendidos à luz do modelo híbrido ou atomista-holista de valoração, tratado 

no primeiro capítulo
569

. Nesse sentido, não representam, por si, um padrão próprio, mas 

parâmetros específicos de depoimentos forenses e reconhecimento de pessoas, a serem 

inseridos no contexto mais amplo do modelo híbrido, sob a égide do qual deve haver um 

controle prévio de cada elemento probatório, antes que este venha a dar esteio a alguma das 

hipóteses em disputa no processo.   

Nos tópicos a seguir, serão tratados os principais aspectos de cada um desses pilares, 

que devem auxiliar o magistrado na tomada de uma decisão mais epistemologicamente 

comprometida. Vale ressalvar que, não obstante a proposta se direcionar preferencialmente ao 

momento da valoração, nada impede que, desde a dilação probatória, já haja uma preocupação 

com esses fatores, a fim de propiciar um controle preventivo.  

Portanto, os sujeitos processuais não necessitam assistir estaticamente ao 

descumprimento das regras propostas, podendo insurgir-se contra seu descumprimento logo 

no momento da produção, antecipando-se à valoração.    

 

3.5.1 Credibilidade  

 

A credibilidade se trata de um quesito fundamental na aferição da capacidade de 

confirmação de um depoimento ou de um reconhecimento, e possui grau de força 

justificatória variável para um enunciado, a depender de sua qualidade. Assim, quanto menor 

for o grau de credibilidade do depoente – termo amplo para abranger vítima, testemunha e 

declarante –, menor será a sua contribuição para satisfação do standard probatório.  
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Nesse sentido, no presente trabalho, concebe-se a credibilidade como um parâmetro 

subjetivo, uma vez que é atinente ao sujeito que presta o depoimento, e à existência ou não de 

seu interesse na causa. Diferencia-se da confiabilidade, que se apresenta como quesito 

objetivo, o qual será desenvolvido no próximo tópico.  

A análise da credibilidade deve englobar não somente as limitações e propensões 

cognitivas inconscientes de um depoente, mas também suas intenções explícitas e voluntárias. 

O fator má-fé não pode ser ignorado. Assim, o mero fato de a testemunha ter prestado o 

compromisso de dizer a verdade, nos termos do art. 203 do CPP
570

, não é suficiente para 

afirmar a sua credibilidade.  

Desde já, faz-se essencial pontuar que, apesar de sua natureza subjetiva, a análise da 

credibilidade não pode ensejar um subjetivismo, em que o julgador avalia a testemunha a 

partir de suas heurísticas do pensamento, sem corroboração em elemento concretos dos autos, 

pois isso soaria contraditório à proposta de um modelo justo e interdisciplinar de valoração. 

Não se pode afastar, portanto, a presença da limitação cognitiva do órgão decisor nessa 

avaliação, mas deve haver a observância de um dever de fiscalidade sobre eventuais vieses, 

com o fito de aferir se há a devida correspondência no processo.  

Tal alerta pode ser exemplificado na seguinte situação. Suponha-se que uma 

determinada testemunha prestou um depoimento no inquérito policial, corroborando para a 

culpabilidade do réu. Ao ser ouvida em juízo, retratou-se e justificou que, na verdade, em 

nenhum momento houvera prestado a referida informação em sede policial. Nessa hipótese, 

não pode o magistrado utilizar a oitiva na investigação preliminar em detrimento do 

depoimento judicial, atribuindo-lhe, portanto, baixa credibilidade, sob a alegação de que a 

mudança de versão ocorreu por temor de represália, com base em mera ilação não 

fundamentada em nenhum elemento concreto dos autos.  

O Código de Processo Penal brasileiro, em seu art. 214
571

, prevê a possibilidade de as 

partes contraditarem uma testemunha, bem como que sejam arguidas circunstâncias ou 

defeitos que ensejem a declaração de sua parcialidade ou indignidade, que pode ser excluída 
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ou então inquirida sem compromisso. No entanto, não indica parâmetros ou exemplos para 

balizar a aferição dessas circunstâncias.  

Maurício Zanoide
572

, ao afirmar que a credibilidade é um elemento essencial para 

definir a suficiência probatória, exemplifica situações de credibilidade contestáveis como 

sendo aquelas em que há depoimentos de vítimas, crianças e pessoas interessadas na causa.  

Por sua vez, Floris Bex aponta como exemplo de testemunha dotada de credibilidade 

aquela que é conhecida na comunidade como pessoa honesta
573

. Porém, vale alertar que o 

conceito de honestidade é deveras subjetivo, e por si só, não oferta um padrão desejável para a 

avaliação da credibilidade. 

Em outro momento, o autor aponta a verificação de enviesamento cognitivo do 

depoente como um fator fundamental para aferir sua credibilidade
574

, com o que se concorda. 

Especialmente quanto à figura da vítima, Antônio Scarance Fernandes
575

 considera 

como relevantes para verificar o nível de credibilidade os seus antecedentes e sua formação 

moral, bem como outras circunstâncias de caráter mais objetivo que não integram o conceito 

de credibilidade aqui construído, como o grau de firmeza da declaração, a coesão da narrativa, 

a verossimilhança do relato em comparação ao do réu.  

Todavia, não se concorda com o autor quando inclui o nível de firmeza como aspecto 

relevante da credibilidade, já que a confiança da testemunha não se confunde com a precisão 

das informações prestadas, não havendo uma relação de causa e consequência entre esses dois 

parâmetros. Pelo contrário, uma falsa declaração pode ser equivocadamente reproduzida com 

firmeza, por ação da ilusão de familiaridade, conforme se verá adiante
576

.  

Quanto à formação moral, defende-se que deve haver o seu cotejo a depender do que 

se entende por esse conceito. Não se pode cair na armadilha de se delegar ao julgador a 

medição do grau de moralidade dos seres humanos a partir de sua suposta neutralidade, já que 

não ele é um super-humano, detentor do padrão de moralidade correto em sua psique, nem 

mesmo é capacitado para classificar as pessoas a partir de uma bagagem ética.  
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Ademais, conforme aduz Alexandre Morais da Rosa, devem ser evitados ―julgamentos 

abusivos sobre o perfil, atitude, moralidade e aspectos particulares dos envolvidos no 

processo‖ 
577

.  

No que tange especificamente aos crimes contra a dignidade sexual, Gabriela 

Perissinoto de Almeida e Sérgio Nojiri argumentam que os julgadores devem afastar-se da 

utilização de esterótipos como, por exemplo, o da ―mulher honesta‖, como atalhos cognitivos, 

ao analisar a credibilidade de um depoimento, pois isso pode conduzir a uma decisão 

enviesada e desatrelada dos elementos empíricos do caso concreto
578

.  

Todavia, existem alguns elementos objetivos que podem balizar essa formação moral, 

como, por exemplo, a existência de antecedentes criminais por delitos relacionados à 

falsidade documental e de falso testemunho, ou então a confissão da própria testemunha de 

que não contara a verdade em momento anterior do processo.  

No que tange à credibilidade da vítima, Gustavo Badaró ressalta que é 

aprioristicamente questionável, tendo em vista que há um evidente interesse no processo. 

―Quem foi vítima do crime, ao prestar suas declarações, pode ser levado pela paixão, pelo 

ódio, pelo ressentimento ou pela emoção e narrar os fatos como lhe pareçam convenientes, e 

não como efetivamente ocorreram‖ 
579

.  

Aury Lopes Jr. compartilha do mesmo entendimento, pois o ofendido é duplamente 

contaminado: do ponto de vista processual – já que não presta compromisso de dizer a 

verdade – e do material – integra o fato criminoso
580

. Não obstante esse patente interesse na 

causa, o autor defende que o depoimento da vítima não pode ser presumido aprioristicamente 

como negativo ou positivo. Há de averiguar no caso concreto, de acordo com as 

circunstâncias específicas relativas ao processo e o cotejo dos outros elementos probatórios, 

sendo imprudente demonizar ou glorificar o seu depoimento somente em virtude de sua 

qualidade de vítima
581

.  

Malatesta também recomenda cautela na valoração das declarações do ofendido, pois 

o sentimento natural da vítima ―de chegar à descoberta do réu, preocupando o espírito já 
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perturbado pela ofensa sofrida, torna-o propenso para as suposições, fazendo aceitar 

probabilidades simples dúvidas e como certeza as probabilidades‖ 
582

.  

Gustavo Badaró considera correta a utilização de declarações do ofendido para fundar 

a condenação penal, desde que não seja elemento isolado nos autos e tenha corroboração por 

outras provas, ainda que circunstanciais
583

, principalmente em crimes de difícil elucidação, 

por ocorrerem na clandestinidade, como aqueles que atentam contra a dignidade sexual e os 

praticados em contexto de violência doméstica.  

Tanto a Quinta quanto a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça aderem a esse 

posicionamento, ao tratarem de delitos sexuais e dos cometidos em ambiente familiar e 

doméstico, conferindo especial relevância à palavra da vítima, desde que em consonância com 

o restante da prova dos autos
584

.  

No entanto, há de se frisar que, em algumas situações, a psicologia atribui fragilidade 

à credibilidade de alguns sujeitos depoentes, como é o caso das crianças com idade inferior a 

três anos, conforme aduzem os psicólogos Carla Antunes, Sônia Caridade, Marlene Matos e 

Rui Abrunhosa Gonçalves
585

, já que evidenciam maior sujeição à sugestionabilidade 

proveniente de influências externas.  

Já Claudia M. Roebers e Wolfgang Schneider apontam que, dentre as crianças, aquelas 

menores de sete anos são especialmente as mais vulneráveis a influências externas, como a 

pressão e a sugestionabilidade ocasionada por informações falsas, o que compromete a 

credibilidade desse grupo enquanto depoente
586

.  

Ademais, Carla Antunes, Sônia Caridade, Marlene Matos e Rui Abrunhosa Gonçalves 

sustentam que a mentira intencional e deliberada também integra o aspecto da 

credibilidade
587

. Especificamente em relação a crianças depoentes, estabelecem alguns 
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quesitos para aferir esse fator. Assim sendo, são associados à credibilidade relatos com 

estrutura lógica, embora espontânea, enquadramento contextual dos fatos, descrição detalhada 

da sequência de eventos, detalhes relatados a partir de um prisma infantil e resposta 

emocional compatível com a idade
588

.  

Outro fator importante que integra a credibilidade é o nível de interesse da testemunha 

na causa, seja qual for a origem desse envolvimento, que pode advir de proveitos relacionados 

ao próprio processo, à outra ação penal ou, até mesmo, a causas cíveis, como disputas de 

família, patrimoniais ou trabalhistas.  

No que tange aos crimes em contexto de violência doméstica, por exemplo, Ramón 

Arce alerta que é necessário analisar a incredulidade subjetiva – termo que usa para referir-se 

à credibilidade. Assim sendo, impende avaliar a existência de interesses variados por trás de 

um depoimento, como, por exemplo, o desejo de guarda exclusiva dos filhos, eventual 

proveito em partilha de bens comuns, a presença de ressentimento ou vingança, além de 

sintomas de alienação parental. Nessas hipóteses, é essencial a existência de ―corroborações 

periféricas de caráter objetivo‖ 
589

.  

Por vezes, a juntada da certidão de antecedentes criminais da testemunha ou da vítima 

são fundamentais para valorar o quesito credibilidade, não por motivos de uma análise 

determinista e estigmatizada de pessoas que respondem a processos criminais, mas para se 

averiguar a relação do fato discutido na ação penal em que figura a testemunha ou a vítima 

com o crime em comento, a fim de elucidar eventual interesse no desfecho da causa.  

A afirmação acima pode ser ilustrada por intermédio do processo nº0142051-

72.2012.8.06.0001
590

, que correu perante a 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza. Na 

hipótese, a maior parte das testemunhas de acusação e de defesa corroboravam a tese de 

legítima defesa dos réus. No entanto, o depoimento de uma única testemunha de acusação 

destoava do restante do conjunto probatório, e afastava a incidência da excludente de ilicitude.  

Tratava-se da líder comunitária do local onde ocorreu o crime de homicídio e onde 

residiam os acusados. A despeito da prova em contrário, os réus foram denunciados e 
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pronunciados com base nesse testemunho, que foi a única fonte da acusação na sustentação 

oral perante o Tribunal do Júri. No entanto, por meio da juntada da certidão de antecedentes 

criminais e dos extratos de causas cíveis, revelou-se que a referida depoente, além de 

responder a processo por estelionato, compunha o polo de ação cível de reintegração de posse, 

na qual se discutia justamente a detenção de imóveis de moradores daquela comunidade. 

Após o delito, a referida testemunha passou a ocupar terreno antes habitado pelos réus do 

processo, que restaram absolvidos pelo Conselho de Sentença.  

Ademais, outro exemplo de interesse que pode afetar a credibilidade do depoimento é 

a existência de um acordo de colaboração premiada por parte do depoente. A própria Lei de 

Organizações Criminosas (Lei nº 12.850-13) prevê no artigo 4º, § 16 que ―nenhuma sentença 

condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador.‖, 

cujo raciocínio também deve ser estendido ao corréu que delata o acusado, que não se 

qualifica sequer como testemunha.  

Apesar disso, não raro o depoimento do corréu, de duvidosa credibilidade, é utilizado 

para lastrear uma condenação. Em 1988, nos Estados Unidos, Chris Ochoa e Richard 

Danziger eram suspeitos de um crime de estupro e homicídio de uma moça, em Austin. O 

Estado ofereceu a Ochoa um acordo com previsão de prisão perpétua em vez de pena de 

morte, se ele concordasse em se declarar culpado e testemunhar contra Danziger no 

julgamento. Por medo de ser condenado á pena de morte, ele aceitou os termos do acordo. 

Anos depois, o real autor do fato, Achim Marino, começou a escrever cartas ao governo e à 

polícia confessando esse crime e revelando detalhes, razão pela qual a polícia iniciou uma 

investigação que, ao final, resultou na exoneração de Chris Ochoa e Richard Danziger, em 

decorrência da corroboração de exame de DNA 
591

.  

 

3.5.1.1 A credibilidade dos agentes de segurança pública 

 

Não se pode encerrar o presente tópico sem avaliar a atribuição de credibilidade ou 

não a uma espécie comum de testemunha ao processo penal brasileiro: o agente de segurança 

pública. 

 De acordo com o resultado da pesquisa empírica do Ministério da Justiça e do IPEA 

acerca do tema, anteriormente abordada neste capítulo
592

, ―boa parte do processo de 
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criminalização depende do testemunho de policiais militares‖ 
593

, principalmente pela 

negativa de vítimas e testemunhas comparecerem à delegacia por temor de represálias, razão 

pela qual os policiais militares assumem protagonismo não somente na investigação 

preliminar, como também em juízo, ainda que não tenham presenciado os fatos. Conforme as 

conclusões do estudo:  

O policial militar, especialmente em casos de prisão em flagrante, costuma ser o 

primeiro profissional a ter contato com a testemunha/vitima, assim como o eventual 

suspeito. E o primeiro também a entrevistar informalmente a vitima/ testemunha e a 

obter informações sobre o fato que possibilitem a captura do culpado. A partir da 

descrição obtida junto a testemunha/vitima, busca e captura do suspeito, cabe ao 

policial militar conduzir os envolvidos ate a delegacia da policia civil e prestar 

depoimento sobre o ocorrido no auto de prisão em flagrante. Desta forma, passando 

de ator a depoente no inquérito, e, possivelmente, testemunha no processo. 
594

 

 

Sobre o tema, a súmula 70 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

consolidou o entendimento de que a palavra do policial militar pode ser o único elemento a 

fundamentar a condenação: ―O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades 

policiais e seus agentes não desautoriza a condenação‖ 
595

. Portanto, vê-se que o Tribunal 

Fluminense atribui uma credibilidade presumida a esse tipo de testemunho, visão 

compartilhada em precedentes da Quinta
596

 e da Sexta
597

 Turmas do Superior Tribunal de 

Justiça. 

No entanto, deve-se ter cautela com a utilização demasiada desse tipo de testemunho, 

mormente quando se trata da única prova. Pesquisa realizada pela Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro (DPE-RJ) e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) 

do Ministério da Justiça
598

 analisou 2.591 sentenças datadas de agosto de 2014 a janeiro de 

2016, relativas a acusações dos crimes da Lei 11.343/2006, na cidade e região metropolitana 
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do Rio de Janeiro. Concluiu-se que 53,79% das condenações lastrearam-se somente em 

testemunhos dos agentes de segurança responsáveis pela prisão
599

, o que ilustra a difusão da 

credibilidade presumida desse meio de prova, muito em virtude do enunciado sumular do TJ-

RJ.  

Vale ressaltar que 82,13% das prisões e apreensões de drogas ocorreram em flagrante, 

enquanto somente 6% das prisões foram decorrentes de trabalho de investigação prévia
600

. 

Nesse sentido, de acordo com Alexandre Morais da Rosa, ―o depoimento dos policiais é 

acolhido como sendo válido sem maiores questionamentos, mas devem ser considerados 

como mais um elemento probatório, nem melhor, nem pior‖ 
601

.  

Ainda, o citado jurista aponta que a não confirmação do depoimento pode, por 

exemplo, ensejar o enquadramento de sua conduta no crime de abuso de autoridade
602

, razão 

pela qual se questiona a suposta imparcialidade do policial responsável pela prisão do 

acusado, pois pode possuir interesse no desfecho da causa, o que põe em xeque a sua 

credibilidade presumida.  

Ademais, Alexandre Morais da Rosa conclui que a intricada discussão sobre a 

capacidade de saturação do testemunho do policial militar para o standard de prova 

condenatório poderia ser facilmente superada por meio de medidas simples, como filmagem 

da diligência e do momento da apreensão da droga, como por exemplo, no crime de tráfico de 

drogas
603

.  

Não se pode olvidar que o conformismo da jurisprudência com certas provas de 

questionável idoneidade tem como consequência o desestimulo à busca de outros meios de 

prova mais seguros pela acusação ou investigações mais elaboradas, com melhoria do 

procedimento apurativo. É o que se conclui com a análise do dado supracitado, de que 

somente 6% das prisões por tráfico de drogas derivaram de investigações prévias.  
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Nessa senda, em posição intermediária entre aqueles que atribuem credibilidade aos 

agentes de segurança, só por serem servidores públicos, e os que rechaçam qualquer valor às 

declarações prestadas por esses profissionais, sustenta Gustavo Badaró que, ao mesmo tempo 

que os policiais não podem ser suspeitos somente por exercerem essa profissão, ―por outro 

lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos 

investigatórios praticados, pelo o que os seus depoimentos têm valor relativo‖ 
604

.  

De outro giro, não se pode atribuir credibilidade presumida a essa espécie de 

depoimento, visto que não se trata de terceiro totalmente isento. Ademais, o testemunho do 

agente de segurança pública deve ainda ser valorado à luz da confiabilidade, que será objeto 

do próximo tópico.  

Em suma, para fins de sistematização do parâmetro ora analisado, que é de caráter 

subjetivo, pode-se que a análise da credibilidade da vítima e da testemunha se dirige 

prioritariamente à avaliação das qualidades intrínsecas ao sujeito depoente, como idade, 

profissão, histórico de declarações falsas em juízo, e também o seu nível de interesse na 

causa, seja por ações penais com alguma correlação ao fato em análise – inclusive aquelas 

relacionadas a acordos de colaboração premiada – seja por causas cíveis, envoltas por 

conflitos familiares, patrimoniais ou trabalhistas, além da necessária análise da possibilidade 

de enviesamento inconsciente do depoente, ou ainda má-fé, exercida por mentiras intencionais 

e deliberadas. 

