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Prefácio

Com muita honra e entusiasmo apresento a obra GARANTISMO E 
PROCESSO PENAL, construída por estudiosos do Direito, que deliberaram 
não somente explicar o assunto, mas, principalmente, inovar.

Ouso dizer que o garantismo na seara processual foi dissecado.
É sabido que a Constituição – nossa Bíblia Política - é o fundamento de 

validade de todas as normas infraconstitucionais, que deverão respeitar os 
direitos fundamentais nela consagrados. Sem desconsiderar essa premissa, 
deve ser alertado os direitos fundamentais não podem ser considerados ape-
nas como proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também 
um postulado de proteção (Schutzgebote). Pode-se dizer que os direitos funda-
mentais expressam não apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), 
como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente 
ou imperativos de tutela (Untermassverbote). Nesse tanto, chama a atenção 
técnicas de ponderação, demonstradas com didática ímpar capítulo inaugural.

Se o tema é “garantias no processo penal”, desperta atenção sua obser-
vância na fase da investigação. Aliás, não raras vezes, se propaga a tese de 
que no modelo garantista não haveria campo fértil para a investigação coman-
dada pelo Ministério Público. Contudo, uma leitura atenta aos ensinamentos de 
Ferrajoli, fica evidente o renomado filósofo tece críticas às investigações con-
duzidas pelo judiciário, violadoras do princípio acusatório. A investigação con-
duzida pelo autor da futura ação parece um desdobramento inevitável. A obra 
dedica dois capítulos para debater essa questão, transparecendo não apenas 
a sua importância, mas também a riqueza de detalhes.

O garantismo estabelece critérios de racionalidade e civilidade à inter-
venção penal, deslegitimando normas ou formas de controle social que se so-
breponham aos direitos e garantias individuais. Dentro desse espírito, qual a 
natureza jurídica do flagrante? Como se dá sua conversão em prisão preventi-
va? Qual o papel do Ministério Público nessa etapa da persecução penal? As 
respostas estão no capítulo 4, arquitetado para fomentar o inevitável debate.

Nos capítulos 5 e 6 o leitor se depara com tópicos dedicados à valoração 
da prova no processo penal. E sua presença numa obra que explora “garantias” 
não surpreende. Uma vez violada a norma, surge para o Estado o poder-dever 
de punir, que, porém, não pode ser exercido aleatoriamente, despido de regras 
previamente concebidas. Antes, depende de um processo, desenvolvido na for-
ma estabelecida em lei, sem o qual não se admite a imposição de uma pena.  
Dessa imprescindibilidade do processo decorre a relevância da prova, rotulada 
por muitos como “a alma do processo” (Moscardo). Para Bentham, “a arte do 
procedimento em sua essência nada mais é do que a arte de apresentar em 



juízo as provas”. Carmignani via na prova “o ponto luminoso e a alma que infor-
ma todo processo judicial”, ou “a pedra angular sobre a qual se apoia a justiça 
punitiva” no dizer de Brugnoli. Portanto, se é missão do julgador a pesquisa da 
verdade histórica do fato, tal verdade somente surgirá mediante a produção da 
prova. Nos capítulos referidos são debatidos temas atuais, como critérios de 
valoração racional e standard probatório.

O garantismo exerce a função de estabelecer o objeto e os limites do direi-
to penal nas sociedades democráticas, utilizando-se dos direitos fundamentais, 
que adquirem status de intangibilidade. Nesse tanto, chama a atenção, de for-
ma bastante positiva, o capítulo 7, em especial, o tema sobre “O Novo Paradig-
ma do Sistema Acusatório Brasileiro diante da Colaboração Premiada”. O tema 
“Colaboração Premiada” volta a ser estudado nos capítulos 9 e 10, focando nas 
questões controvertidas e aspectos práticos.

O compromisso da obra com as novidades legislativas fica evidente no 
capítulo 8, nele sendo trabalhado o sistema de garantias da criança e do ado-
lescente vítima ou testemunha de violência, introduzida pela Lei 13.431/17. 
Importante novidade albergada pela lei foi a definição das formas peculiares de 
oitiva do menor acerca da situação de violência (art. 4º, § 1.º), quais sejam, a 
escuta especializada e o depoimento especial, evitando (ou pretendendo evi-
tar) a sua revitimização. A produção de provas no processo penal limitada pela 
proibição da vitimização secundária. Eis o desafio do operador do Direito, em 
especial nos crimes cometidos às ocultas (ou clandestinos).