 

3.5.2 Confiabilidade 

 

 

O segundo elemento a ser analisado na valoração de um depoimento forense é a sua 

confiabilidade, ao qual, por uma questão pragmática, atribui-se uma natureza objetiva, a fim 

de diferenciar da credibilidade. Desse modo, enquanto esta diz respeito ao sujeito depoente, 

suas qualidades e nível de interesse com a causa, consoante tratado na seção anterior, aquela 

concerne à higidez da própria versão narrada, independentemente de quem a relata.   

Assim sendo, a credibilidade e a confiabilidade são elementos independentes entre si, 

que requerem avaliação apartada, a despeito de serem relacionadas conjuntamente por 

Michele Taruffo como elementos de quarto nível, úteis para o controle dos enunciados 

probatórios de terceiro nível, que são justamente as declarações prestadas pelas 
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testemunhas
605

. Assim, analisar a analisar a confiabilidade da versão narrada pelo testemunho 

e avaliar uma narrativa, já que se trata de um enunciado linguístico.   

Portanto, dada essa natureza do depoimento testemunhal, impende trazer para a análise 

de sua confiabilidade os padrões do modelo híbrido de valoração, que se destinam a avaliar e 

confrontar as hipóteses de narrativa de um processo, conforme visto no primeiro capítulo
606

. 

Sob o prisma do modelo híbrido, como a própria narrativa da testemunha consiste em uma 

história, cada depoimento prestado deve ser analisado antes de agregar-se ao roteiro da 

história principal, a partir de um juízo de confiabilidade.  

Nesse caso, a peculiaridade é de que não há a valoração de uma hipótese suportada por 

um conjunto de provas, mas somente de um extrato probatório, que é o testemunho, que pode 

ser entendido como uma mini-história.  

Nesse sentido, o principal elemento para a análise da confiabilidade de um 

testemunho, e sua consequente capacidade ou não de corroborar para uma hipótese processual 

– seja de acusação, seja de defesa -, é a coerência, que se ramifica em um triplo critério de 

consistência, plausibilidade e completude
607

, além da compatibilidade da narrativa com o 

conjunto da prova dos autos.  

 

3.5.2.1 A coerência-consistência 

 

A coerência-consistência se refere à ausência de contradições internas das informações 

prestadas pela testemunha, no mesmo depoimento ou em momentos sucessivos ao longo do 

processo. Porém, vale alertar que não se trata de descartar o testemunho em caso de qualquer 

tipo de contradição, pois pode recair sobre um ponto que não seja relevante ou um detalhe não 

decisivo, cujo esquecimento seja justificável com o decurso do tempo. Logo, não se trata, 

portanto, de uma exigência milimétrica. Também não se pode suscitar contradição em 

depoimentos inválidos, relativos a provas ilícitas, por exemplo, ou destituídos de assinatura 

do depoente.  

De todo modo, não se pode olvidar que a análise da coerência-consistência, bem como 

dos outros elementos do juízo de confiabilidade possui natureza gradativa, com força 

justificatória variável a depender do nível das contradições. Portanto, deve-se atribuir a um 
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depoimento com nenhuma ou poucas contradições internas relevantes um valor superior 

àquele com pouca coerência-consistência.  

Entretanto, vale destacar o alerta de Cristina di Gesu, segundo a qual, ―a coerência nas 

diversas declarações de uma testemunha também não se configura em garantia de sua 

veracidade‖ 
608

. Por isso, a coerência-consistência avaliada isoladamente não é suficiente para 

se chegar a uma decisão sobre o nível de confiabilidade da prova.  

Ademais, a autora afirma que, na detecção de uma contradição, deve-se ―investigar as 

causas da discordância, a fim de se verificar se se trata apenas de uma manifestação voluntária 

da mentira, de um erro involuntário ou até mesmo de uma falsa memória‖ 
609

.  

 

3.5.2.2 A coerência-plausibilidade 

 

Por sua vez, a coerência-plausibilidade afere a correspondência das declarações 

prestadas pela testemunha ou vítima com o conhecimento de mundo geral do julgador ou com 

as máximas da experiência, ―noções culturais do homem médio que constituem patrimônio 

comum da coletividade‖ 
610

.  

Acerca desse quesito, vale, todavia, destacar o alerta de Taruffo, o qual argumenta que 

―a presença de certa noção, regra ou máxima, no âmbito do senso comum não oferece por si 

só qualquer garantia de confiabilidade, independentemente do número e da qualidade das 

pessoas que põem fé nessa e do tempo pelo qual se mantém a crença‖ 
611

.  

A fim de evitar subjetivismos, para além das leis básicas da física (seres humanos não 

possuem asas para voar; não é possível chegar à lua a pé; não se conhecem marcianos que 

residem na Terra), um parâmetro possível para lastrear a noção de plausibilidade do 

depoimento testemunhal seria a análise da existência ou não de falhas de percepção do 

depoente.  

Assim sendo, para aferir a plausibilidade, são variáveis relevantes as condições de 

observação da testemunha, como luz, alterações de luz e cores, a velocidade, a distância entre 

o sujeito observador e a cena do crime, o tempo de exposição ao fato e sua duração, etc.  
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Um exemplo de ausência coerência-plausibilidade pode ser ilustrado pelo processo 

0168475-78.2017.8.06.0001
612

, que tramitou perante a 3ª Vara do Júri da Comarca de 

Fortaleza. 

No caso, o réu F. A. M. N. fora acusado de tentativa de homicídio em face de três 

policiais militares, em meio a uma perseguição policial por desobediência à ordem de parada. 

Nenhum dos policiais militares ficou lesionado, enquanto o acusado restou ferido na coxa por 

projétil de arma de fogo. 

 De acordo com os depoimentos das vítimas, o réu fora atingido pelo disparo durante a 

perseguição, quando estava dentro do carro, conduzido por terceiro. Todavia, segundo o 

depoimento do acusado, o tiro ocorreu depois de ele ter se rendido voluntariamente. A versão 

das vítimas careceu de coerência-plausibilidade, vez que não se faz viável que alguém seja 

atingido por um disparo no membro inferior, quando se encontra dentro de um carro, em 

perseguição policial, a não ser que estivesse ―de cabeça para baixo‖, o que é improvável. O 

caso foi levado a júri popular, e F. A. M. N. foi absolvido. 

 

3.5.2.3 A coerência-completude 

 

Por fim, a coerência-completude exige a presença, na narrativa da testemunha, de 

elementos essenciais ao roteiro da história, quais sejam, motivos, objetivos, ações e 

consequências dos personagens envolvidos.  

No entanto, esse critério é o mais suscetível de flexibilização, pois nem sempre há, por 

exemplo, a verificação do motivo do crime, o que não destitui de confiabilidade as 

informações prestadas, desde que haja uma justificativa para tanto.  

O que se pretende com esse parâmetro, na verdade, é impedir que versões sem uma 

sustentação narrativa mínima prosperem como aptas a contribuir para a saturação do 

standard.  

 

3.5.2.4 A compatibilidade com a prova dos autos 

 

Ademais, além da coerência, pode-se destacar como aspecto essencial do juízo de 

confiabilidade a compatibilidade com a prova dos autos, isto é, a ausência de contradições 
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externas, com outros elementos probatórios, sejam testemunhos sejam perícias, filmagens, o 

que vai além da mera análise isolada do testemunho per si e conecta à análise do confronto de 

versões do processo.  

Ao realizar esse juízo comparativo, imprescindível ao julgador ter cautela quando 

verificar alguma contradição com outra evidência dos autos, pois pode ser que o depoimento 

testemunhal em análise seja dotado de maior confiabilidade que aquele o contraria, e que isso 

seja justamente a origem de sua incompatibilidade. Maurício Zanoide aduz que, nesse tipo de 

dificuldade, deve-se analisar o material probatório de maneira global e conjunta
613

.  

No exemplo do julgado do STF exposto anteriormente neste capítulo
614

, pode-se 

considerar que o reconhecimento do acusado realizado pela vítima é dotado de pouca 

confiabilidade, não por ausência de qualquer das espécies de coerência, mas por existência de 

contradições externas, tendo em vista que divergente do resultado do exame de DNA do 

material biológico encontrado na cena do crime, pertencente ao corréu.  

Portanto, o parâmetro valorativo da confiabilidade da versão narrada por testemunhas 

e vítimas caracteriza-se pelos seguintes elementos: coerência-consistência, relativa à ausência 

de contradições internas graves; coerência-plausibilidade, referente à correspondência da 

narrativa com as máximas da experiência e conhecimento de mundo do julgador; coerência-

completude, que diz respeito à necessidade de a narração da testemunha possuir um início, um 

meio e um fim concatenados e coesos; e a compatibilidade com os autos, que se relaciona à 

inexistência de contradições relevantes com outros elementos probatórios.  

 

3.5.3 O filtro de falsas memórias 

 

 

Um terceiro parâmetro necessário ao ato de valoração da prova testemunhal é a análise 

da veracidade das memórias reproduzidas no depoimento, que possui repercussões não 

somente no testemunho e na oitiva da vítima, mas também no reconhecimento de pessoas. É 

preciso tratar com cautela esse pilar, vista a sua relevância, fixando-se parâmetros claros, a 

fim de prevenir a sua banalização argumentativa. 

Nesse sentido, deve-se partir da premissa de que os sujeitos processuais, ao lidarem 

com declarações do testemunho, não estão em contato com o evento fático em sim, mas com 

uma memória sobre ele, pois a testemunha não possui a capacidade de teletransportar os 
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atores jurídicos à cena do crime presenciada, que pode ter ocorrido inclusive há lapso 

temporal considerável do momento do resgate da memória vivida. Assim, conforme já tratado 

no segundo capítulo, Aury Lopes Jr. aduz, uma vez utilizada a prova testemunhal, o delito 

enquanto evento situado no passado depende da memória do narrador
615

.  

Logo, é indispensável que o julgador e as partes num processo judicial não ignorem 

que a memória de um indivíduo, segundo Jorge Trindade
616

, é impregnada de sua própria 

cosmovisão, ―é um produto da subjetividade de um individuo que testemunhou (fixou, 

conservou e evocou uma lembrança)‖. 

Por sua vez, Antônio Damásio
617

 assevera que ―sempre que recordamos um dado 

objecto, um rosto ou uma cena, não obtemos uma reprodução exacta, mas antes uma 

interpretação, uma nova versão reconstruída do original‖.  

Desse modo, assim como o conhecimento científico, que, de acordo com a teoria 

falibilista de Karl Popper, desenvolvida no primeiro capítulo, pressupõe a provisoriedade e 

possibilidade de existência de equívocos, a memória humana também é falível e sujeita a 

influências externas de caráter sugestivo ou manipulativo, que comprometem a veracidade da 

reprodução de informações nela armazenadas. 

Nesse contexto, situam-se as falsas memórias, definidas por Gustavo Noronha de 

Ávila
618

 como ―recordações de situações que, na verdade, nunca ocorreram ou aconteceram 

de forma diversa de como lembrado pela vítima/testemunho‖, que não se confundem com 

mentiras, pois o sujeito realmente acredita que os fatos ocorreram conforme o narrado. Muitas 

vezes, a testemunha acaba preenchendo os espaços vazios deixados em sua memória com 

informações verdadeiras, mas desatreladas do fato narrado, o que corrobora para a produção 

de falsas memórias, conforme asseveram Daniel da Silva Achutti e Roberto da Rocha 

Rodrigues
619

: 

Quanto à memória, ela é chamada ao processo (penal) para que resgate o que 

―sobrou‖ do fato e tente reconstruir o fato delituoso, e quanto maior o número de 

testemunhas, mais fidedigna restará a recomposição do fato (e mais tranqüilo ficará 
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o julgador ao sentenciar). Não é novidade que, com o passar do tempo, a memória 

vai deixando para trás alguns detalhes  do que fora anteriormente presenciado. De 

fato, ―podemos, inconscientemente, alocar uma série de informações sobre o outro 

que não se relacionam aos seus atos, mas sim a um olhar que acabamos 

consolidando sobre tudo aquilo que pressupomos que o outro seja. 
 

A partir de então, é natural que a memória preencha esses espaços de esquecimento 

com outras informações (in)conscientemente construídas, muitas vezes sem qualquer relação 

com o que de fato ocorreu. 

De fato, são um óbice à capacidade de a prova testemunhal confirmar hipóteses 

narrativas e, consequentemente, saturar satisfatoriamente o standard probatório. Logo, a 

testemunha mergulha na imaginação, mesclando eventos reais com memórias inverídicas, o 

que aumenta o fosso entre a verdade contextualizada do processo e a realidade, pois o acesso, 

além de precário, se torna pinçado por aspectos de fantasia. Aury Lopes Jr. alerta que essa é 

uma grande dificuldade de se lidar com a prova testemunhal, pois o depoente ―desliza no 

imaginário sem consciência disso‖ 
620

, o que a torna difícil de ser identificada. 

Consoante Cristini di Gesu, a psicóloga norte-americana Elizabeth Loftus destaca-se 

na temática, por sua abordagem inovadora a partir dos anos 1970. Nesse sentido, Gesu 

assevera que ―o que fez dela uma das maiores autoridades sobre o assunto, foi justamente a 

introdução de uma nova técnica para o estudo das falsas memórias, consistente na sugestão da 

falsa informação, consistente na sugestão da falsa informação‖ 
621

.  

De acordo com Elizabeth Loftus, no mundo real, falsas informações chegam por 

muitas formas: quando testemunhas conversam umas com as outras, quando são interrogadas 

com perguntas indutivas ou técnicas sugestivas, quando veem a cobertura midiática sobre o 

evento. Tais informações, então, adentram consciente ou inconscientemente à mente e podem 

produzir a contaminação da memória, contexto no qual há uma confusão entre o conteúdo e 

sua fonte. Mas, para além dessa fonte de distorção de memória, narra a autora que as falsas 

lembranças também podem surgir no processo contínuo de reconstrução sobre os fatos, sem 

que haja necessariamente uma influência exógena 
622

.  

Steven E. Clark e Ryan D. Godfrey asseveram que essas influências externas são 

denominadas postevent information (informações pós-evento), e se consubstanciam em 

induções na coleta do depoimento, na realização de repetidas inquirições e na repercussão 
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midiática, na exposição da testemunha ou da vítima a fotos de suspeitos, o que pode vir a 

viciar especificamente o procedimento do reconhecimento de pessoas 
623

.  

Contudo, ao lado da origem exógena das falsas memórias, oriundas de ―um processo 

inconsciente ou involuntário de ‗inflação da imaginação‘ sobre um determinado evento‖, as 

falsas memórias, consoante assevera Cristina di Gesu, também podem relacionar-se a causas 

internas, o que se denomina de autossugestão 
624

.  

Cristina di Gesu, com esteio nos estudos de Elizabeth Loftus, afirma ainda podem 

existir dois tipos de falsas memórias: ―as ocorridas de fatos que não existiram e o 

ressurgimento de lembranças recalcadas a partir da inflação da imaginação‖ 
625

.  

 

3.5.3.1 Fatores potencializadores de falsas memórias: tempo, idade, cobertura midiática, 

contato com outros depoentes, técnicas sugestivas de entrevista 

 

Elizabeth Loftus oferece alguns parâmetros indicativos de contextos propensos à 

produção de falsas memórias, que podem ser utilizados pelos magistrados no momento da 

valoração, para verificar se se está diante de uma lembrança equivocada.  

Um desses fatores é o tempo, pois, com o passar dos anos, a memória sobre o evento 

se enfraquece, e fica mais sujeita aos efeitos modificadores de uma falsa informação 

introduzida. Assim, se um sujeito recentemente entrou em contato com influência externa 

equivocada, a tendência é que se recorde prioritariamente desse dado em detrimento da 

lembrança sobre o evento original 
626

.  

Ademais, Elizabeth Loftus aduz ainda que algumas pessoas são mais suscetíveis a 

narrar falsas memórias que outras, em razão principalmente da idade. Geralmente, crianças 

são mais suscetíveis à sugestionabilidade que jovens adultos, que, por sua vez, são menos 

passíveis de produção de falsas memórias que idosos 
627

.  
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A existência de detalhes no relato narrado, porém, não é um fator confiável para se 

descartar a presença de falsas memórias. De acordo com Elizabeth Loftus, alguns sujeitos 

podem oferecer narrativas longas e detalhadas, mas inverídicas. Com base em estudos 

empíricos, a psicóloga assevera inquirições carregadas de alto grau de sugestionabilidade 

podem ensejar a produção de depoimentos com falsos eventos bastante ricos em detalhes. As 

pessoas podem chegar a lembrar-se de eventos que não aconteceram, com detalhes fabricados. 

São as denominadas falsas memórias ricas 
628

.  

No mesmo sentido, Adam Benforado ratifica que as falsas memórias são 

frequentemente dotadas de alta especificidade, o que as fazem altamente críveis tanto para o 

seu narrador quanto para terceiros, incluindo investigadores, juízes e jurados 
629

.  

Outro fator que não deve ser um parâmetro para se aferir a (in)existência de uma falsa  

lembrança é o nível de confiança do depoente, conforme inclusive será mais bem 

desenvolvido em tópico adiante
630

. Cristina di Gesu alerta que o próprio fato de imaginar um 

acontecimento o torna mais familiar, gerando uma percepção ilusória da realidade, com um 

certo grau de confiança
631

. 

Nessa linha, Douglas Starr
632

 aponta como incorreto o entendimento de que quanto 

mais vezes se ouvir a narrativa de uma testemunha, mais exata será a sua descrição da 

verdade. O autor indica que toda vez que uma testemunha é reinquirida ou congratulada por 

identificar um suspeito, mais sua memória se contamina de sugestões externas e, ao mesmo 

tempo, mais confiante se torna, o que é um fenômeno muito perigoso para a apuração pelo 

julgador.  

Mariana Dionísio de Andrade, Marina Andrade Cartaxo e Rafael Gonçalves Mota 

também sustentam que a confiança não assegura a veracidade da memória, tendo em vista que 

esta é ―muito propensa à falácia ou à manipulação. Indivíduos, com diferentes conceitos, 

valores e formação, podem se sentir completamente confiantes de que sua memória é precisa‖ 

633
.  
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Especificamente sobre o nível de confiança da testemunha em relação ao 

reconhecimento de pessoas, e acerca do qual se retornará em tópico adiante
634

, já que possui 

fontes específicas de sugestionabilidade, impende, desde já, transcrever as lúcidas seguintes 

considerações de Caroline Navas Viana:  

a certeza da testemunha sobre quem está reconhecendo não necessariamente está 

ligada com a verdade, ante sim, está relacionada com a percepção que foi se 

tornando mais precisa pelas evocações continuas da imagem do possível suspeito. 

Suspeito que não necessariamente é o autor do crime, tratando-se, muitas vezes, de 

um inocente que, em decorrência de alguma sugestão no processo de 

reconhecimento, fez com que a testemunha imiscuísse sua imagem com a do 

verdadeiro criminoso, e passasse a recorda-la no lugar deste, até se tornar uma 

certeza.
635

.  