A teoria garantista tem sua base fincada em dez axiomas ou implicações 
dêonticas que não expressam proposições assertivas, mas proposições pres-
critivas; não descrevem o que ocorre, mas prescrevem o que deva ocorrer; não 
enunciam as condições que um sistema penal efetivamente satisfaz, mas as 
que deva satisfazer em adesão aos seus princípios normativos internos e/ou a 
parâmetros de justificação externa. O direito de defesa tem importância basilar 
nesse sistema. E como tratar o abuso desse direito? Esse assunto está tratado, 
com maestria, no capítulo 11.

Já inserido no contexto da moderna justiça consensual, aborda-se, no ca-
pítulo seguinte (12), o Tribunal do Júri e o cabimento do negócio jurídico pro-
cessual. Ainda na temática do Júri, dialogando com princípios constitucionais, o 
capítulo 13 debate a (in)constitucionalidade do art. 478 do CPP. Por qual motivo 
as partes não podem fazer menção à decisão de pronúncia? Qualquer men-
ção por parte da acusação ou defesa poderá ser combatida, na réplica ou na 
tréplica, pela parte adversa. E mesmo, de pronto, através de apartes. Essa é a 
essência do Júri, um tanto tolhida pela inovação prevista no artigo em comento. 
Especificamente quanto à leitura da decisão de pronúncia, o dispositivo parece 
de pouca eficácia, eis que os jurados, antes do início dos debates, recebem có-
pias dessa decisão, bem como “das decisões posteriores que julgaram admis-



sível a acusação e do relatório do processo”, nos termos do parágrafo único do 
art. 472 do CPP. É dizer: um jurado atento – como se presume deva ser – terá 
lido a decisão de pronúncia, independentemente da menção a ela que possa 
eventualmente ser deduzida pelos debatedores. 

A execução penal provisória é discutida no penúltimo capítulo, debruçan-
do seu autor, sobretudo, no conceito e alcance do princípio da presunção de 
inocência, revistado pela mais alta Corte no ano de 2016. Na oportunidade, 
considerou-se que a presunção de inocência tem sentido dinâmico, modifican-
do-se conforme se avança a marcha processual. Dessa forma, se no início do 
processo a presunção pende efetivamente para a inocência, uma vez proferido 
julgamento em recurso de segunda instância essa presunção passa a ser de 
não culpa, pois, nessa altura, encerrou-se a análise de questões fáticas e pro-
batórias. Portanto, uma vez que o tribunal tenha considerado bem provados o 
fato e suas circunstâncias, os recursos constitucionais não abordarão esses 
aspectos, pois estarão adstritos aos limites que lhe são impostos constitucional 
e legalmente.

O livro, com a excelência esperada, apresenta no derradeiro capítulo 
estudo o “Delito Culturalmente Motivado”, refletindo sobre a mutilação genital 
feminina e o infanticídio indígena”.

Os autores da obra, em suma, esgotaram os temas mais relevantes. 
“Navegaram por mares nunca dantes navegados”, e, por isso, merecem 
aplausos e o prestígio da comunidade jurídica, acadêmicos e profissionais 
que militam na área.

Vinhedo, 08 de agosto de 2019.

Rogério Sanches Cunha
Promotor de Justiça/SP, atuando no Tribunal do Júri

Atualmente assessor criminal do Procurador-Geral de Justiça
Professor da Escola Superior do Ministério Púbico do Estado de São Paulo 

e do Mato Grosso
Professor de Penal e Processo Penal do CERS (cursos online)

Professor do VORNE
Autor de obras jurídicas

Fundador do meusitejuridico.com
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Capítulo 5

A Valoração da Prova e o Código de Processo 
Penal Brasileiro

Márcio de Campos Widal Filho231

Sumário: 1. Introdução. 2. A Função Epistêmica da Prova. 3. As Matrizes 
da Legislação Processual Penal Brasileira e a sua Conformidade com o 
Projeto Constitucional. 4. O Código de Processo Penal e a Atividade 
Probatória. 5. A Valoração da Prova e Aspectos Gerais Relevantes. 6. 
O Artigo 155 do Código e a Livre Valoração. 7. Considerações Finais: 
A Racionalidade Epistêmica da Prova como Garantia do Devido 
Processo.