 

Vistos os principais fatores que podem vir a auxiliar a detecção de falsas memórias, 

vale analisar as principais fontes de sugestionabilidade das testemunhas e vítimas. 

Indubitavelmente, o modo de coleta dos depoimentos é um dos principais causadores do 

fenômeno. Dadas as suas peculiaridades e relevância, mormente porque o conhecimento a 

respeito do assunto pode prevenir erros já na fase de produção probatória, antes do momento 

de valoração, será considerado nesse trabalho como um parâmetro autônomo, a ser explorado 

no próximo tópico.  

Na mesma situação, encontram-se os elementos produtores de sugestionabilidade 

relativos ao reconhecimento de pessoas, que, por sua própria natureza, também serão 

abordados como um elemento apartado de valoração.  

Nesse azo, passa-se a analisar uma outra origem de sugestionabilidade já mencionada, 

qual seja, a cobertura midiática do evento. 

 Para Gesu, é ―inegável que as notícias postas nos jornais após o acontecimento do 

delito, devido à sua carga de sensacionalismo e emotividade, acabam por influenciar as 

pessoas envolvidas no cenário jurídico de um determinado processo‖ 
636

.  

É natural, portanto, que as testemunhas e vítimas de uma cena delituosa, sobretudo 

logo após o crime, tenham acesso não somente a informações sobre a dinâmica do crime, 

também a dados do suspeito, além de fotos, e não raro, entrevistas dos acusados, muitas vezes 

forçadas por jornalistas de programas policiais.  
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Não se pode ignorar ainda que na era da hiperconectividade, essa contaminação não é 

oriunda somente da imprensa televisiva ou impressa, mas também por aplicativos de 

mensagens instantâneas, por meio dos quais a foto de um suspeito pode circular por diversos 

grupos e atingir grande público em uma pequena fração de tempo, e por outras redes sociais.  

Os efeitos da influência da cobertura midiática podem ser bastante deletérios, pois 

podem confundir a testemunha, potencializando a produção de falsas memórias, e também 

corroborar para o enviesamento coletivo dos julgadores quando da valoração da prova, 

especialmente em períodos de pânico social, em que a cultura da punição resta ainda mais 

aflorada em detrimento da presunção de inocência, tema que desperta bem menos holofotes, 

ou, quando recebe a atenção do noticiário, é para ser associado à impunidade.  

No entanto, é preciso assentar que o tempo da imprensa corre diferente e 

independentemente do ritmo do devido processo legal justo, pois o interesse que o guia, 

especialmente em casos de maior repercussão, é a divulgação de números e a propagação de 

uma rápida ação da polícia, cujos efeitos podem ser sentidos na investigação, propensa a ser 

contaminada por essa pressão por se encontrar culpados, o que pode levar à prisão e ao 

encarceramento de inocentes.  

Por fim, Elizabeth Loftus menciona como fonte de sugestionabilidade a influência de 

uma terceira pessoa, geralmente membro da família. Nesse sentido, a corroboração da 

ocorrência de um evento por outro sujeito pode ser uma técnica poderosa de implantação de 

uma falsa recordação
637

. Nesse processo, o depoimento é construído a partir da combinação 

de memórias atuais com conteúdos advindos de informações dos terceiros, durante o qual se 

costuma esquecer a origem do dado
638

. 

Considerada essa possibilidade, o artigo 210 do Código de Processo Penal
639

 

determina que as testemunhas não devem ser ouvidas conjuntamente, para que não saibam o 

conteúdo das declarações umas das outras, além de prever que a sua incomunicabilidade deve 

ser assegurada através da reserva de espaços distintos antes do início da audiência.  
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No entanto, conforme se verifica da pesquisa do Ministério da Justiça e do IPEA
640

, 

em nem todos os fóruns e delegacias há essa estrutura física. E, nada impede que os depoentes 

conversem sobre suas memórias antes da data da audiência. Segundo Vitor de Paula Ramos, 

―os mesmos legisladores que entendem que a memória pode ser influenciada por outras 

testemunhas, no momento da prestação de um depoimento, nada dizem a respeito de possíveis 

influências anteriores a tal solenidade‖ 
641

. Mas, de fato, não há como o sistema de justiça 

evitar esse contato, o que aponta ainda mais para a fragilidade e maleabilidade da prova 

testemunhal.  

 

3.5.3.2 Estudos empíricos e o caso Atercino Ferreira de Lima 

 

A temática das falsas memórias, quando não ignorada pelo sistema de justiça 

brasileiro, é tratada com ceticismo, já que seria utópico que testemunhas e vítimas, em seus 

depoimentos, relatassem eventos que não aconteceram – desconsiderada a hipótese do falso 

testemunho, que é vista como mais crível, principalmente se se tratar de testemunhas de 

defesa. 

No entanto, a memória humana é influenciável e sugestionável, o que já foi 

demonstrado por diversos estudos empíricos e casos concretos, que ora se passará a expor.  

Elizabeth Loftus relata que, desde a década de 1970, conduziu, juntamente com seus 

estudantes, mais de 200 estudos envolvendo 20.000 pessoas, que explicitaram a 

potencialidade da memória humana a distorções. Nesses experimentos, as pessoas 

―recordaram-se‖ de ver vidros quebrados e fitas de gravação em cenas em que na verdade 

esses objetos não estavam presentes; viram um carro branco num experimento simulado, 

quando a cor correta do veículo era azul; contaram ainda terem avistado a Minnie Mouse, 

quando na verdade haviam sido expostas ao Mickey Mouse
642

.  

Em um estudo conduzido por Ira Hyman e seus colegas da Western Washington 

University, apresentaram-se aos participantes eventos verdadeiros vividos na infância, 

coletados com parentes próximos, que foram mesclados com falsas situações, como por 

exemplo derramar um copo de bebida no pai da noiva em um casamento ou evacuar-se de um 

supermercado após o sistema de alarmes ser erroneamente ativado. Nenhum dos participantes 
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do experimento se recordou do falso evento na primeira vez em que foram questionados. Mas, 

nas duas entrevistas seguintes, 18% e 25%, respectivamente, lembraram-se de algo acerca do 

incidente falso como se o tivessem vivido
643

.  

Em outro estudo, projetou-se a falsa informação de que o participante se perdera aos 

cinco anos de idade no shopping. Para cada um dos avaliados, além do falso evento de 

―perdido no shopping‖ foi divulgada uma lista com três eventos que de fato haviam ocorrido. 

Após terem acesso aos cenários, 29% deles se lembrou da situação falsa de ter estado perdido 

no shopping
644

. Esse estudo é especialmente relevante para atestar a facilidade de criação de 

falsas memórias, quando o depoente se tratar de uma criança.  

Nesse contexto, a respeito de depoimentos infantis, o Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul possui precedente relevante, que reconhece a maior suscetibilidade a 

influências externas, que podem ensejar falsas lembranças, cuja ementa vale ser transcrita na 

íntegra: 

APELAÇÃO CRIME. DELITOS SEXUAIS. PROVA. 

INDUÇÃO.  ABSOLVIÇÃO. CONFIABILIDADE DO TESTEMUNHO 

INFANTIL.  1. A prova produzida no caso em apreço não afasta a possibilidade de 

haver interesse no afastamento do genitor da casa onde moravam. Foi a avó da 

vítima quem registrou a ocorrência, quem procurou a diretora da creche e que 

encaminhou a menina para o CRAI. Ademais, a cada depoimento foram sendo 

acrescentados elementos novos e diversos dos prestados na situação anterior. 

Também, não há como descartar ter a ofendida assumido o sentimento de repulsa 

contra o réu e, ao afirmar os abusos, sabia que podia retirá-lo de seu convívio diário. 

2. Nesse contexto, é sempre importante lembrar que as crianças têm facilidade de 

descobrir a opinião do adulto, adaptando suas declarações para melhor agradá-lo, tal 

como constatou ALTAVILLA. No caso dos autos, a menina sentiu-se fragilizada 

pelo sentimento da avó, a qual não gostava do réu. A situação vivenciada pela 

infante, em casa, também não a agradava, pois o pai estava constantemente 

embriagado. 3. O contexto probatório, diante da ausência de provas técnicas ¿ o 

exame de conjunção carnal não foi conclusivo e não seguiu os ditames legais ¿ 

resume-se à palavra da pequena ofendida, bem como as declarações de sua avó, a 

qual, pelo que se pode averiguar, não presenciou o suposto fato delituoso. 4. A 

palavra da vítima, principalmente em se tratando de criança ¿ mais vulnerável à 

sugestão de outras pessoas, tais como parentes, investigadores, professores e até 

mesmo da mídia ¿ deve ser sopesada com cuidado. Com isso não se quer retirar o 

valor do depoimento infantil, até mesmo porque, embora com algumas restrições, o 

Código de Processo Penal permite que menores dêem seu testemunho, nos termos 

do artigo 208, mas sim alertar para sua confiabilidade, isto é, para o grau de 

fidelidade de uma informação em relação ao original. 5. Entendo que a prova 

produzida nestes autos é insuficiente à quebra da presunção de inocência. APELO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. POR MAIORIA. (Apelação Crime 
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Nº 70023533979, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu 

José Giacomolli, Julgado em 29/05/2008)
645

 

 

Ainda, Elizabeth Loftus narra um caso real em que a enfermeira norte-americana 

Nadean Cool, em 1986, buscou uma terapia psiquiátrica para ajudá-la a superar uma 

experiência traumatizante da sua vida. Durante a terapia, o psiquiatra usou hipnose e outras 

técnicas sugestivas para resgatar as memórias de abuso que Cool alegara ter sofrido. Durante 

o processo, a enfermeira foi convencida de possuir memórias reprimidas de ter participado de 

cultos satânicos, devorar bebês, de ser estuprada, de fazer sexo com animais, e de ter 

presenciado o homicídio de uma amiga. Ademais, ela foi levada a acreditar que teria mais de 

120 personalidades – crianças, adultos, anjos, e até um pato –, além de ter passado por 

exorcismos, que chegaram a durar cinco horas. Ao perceber que estava em contato com falsas 

memórias, processou o psiquiatra, que foi condenado a indenizá-la no valor de 2,4 milhões de 

dólares, em 1997
646

.  

Mais recentemente, em 2005, foi publicado o primeiro experimento utilizando 

neuroimagens, com o intuito de averiguar quais seriam os mecanismos dos efeitos das falsas 

memórias no cérebro humano. Os participantes primeiramente viram um homem roubando a 

carteira de uma moça. Após, alguns dos participantes tiveram acesso a falsas informações 

sobre o evento, como, por exemplo, o fato de a vítima ter sido ferida no braço em vez do 

pescoço. Por fim, os participantes foram suscitados a recordar o que haviam visto do evento 

original. Muitos apontaram para a presença de falsas informações, que inexistiam na cena 

original, em 47% dos casos.  

Como resultado da pesquisa, visualizou-se que a atividade neural que ocorreu 

enquanto os participantes processavam os eventos e depois as falsas informações foi capaz de 

indicar que posteriormente a memória seria submetida aos efeitos da sugestionabilidade
647

. 

Nesse sentido, estudos vêm apontando que a atividade sensorial é mais intensa quando a 

testemunha está narrando eventos verdadeiros do que quando conta informações falsas. 
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Ademais, o hipocampo e outras regiões do córtex cerebral despertam quando as pessoas 

relatam terem visto cenas que não presenciaram
648

.  

No entanto, Loftus alerta que esses estudos neurocientíficos ainda são incipientes e 

insuficientes para serem utilizados em juízo como instrumento para auxiliar a valoração da 

prova
649

. 

No Brasil, Mariana Dionísio de Andrade, Marina Andrade Cartaxo e Rafael Gonçalves 

Mota relataram que um estudo realizado com 426 universitários de São Paulo, Rio Grande do 

Sul e Paraná, dentre os quais havia 283 mulheres e 143 homens, entre 23 e 27 anos, concluiu 

que ―com base em um cálculo estatístico que aferiu a relação entre o grau de associação 

semântica individual e a força das palavras no experimento, verificou-se, em um teste de 

recordação livre, a forte presença de associações baseadas em sugestões‖ 
650

. 

Sobre a recorrência do tema nos Tribunais pátrios, Flaviane Baldasso e Gustavo 

Noronha de Ávila conduziram pesquisa para analisar 50 decisões monocráticas do Superior 

Tribunal de Justiça, datadas de 2012 a 2018, em que foram citadas a expressão falsas 

memórias. Verificou-se que a temática foi abordada com mais frequência em ações penais 

relativas a crimes contra o patrimônio (12%), alienação parental e disputas de guarda (24%), 

processos por tráfico de drogas (4%), crimes contra a vida (28%) e a dignidade sexual (28%) 

651
.  

Um exemplo de condenação equivocada fundamentada em falsas memórias é o caso 

de Atercino Ferreira de Lima Filho, que foi o primeiro êxito do Innonence Project Brasil
652

. 

Ele havia sido condenado a 27 anos de prisão, por ter supostamente cometido abusos sexuais 

contra seus dois filhos, na infância, e por isso, ficou preso por 11 meses até ter absolvido no 

processo de revisão criminal.  
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De acordo com o acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo
653

, exarado em 21 de março de 2013, em sede de apelação criminal no processo nº 

0080666-59.2004.8.26.0224, Atercino Ferreira de Lima Filho foi condenado por infração ao 

artigo 214, c.c. os artigos 224, alínea a, e 226, inciso II, por duas vezes, na forma dos artigos 

71, parágrafo único, e 69, todos do Código Penal, cujas vítimas foram seus filhos Andrey 

Camilo Lima e Aline Camilo Lima, crianças à época.  

A defesa recorreu, alegando dentre outros argumentos, a necessidade de absolvição. 

No entanto, o TJ-SP reafirmou a condenação, baseando-se nos relatos ―firmes, coesos e ricos 

em detalhes‖ de Andrey e Aline, a qual relatara que o acusado obrigava o irmão a passar as 

mãos em seu corpo.  Outra prova utilizada para lastrear a decisão foi o depoimento da mãe 

das vítimas, ex-mulher de Atercino, que confirmou os abusos sofridos.  

Para o Tribunal, o depoimento da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, 

―normalmente cometidos na clandestinidade, sem, portanto, existência de testemunhas 

presenciais, desde que coesa e firme, sem indícios de falsa acusação ou elementos que retirem 

sua credibilidade, se mostra suficiente para o decreto condenatório‖ 
654

.  

Em decisão divulgada no Diário Oficial da Justiça do TJ-SP, em 08 de março de 

2018, em sede de Revisão Criminal, no processo nº 0045057-51.2017.8.26.0000
655

, 

absolveu-se por unanimidade Atercino Ferreira de Lima Filho.  

Revelara-se que a condenação anterior se baseou em falsas memórias, introduzidas nas 

crianças por sugestionabilidade, por influência da ex-mulher de Atercino e também mãe das 

vítimas. Após a separação do casal, em 2002, as crianças ficaram sob a guarda da genitora, e 

foram residir na casa de uma amiga dela, onde relataram sofrer maus tratos, que os levaram a 

fugir de casa. Foram morar em uma instituição de acolhimento de crianças, e ao saírem, 

resolveram procurar o pai. As supostas vítimas foram induzidas, mediante ameaça, a relatar 

abusos sexuais inexistentes. Tanto Andrey quanto Aline registraram declarações em cartório 
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de que nunca haviam sofrido abusos por parte do pai, que foram utilizadas no processo de 

revisão criminal, que culminou na absolvição de Atercino
656

. 

O exemplo acima narrado revela que o filtro de falsas memórias é um exercício 

valorativo necessário pelo julgador, mormente quando a palavra da vítima ou da testemunha 

se trata do único meio de prova da hipótese acusatória.  

Em suma, a despeito de não se poder indicar categoricamente as hipótese em que 

certamente o julgador estará diante de falsas recordações, é possível sistematizar alguns 

elementos potenciais causadores de falsas memórias, que são: a presença de técnicas 

sugestivas de indução; considerável transcurso de tempo entre o evento e o relato; ampla 

cobertura midiática do caso, com veiculação de informações ou imagens do suspeito; 

compartilhamento de declarações da vítima ou da testemunha com outros depoentes; 

constatada influência de terceiros no caso; pessoas com maior potencialidade abstrata de 

submissão à influências externas, como crianças e idosos. 

Outros fatores como riqueza de detalhes e nível de confiança do declarante não se 

mostraram como decisivos para afastar a hipótese de falsas memórias.  

A seguir, passar-se-á a discorrer sobre dois outros parâmetros que guardam relação 

com o aspecto ora abordado, quais sejam, o modo de coleta dos depoimentos forenses e o 

modo de realização do reconhecimento de pessoas. 

 

3.5.4 O modo de coleta dos depoimentos forenses 

 

 

O quarto parâmetro a ser analisado pelo magistrado na valoração do testemunho é a 

forma de produção do depoimento. Esse aspecto possui relevância não somente no momento 

posterior de valoração e decisão sobre os fatos, como um controle a posteriori, mas também 

pode balizar um controle preventivo, quando da coleta das informações.  

Isso porque o modo coleta de uma declaração está estritamente relacionado à 

potencialidade de virem à baila informações equivocadas, ou até mesmo falsas memórias, por 

ação da sugestionabilidade da linguagem.  
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Conforme desenvolvido no tópico precedente, fatores endógenos, advindos do próprio 

depoente, podem causar falhas na linguagem e na prestação da informação, em decorrência de 

erros na codificação ou decodificação de uma determinada memória. 

Todavia, além de tais falhas endógenas, a linguagem da testemunha pode ser 

influenciada e conduzida pelo entrevistador, que empreende esforços para induzir o depoente 

a confirmar a hipótese que lhe favorece. Nesse sentido, ―de nada adianta uma boa aquisição e 

retenção da memória se houver falha justamente no terceiro momento, isto é, na recuperação 

de uma lembrança‖ 
657

. 

De acordo com Flaviane Baldasso e Gustavo Noronha de Ávila
658

, a utilização da 

linguagem por quem está tomando o depoimento de uma testemunha ou de uma vítima pode 

resultar na criação de falsas memórias, de caráter exógeno, isto é, de origem externa à mente 

do depoente. 

Portanto, a linguagem utilizada na realização de perguntas a uma testemunha pode 

ocasionar a expressão de informações inverídicas, que serão inevitavelmente agregadas ao 

processo, o que pode resultar em erros judiciários crassos.  

A influência da linguagem na produção de informações foi demonstrada a partir de 

célebre experimento de Elizabeth F. Loftus e John C. Palmer. No estudo, participantes 

primeiramente viram filmes de acidentes de carro, e depois eram questionados sobre alguns 

eventos ocorridos na transmissão. Como resultado, apurou-se que aqueles que foram 

indagados sobre a velocidade do veículo no momento da colisão com a utilização de um verbo 

de semântica mais intensa (smash)
659

 atribuíram velocidades superiores àqueles submetidos a 

outras expressões verbais menos sugestivas de impacto (collided, bumped, contucted, 

hit
660

)
661

. 

Ademais, uma semana após a visualização do filme, aqueles sujeitos que tinham sido 

questionados com perguntas utilizando a expressão smash, que indica forte impacto, estavam 

mais propensos a responder positivamente à pergunta ―Você viu algum vidro quebrado na 

cena?‖, mesmo que não houvesse isso na cena. 
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Concluiu-se, então, que a forma de questionamento, mesmo através de uma única 

palavra, pode sistematicamente afetar a resposta de uma testemunha. No mesmo sentido, 

Daniel Kahneman assevera que ―a exposição a uma palavra causa mudanças imediatas e 

mensuráveis na facilidade com que muitas palavras relacionadas podem ser evocadas‖ 
662

.  

O fenômeno é denominado pelo psicólogo de efeito priming, que é derivado do 

Sistema 1 e influenciador de escolhas e julgamentos, sem que o agente tenha consciência 

sobre ele. O problema é que essas impressões intuitivas oriundas do efeito priming, muitas 

vezes, desencadeiam crenças, que podem dar azo a erros sistemáticos 
663

.  

Aplicando-se ao processo penal, o efeito priming no momento da coleta de 

depoimentos forenses pode advir de uma série de fatores, que contaminam o testemunho, 

quais sejam, o viés do entrevistador, a repetição de inquirições, a repetição de perguntas na 

mesma inquirição, a indução de estereótipos, o tom, a pressão e o status do entrevistador
664

, 

bem como o feedback repassado à testemunha ou à vítima logo após uma indagação
665

.  

Todos os aspectos acima citados estão relacionados ao viés de confirmação 

(confirmation bias) do inquiridor, que, ao abandonar uma postura imparcial, tende a 

manipular as perguntas, para adaptá-las à sua hipótese – que em geral a acusatória
666

, 

furtando-se a realizar questionamentos relativos a teses opostas, ou quando muito, ignorando 

as respostas a ela atinentes.  

A situação é mais problemática quando o inquiridor indutor se tratar do magistrado, 

que adota uma postura ativa na busca elementos confirmatórios da hipótese acusatória, o que 

representa grave afronta ao sistema acusatório.  

Vale ressaltar que as palavras não são o único meio de eivar uma inquirição de 

sugestionabilidade, já que a entrevista pode ser enviesada também através de sorrisos, 

expressões faciais, tons de voz e gestos
667

. 

 Por isso, Malatesta indica que os meios orais devem preponderar sobre os 

escritos,sendo classificados como tais somente aquele que são oralmente reprodutíveis, pois a 
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oralidade assegura a legitimidade, ―afastando a suspeita de que possa derivar de sugestões 

violentas‖, justamente por possibilitar a análise desses outros fatores
668

. 

A título de exemplo, Cristina di Gesu relata que pesquisas realizadas com crianças 

apontaram que o tom das perguntas afetava diretamente as respostas. Entrevistadores que 

adotaram tons mais imparciais obtiveram narrativas corretas, de acordo com a cena 

visualizada pela criança no experimento. Em contrapartida, quando se elevou o grau de 

indução, as respostas das crianças tenderam a se adaptar à hipótese demonstrada pelo 

entrevistador, relevada no modo de questionamento
669

. Especialmente as crianças tem a 

tendência de adaptar as respostas ao que o entrevistador quer ouvir, em vez de relatar somente 

o que recordam, razão pela qual se faz relevante evitar que a entrevista seja enviesada
670

.  

Além do viés do inquiridor, outra consideração que merece destaque é a questão da 

repetição de entrevistas. De acordo com o que argumenta a jurista Carolina Navas Viana, 

―cada vez que uma memória é recuperada, existe o risco de ela ser modificada por sugestões 

internas e externas, fazendo com que pela repetição constante da lembrança contaminada, ela 

seja armazenada com erros e distorções‖ 
671

. Assim sendo, não se recomenda a repetição de 

inquirições.  

No entanto, a não repetibilidade da inquirição, especialmente no processo penal 

brasileiro, não é amparada pela legislação
672

 e nem deveria ser, porque, em geral, a 

testemunha e a vítima são ouvidas pela primeira vez em sede de inquérito policial, contexto 

no qual não há a garantia do contraditório nem a possibilidade do controle do modo de coleta 

dos depoimentos, já que, na maioria das vezes, as entrevistas não são gravadas, o que dificulta 

a apreciação sobre o grau de sugestionabilidade advindo do inquiridor.  

Inclusive, não é raro que testemunhas obtenham informações sobre o crime na própria 

Delegacia, com o próprio entrevistador no momento do depoimento, ressalva que, todavia, 

não costuma constar das declarações por escrito. Em virtude disso, não é correto atribuir valor 

maior à oitiva prestada na Delegacia em detrimento das declarações em juízo, sob o pretexto 
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de que essas informações foram coletadas em momento próximo ao crime e teriam, em tese, 

maior fidedignidade
673

, porque não se pode controlar o grau de sugestionabilidade.  

Por esse mesmo motivo, não se deve admitir depoimentos em juízo que se limitam a 

confirmar as declarações prestadas em sede de investigação preliminar. Para, Aury Lopes Jr., 

―não se pode considerar lícita a mera leitura pelo juiz, em audiência, das declarações 

prestadas no inquérito, para que a testemunha limite-se a ―ratificar‖. Isso não é produção de 

prova, mas uma fraude processual‖ 
674

, o que encontra amparo, inclusive na jurisprudência do 

STJ
675

.  

Nesse sentido, uma das principais manifestações do viés de confirmação do 

entrevistador é a realização de perguntas fechadas, com questionamentos sugestivos ou 

confirmatórios, em vez de se requerer o relato livre. Consoante alerta Cristina di Gesu, 

―quanto mais se restringe a pergunta, maior a probabilidade de indução da resposta‖ 
676

. 

Assim sendo, os questionamentos fechados são prejudiciais porque adicionam novas 

informações ao relato do depoente, que pode confundir-se.  

Numa situação em que o inquiridor pergunta à testemunha se o acusado chegou ao 

local do crime de moto branca ou moto preta, há um nítido acréscimo de informação: a 

testemunha agora foi sugerida que o suspeito estava de moto, quando, na verdade, tal veículo 

sequer poderia existir na cena do crime. A declaração seria mais fidedigna se a informação 

sobre o meio de transporte adviesse de uma narrativa livre, ou, então de uma pergunta 

complementar sobre como o acusado teria chegado ao local, em vez de se questionar já com a 

indicação da cor da moto.  

Na práxis forense brasileira, segundo detectaram Lílian Stein e Gustavo Noronha de 

Ávila, há a preponderância de perguntas fechadas, sendo excepcional a utilização de 

narrativas livres
677

.  

Nesse contexto, Gustavo Noronha de Ávila
678

, além das perguntas fechadas, aponta a 

sistematização dos demais erros mais usuais dos entrevistadores forenses, que foram 

constatados por estudos prévios:  
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1)Não explicar o propósito da entrevista; 2) não explicar as regras básicas da 

sistemática da entrevista; 3) não estabelecer rapport (empatia com o entrevistado); 4) 

não solicitar o relato livre; 5) basear-se em perguntas fechadas e não fazer perguntas 

abertas; 6) fazer perguntas sugestivas/confirmatórias; 7) não acompanhar o que a 

testemunha recém disse; 8) não permitir pausas; 9) interromper a testemunha, 

quando ela está falando; 10) não fazer o fechamento da entrevista. 

 

As consequências desse modo errôneo de coleta de depoimento, em especial quando 

se trata do relato de uma vítima, pode produzir efeitos deletérios. Laura Klaming e Anton 

Vedder
679

 aduzem que umas das causas dos erros judiciais posteriormente desvendados pelo 

Innoence Project originaram-se justamente na maneira como as perguntas são feitas, com a 

utilização de questionamentos sugestivos e técnicas de imaginação guiada.  

Portanto, os atores do sistema judiciário não podem ignorar as preocupações de cunho 

linguístico quando da colheita e posterior valoração de um testemunho. Passa-se então a 

dispor sobre as diretrizes corretas que devem guiar a tomada de um depoimento forense.  

 

3.5.4.1 Diretrizes para a correta coleta de um depoimento forense  

 

O art. 212 do Código de Processo Penal
680

 até proíbe que as partes – que, pelo sistema 

do cross-examination, dirigem as perguntas diretamente ao depoente – façam-nas de modo 

indutivo, atribuindo tal controle ao magistrado. No entanto, não há uma descrição detalhada 

na legislação sobre o que se pode considerar ―indutivo‖, motivo pelo qual há pouca eficácia 

do referido dispositivo legal quanto a evitar a sugestionabilidade.  

O fato é que a inserção de todas essas restrições ao modo de coletar depoimento não 

tem por objetivo tolher o poder persecutório do Estado. Pelo contrário, o intento é buscar a 

maior fidedignidade possível das declarações, em vez de simplesmente se buscar a 

confirmação da hipótese acusatória, que pode ser errônea. Uma vez confirmada a partir do 

modo correto de coleta, o resultado garante uma maior legitimidade à condenação penal, e 

evita injustiças.  
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Logo, o escopo da inquirição é, sobretudo, obter dados relevantes e detalhados do 

evento
681

. A função do entrevistador, nesse contexto, é estimular estabelecer uma escuta ativa, 

com o resgate somente de informações das quais o depoente possa se recordar
682

.  

Dado que ―os recursos necessários ao processamento da informação são limitados, e 

um evento pode ser codificado de acordo com múltiplos códigos mentais e que o processo de 

codificação é idiossincrático‖ 
683

, Gustavo Noronha de Ávila
684

 relata que, a fim de tentar 

reduzir danos, Ronadl Fisher e Edward Geilseman, desenvolveram, nos Estados Unidos, em 

1984, o método de entrevista cognitiva, baseada em princípios científicos da psicologia social 

e cognitiva, que buscam reduzir os ruídos na captação das memórias de uma testemunha, 

obter relatos mais fidedignos e também evitar sua revitimização.  

Dada a sua relevância, não obstante a existência de algumas variações no método e 

alterações ao longo do tempo
685

, impende destacar as principais fases desse método, que 

podem apontar caminhos para uma nova abordagem dos depoimentos forenses na práxis 

criminal brasileira.  

Assim, a entrevista cognitiva divide-se em cinco etapas, quais sejam, a reconstrução 

do rapport (empatia), a recriação do contexto original, a narrativa livre, o questionamento em 

si, e o fechamento da entrevista
686

. 

A fase de construção do rapport se destina a familiarizar o depoente com a entrevista, 

com a criação de um ambiente acolhedor e da personalização do momento, em que os 

principais objetivos são a transferência do controle do ato para o entrevistado e o ajustamento 

da linguagem do entrevistador à perspectiva do declarante. Para tanto, recomenda-se a 

utilização de questionamentos neutros, sem relação direta com o crime em si e a realização de 
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agradecimento pelo comparecimento da pessoa para colaborar com a justiça, a fim de 

valorizar o seu papel
687

.  

Esse modo de proceder é relevante na práxis criminal brasileira, principalmente 

porque se constatou, conforme exposto no tópico 3.2., que a pressão do ambiente do fórum e 

por parte dos próprios agentes do sistema de justiça intimidam os depoentes: 

Olhe, eu não me lembro de um caso especifico, mas eu já trabalhei com muitos, e, 

colegas, e, colegas Juízes, eu como promotor, que eles além de, como a lei manda 

fazer e prestar o juramento, o compromisso, eles faziam verdadeiras ameaças às 

testemunhas: ―Vocês têm que falar a verdade, sob pena de ser preso, se vocês nao 

falarem voces vao sair daqui, e, algemados, direto pra cadeia, eu não vou dar a 

liberdade provisória a vocês‖. Enfim, verdadeiras ameaças, não veladas, ameaças 

mesmo as testemunhas, ne. [Promotor de Justica]
688

 

 

Em um segundo momento, deve-se criar o contexto original, por meio de um processo 

de instigação mental do depoente para imaginar-se novamente no evento, pois ―quanto mais 

os sentidos forem explorados pela testemunha, maiores as chances de que sejam fornecidas 

pistas significativas à memória‖ 
689

.  

Por sua vez, a terceira fase é a da narrativa livre, para a qual o depoente deve ser 

suscitado a revelar espontaneamente todas as informações a que teve acesso, sem constantes 

interferências externas do entrevistador, que deve adotar uma postura atenciosa de escuta 

ativa
690

.  

Já na quarta etapa, os questionamentos devem ser filtrados a partir das informações 

reveladas pela testemunha na narrativa livre, com o uso de uma linguagem compatível com o 

grau de cognição da pessoa declarante, sempre de maneira aberta, para evitar 

sugestionamentos. Deve-se, portanto, ―evitar uma postura acusatória, dirigida tão somente a 

corroborar o acontecimento‖ 
691

.  

Por fim, na quinta e última fase, o fechamento da entrevista deve ser antecedido pelo 

alerta de que o depoente, caso queira ou se recorde, ainda pode realizar algum acréscimo às 
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suas declarações, e pela construção de um ambiente positivo, com a demonstração de cuidado 

e preocupação com a pessoa do entrevistado
692

.  

Nesse contexto, Cristina di Gesu propõe medidas de redução de danos no modo de 

coleta dos depoimentos, que devem ser consideradas tanto na fase de dilação quanto na de 

valoração probatória.  

Portanto, ao lado das diretrizes ofertadas pela técnica da entrevista cognitiva, em 

especial quanto à preferência de narrativas livres e perguntas abertas, a autora destaca a 

necessidade de oitiva em tempo razoável, a fim de evitar as distorções relativas ao efeito do 

tempo
693

.  

Ainda, considera essencial a gravação dos depoimentos, não somente em juízo, mas 

também na fase pré-processual e em oitivas conduzidas por assistentes sociais e psicólogos, 

porque se consegue através das gravações se aferir o nível de imparcialidade do entrevistador 

e também se foram utilizadas ou não técnicas indutivas
694

. Lilian Stein e Gustavo Noronha de 

Ávila consideram ainda que a gravação do registro das permite aos juízes de segundo grau a 

avaliação da observância de boas práticas nas inquirições
695

.  

Por fim, é imprescindível que os inquiridores não se restrinjam, em suas perguntas, à 

uma única hipótese, mormente quando se tratar da acusatória, pois se faz necessária a inserção 

de parâmetros de outras versões em conflito na abordagem dos questionamentos.  

Ademais, acrescenta-se que se deve evitar a leitura minuciosa da denúncia para a 

testemunha no início da audiência, bem como a disponibilização das declarações prestadas na 

investigação preliminar, dada a prejudicialidade dessas condutas em relação à predominância 

da narrativa livre. De nada adianta, por exemplo, pedir que, de início, o depoente relate 

livremente o que lembra se a primeira atitude do inquiridor foi informar à testemunha detalhes 

da dinâmica do evento, presentes na denúncia.  

Outrossim, depoimentos em juízo, em que, logo de início, o órgão de acusação lê o 

teor das declarações prestadas no inquérito policial e pede para o depoente confirmar ou não 

os fatos consiste em prática que deve ser rechaçada.  
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Em suma, sob a égide do modelo híbrido de valoração, o modo de colheita da prova 

testemunhal é essencial para se atribuir um valor probatório a um depoimento, que pode vir 

ou não a integrar o arcabouço probatório da hipótese. 

 Para tanto, os parâmetros que devem ser analisados nesse pilar são a observância das 

balizas da entrevista cognitiva, com destaque para as narrativas livres e perguntas abertas; a 

não verificação de viés de confirmação por parte do inquiridor, manifestado por pressão, 

perguntas sugestivas, tom de voz, expressões faciais, feedbacks indutivos após as respostas 

dos depoentes, bem como pela presença ou não de questionamentos relativos a outras 

hipóteses, diversas da acusatória; a coleta dos depoimentos em tempo razoável, para evitar os 

efeitos deletérios do tempo; a gravação dos depoimentos, ou em caso de inexistência, a 

necessidade de questionamentos acerca da fonte da informação, se foram ou não fornecidas 

pelo próprio investigador; a não utilização de técnicas como a leitura minuciosa da denúncia e 

da mera ratificação depoimentos anteriores, logo no início da inquirição.  

Quanto mais o depoimento for produzido de acordo com esses parâmetros, maior 

deverá ser a sua força justificatória, a ser considerada no momento da valoração. Assim, por 

exemplo, uma informação prestada pela testemunha no momento de narrativa livre ou de 

indagações abertas possui valor probatório superior àquelas oriundas de práticas sugestivas e 

de pressão.  

 

3.5.5 O modo de realização do reconhecimento de pessoas e (in)existência dos fatores que 

minimizam sua precisão 

 

 

Para além da baliza legal do artigo 226 do Código de Processo Penal, buscar-se-á se 

desenvolver nesse tópico os aspectos que elevam o nível de fidedignidade do procedimento do 

reconhecimento de pessoas.  

Inicialmente, vale ponderar que a validade desse meio probatório se condiciona à 

aquiescência do acusado, pois, em observância ao direito ao silêncio e ao de não produzir 

prova contra si mesmo, ―ele pode negar-se a participar, no todo ou em parte, do ato, sem que 

dessa recusa se presuma ou extraia qualquer consequência que lhe seja prejudicial (nemo 

tenetur se detegere)‖, consoante preceitua Aury Lopes Jr.
696

 

Parte-se da premissa de que a identificação positiva de um suspeito pela vítima ou 

testemunha do crime não é necessariamente equivalente à identificação do real infrator. Deve-
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se calcular o risco da inocência, termo cunhado por Steven E. Clark e Ryan D. Godfrey, que é 

medido a partir da partir do número de falsos reconhecimentos versus o número total de 

identificações
697

.  

Como o presente trabalho não possui pretensões matemáticas e nem se adota como 

referencial teórico a probabilidade baynesiana
698

, o risco da inocência será analisado à luz de 

uma perspectiva que elucide quais são as boas práticas necessárias para prevenir erros no 

procedimento em detrimento de uma postura voltada a quantificar o risco matemático de erro. 

A observância dessas diretrizes, então, deve ser considerada no momento da valoração 

probatória.  

Para tanto, esse tópico será ramificado em três pontos: a necessidade de 

preponderância do line-up em detrimento do show-up; a exposição de condutas que 

favorecem a precisão do line-up; e a enumeração de fatores que contribuem para a imprecisão 

do reconhecimento. 

 

3.5.5.1 A necessidade de preponderância do line-up em detrimento do show-up; 

 

Denomina-se show-up a prática de reconhecimento de pessoas consistente no teste 

cognitivo baseado na forma sim-ou-não. O reconhecedor é apresentado a um único suspeito, e 

é questionado se se trata do infrator. Em geral, esse modo é utilizado pela polícia ao localizar 

um suspeito logo após o crime
699

.  

Por sua vez, o line-up é o procedimento que submete o identificador à visualização no 

alinhamento de duas pessoas ou mais, com a necessária presença de terceiros distraidores 

(foils ou fillers), sabidamente inocentes, e do suspeito, que pode ou não estar no alinhamento. 

Assim sendo, há, pelo menos, mais de duas respostas possíveis de serem concedidas pelo 

reconhecedor, inclusive a de que o infrator não está no line-up
700

.  