1. Introdução
A atividade probatória materializa a essência do processo penal, garantin-

do-lhe racionalidade jurídica e racionalidade epistêmica. No âmbito jurídico, 
a instrução probatória assegura não apenas o caráter instrumental do devido 
processo legal, mas também o material, na medida em que consolida a eficácia 
de garantias fundamentais, como o direito à prova, o contraditório e a ampla 
defesa. Com a mesma importância de seus aspectos jurídicos, o raciocínio 
probatório também deve se desenvolver a partir de uma perspectiva epistemo-
lógica, pois “la averiguación de la verdad es un fin en algún sentido prioritario 
del proceso en materia de prueba” (Ferrer Beltrán, 2013a: 28).

Nesse contexto, o trabalho analisa os critérios jurídicos gerais da atividade 
probatória estabelecidos pela lei brasileira com o objetivo de evidenciar a exis-
tência de circunstâncias legais favoráveis à valoração racional da prova. Den-
tro do ordenamento jurídico brasileiro, o estudo se concentra em dispositivos 
previstos no Código de Processo Penal e na Constituição; a partir dos quais, 
ainda, verifica-se a tímida postura jurisprudencial brasileira sobre o tema.

231 Advogado, consultor jurídico e parecerista. Mestre em Processo Penal e Garantismo pela 
Universitat de Girona/Espanha (UdG). Especialista em Direito Privado e Empreendedorismo 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Professor de Direito Processual Penal da Faculdade 
Campo Grande (FCG) e da Faculdade Mato Grosso do Sul (FACSUL). Professor convidado 
da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS). Procurador-Geral da 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS). Conselheiro 
Nacional da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas (ABRACRIM).
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Com o pressuposto de que “todo conhecimento tem uma forma racional” 
(Popper, 2013a: 21), a pesquisa se baseia na compreensão do valor epistêmico 
da prova penal na fixação judicial dos fatos, cuja natureza empírica do conheci-
mento buscado exige um olhar interdisciplinar do julgador, o que leva à adoção 
de critérios racionais aperfeiçoados por outros sistemas de investigação.

Sob estas premissas, o primeiro capítulo trata da função epistêmica da pro-
va no processo, ou seja, da busca da verdade como condição finalística da 
atividade probatória. Logo, muito mais do que sair do lugar comum da doutrina 
tradicional que se dedica às finalidades persuasiva e recognitiva, o trabalho 
aborda a conformação epistemológica da prova jurídica para posicionar o direi-
to ao lado de outras ciências comprometidas com a busca racional do conhe-
cimento.

Como introdução à análise do contexto brasileiro, o segundo capítulo ver-
sa sobre as duradouras estruturas inquisitivas e autoritárias herdadas da gê-
nese da legislação processual brasileira, e que continuam fomentando uma 
cultura judicial incompatível com a racionalidade democrática e epistêmica 
do due process of law. Será demonstrado que tais circunstâncias favorecem 
a permanência da íntima convicção do julgador como fórmula de valoração 
da prova, propiciando a validação de atuações discricionárias e subjetivas 
que flertam com a arbitrariedade. Contudo, como também será visto, o or-
denamento jurídico brasileiro, com suas reformas legislativas, possibilita a 
consolidação de um modelo processual cognitivista fundado no princípio do 
livre convencimento motivado, dando à valoração racional da prova respaldo 
constitucional legal.

O terceiro capítulo realiza uma análise geral das normas do Código de Pro-
cesso Penal brasileiro referentes à instrução probatória. Para tanto, é utilizado 
o método de classificação de Ferrer Beltrán, que divide a atividade probatória 
em três momentos: a conformação do conjunto probatório, a valoração dos 
elementos de prova e a decisão sobre o fato levantado pela hipótese acusató-
ria. Por sua vez, o quarto capítulo aborda questões introdutórias relevantes ao 
estudo da prova na legislação brasileira, com destaque aos critérios epistemo-
lógicos das diferentes fórmulas de valoração que dominaram a evolução dos 
sistemas jurídicos, desde as ordálias até a prova legal e a livre valoração.