Steven E. Clark e Ryan D. Godfrey sustentam que um número considerável de estudos 

jurídicos concluíram que o show-up é intrínseca, automática e inevitavelmente sugestivo
701

.   
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A título de exemplo, relatam a pesquisa realizada por Yarmey, em 1996, que 

comparou show-ups e line-ups simulados realizados 30 minutos, 2 horas e 24 horas após o 

crime. Concluiu-se que o índice de falsas identificações se acentuou rapidamente, após os 

trinta primeiros minutos posteriores ao crime, momento no qual não houve grande diferença 

entre show-ups e line-ups. No entanto, no intervalo de 2 horas e 24 horas após o crime, o 

número de falsos reconhecimentos era notadamente mais elevado no show-up que no line-

up
702

.  

Essa sugestionabilidade intrínseca do show-up é, de certo modo, óbvia, pois, por 

exemplo, em juízo, se a hipótese acusatória já está delineada e o réu já está respondendo ao 

processo, a tendência natural do reconhecedor é confirmar de que se trata do real infrator.  

A influência da sugestão é patente nesse caso, e é necessário pouco esforço cognitivo 

da testemunha de se recordar do suspeito na cena do crime. Nesse sentido, de acordo com 

Robert B. Cialdini, ―o que é focal é causal‖ 
703

, o que significa que aquilo que for evidenciado 

no procedimento tende a se destacar como atinente à causa do evento. Consequentemente, se 

há somente um suspeito no alinhamento, o foco é todo direcionado a ele.  

O Código de Processo Penal, por meio do art. 226, inciso II
704

, até admite a 

necessidade de predominância do line-up em detrimento do show-up, mas ainda ampara a 

utilização desse último, ao prever que o alinhamento do suspeito ao lado de terceiros deverá 

ser realizado quando possível.  

Ainda no âmbito da legislação pátria sobre reconhecimento de pessoas, vale ressaltar 

que não há a previsão de o procedimento ser realizado por intermédio de fotografias, a 
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despeito de a jurisprudência admiti-lo
705

. Alexandre Morais da Rosa classifica-o como 

―jeitinho brasileiro‖ aplicado ao processo penal
706

.  

Todavia, conforme se discorreu anteriormente
707

, é comum na práxis forense 

brasileira, especialmente nas abordagens iniciais pela polícia militar, a prática de show-up 

com fotos do suspeito. 

 Aury Lopes Jr. alerta que esse modo de identificação, assim como o retrato falado, 

afeta a precisão da memória, pois a tendência é que a imagem mental da fotografia contamine 

um posterior reconhecimento pessoal
708

.  

Antônio Magalhães Gomes Filho e Gustavo Badaró não admitem a identificação por 

foto, pois é ―meio de prova irritual, isto é, uma prova típica produzida sem a observância de 

seu procedimento probatório. Não se trata, pois, de um simples caso de prova atípica, que 

seria admissível ante a regra do livre convencimento judicial‖ 
709

.  

Outro argumento que sustenta a imprestabilidade do reconhecimento por meio 

fotográfico é destacado por Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, segundo os quais 

pode haver profundas diferenças entre a cena presenciada pelo reconhecedor e a fotografia, já 

que esta se situa no passado, não se podendo controlar as alterações físicas ocorridas nesse 

interregno. Ademais, outras condições podem prejudicar a fidedignidade da imagem, como a 

qualidade do papel fotográfico, da câmera, do tempo em que a foto foi tirada
710

. 

Ainda à revelia da legislação, sob o pretexto do livre convencimento motivado, na 

práxis forense, há a presença de técnicas também suscetíveis de erro, como, por exemplo, o 
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reconhecimento informal, em que, conforme narra Aury Lopes Jr., a testemunha ou vítima é 

questionada se reconhece o réu ali presente como autor do fato
711

. 

Nesse mesmo sentido, Antônio Scarance Fernandes deduz a mesma crítica, ao afirmar 

que ―o apontamento na audiência de alguém como autor do crime, sem observância das 

formalidades exigidas para o ato de reconhecimento, consiste em simples identificação de 

pessoa já acusada, cujo valor probatório é precário‖ 
712

.  

Portanto, partindo-se do pressuposto de que o reconhecimento, para ter confiabilidade 

e não se inquinar de sugestionabilidade, necessitar ser conduzido pela técnica do line-up, e ao 

vivo, descartado o meio fotográfico, faz-se preciso estabelecer as condições adequadas que 

devem ser observadas no momento da identificação.  

 

3.5.5.2 A exposição de condutas que favorecem a precisão do line-up 

 

Gustavo Noronha de Ávila
713

, com esteio em recomendações do Innocence Project, 

defende que os seguintes padrões sejam seguidos no reconhecimento: a) o primeiro passo de 

qualquer procedimento de identificação deve ser a descrição mais completa possível do 

suspeito pelo reconhecedor, com suas próprias palavras, que deve ser registrada por meio de 

gravação. Nesse ato, devem ser explicitadas também as condições de observação da 

testemunha ou da vítima no momento do crime, tais como lugar, tempo, distância, obstruções, 

condições de iluminação, e climáticas, uso de álcool ou drogas, nível de estresse, bem como 

se o reconhecedor tem problemas de visão, e se estava utilizando lentes corretivas na hora do 

crime e, posteriormente, do procedimento de reconhecimento; b) a hipótese do condutor do 

procedimento não pode ser revelada ao depoente; c) os reconhecedores não podem ser 

instruídos conjuntamente; d) até o reconhecimento e durante este, o reconhecedor não pode 

ter acesso a informações, como circunstâncias da prisão em flagrante, antecedentes criminais 

do suspeito, dentre outros dados da investigação; e) se o reconhecimento for positivo em 

relação ao suspeito, este deve ser documento na mesma hora, com o uso das palavras da 

própria pessoa, com indicação do seu nível de confiança; f) gravação em vídeo do ato do 

reconhecimento.  
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Com o mesmo intuito, baseando-se em pesquisas da psicologia do testemunho, o 

Departamento de Justiça dos Estados Unidos emitiu recomendações, na obra Eyewitness 

Evidence: A Guide for Law Enforcement, que foram adotados por alguns Estados como 

Wisconsin, Virginia, Massachussets e Carolina do Norte 
714

.  

Dentre as regras, situam-se: a) a utilização excepcional da técnica do show-up, dado o 

seu alto grau de sugestionabilidade; b) a apresentação sequencial – um por vez – dos 

indivíduos do alinhamento, já que assim se prioriza um julgamento da imagem do 

reconhecido em relação à imagem do suspeito no próprio evento (julgamento absoluto)
715

 em 

detrimento da comparação em relação aos membros do line-up (julgamento relativo)
716

; c) o 

repasse de instruções aos reconhecedores antes do início do reconhecimento que contemplem: 

c.1) a informação de que o autor do delito pode não estar no alinhamento e que o 

reconhecedor não é obrigado a necessariamente apontar alguém, o que reduz o nível de 

indução da identificação, visto que se extirpa a pré-compreensão de que o infrator está 

presente
717

; c.2) o reconhecedor não deve sentir-se pressionado a apontar um culpado; c.3) a 

informação de que a investigação segue independentemente do resultado do reconhecimento; 

d) o requerimento para que o identificador relate, com suas próprias palavras, o nível de 

certeza do ato de reconhecimento; e) o reconhecedor não deve comunicar-se acerca do 

procedimento com outras testemunhas nem fornecer detalhes à imprensa; f) o condutor do 

procedimento deve ser cego, isto é, não deve saber quem é o suspeito; g) os distraidores 

preferencialmente devem possuir semelhanças físicas com o suspeito.  

Quanto ao número de pessoas presentes no alinhamento, há algumas variações a 

depender do Estado. Na Virgínia, Nova Iorque e Massachussets, são sugeridos quatro 

distraidores mais o suspeito, enquanto na Carolina do Norte são exigidos cinco terceiros
718

.  

Para Steven E. Clark e Ryan D. Godfrey, a adoção de procedimentos indutivos e 

alinhamentos de pobre composição em detrimento da observância de boas práticas no ato do 
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reconhecimento estão estritamente relacionados aos erros de identificação, o que deve ser 

levado em consideração pelo julgador no momento da valoração.
719

 

Assim sendo, as práticas adequadas de reconhecimento devem ser corretamente 

seguidas de modo a evitar o sugestionamento do procedimento, pois cada uma das regras 

possui sua razão de ser.  

A condução cega da identificação, por exemplo, sem que o presidente do ato saiba de 

quem se trata o suspeito, evita que a decisão do reconhecedor seja influenciada de algum 

modo pela linguagem do agente
720

. Gary L. Wells e Eric P. Seelau comparam o line-up a um 

experimento científico, em que se faz necessária a observância a uma série de protocolos. 

Nesse contexto, aduzem que o desconhecimento do condutor acerca da identidade do suspeito 

evita que a testemunha seja pressionada a escolher um culpado, e também previne o 

enviesamento do procedimento, por meio de repetição de questionamentos atinentes a 

somente um dos membros do alinhamento
721

.  

Por essa razão, os reconhecimentos devem ser gravados em vídeo
722

, de modo que o 

julgador possa analisar o nível de interação e enviesamento entre entrevistador e 
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reconhecedor
723

. Ademais, deve-se evitar a concessão de qualquer feedback ao 

reconhecimento, caso venha a indicar o suspeito correto, pois isso pode contaminar o nível de 

confiança da testemunha
724

.  

Além disso, a prática de fornecer corretas instruções aos reconhecedores antes do 

início do procedimento comprovadamente reduz a chance de equívocos.  Gary L. Wells e Eric 

P. Seelau relatam os resultados de experimento conduzido por Malpass e Devine em 1981. 

Constatou-se que, em alinhamentos sem a presença do suspeito (culprit-absent lineup), em 

que não houve alerta à testemunha de que o culpado poderia não estar presente, 78% dos 

participantes fizeram identificações erradas, isso porque tenderam reconhecer o distraidor que 

mais se assemelhava ao suspeito. Esse índice de equívocos caiu para 33%, quando houve o 

explícito alerta
725

.  

Em outro cenário, em que o alerta foi devidamente feito e o suspeito estava no 

alinhamento, o grau de identificação errada se reduziu para 13%. 
726

 

Não obstante a ausência de previsão legislativa dessa instrução, Aury Lopes Jr. propõe 

que essa regra pode ser adotada na práxis criminal brasileira. Assim, deve-se em um primeiro 

momento apresentar um alinhamento somente com distraidores, com o devido alerta de que o 

culpado pode não estar presente. Se a testemunha reconhecer alguém, pode, desde então, ter 

seu valor probatório descartado, mesmo destino de reconhecimentos em que há equivocada 

identificação dos distraidores na presença do suspeito
727

.  

Ainda sobre a razão de existir das demais regras, a seleção de distraidores similares ao 

suspeito também possui o intento de minimizar a chance de erros. Se os terceiros são 

selecionados de sorte que somente o suspeito é uma escolha plausível, o intento da regra é 

frustrado.  

Procedimentos em que somente o suspeito se encontra algemado e com a vestimenta 

da penitenciária, enquanto os outros são funcionários da Delegacia ou do Fórum bem-

vestidos
728

, devem ser desconsiderados, assim como aqueles em que os distraidores se tratam, 
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por exemplo, de uma senhora numa cadeira de rodas, um idoso de bengala ou uma criança 

com um brinquedo na mão
729

.  

 

3.5.5.3 Fatores que contribuem para a imprecisão do reconhecimento 
 

 

Observadas as corretas instruções do procedimento, deve-se ainda analisar no 

momento da valoração probatório a existência ou não de alguns fatores que contribuem para a 

imprecisão da identificação.  

Nesse contexto, as falhas de percepção, anteriormente abordadadas como limitações 

cognitivas das testemunhas
730

, devem ser avaliadas para atribuir o grau de força justificatória 

da prova. São elas os aspectos visuais, a velocidade do evento, a distância, a duração do 

crime, a idade do reconhecedor, a presença de arma, a utilização de álcool ou droga, o nível 

de estresse, a repercussão midiática do caso
731

, o tempo transcorrido entre o crime e o 

reconhecimento, e a diferença de raça entre o reconhecedor e o suspeito, tendo em vista que é 

cognitivamente mais difícil distinguir faces quando a raça não é a mesma
732

. 

Para William Weber Cecconello, Gustavo Noronha de Ávila e Lilian Milnitsky Stein, 

esses fatores podem afetar a já limitada capacidade atencional do observador, que é inapta a 

captar todos os estímulos do ambiente, e consequentemente prejudicam o processo de 

codificação da memória. Assim sendo, o julgador deve ponderar, no momento da valoração, 

se houve alguma causa de restrição da capacidade de atenção do reconhecedor. Se houver 

uma arma na cena do crime, por exemplo, ―a tendência será o prejuízo da codificação do rosto 
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do criminoso. Há diversas outras condições do evento que podem ter impacto na codificação 

de um evento, como estresse9, distância do local do fato e idade da testemunha‖ 
733

.  

Analisado esse conjunto de fatores sobre a melhor forma de realização de 

reconhecimento de pessoas, observa-se o quão frágil e insuficiente é a previsão legislativa do 

artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas únicas vantagens são a descrição prévia das 

características do suspeito pelo reconhecedor (inciso I) e a preferência de procedimentos que 

contenham distraidores semelhantes aos suspeitos (inciso II).  

O cenário da práxis brasileira é ainda pior, dado que nem mesmo essas regras são 

consideradas de observância obrigatória pela jurisprudência do STJ. Assim, caso juízes e 

investigadores não venham a cumprir as previsões legais, o reconhecimento pode ser, mesmo 

assim, validado, pois não se admite que haja nulidade absoluta, nesses casos.  

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, por exemplo, que 

―conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do 

Código de Processo Penal, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja 

inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato.‖ 
734

.  

Esse posicionamento demonstra desconhecimento das noções advindas da psicologia 

cognitiva, expostas nesse trabalho, e legitima más práticas de identificação pelos juízos de 

piso e pelos órgãos de investigação, já que, na prática, não há nenhuma sanção para o 

descumprimento das regras. A consequência é a maximização de potenciais erros judiciários. 

Assim sendo, de acordo com Sérgio Rebouças, ―a não observância das formalidades 

objetivadas da lei processual dá margem ao subjetivismo e ao substancialismo no processo, 

excluindo o efeito de controle da atividade judicial próprio das garantias processuais‖ 
735

.   

Por isso, não se pode conceber que as regras previstas no art. 226 sejam tomadas como 

meras sugestões do legislador, razão pela qual é essencial que haja uma difusão das principais 

causas de erros de reconhecimento, de modo a redimensionar o posicionamento da 

jurisprudência pátria.  

Até lá, nada impede que magistrados e investigadores adotem as boas práticas 

narradas, tanto no momento da produção probatória quanto no da valoração, com o intuito 
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conferir maior confiabilidade à prova do reconhecimento de pessoas.  Ademais, caso não haja 

a observância às regras no momento da produção do reconhecimento, o réu pode inclusive 

negar-se a participar, visto que não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. 

 

 

3.5.6 A ineficácia da repetição do reconhecimento de pessoas 

 

Ainda sobre o procedimento do reconhecimento de pessoas, para além das 

observações acima aduzidas, faz-se necessário pontuar que, ao valorar essa espécie 

probatória, o magistrado deve atentar-se para mais um quesito: a ineficácia de sua repetição, 

seja na delegacia, seja em juízo.  

De acordo com William Weber Cecconello, Gustavo Noronha de Ávila e Lilian 

Milnitsky Stein, as vulnerabilidades da prova do reconhecimento de pessoas se elevam à 

medida que ocorre a sua repetição, tendo em vista que fatores como ―o possível esquecimento 

de informações, ou a inserção de informações posteriores ao evento, que modificam a 

memória original‖ 
736

, podem enfraquecer a sua fidedignidade.  

Assim sendo, as informações pós-evento (post-event information), como o feedback de 

policiais após o primeiro reconhecimento e conversas com outros reconhecedores, podem 

alterar a codificação original da memória, razão pela qual os autores defendem que ―a 

repetibilidade da prova dependente da memória pode apresentar um risco de deteriorar essa 

evidência, ao invés de preservá-la.‖ 
737

.  

Por isso, os mencionados autores concluem que o reconhecimento de um suspeito é 

uma prova irrepetível. Argumenta-se que, no ato do primeiro reconhecimento, o cérebro do 

reconhecer busca detectar a semelhança entre o rosto do suspeito e o rosto do real infrator 

(memória do fato).  

Portanto, ―se a vítima identifica o suspeito como perpetrador do ato, esse rosto torna-

se atrelado à memória do evento‖, motivo pelo qual ―há maior probabilidade que esse mesmo 

rosto seja identificado em um novo reconhecimento subsequente‖ 
738

.  
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Ademais, a repetição do procedimento, sempre com a presença do suspeito, eleva o 

nível de familiaridade do reconhecedor com o rosto do acusado, o que enseja a testemunha 

aumentar o seu nível de confiança sobre o infrator.  

Logo, ―após múltiplos reconhecimentos, a confiança da testemunha não é resultante da 

memória original do fato, mas sim da repetição à exposição do rosto do suspeito, o que pode 

levar um suspeito inocente a ser reconhecido com alto grau de certeza‖ 
739

.  

 Nesse mesmo sentido, Antônio Scarance Fernandes preleciona que ―o 

reconhecimento é prova irrepetível‖, pois ―não se reconhece o já reconhecido. Em caso de 

vícios processuais na sua realização, ele perde o seu valor probante‖ 
740

.  

De acordo com Steven E. Clark e Ryan D. Godfrey, ao lado da ilusão de familiaridade, 

uma das causas para esse acréscimo de convicção da testemunha é que, com o passar do 

tempo, os reconhecedores perdem não somente informações sobre a memória original do fato, 

mas também sobre as condições de observação. Em outras palavras, eles também esquecem, 

por exemplo, que não conseguiram olhar perfeitamente o autor do delito. 

Nessa senda, o nível de confiança da testemunha ou da vítima, por si só, não é uma 

baliza apta a ponderar a fidedignidade do procedimento do reconhecimento. 

 De acordo com dados do Projeto Inocência, em 79% dos casos de identificação errada 

por testemunha, haviam ocorrido múltiplos reconhecimentos positivos dos exonerados. Em 

alguns desses processos, a polícia possuía um suspeito, e mostrou uma foto dele à vítima ou à 

testemunha. Com o reconhecimento positivo, a polícia fez um line-up com o suspeito da foto 

e outros distraidores, em que o rosto do suspeito era o único familiar. Assim sendo, o segundo 

procedimento pode desencadear uma falsa confiança da testemunha, e ainda, contribuir para 

contaminar a memória original sobre o real infrator 
741

.  

Um desses casos de erro judiciário causado por falso reconhecimento, mesmo após 

múltipla repetição do procedimento, foi o de Jerome White 
742

.  
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Em 1979, uma senhora de 74 anos foi estuprada e roubada em sua residência, na 

Georgia, nos Estados Unidos.  Na cena do crime, a polícia coletou materiais biológicos do 

infrator, quais sejam pelos pubianos e pedaços de pele.  

Posteriormente, a partir da descrição da vítima, a polícia criou um esboço do rosto do 

autor do delito, e um agente, que estava investigando Jerome White por outro crime, afirmou 

que o desenho do suspeito lhe era semelhante, o que levou à sua prisão. Seis semanas após o 

delito, a vítima o apontou como culpado a partir de uma foto, mas declarou que não tinha 

muita certeza.  