No quinto capítulo concentra-se a questão substancial do estudo, que abor-
da os termos utilizados pelo artigo 155 do Código de Processo Penal para a 
fixação do modelo da livre valoração da prova. Será dimensionado em que 
medida o artigo 93, IX, da Constituição contribui para a racionalização da ati-
vidade probatória no processo penal brasileiro. Como conclusão deste ponto, 
o capítulo seis apresenta algumas considerações finais que reconhecem na 
racionalidade epistêmica da atividade probatória um componente fundamental 
do sistema de garantias do Estado democrático de direito.
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Como já evidente, o trabalho dará protagonismo à análise das condições le-
gais oferecidas pela legislação brasileira que viabilizam a valoração racional da 
prova, o que constitui uma das perspectivas essenciais do estudo da atividade 
probatória. Por certo, ainda restará mais a dizer sobre outras questões de igual 
relevância, como, por exemplo, as regras de exclusão, os métodos de valoração 
probatória e os estândares de prova, que merecem um olhar individualizado a 
partir da realidade legislativa e jurisprudencial brasileira. Tal circunstância de-
monstra a riqueza e a complexidade do estudo do raciocínio probatório, objeto 
do interesse e da dedicação que seguirão embalando o acadêmico signatário.

2. A Função Epistêmica da Prova
O complexo caminho da busca pelo conhecimento tem na epistemologia 

um horizonte de racionalidade. A epistemologia se compromete com o desen-
volvimento de uma efetiva teoria do conhecimento, que, entre outras questões 
fundamentais, procura estabelecer critérios que permitam que a verdade de de-
terminado fato seja conhecida e justificada. O estudo epistemológico possibilita 
verificar se os diversos sistemas de investigação que pretendem estabelecer 
a verdade sobre fatos estão ou não estruturados adequadamente para gerar 
crenças verdadeiras a respeito do mundo (Laudan, 2013: 23).

Nos sistemas de investigação de natureza jurídica, especialmente os re-
lativos ao direito processual penal, assumir o processo como uma atividade 
epistêmica é ir além das tradicionais funções persuasiva e recognitiva da prova, 
reconhecendo na instrução probatória o objetivo de averiguação da verdade 
sobre os fatos discutidos. É nesse sentido que Ferrer Beltrán, a partir de uma 
análise que denomina de “relación teleológica entre prueba y verdad” (2007: 
62), afirma que “el objetivo institucional de la prueba en el proceso es la averi-
guación de la verdad” (2013a: 31).

Na perspectiva de que uma das principais funções do direito é regular con-
dutas humanas através de normas jurídicas prescritivas, Ferrer Beltrán (2007: 
30) relaciona o caráter epistêmico da prova aos próprios pressupostos onto-
lógicos do direito, no sentido de que a prova teria a função de “comprobar la 
producción de los hechos condicionantes a los que el derecho vincula conse-
cuencias jurídicas o, lo que es lo mismo, determinar el valor de verdad de las 
proposiciones que describen la ocurrencia de esos hechos condicionantes”.

Na busca por um marco conceitual, a dogmática jurídica se aproximou da 
concepção clássica de Aristóteles232, que tem a verdade como correspondên-

232  Sobre a base percussora da concepção clássica da verdade (ou concepção semântica), 
Tarski (2007: 204) destaca que “Na Metafísica de Aristóteles está o que talvez seja a mais 
antiga explicação: Dizer do que é que não é, ou do que não é que é, é falso, enquanto que 
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cia, ou seja, como o estado de fiel acordo entre a descrição de algo e a sua 
realidade. O conceito aristotélico, apesar de conhecidas divergências com ou-
tras concepções, manteve-se atemporal, presente no pensamento filosófico e 
científico, sustentando definições de natureza material, objetiva e semântica da 
verdade.

Por certo, ter a verdade como correspondência à realidade sempre foi uma 
vertente irresistível ao direito, pois, para atribuir os efeitos normativos aos fatos 
juridicamente relevantes, precisa reconstruí-los com máxima exatidão possível 
através do processo judicial, o que representa condição finalística essencial 
para sustentar a segurança jurídica e a crença social em suas instituições.

Contudo, acreditar que o processo penal é um laboratório para a produção 
de uma verdade que corresponda com exatidão geométrica à realidade é re-
flexo de uma mentalidade ainda cartesiana. Diferente do conhecimento mate-
mático, o conhecimento empírico nunca se mostrou propenso ao alcance da 
exatidão. Já no final do século XVIII, na superação do racionalismo clássico, 
como analisa Laudan (2013: 64), filósofos e juristas “fueron dándose cuenta de 
que en los asuntos humanos (en contraste, por ejemplo, con las matemáticas o 
la lógica) no había de obtenerse certeza absoluta alguna”.