Em virtude disso, procedeu-se a um segundo reconhecimento por line-up, com a 

presença de Jerome White (no meio do alinhamento) e também de quatro distraidores, 

consoante se observa na foto abaixo
743

. Nesse segundo procedimento, era a segunda vez que a 

vítima via Jerome White, enquanto os outros eram até então desconhecidos por ela, razão pela 

qual confirmou com mais confiança que o suspeito se tratava do culpado.  
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Em 1980, Jerome White foi condenado à pena de morte por roubo e estrupo. Após 

mais de 22 anos de prisão, em dezembro de 2007, por atuação do Innocence Project, foi 

absolvido, em razão de um exame de DNA tê-lo descartado como autor do crime. Com o 

material biológico apreendido na residência da vítima, foi possível constatar que o verdadeiro 

infrator era James Edward Parham, que, coincidentemente, estava situado no line-up como 

mero distraidor, sendo o homem mais à direita da foto acima exibida. 

Segundo Adam Benforado, muitas vezes, o uso de múltiplos procedimentos de 

identificação é motivado por boas intenções: a polícia, de fato, deseja ter certeza de ter 

prendido e acusado o real autor do delito. No caso de Jerome White, supra narrado, o segundo 

reconhecimento foi realizado porque a vítima não tinha se mostrado completamente certa na 

primeira identificação, e a polícia temia que a foto de Jerome White exibida não estivesse 

atualizada.  

Entretanto, não perceberam que o fato de o suspeito inicial ser o único a constar nos 

dois reconhecimentos aumentou o risco de uma identificação equivocada. No segundo 

procedimento, a vítima mostrou-se bastante certa, mas se questiona: o que ela de fato 

recordou? O rosto do agressor que ela havia visto há dois meses, ou o rosto do suspeito cuja 

foto tivera acesso uma semana antes do line-up?
744

 

Portanto, não obstante pesquisas indicarem que – conforme aduzem Gary L. Wells e 

Eric P. Seelau – as pessoas acreditam existência de uma forte relação entre o nível de 

confiança da testemunha ou da vítima e a acurácia da identificação
745

, essa constatação não é 

necessariamente correta.  

Assim sendo, os autores consideram que não se pode atribuir relevante valor 

probatório aos reconhecimentos posteriores, pois a identificação repetida, em juízo, por 

exemplo, se trataria de mera formalidade, porque é evidente quem está sob julgamento, sendo 

mais provável que a testemunha se recorde do rosto visto no procedimento anterior em 

detrimento do autor do delito
746

.  

O psicólogo Daniel Kahneman denomina esse fenômeno de ilusão de veracidade e 

destaca que ―um jeito confiável de fazer as pessoas acreditarem em falsidades é a repetição 

frequente, pois a familiaridade não é facilmente distinguível da verdade‖ 
747

. Ainda, completa 
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que ―a repetição induz ao conforto cognitivo e a uma sensação tranquilizadora de 

familiariadade‖ 
748

.   

Também salientando a influência do conforto cognitivo e da manutenção da 

consonância cognitiva na tomada de decisões judiciais, Alexandre Morais da Rosa assevera 

que ―a heurística da disponibilidade e da representatividade pode operar no sentido de que a 

testemunha ocular, o depoimento policial, enfim, as fontes de informação gerem tendências ao 

excesso de confiança em si e contaminem os jogadores/julgadores‖ 
749

. 

Ademais, para além da ilusão de familiaridade advinda da visualização do rosto em si 

do suspeito em procedimentos anteriores, a repetição do reconhecimento pode ocasionar 

outras consequências aptas a afetar a confiança da testemunha. Gary L. Wells e Eric P. Seelau 

denominam esse fenômeno de maleabilidade da confiança, que consiste na tendência de a 

testemunha alterar o seu nível de certeza na identificação, em função de eventos que 

acontecem após o procedimento 
750

.  

Para ilustrar essa afirmação, os autores citam um experimento conduzido por Luus e 

Wells, em que 136 pessoas testemunharam um crime encenado. Foram divididas em duplas, e 

assistiram a um roubo. Depois, foram separadas e realizaram falsas identificações, a partir de 

fotos. Nesse momento, não se contou a elas que haviam realizado reconhecimentos errados, e, 

posteriormente foram separadas em grupos. Ao primeiro grupo, nada foi relatado acerca do 

resultado do reconhecimento feito por sua dupla. A outros grupos foi contado que o seu 

parceiro ostensivamente identificou a mesma pessoa, ou outra pessoa, ou que havia indicado 

que o culpado não estava presente no alinhamento de fotos. Posteriormente, foram inquiridas 

por um policial, que as indagou acerca do nível de certeza do reconhecimento do suspeito. Os 

resultados apontaram que o nível de certeza da testemunha aumentou consideravelmente 

quando receberam a informação de que o outro reconhecer havia identificado a mesma pessoa 

(8,8 numa escala de 0 a 10), enquanto se reduziu na medida em que o parceiro reconhecera 

outra pessoa (4,7) ou então não apontara nenhum culpado no procedimento (3,6) 
751

.  

Assim sendo, observa-se que o nível de certeza de um reconhecedor pode ser 

manipulado, após um primeiro procedimento, por ação dos agentes que o conduzem, o que 
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não é passível de controle posterior pelo Poder Judiciário, haja vista que, mesmo que a ação 

seja gravada, não se tem como assegurar que não houve comentários por parte dos 

investigadores depois do fim do registro em vídeo.  

Ademais, não se pode desconsiderar o ―efeito compromisso‖, passível de manifestar-

se em reconhecimentos repetidos. Aury Lopes Jr. conceitua-o como aquele que ocorre na 

hipótese em que uma identificação incorreta, em geral por fotografia, é seguida de um 

reconhecimento pessoal. Parafraseando Gorenstein e Ellsworth, o autor defende a ideia 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‖ 
752

.  

Logo, chega-se à conclusão de que somente se deve atribuir eficácia epistemológica ao 

resultado do primeiro procedimento de reconhecimento de pessoas. É possível que haja a 

repetição da identificação, até porque não há vedação legal na legislação pátria, mas tal prova, 

no momento da valoração, deve ser ponderada sob a correta perspectiva da ampla literatura da 

psicologia do testemunho, que põe em xeque sua fidedignidade. No prisma do modelo 

atomista-holista, a repetição de reconhecimentos não é capaz de corroborar, com grau de 

confirmação adequado, uma versão em disputa no processo.  

Partindo-se, então, do pressuposto de que o segundo reconhecimento em diante é 

ineficaz, resta evidente que a primeira identificação ganha contornos maiores ainda de 

relevância, razão pela qual se impera a necessidade de observância das formalidades 

procedimentais, sobretudo, a utilização do line-up em detrimento do show-up, o 

questionamento sobre eventuais fatores que poderiam a vir a minimizar a precisão da 

identificação, o fornecimento das devidas instruções ao reconhecedor e a gravação do 

procedimento, a fim de posteriormente se aferir a possível existência de sugestionabilidade no 

modo de condução do reconhecimento.  

A ausência de preservação dos relatos originais ocasiona a perda de muitas 

informações relevantes. Por isso, segundo Lilian Stein, Gustavo Noronha de Ávila e 

Ceconello, ―é preciso manter um registro não apenas a respeito do que é dito pela testemunha, 

mas também do que foi perguntado. Por esse motivo, é de extrema importância que tais 

procedimentos sejam gravados, em áudio e vídeo‖ 
753

.  
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A observância de boas práticas de reconhecimento somente em um segundo momento, 

portanto, não supre a má direção da primeira identificação, uma vez que não é capaz de 

abrandar os efeitos deletérios de uma contaminação, conforme se ilustrou no caso de Jerome 

White. A repetição não é solução, mas sim causa geradora de um novo problema.  

 O desafio, no entanto, para a práxis forense brasileira, é que esse primeiro 

reconhecimento normalmente ocorre na fase policial, em que sequer há obrigatoriedade de 

observância do direito ao contraditório e à ampla defesa na dilação probatória, problema a ser 

abordado no último tópico do capítulo.  

Ademais, não se pode olvidar que, conforme visto no tópico 3.2, a contaminação 

cognitiva já pode ter seu início, antes mesmo do reconhecimento em sede de inquérito 

policial, na fase pré-investigativa, que, na práxis brasileira, é conduzida em geral por policiais 

militares, cuja preocupação é somente efetuar a prisão do suposto autor do delito, momento 

no qual não são adotadas as devidas cautelas para prevenir o enviesamento da futura prova.  

Portanto, esse fator também deve ser ponderado no momento da valoração.  

 

3.5.7 A excepcionalidade do hearsay statement 

 

Hearsay statement ou testemunho por ouvir dizer é uma espécie de depoimento 

prestado por pessoa que não presenciou o momento do delito, mas que tomou ciência do 

evento a partir de terceiros.  

Assim sendo, nesse tipo de testemunho, maximiza-se a dupla intermediação entre a 

realidade e a cognição do julgador, já presente no testemunho ocular, tendo em vista que o 

acesso a narrativas concernentes aos fatos é também mediado pelas pré-compreensões e 

limitações cognoscentes do sujeito que ―ouviu dizer‖. Nesse sentido, o psicólogo social David 

G. Myers alerta que ―recontar acontecimentos compromete as pessoas com suas recordações, 

corretas ou não‖ 
754

, contaminação esta que se amplifica no hearsay statement. 

Ao se lidar com essa espécie probatória, há uma multiplicação de fatores que 

distanciam ainda mais as partes e o julgador dos fatos narrados, pois o sujeito que vai a juízo 

pode ter ouvido dizer uma determinada informação de uma outra pessoa, que, por sua vez, 

escutou de outrem e assim por diante, sendo usual que a fonte inicial da informação seja 

inclusive desconhecida.  
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Nessa toada, parafraseando Voltaire, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart 

aduzem que ―aquele que ouviu dizer a coisa de doze mil testemunhas oculares não tem mais 

que doze mil probabilidades, iguais a uma forte probabilidade, a qual não é igual à certeza‖ 

755
. Com esse excerto, portanto, os autores questionam o valor probatório desse tipo de 

testemunho.  

Alexandre Morais da Rosa também critica a utilização de hearsay statement no 

processo penal brasileiro. Define o testemunho de ouvir dizer como aquele decorrente de 

afirmações proferidas sem base de percepção própria, oriundas de informações repassadas por 

terceiros, sem indicação de fonte, o que enseja a facilitação da inserção de boatos e falsas 

informações no processo, inaptas a gerar convencimento adequado 
756

.  

Em razão de a testemunha não ter percebido diretamente os fatos, suas afirmações 

tornam-se flutuantes no processo, como algo superficial, sendo subtraída a possibilidade de 

contraditório pleno. Todavia, tal testemunho costuma servir de mecanismo retórico de 

confirmação, que se acosta aos autos a partir de uma premissa ilegal. 

Em algumas jurisdições, como nos Estados Unidos, esse tipo de testemunho não é 

admissível, em razão da ofensa ao princípio do contraditório, já que não há meios de se 

examinar a testemunha fonte original da informação, além de ser de difícil a contraprova do 

repasse da informação por terceiros
757

. 

Por sua vez, Aury Lopes Jr. ressalta que, não obstante o testemunho por ouvir dizer 

seja lícito, deve ser considerado imprestável no momento da valoração probatória, dada a sua 

fragilidade. Aduz que a reduzida confiabilidade advém do alto grau de potencial manipulação 

dessa prova, que, por sua natureza, não consegue ser submetida à plena confrontação judicial, 

pois muitas vezes sequer se conhece a fonte original da informação, restringindo-se a 

testemunha a informar sobre o que ouviu dizer. Ademais, ―há ainda o imenso risco de existir 

uma verbalização ampliada, até para valorização do papel assumido‖ 
758

.  

Assim sendo, o testemunho de ouvir dizer se caracteriza por ser expressão de uma 

acentuada limitação cognitiva, em que a sugestionabilidade e a indução são regra, tendo em 

vista que a informação é repassada por terceira pessoa em contexto desconhecido, em que não 
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é possível aferir como surgiu a discussão, em que tom e em que grau de certeza os dados 

foram informados, quais foram as condições de observação da testemunha ocular originária, 

dentre outras limitações.  

Pode-se dizer, portanto, que o uso do hearsay statement impede que as partes debatam 

no processo todos os parâmetros valorativos anteriormente enumerados nesse capítulo, o que 

afeta também a decisão do julgador. Logo, resta frustrada, por exemplo, a análise da 

credibilidade da testemunha, mormente porque não costuma se identificar a fonte original da 

informação, que pode decorrer inclusive de boatos difundidos por pessoa com interesse na 

causa.  

No entanto, tais questões, apesar de centrais, são relevadas na prática brasileira, 

contexto no qual se banalizou a utilização do testemunho de ouvir dizer. Geraldo Prado
759

 

alerta para a despreocupação epistemológica do Processo Penal brasileiro, em que a prova é 

tratada não com o objetivo de se perscrutar a verdade e lastrear uma fundamentação racional, 

mas como um elemento extra discursivo da decisão judicial, que serve como pretexto para 

justificar condenações a partir da retórica do senso comum.  

Todavia, há de ressaltar o avanço percebido em precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça, nos quais se reconheceu que meros testemunho de ouvir dizer não são suficientes para 

configurar a existência de indícios suficientes de autoria para fins de decisão de pronúncia na 

primeira fase do procedimento especial do Júri, e se vislumbrou, ainda que em obter dictum, 

sua imprestabilidade como meio de prova no processo penal brasileiro.  

No REsp 1373356/BA760, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado  em 

28 de abril de 2017, entendeu-se que:  

não se pode admitir, em um Estado  Democrático  de  Direito,  a  pronúncia  sem 

qualquer lastro probatório,   mormente   quando  os  testemunhos  colhidos  na  fase 

inquisitorial são, nas palavras do Tribunal a quo, "relatos baseados em  testemunho 

por ouvir dizer, [...] que não amparam a autoria para efeito de pronunciar os 

denunciados. 

 

Já no REsp 1444372/RS
761

, também de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, 

julgado em 16 de fevereiro de 2016, ainda que incidentalmente, salientou-se que não se pode 
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conceder valor probatório a um testemunho de ouvir dizer destituído de referências quanto à 

sua fonte inicial, que se limita a reverberar boatos: 

A norma segundo a qual a testemunha deve depor pelo que sabe per proprium 

sensum et non per sensum alterius impede, em alguns sistemas - como o norte-

americano - o depoimento da testemunha indireta, por ouvir dizer (hearsay rule). No 

Brasil, embora não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento, "não se pode 

tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox publica. Testemunha que depusesse para 

dizer o que lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser 

levada em conta. (Helio Tornaghi) 
 

Desse modo, observa-se que o testemunho por ouvir dizer, além de 

epistemologicamente limitado, viola os princípios mais caros do processo penal, como a 

ampla defesa e o contraditório, porque impede o confrontamento judicial das declarações 

prestadas.  

Logo, há de se questionar qual seria a função dessa espécie probatória no ordenamento 

jurídico pátrio. Floris Bex sustenta que o testemunho de ouvir dizer pode ser utilizado na fase 

de investigação preliminar, a fim de subsidiar a busca por outras fontes de prova mais 

confiáveis
762

.  

Portanto, assim como a denúncia anônima, o hearsay statement pode ser admitido 

como evidência indireta, capaz de subsidiar investigações. No entanto, quando tomado 

isoladamente, sem corroboração por nenhum outro meio de prova, não goza de valor 

probatório, sobretudo quando não se aponta a testemunha ocular responsável pelo repasse da 

informação, que poderia vir a ser inquirida em juízo.  

Esse entendimento encontra amparo em precedente do Superior Tribunal de Justiça. 

No HC 397.485/RJ, cujo relator foi o Ministro Reynaldo Alves da Fonseca, no qual a 

testemunha se tratava de policial, que não tivera contato direto com a cena do crime nem 

soubera indicar testemunha que o tivesse presenciado, tendo obtido informações somente a 

partir de denúncias anônimas.  

Assim sendo, a despeito de ter sido considerado como imprestável o testemunho de 

ouvir dizer – tendo em vista que a partir dele se poderia chegar a uma testemunha referida 

presencial do delito –, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no HC 397.485/RJ, 

decidiu que ―não se pode admitir nos autos a prova que acusa sem ter contato com os fatos e 
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sem identificar quem teve, pois, reitero que a denúncia anônima demanda diligências 

complementares para iniciar o processo quanto mais para servir de prova para condenação‖
763

. 

Nessa toada, defende-se que o testemunho de ouvir dizer possa ser utilizado somente 

em situações excepcionais, como na fase de investigação preliminar, para subsidiar a coleta de 

outros meios probatórios, ou, em juízo, com o intuito de elucidar os dados de localização de 

alguma testemunha ocular que tenha presenciado o evento.  

Em situações em que o depoimento, mesmo que realizado em juízo, não seja 

corroborado por nenhum outro elemento probatório de maior confiabilidade (vários 

testemunhos de ouvir dizer, por exemplo, são inquinados do mesmo vício de fonte e não se 

prestam a servir de fundamento de validade uns para os outros), o hearsay statement não pode 

ser utilizado para fundar uma hipótese em disputa no processo, devendo ser descartado nos 

moldes do modelo atomista-holista, em que, antes de integrar-se à história, o argumento (no 

caso, a prova) se submete a um crivo prévio de admissibilidade.  

 

3.5.8 A necessidade da observância de um contraditório efetivo 

 

 

Como oitavo e último parâmetro valorativo da prova testemunhal, situa-se a 

observância da existência efetiva do contraditório, que deve ser ponderado pelo magistrado, 

na forma de um crivo prévio à utilização de um depoimento forense ou reconhecimento como 

argumento confirmador de uma hipótese em disputa no processo.  

Em verdade, consoante destaca Aury Lopes. Jr, a própria definição de processo, pelo 

magistério de Elio Fazzalari, perpassa pelo respeito ao contraditório
764

, o qual se ramifica em 

duas vertentes, quais sejam, informação e reação - que corresponde à ―efetiva e igualitária 

participação das partes‖ 
765

. Nesse sentido, assim como o processo é procedimento em 

contraditório, o conceito de prova é estritamente relacionado a esse princípio. 

 

3.5.8.1 Contraditório como fator transformador da evidência em prova: o processo de 

constrangimento e o direito ao confronto 
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Conforme se explicitou no primeiro capítulo
766

, Salah Khaled Jr. aduz que a evidência, 

consistente no substrato material sobre o qual recai a atividade probatória, que é agregada 

pelas partes como argumento para corroborar a hipótese de versão em disputa, ainda não pode 

ser caracterizada como prova, visto que não se submeteu ao controle do contraditório
767

.  

Segundo o autor, não se pode aprioristicamente depositar crenças em tal evidência, de 

modo a justificar a decisão sobre os fatos, tendo em vista que esta possui uma natureza 

alucinatória, que somente pode ser superada e tornada em prova por intermédio da 

dialeticidade do processo
768

.  

Com base nisso, o autor, a despeito de não utilizar propriamente esse termo, rechaça o 

presuntivismo valorativo atribuído à prova testemunhal, que pode ser manejada, mas apenas 

se sobreviver ao processo de constrangimento.  

Sob a ótica da epistemologia do sistema acusatório, propõe-se mecanismos de 

constrangimento da evidência, cujo principal vetor é justamente o contraditório
769

. Nesse 

contexto, Salah Khaled Jr. sustenta que ―caso as evidências não tenham passado pelo crivo de 

um efetivo contraditório na plenitude que o termo exige, não podem receber a nomenclatura 

de provas‖ 
770

.  