Sobre a importância dessa quadra histórica na evolução do raciocínio ju-
rídico, em especial no que se refere à função epistêmica do processo judicial, 
Gascón Abellán (2010: 28) apresenta oportuna análise conjuntural:

De manera que si es cierto que el siglo VXIII es el siglo de la razón, 
conviene añadir que los es justamente de la razón newtoniana (Va-
chet, 1972: 19), cuya actitud hacia los hechos, hacia la observación y 
la experiencia como forma de comprensión de los mismos, resultaría 
determinante no sólo para el ulterior desarrollo de las ciencias natu-
rales, sino también para las ideas y proyectos que el pensamiento 
jurídico de la Ilustración forjó en torno a la búsqueda de la verdad en 
el proceso judicial.

O nexo teleológico e instrumental entre prova e verdade deve ser compre-
endido a partir da premissa de que o processo investigatório, por mais eficiente 
que seja, somente conseguirá alcançar verdades relativas. Por essa razão, 
a atividade cognitiva judicial que busca a otimização do raciocínio probatório 
na teoria do conhecimento adota como princípio fundamental a ideia de que 
a crença de se alcançar verdades absolutas é uma “ingenuidade epistêmica” 
(Ferrajoli, 2014: 52).

Contudo, mesmo diante do caráter universal do paradigma da busca da ver-
dade presente no pensamento científico e filosófico, no sistema jurídico, em es-
pecial nos de tradição europeia continental, ainda existem focos de resistência 

dizer do que é que é, ou do que não é que não é, é verdadeiro.”
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ao protagonismo da função epistêmica da prova jurídica. Em parte essencial, 
tais reações se devem à trágica experiência histórica da Inquisição, que “foi a 
primeira agência burocratizada dominante destinada à aplicação de castigos e 
à definição de verdades” (Anitua, 2008: 54).

O sistema processual que dominou a Europa entre os séculos XIII e XVIII, 
como parte do projeto absolutista de poder instrumentalizado pelo direito canô-
nico, pautava-se na busca da verdade a qualquer custo, o que levou, por exem-
plo, ao extremo da legitimação da tortura como meio de prova. A empresa inqui-
sitorial, ao reduzir o imputado a um mero objeto de prova do qual seria possível 
extrair com exatidão o conhecimento sobre os fatos investigados, mostrou que 
“a obsessiva ambição pela verdade legitima um poder que não conhece freios 
e que acaba quase que invariavelmente sendo utilizado de forma arbitrária” 
(Khaled Jr., 2013: 172).

Nesse contexto, inserido no sistema inquisitivo do direito canônico, e, por 
isso, sob a influência do dogma renascentista da “razão ‘absoluta’ enquanto 
fonte teleológica de toda a razão no mundo” (Husserl, 2012: 7), o adotado siste-
ma de prova legal pretendia chegar à verdade absoluta dos fatos através de um 
raciocínio de natureza dedutiva233. Com isso, duas questões prejudiciais à ra-
cionalidade epistêmica já se destacavam: (I) a pretensão de se alcançar certe-
zas incontestáveis e (II) o impedimento de que o julgador realizasse inferências 
a partir da observação do caso concreto. O último ponto se dava em razão dos 
critérios positivados de valoração probatória que caracterizavam a prova legal, 
sistematizada com conclusões estabelecidas a priori por normas abstratas.

É importante notar que, mesmo após o redescobrimento da tradição acu-
satória romana pelo iluminismo penal renovador234, a permanência da cultura 
inquisitiva é materializada em uma de suas principais fragilidades epistêmicas, 
que continuou acompanhando o processo penal na pós-modernidade: a crença 
no mito da verdade real (ou absoluta)235.