Em sentido oposto, consequentemente, aquelas evidências que sobreviverem ao 

processo de constrangimento judicial e à sua inerente dialeticidade, podem denominar-se 

provas e, nessa condição, serem valoradas. Dada a natureza gradativa da capacidade de força 

justificatória da prova, quanto mais efetivo for o confrontamento judicial e maior o nível de 

resistência do elemento probatório, maior será o seu valor para a satisfação do standard.  

Não se trata, portanto, de interesse somente da defesa, pois a acusação justa também se 

direciona a alcançar os maiores patamares possíveis no standard probatório, de modo a 

legitimar a incidência do poder punitivo estatal, prevenindo a ocorrência de erros judiciários. 

Floris Bex frisa, nesse contexto, que uma hipótese acusatória eleva-se em fidedignidade 
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quando resiste ao processo de constrangimento, em uma inquirição marcadamente dialética 

771
.  

Gustavo Badaró alerta que, para que tal contraditório seja efetivo e equilibrado, não é 

suficiente a mera possibilidade de reação. Faz-se imprescindível uma ―real e igualitária 

participação dos sujeitos processuais ao longo de todo o processo‖ 
772

. 

 Especificamente no âmbito das provas, tal garantia processual apresenta duas facetas: 

provas produzidas em contraditório e provas submetidas ao contraditório 
773

. Enquanto esta se 

aplica às provas irrepetíveis, de maneira diferida, como um controle a posteriori, aquela 

compreende o direito ao confronto, que, segundo Gustavo Badaró, deve ser sempre observado 

na produção de prova de fonte pessoal, como as testemunhas e declarações do ofendido 
774

.  

Destaca-se que o direito ao confronto – típico do processo de constrangimento judicial 

a que se submete a prova testemunha – encontra amparo no artigo 8.2,f, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, o qual prevê que é ―direito da defesa de 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‖.  

Nesse sentido, segundo Renato Brasileiro de Lima, em consonância com o que aduz 

Salah Khaled Jr., ―a declaração de uma testemunha não pode ser admitida como elemento de 

prova contra o acusado, a não ser que ela tenha sido prestada nas sobreditas condições‖ 
775

.  

De acordo o autor, o direito ao confronto se consubstancia em alguns corolários, cujos 

principais são a necessidade de dilação probatória em audiência pública; a presença do 

acusado como regra na audiência de inquirição de testemunhas e ofendidos, a despeito de 

haver limitação legal a esse direito
776

; o conhecimento acerca da identidade da testemunha e 

suas qualificações, o que é garantido pelo art. 203 do CPP
777

.  
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Portanto, no momento da valoração probatória do depoimento forense e do 

reconhecimento de pessoas, é essencial ao julgador analisar se ocorreu a consubstanciação 

efetiva do direito ao confronto, tanto na dilação probatória, por meio da verificação se houve 

uma postura ativa de ambas as partes, quanto nas alegações finais, em que podem ser 

deduzidos argumentos acerca dos outros parâmetros valorativos desenvolvidos nessa 

proposta, quais sejam, a credibilidade, a confiabilidade, o filtro de falsas memórias, o modo 

de coleta dos depoimentos, o modo de realização do reconhecimento de pessoas, a ineficácia 

do reconhecimento repetido eventualmente realizado e a excepcionalidade do testemunho de 

ouvir dizer.  

No mesmo sentido, Geraldo Prado aduz que há a necessidade de reorientação do 

dispositivo processual, a partir de uma nova elaboração teórico-prática das atividades 

probatórias, com valorização concreta dos elementos probatórios, o que demanda a introdução 

de métodos e práticas de verificação dos fatos que possam ser confrontadas em contraditório e 

além de testados com sua potencialidade de explicação da realidade
778

.   

Impede ressaltar que, sob tal perspectiva, defesas meramente formais não suprem a 

necessidade apregoada pelo direito ao confronto, inerente ao acusado e irrenunciável pela 

defesa técnica.  

Um defensor que não faz uma indagação sequer durante a oitiva de todas as 

testemunhas de defesa e de acusação provavelmente não colabora adequadamente para o 

direito ao confronto, desde que não se trate de estratégia de defesa, a ser analisada em cada 

caso concreto. Nem sempre arrolar testemunhas defensivas, por exemplo, produz efeitos 

benéficos para o réu, conforme alerta Alexandre Morais da Rosa, de acordo com o qual 

―arrolar testemunha abonatória por carta precatória é considerado, por muitos, uso abusivo da 

ampla defesa, porque obriga o outro juiz a abrir sua pauta para realização de ato de eficácia 

probatória irrelevante‖ 
779

.  

 

3.5.8.2 A nula eficácia probatória de elementos do inquérito policial não confirmados em 

juízo  
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Ainda pela forte relação entre prova e contraditório, conforme já preceitua o artigo 155 

do Código de Processo Penal
780

, depoimentos ou reconhecimentos produzidos unicamente na 

fase de investigação preliminar não constituem prova idônea para legitimar a condenação 

penal, visto que tais elementos não são produzidos com a presença de um contraditório efetivo 

e equilibrado e nem do direito ao confronto. Consoante relembra Marco Antônio de Barros, o 

inquérito policial, por sua natureza inquisitorial, ―limita a participação do indiciado durante as 

diligências investigatórias, de modo que sua valoração acaba sendo reduzida‖ 
781

.  

Desse modo, testemunhos e declarações de vítimas que são tomados unicamente no 

inquérito policial, sem confirmação em juízo, jazem como verdadeiros dogmas, pois sua 

produção não envolveu dialeticidade nem submissão a questionamentos. Lacunas, dúvidas e 

incongruências por ventura existentes são impassíveis de serem esclarecidas. ―Perceba-se que 

nem mesmo há possibilidade de contraditório diferido, dada a impossibilidade, por definição, 

se indagar o depoente ausente‖ 
782

.  

 Faz-se difícil – ou quase impossível – aferir a confiabilidade da versão, por exemplo. 

Em um caso hipotético, suponha-se que uma testemunha declarou, em sede de inquérito 

policial, estar em um determinado estabelecimento comercial no momento de um crime de 

homicídio, ocorrido em uma praça próxima, e que, ao ouvir o primeiro disparo, correu, a 

ponto de, ao chegar ao local da morte, conseguir visualizar os dois disparos seguintes. Em 

juízo, a defesa, ao analisar o depoimento da referida pessoa em cotejo com os de outras que 

afirmavam que os três estampidos foram ouvidos consecutivamente, sem intervalos e também 

se verificando que o citado estabelecimento comercial se situava a 1 km da praça, poderia 

deparar-se com a dúvida sobre como a testemunha conseguiu, em tão pouco tempo, percorrer 

mil metros de modo a visualizar os últimos disparos efetuados pelo autor do delito.  

Esse tipo de aparente incongruência poderia ser resolvido, caso o declarante fosse 

ouvido em juízo, com o exercício do direito ao confronto. No entanto, caso o julgador já 

considerasse a oitiva no inquérito, como prova, independentemente da confirmação em juízo, 

tais questionamentos restariam impossibilitados.  

Nesse contexto, uma estratégia defensiva adequada, a fim de ratificar na prática a 

imprestabilidade do depoimento em inquérito não confirmado em juízo, é a enumeração de 
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indagações e dúvidas, as quais se poderiam tentar esclarecer caso a testemunha fosse 

submetida ao confronto judicial.  

Ademais, outra problemática que assola as declarações prestadas na investigação 

preliminar consiste na predominância do meio escrito. Sem a garantia da oralidade por meio 

de registro audiovisual, o julgador, ao analisar esse tipo de depoimento, não consegue obter 

informações sobre eventual indução ou sugestionabilidade, nem acerca de eventual pressão 

policial.  

Portanto, sob a égide do sistema acusatório e do Estado Democrático de Direito, não 

se pode admitir, como fundamento de uma sentença condenatória, depoimentos escritos em 

sede de inquérito policial não confirmados em juízo, seja por ausência da testemunha, seja por 

mudança de versão do depoente, nem sob o pretexto de que a narrativa aduzida na 

investigação preliminar deveria prosperar em virtude se situar mais próxima temporalmente 

ao momento dos fatos, pois, dada a ausência de contraditório efetivo na produção, não há 

meios de se aferir a ocorrência de indução por parte dos órgãos de investigação.  

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, entretanto, admite de modo subsidiário a 

utilização desses elementos, desde que não constituam o único fundamento da condenação
783

, 

a despeito da resistência da doutrina, conforme aduz Renato Brasileiro de Lima, segundo o 

qual, salvo nas hipóteses de prática de ilícito do acusado contra a testemunha ou produção 

antecipada de prova nos termos do art. 225 do CPP, ―admitir em Juízo essas declarações 

prestadas pela testemunha ausente fora do processo judicial implica transigir com o direito ao 

confronto e com as garantias da ampla defesa e do contraditório‖ 
784

.  

Compartilha do mesmo entendimento Antônio Scarance Fernandes, o qual assevera 

que ―não pode o juiz, independentemente do que conste na lei, considerar como prova aquilo 

que não foi colhido mediante contraditório judicial‖ 
785

.  

No que tange ao procedimento de reconhecimento de pessoas, a problemática possui 

contornos específicos. Conforme exposto em tópico anterior
786

, a repetição do ato de 

identificação em juízo não é suficiente para sanar eventuais vícios de um primeiro 

procedimento, capaz de contaminar a memória do reconhecer, sendo uma potencial fonte de 

erros.  
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O primeiro reconhecimento, para ser dotado de mínima relevância probatória, 

necessita seguir o correto passo a passo, elucidado no tópico 3.5.5.2. Todavia, a questão é que 

tal procedimento, em geral, acontece na fase policial, momento no qual se realiza ―sem a 

presença de advogado, sem oportunidade de recusa por parte do imputado, no interior de 

delegacias de polícia, sem qualquer controle‖ 
787

. Muitas vezes, um reconhecimento prévio é 

feito antes mesmo de se chegar à Delegacia, através da exibição de fotos pelos policiais 

militares responsáveis pelo flagrante.  

Nesse contexto, caso seja oportunizado ao réu a presença de um defensor, a função do 

contraditório compreende inicialmente o direito de recusar-se a participar do ato, notadamente 

quando não houver garantia de observância às regras de boas práticas de reconhecimento.  

Em um momento posterior, na hipótese de realização viciada da identificação, este 

procedimento gozará de nula eficácia probatória, o que deve ser elucidado a partir do 

exercício do direito ao confronto nas peças processuais. Nesse caso, não se pode olvidar que o 

ônus de a eficácia probatória do procedimento restar frustrada é da acusação, que deve ser a 

principal interessada na garantia da produção correta do reconhecimento.   

 

3.5.8.3 A função cognitiva do contraditório 

 

 

Em outro giro, além de o efetivo e equilibrado contraditório manifestar-se por meio de 

questionamentos quanto aos filtros valorativos anteriormente postos e também pelo direito de 

confronto durante a dilação probatória, faz-se salutar frisar que o contraditório também possui 

importante função cognitiva.  

Desde o procedimento inquisitorial prévio do inquérito policial até o ato da citação do 

acusado, impera uma única corrente cognitiva no processo: a que favorece a versão 

acusatória. Portanto, o exercício do contraditório propicia um rompimento do enviesamento 

até então reinante no processo em favor da acusação, a fim de inaugurar uma fase de mais 

dialeticidade cognitiva no feito, ainda que ao final seja acolhida a versão acusatória. A 

consciência, no entanto, sobre a possibilidade de estar fundando uma decisão com base em 

viés cognitivo se resgata a partir do contraditório, evitando-se que sejam tomadas decisões 

insensatas. 

No entanto, Alexandre Morais da Rosa ressalva que a defesa ―larga atrasada, muitas 

vezes precisando articular táticas de instauração efetiva da dissonância cognitiva no julgador, 
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tarefa árdua‖ 
788

. Assim sendo o contraditório nem sempre possui plena eficácia em reverter o 

enviesamento, em virtude também do efeito compromisso de se confirmar o que já se pensava 

antes.  

De todo modo, Floris Bex considera que a dialeticidade processual, por propiciar um 

confronto entre versões, com explicações advindas de ambas as partes, contribui para evitar 

decisões judicias fundamentas meramente em vieses de confirmação
789

. O contraditório 

efetivo, portanto, é um parâmetro valorativo relevante para por em baila as limitações 

cognitivas do juiz e seus vieses.  

Trata-se de uma tentativa de controle à arbitrariedade das heurísticas do pensamento 

do julgador, embora se reconheça que a plena prevenção ao enviesamento somente ocorreria 

com medidas mais drásticas, como a exclusão física do inquérito policial
790

 e a atuação do 

juízo de garantias. 

Portanto, conclui-se que o contraditório efetivo no decorrer do processo, seja na fase 

de dilação probatória, seja na fase de alegações finais, é um aspecto essencial para que seja 

conferido o devido valor a uma determinada prova.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A epistemologia científica contemporânea propugna que o reconhecimento da 

existência de limitações à cognição humana repercute na capacidade do ser humano de 

apreender a verdade, afetando, consequentemente, sua justificação epistêmica, não somente 

na teoria do conhecimento científico, mas também na seara jurídica, na qual a prévia análise 

do fato é, muitas vezes, pressuposto para a aplicação de uma norma. Portanto, o estudo da 

teoria da prova deve ser permeado pelos conhecimentos advindos da epistemologia.  

A inserção de noções epistemológicas no direito, no entanto, enfrenta óbices, pois, 

sobretudo, o direito processual penal ainda se encontra bastante influenciado pelo pensamento 

moderno de crença na certeza científica e na plena racionabilidade e capacidade cognitiva 

humana, o que é cristalizado pelo dogma da verdade real, e potencializado quando a prova é 

de fonte pessoal (testemunho, declaração de ofendido, reconhecimento de pessoas), tendo em 

vista a dupla humanidade envolvida – depoente e julgador.  

Não obstante, afirma-se a necessidade de uma epistemologia judiciária, nos moldes de 

Ferrajoli, de cunho garantista, marcada pelo cognitivismo, que requer a verificabilidade e a 

refutabilidade da hipótese acusatória, além da imprescindibilidade do confrontamento judicial. 

Assim, a grande contribuição da epistemologia ao direito probatório consiste na definição de 

critérios minimamente objetivos de valoração da prova, com recorte específico para a prova 

testemunhal para este trabalho. 

Como primeiro pressuposto de tal epistemologia judiciária, emerge a necessidade de 

adoção de uma acepção do conceito de verdade. Em meio às noções céticas, relativistas, 

discursivas e realistas, entende-se que a corrente mais apropriada para o processo penal 

contemporâneo, que pretende se distanciar do ideal moderno, é a verdade por aproximação, 

com base na teoria semântica tasrkiana, na perspectiva elucidada por Popper e Ferrajoli. Esse 

conceito considera as limitações da cognição humana e circunscreve-se ao respeito aos 

padrões de formalidade impostos pela lei e pela Constituição, tendo em vista que não pode ser 

buscada a qualquer custo, em prestígio à presunção de inocência e ao direito à liberdade, em 

detrimento de práticas inquisitivas. Nesse contexto, a função da prova se dirige à confirmação 

de hipóteses que apresentam relações com a aproximação da verdade, a fim de justificá-la no 

processo.  

A prova deve ser entendida como um resultado, um argumento, a ser justificado por 

crenças-premissas sobre os fatos, em uma relação de inferência. Nesse contexto, o meio de 
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prova (perícias, documentos, testemunhos) é o instrumento que justifica tal resultado, e possui 

caráter gradativo, isto é, sua força justificatória é variável a depender da inferência na qual se 

lastreia, pois sujeita à relativização e derrotabilidade.   

Nesse jaez, a valoração da prova consiste na análise do nível de força justificadora que 

um meio probatório pode oferecer a uma hipótese, que irá se confirmar ou não, a depender do 

grau de confirmação que se exija para considerar um fato como provado. O problema é que, 

salvo nos sistemas de tarifação legal, o resultado da valoração não é previsível, por não estar 

previamente descrito na lei. No entanto, isso não significa que uma hipótese não possa 

prevalecer sobre outras, por possuir maior grau de confirmação.  

Todavia, não é ilícito que o julgador invoque o livre convencimento motivado e eleja 

uma das hipóteses em disputa, sem o mínimo de objetividade na aferição de sua força 

probante. Para tanto, propõe-se que a valoração seja realizada de acordo com as diretrizes de 

análise qualitativa do modelo híbrido ou atomista-holista, delineado por Floris Bex, e que 

consiste no sustentáculo da proposta de parâmetros valorativos deste trabalho. Esse modelo 

tem como critérios valorativos a compatibilidade com os autos, a coerência-consistência, a 

coerência-plausibilidade e coerência-completude da hipótese.  

Com tal ferramenta, o impasse da valoração é temporariamente superado, mas subsiste 

no momento da decisão sobre os fatos, caso não haja a definição de um padrão de correção, 

um standard probatório, em que o julgador pode entender como suficientemente comprovado 

um determinado evento, em outras palavras, como suficientemente compatível com a prova 

dos autos uma determinada história.  

Essa problemática traja contornos específicos no processo penal, tendo em vista que a 

justificação da verdade possui peculiaridades, tanto na própria acepção de verdade quanto na 

concepção de um standard probatório, que deve ser naturalmente mais exigente para legitimar 

a incidência do poder punitivo estatal sobre o direito à liberdade de um indivíduo.  

Nesse contexto, o primeiro passo é descortinar o conceito de verdade real, vinculado a 

uma epistemologia inquisitiva e histórica e ideologicamente orientado, em que se busca uma 

verdade absoluta, ignorando-se a natureza recognitiva da atividade processual, já que se 

considera que os sujeitos processuais são capazes de reconstruir os fatos do evento tal como 

se deram. Esse dogma, portanto, é intrinsecamente correlacionado ao sistema inquisitivo, e, 

em seu nome, já se legitimaram práticas de obtenção de provas cruéis, autoritárias e 

arbitrárias, com a incidência do ius puniendi a qualquer custo.  

A despeito de esse dogma ter sido mitigado ao longo do tempo, ainda reverbera na 



240 

  

doutrina e na práxis forense criminal, por meio do discurso de que é possível obter a verdade 

real no bojo de um processo, descosiderados os limites cognoscentes humanos, o que 

demonstra uma ingenuidade epistemológica, pois o crime se situa no passado, não tendo os 

sujeitos processuais mecanismos cognitivos capazes de fazê-lo reproduzir no presente. 

Contudo, em nome do combate a essa concepção de verdade, não se pode incorrer no 

equívoco de tender a posturas relativistas ou céticas, como se a realidade objetiva não fosse 

relevante, pois o que há é uma limitação humana em apreedê-la tal como é, e é isso que os 

sujeitos processuais precisam compreender.  

Assim, em contraposição à noção de verdade real, é preciso defender uma verdade por 

aproximação no processo penal, que seja o mais correspondente possível à realidade, mas 

limitada pelas regras processuais que seguem um padrão de formalidade, contexto no qual os 

óbices cognitivos não impedem totalmente que se alcance uma certa verdade contextualizada 

no processo, mas necessitam ser considerados para se avaliar a espécie de verdade a ser 

produzida, que é relativa e não necessariamente correspondente à reconstrução do fato 

histórico apurado. Nesse âmbito, não se pode vedar a iniciativa probatória do magistrado 

quando esta se destine a sanar dúvida ocasionada por prévia produção probatória das partes, a 

fim de evitar vereditos equivocados, o que não significa a defesa de que o magistrado possa 

arvorar-se na condição de acusador e sanar, de ofício, espaços vazios probatórios deixados na 

hipótese acusatória, em prestígio ao sistema acusatório, à imparcialidade e à presunção de 

inocência.  

No que diz respeito à justificação dessa verdade no processo penal, faz-se necessário 

minimizar os riscos de condenações injustas, que geram prejuízos irreparáveis, o que se atinge 

a partir da delimitação de um standard probatório hígido e exigente. Define-se standard de 

prova como o critério que indica quando se considera suficientemente provada uma hipótese 

fática, de modo a admiti-la como verdadeira. Assim, o standard é satisfeito no momento em 

que o grau de confirmação da hipótese atinge o padrão de correção pré-determinado. No 

processo penal, a peculiaridade da justificação da verdade da hipótese acusatória reside no 

fato de que não lhe basta ser prevalecente, pois é necessário que ela seja preponderante o 

suficiente para legitimar a condenação e a incidência do poder punitivo estatal.  

Nesse sentido, o standard de prova no processo penal possui caráter eminentemente 

valorativo e diz respeito ao grau de tolerância da sociedade aos erros judiciários. No 

ordenamento brasileiro, a despeito da previsão constitucional da presunção de não 

culpabilidade, não há uma clareza do standard de prova a ser adotado, o que ocasiona a sua 
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vulnerabilidade aos ventos da política e das sensações momentâneas na sociedade, pondo em 

risco o direito à liberdade de muitos. Quanto menos delineado, portanto, estiver o padrão 

probatório, mais suscetível aos sabores do momento, quanto mais ―forte‖ o inimigo, menor o 

padrão probatório exigível para legitimar uma condenação. Tal cenário se agrava quando o 

principal meio de prova da seara criminal é o testemunhal, o que pode conduzir a um cenário 

de arbitrariedade, em virtude da volubilidade, maleabilidade e subjetividade dessa prova.  

O standard de prova deve ser, portanto, objetivado e fixado em um determinado 

ponto, a fim de evitar que o padrão de suficiência para se produzir uma condenação criminal 

dependa exclusivamente da mente de cada julgador.   

Assim, a despeito da necessidade de definição desse padrão pelo legislador, entende-se 

como o mais adequado o standard de prova de Jordi Ferrer Beltrán, expoente da teoria 

espanhola da mínima atividade judicial, segundo o qual uma hipótese de culpabilidade deve 

ser considerada provada desde que atendidas as seguintes condições: a) deve ser capaz de 

explicar os dados disponíveis, de forma coerente, bem como a previsão de novos dados que a 

hipótese permita formular devem ter sido confirmadas; b) devem ter sido refutadas todas as 

demais hipóteses plausíveis explicativas dos mesmos dados que sejam compatíveis com a 

inocência do acusado, excluídas aqueles incoerentes ou incompatíveis com o conhecimento de 

mundo, que não gerem dúvidas não razoáveis, entendidas como as subjetivas, sem lastro 

concreto. 

Ressalta-se que esse padrão de suficiência não deve ser mensurado por métodos 

matemáticos, pois se adere à probabilidade lógica, por meio da qual a satisfação ou não do 

standard de prova é medida por esquemas de confirmação, em que se analisa concretamente o 

grau de confirmação que cada prova aporta à hipótese em disputa. Nesse método, a avaliação 

qualitativa da prova é essencial.  Assim, uma avaliação crítica da prova testemunhal num 

determinado caso concreto é fundamental tanto para se confirmar quanto para se rechaçar a 

tese acusatória, mas também para se analisar a viabilidade das hipóteses defensivas, 

permitindo que sejam afastadas ou evocadas dúvidas razoáveis sobre o fato a ser decidido.   

Nesse sentido, há de se ter cautela com a qualidade da prova, que possui estrita relação 

com a legitimidade do poder punitivo Assim, não se podem acolher condenações penais 

lastreadas em provas frágeis e inidôneas, sob pena de subverter o padrão de exigência do 

standard de prova, o que conduzirá uma a dependência da justiça criminal a provas cada vez 

mais inidôneas, pois decisões desse viés desestimulam investigações mais rebuscadas, 

destinadas à busca de meios de prova mais seguros. Entende-se como ―perda de tempo‖, já 
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que o sistema admite até mesmo meios frágeis.  

Nesse prisma, faz-se necessário definir parâmetros objetivos para aferir se um 

depoimento forense pode contribuir na corrida para se atingir o padrão de suficiência 

probatório, a serem considerados no momento da valoração probatória, na aplicação do 

modelo híbrido.  

O principal obstáculo a ser superado para a inserção de uma análise qualitativa da 

prova testemunhal no momento da valoração é a preponderância atual da corrente que a 

defende a generalização de atribuição de veracidade ao testemunho, sempre que não houver 

motivos que suscitem dúvidas acerca do que é afirmado, o que se denomina de presuntivismo.  

Para superar tal vertente, faz-se necessário não presumir a veracidade da prova de 

fonte pessoal, mas sim construí-la em cada caso concreto. Além disso, a valoração da prova 

testemunhal deve ser realizada sob um novo paradigma, compatível com a redução da 

confiança do sistema de justiça na capacidade cognitiva humana, razão pela qual a proposição 

exposta no trabalho é interdisciplinar, a partir da interseção do processo penal com a 

epistemologia contemporânea, a psicologia e o neurolaw. Já que a total independência da 

prova testemunhal não se faz possível, em razão da precariedade estrutural que viabilizaria 

outros meios de prova mais seguros, há a necessidade de estabelecer uma alternativa para que 

os julgadores levem a valoração da testemunha a sério.  

O escopo não é sustentar que os julgadores devam necessariamente entender de 

Psicologia, de Epistemologia ou de Neurociência, mas sim de explicitar a potencialidade a 

erros da prova testemunhal, que deve compreendida à luz de conhecimentos advindos dessas 

áreas, e cujas soluções perpassam pela consciência da falibilidade desse meio probatório, a 

serem discutidos no processo como argumentos que precedem a valoração probatória. Não se 

faz necessário, portanto, rechaçar o atual modelo de racionalidade do processo, caso sejam 

realizadas adaptações, a fim de incluir como variáveis na valoração probatória as propensões 

e limitações cognitivas, tornando-as transparentes.  

No entanto, a pesquisa empírica ―Avanços Científicos em Psicologia do Testemunho 

aplicados ao Reconhecimento Pessoal e Depoimentos Forenses‖ apontou que a práxis 

criminal brasileira continua a utilizar a prova testemunhal como soberana, sem um cotejo 

interdisciplinar com as outras ciências para compreender e ponderar suas limitações, o que 

desperta preocupações para a potencial incidência de erros judiciários.   

Ocorre que, no Brasil, não há dados sistematizados sobre condenações revistas, o que 

dificulta, de certo modo, que a temática suscite grandes debates e desperte movimentos 
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políticos e jurídicos para a tomada de medidas preventivas, já que a amplitude das 

consequências dessas práticas errôneas são pouco conhecidas.  No entanto, pelos dados do 

Innonence Project, relativos aos Estados Unidos, pode-se ter uma noção da relevância da 

temática, já que o índice de erros atribuídos a prova testemunhal chega a 72%, sendo que, em 

um terço dos casos, a versão acusatória era corroborada por mais de uma testemunha. 

 Nesse contexto, a Psicologia e o Neurolaw, em diálogo com o processo penal, cujo 

ponto em comum é o estudo dos processos mentais cognitivos associados à atividade 

comportamental humana, podem auxiliar os juristas na melhor compreensão da cognição e 

sua influência no ato de testemunho, e também em sua posterior valoração sobre ele. O 

pressuposto inicial é de que as decisões humanas podem advir de dois processos mentais 

distintos: o consciente e o inconsciente.  

Adota-se assim a teoria dos sistemas de Daniel Kahneman e Amos Tvsersy, segundo 

os quais a mente humana funciona a partir de dois sistemas conectados entre si, mas com 

diferentes características, pois, enquanto, o sistema 1 é automático, intuitivo, no sistema 2, 

situa-se a racionalidade. Ocorre que a maioria das experiências humanas, inclusive os 

julgamentos, não acontecem no campo racional, mas com base na intuição, o que sujeita as 

escolhas a erros graves. Um sistema criminal que dependa, portanto, de prova de fonte 

pessoal, enquadra-se nessa hipótese de previsibilidade de erros, razão pela qual se justifica a 

necessidade de construção de uma proposta teórica interdisciplinar que tente minimizar a 

ocorrência de equivocos.  

Como consequência dessa análise interdisciplinar, conclui-se que as restrições da 

cognição humana que importam ao processo penal ramificam-se em duas: as limitações da 

testemunha, que podem consistir em falhas de percepção, armazenamento ou linguagem, – 

cuja descrição sobre determinado evento terá irremediavelmente como barreira a 

intermediação dos seus sentidos e dos seus aspectos linguísticos – e as limitações dos 

julgadores, principalmente no que diz respeito a sua suscetibilidade a vieses cognitivos, que 

podem macular a decisão judicial de estereótipos, preconceitos implícitos, à revelia da prova 

constante nos autos. O alerta dirige-se também aos membros do Ministério Público, que 

devem ter cautela com o viés de confirmação, e abandonar posturas como a de coletar 

preferencialmente informações ratificadoras da culpabilidade de um suspeito, atribuindo 

maior peso a provas que confirmem essa hipótese, em detrimento de outras evidências fortes 

em contrário que rebateriam essa tese de culpa. 

Após a exposição das premissas da necessidade de concepção de um processo penal 
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interdisciplinar, vale reafirmar que o valor probatório do testemunho e seu grau de 

confirmação sobre um enunciado devem ser construídos – em vez de presumidos – no caso 

concreto, com observância aos oito parâmetros, que tem como sustentáculo o modelo híbrido 

de valoração. São eles: 1) a credibilidade do depoente; 2) a confiabilidade da versão; 3) o 

filtro de falsas memórias; 4) o modo de coleta dos depoimentos; 5) o modo de realização do 

reconhecimento de pessoas e (in) existência dos fatores que minimizam sua precisão; 6) a 

ineficácia da repetição do reconhecimento de pessoas; 7) a excepcionalidade do hearsay 

statement; 8) a existência de um contraditório efetivo na produção da prova. 

A análise da credibilidade da vítima e da testemunha tem aspecto subjetivo e se dirige 

prioritariamente à avaliação das qualidades intrínsecas ao sujeito depoente, como idade, 

profissão, histórico de declarações falsas em juízo, e também o seu nível de interesse na 

causa, seja por ações penais com alguma correlação ao fato em análise – inclusive aquelas 

relacionadas a acordos de colaboração premiada – seja por causas cíveis, envoltas por 

conflitos familiares, patrimoniais ou trabalhistas, além da necessária análise da possibilidade 

de enviesamento inconsciente do depoente, ou ainda má-fé, exercida por mentiras intencionais 

e deliberadas. 

O parâmetro valorativo da confiabilidade da versão narrada por testemunhas e vítimas 

possui cunho objetivo e caracteriza-se pelos seguintes elementos: coerência-consistência, 

relativa à ausência de contradições internas graves; coerência-plausibilidade, referente à 

correspondência da narrativa com as máximas da experiência e conhecimento de mundo do 

julgador; coerência-completude, que diz respeito à necessidade de a narração da testemunha 

possuir um início, um meio e um fim concatenados e coesos; e a compatibilidade com os 

autos, que se relaciona à inexistência de contradições relevantes com outros elementos 

probatórios. 

Sobre o terceiro parâmetro valorativo, embora não se possa enumerar as hipóteses em 

que certamente o julgador estará diante de falsas recordações, é possível sistematizar alguns 

elementos potenciais causadores de falsas memórias: a presença de técnicas sugestivas de 

indução; considerável transcurso de tempo entre o evento e o relato; ampla cobertura 

midiática do caso, com veiculação de informações ou imagens do suspeito; compartilhamento 

de declarações da vítima ou da testemunha com outros depoentes; constatada influência de 

terceiros no caso; pessoas com maior potencialidade abstrata de submissão à influências 

externas, como crianças e idosos. Outros fatores como riqueza de detalhes e nível de 

confiança do declarante não se mostraram como decisivos para afastar a hipótese de falsas 
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memórias.  

Por sua vez, o modo de colheita da prova testemunhal é essencial para se atribuir um 

valor probatório a um depoimento, que pode vir ou não a integrar o arcabouço probatório da 

hipótese.  Para tanto, os parâmetros que devem ser analisados nesse pilar são a observância 

das balizas da entrevista cognitiva, com destaque para as narrativas livres e perguntas abertas; 

a não verificação de viés de confirmação por parte do inquiridor, manifestado por pressão, 

perguntas sugestivas, tom de voz, expressões faciais, feedbacks indutivos após as respostas 

dos depoentes, bem como pela presença ou não de questionamentos relativos a outras 

hipóteses, diversas da acusatória; a coleta dos depoimentos em tempo razoável, para evitar os 

efeitos deletérios do tempo; a gravação dos depoimentos, ou, em caso de inexistência, a 

necessidade de questionamentos acerca da fonte da informação, se foram ou não fornecidas 

pelo próprio investigador; a não utilização de técnicas como a leitura minuciosa da denúncia e 

da mera ratificação depoimentos anteriores, logo no início da inquirição.  Quanto mais o 

depoimento for produzido de acordo com esses parâmetros, maior deverá ser a sua força 

justificatória, a ser considerada no momento da valoração. Assim, por exemplo, uma 

informação prestada pela testemunha no momento de narrativa livre ou de indagações abertas 

possui valor probatório superior àquelas oriundas de práticas sugestivas e de pressão.  

Já o parâmetro de reconhecimento de pessoas divide-se em três balizas: a necessidade 

de preponderância do line-up em detrimento do show-up; a exposição de condutas que 

favorecem a precisão do line-up; e a enumeração de fatores que contribuem para a imprecisão 

do reconhecimento. Ao analisar esse meio probatório, o magistrado deve atribuir-lhe força 

justificatória a depender da observância dos aspectos listados.  

Em primeiro lugar, o show-up é técnica intrinsecamente sugestiva e sujeita à 

influência, assim como outros reconhecimentos informais realizados em juízo com a presença 

isolada do réu, razão pela qual gozam de precário valor probatório. O line-up deve, então 

prevalecer, havendo a necessidade de respeito às regras não somente do art. 226 do CPP, mas 

também às que se seguem: a) registro audiovisual do procedimento, a fim de possibilitar a 

verificação do nível de indução do condutor; b) a presença de distraidores com características 

preferencialmente semelhantes ao suspeito; c) realização do procedimento presencialmente, e 

não por meio fotográfico;  d) a apresentação sequencial de suspeitos, a fim de possibilitar 

julgamentos absolutos em detrimento dos relativos e) condução preferencialmente cega do 

reconhecimento, por profissional que não saiba a hipótese da investigação; f) o fornecimento 

de instruções prévias aos reconhecedores, com destaque para a informação de que o autor do 
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delito pode não estar no alinhamento e que o reconhecedor não é obrigado a necessariamente 

apontar alguém.  

Por fim, o julgador necessita considerar no momento da valoração fatores que 

minimizam a precisão do reconhecimento, quais sejam: as condições de observação e de 

iluminação, a velocidade do evento, a distância, a duração do crime, a idade do reconhecedor, 

a presença de arma, a utilização de álcool ou droga, o nível de estresse, a repercussão 

midiática do caso, o tempo transcorrido entre o crime e o reconhecimento, e a diferença de 

raça entre o reconhecedor e o suspeito. 

Considerando que, em 79% dos casos de identificação errada por testemunha dos 

casos revelados pelo Innonence Project, haviam ocorrido múltiplos reconhecimentos 

positivos por parte do mesma pessoa, conclui-se que a repetição do procedimento é ineficaz 

para fins probatórios. Portanto, somente o primeiro reconhecimento goza de valor probatório, 

uma vez realizado de acordo com as diretrizes expostas no parágrafo anterior. A observância 

de boas práticas de reconhecimento somente em um segundo momento, portanto, não supre a 

má direção da primeira identificação, pois há houve a contaminação cognitiva do 

reconhecedor, irreversível, que pode vir a confundir a imagem mental do evento com a do 

reconhecimento prévio. Nesse contexto, a confiança da testemunha não é um parâmetro, em 

razão da ilusão de familiaridade, da consonância cognitiva e do efeito compromisso.  

O testemunho por ouvir dizer ou hearsay statement não possui eficácia probatória, por 

si só, tendo em vista que a informação é repassada por terceira pessoa em contexto 

desconhecido, em que não é possível aferir como surgiu a discussão, em que tom e em que 

grau de certeza os dados foram informados, quais foram as condições de observação da 

testemunha ocular originária, dentre outras limitações. Pode-se dizer, portanto, que o uso do 

hearsay statement impede que as partes debatam no processo todos os parâmetros valorativos 

anteriormente enumerados. Portanto, assim como a denúncia anônima, o hearsay statement 

pode ser admitido como evidência indireta, capaz de subsidiar investigações. Quando tomado 

isoladamente, sem corroboração por nenhum outro meio de prova, não goza de valor 

probatório, sobretudo quando não se aponta a testemunha ocular responsável pelo repasse da 

informação, que poderia vir a ser inquirida em juízo.  Assim, o testemunho de ouvir dizer 

pode ser utilizado somente em situações excepcionais, como na fase de investigação 

preliminar, para subsidiar a coleta de outros meios probatórios, ou, em juízo, com o intuito de 

elucidar os dados de localização de alguma testemunha ocular que tenha presenciado o 

evento. Caso contrário, deve ser descartado nos moldes do modelo atomista-holista, em que, 
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antes de integrar-se à história, o argumento (no caso, a prova) se submete a um crivo prévio 

de admissibilidade.  

Por fim, o último parâmetro é a necessidade de observância de um contraditório 

efetivo no decorrer do processo, seja na fase de dilação probatória, seja na fase de alegações 

finais. Trata-se de ferramenta essencial para se conferir o devido valor a uma determinada 

prova. Nesse sentido, materializa-se no processo como direito ao confronto, pois somente com 

o constrangimento judicial proporcionado pela dialeticidade, uma mera evidência pode 

transformar-se em prova e fundamentar um veredito. Trata-se de um meta-parâmetro, pois, 

através dele, podem ser avaliados os outros quesitos acima enumerados. Como decorrência 

direta disso, não se pode atribuir eficácia probatória a elementos do inquérito policial, já que 

destituídos de sujeição ao confronto judicial. Por fim, ressalta-se que a o contraditório possui 

ainda importante função cognitiva, pois a oferta da versão defensiva vem para romper a 

consonância cognitiva até então reinante desse processo, desde a investigação preliminar. 

Essa duplicidade de hipóteses é importante para evitar decisões judiciais enviesadas. Ainda 

que acolha a versão acusatória, o julgador que confere o devido valor à observância do 

contraditório está mais apto a monitorar suas heurísticas do pensamento e tomar decisões 

menos contaminadas.   
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