Nesse painel, por exemplo, já sob ares contemporâneos, Manzini defendia 
a possibilidade de uma certeza processual fundada na primazia da verdade 

233  “En realidad, como observa Ferrajoli (1995: 133ss.), esa apariencia deriva del carácter 
enmascaradamente deductivo, y por tanto seguro, que presenta la fijación de los hechos en 
todo sistema de prueba tasada, pues si se acepta que el éxito de determinados medios de 
prueba garantiza la verdad de su contenido probatorio, entonces la declaración de inocencia 
o culpabilidad se presentará como una consecuencia lógica de las premisas» (Gascón 
Abellán, 2010: 14-15). 
234  Ver Ferrajoli (2014: 519).
235  Sobre a grande desarmonia entre a epistemologia dominante e os sistemas processuais 
após o Iluminismo, retrata Gascón Abellán (2010: 31): “Si la cultura jurídica de la Ilustración 
parecía acompasada con la epistemología dominante, no puede decirse lo mismo de la 
ciencia y, sobre todo, de la praxis procesal postilustrada. La única coincidencia que puede 
constatarse es tan sólo la producida con la más tosca y minoritaria epistemología positivista, 
que, al concebir el conocimiento como una certeza absoluta.”
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real, sustentando a exclusão de uma verdade meramente formal do processo 
penal236. Também na tese de que a verdade total é viável processualmente, 
Leone diferenciava o processo penal do processo civil na perspectiva de que 
o primeiro é regido pelo princípio da verdade real, fomentando a visão dicotô-
mica de que no direito processual civil, ao contrário, aplicava-se o princípio da 
verdade formal237.

A verdade como correspondência dentro de um projeto epistêmico de inves-
tigação não pode significar crer que a mesma seja acessível pelos mecanismos 
de averiguação. O pensamento científico há tempo considerável já superou o 
paradigma da certeza infalível, característico do desenvolvimento setecentista. 
A ciência moderna, incluindo a física e a matemática, avançaram com o pres-
suposto de que o conhecimento é sempre provisório e incompleto, e que uma 
verdade dura até ser superada por outra238.

Por essa razão, Taruffo (2012: 54) afirma que “y en todas las áreas del co-
nocimiento humano se sabe que se llega a verdades relativas, todas las per-
sonas en otros terrenos de la ciencia saben que están descubriendo verdades 
relativas”. Sobre a influência científica na teoria do conhecimento, em especial 
após a teoria da relatividade de Einstein – que superou perspectivas absolutas 
de espaço e tempo utilizadas por Galileu e Newton –, Popper (2013a: XXII) 
comenta:

Nos anos de 1920, ficou claro para mim pela primeira vez o que a 
revolução einsteiniana significava para a teoria do conhecimento. Se 
a teoria de Newton, que fora rigorosamente testada e que fora mais 
bem-confirmada do que jamais sonhara qualquer cientista, acabara 
como uma hipótese incerta e superável, não se deveria esperar de ne-
nhuma teoria física que alcançasse mais que um estatuto hipotético.

Por certo, o direito não escapa da relatividade inerente aos resultados de 
seus esquemas de investigação empírica. Por isso, a ciência jurídica não pode 
se afastar da racionalidade epistêmica desenvolvida na experiência de outras 
ciências. A partir desse pressuposto, vale destacar os apontamentos de Ferrer 
Beltrán (2013b: 16), na comparação entre a prova usada na física, medicina, 
biologia e paleontologia, ressaltando que “nada justifica la autonomía del ra-
zonamiento probatorio jurídico, pues decir que una ha alcanzado un nivel de 
corroboración suficiente para considerarla probada significa lo mismo, y exige 
metodológicamente lo mismo, en cualquiera de esas disciplinas”.

236  Ver Manzini (1951: 259).
237  Ver Leone (1963: 155).
238  “A ‘verdade’ de uma teoria científica e, geralmente, de qualquer argumentação ou 
proposição empírica é sempre, em suma, uma verdade não definitiva, mas contingente, 
não absoluta, mas relativa ao estado dos conhecimentos e experiências levadas a cabo na 
ordem das coisas de que se fala [...]” (Ferrajoli, 2014: 53).
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Além disso, no direito, a equivocada concepção da verdade como algo ple-
namente alcançável nega a complexidade de um campo de investigação que 
tem a difícil tarefa de elucidar a dinâmica de condutas humanas individuais, que 
são naturalmente resistentes a esquemas simplificação baseados em códigos 
binários, como ocorre com a distinção entre verdade real e verdade formal.

Aliás, demonstrando que o raciocínio sobre os eventos da vida ordinária 
enfrenta ainda maior complexidade do que o utilizado na investigação científi-
ca, o que reforça a essencialidade de um paradigma epistêmico para a prova 
jurídica, J. Allen (2013: 52) observa: 

La diferencia no radica en que la investigación científica es alta-
mente complicada y los razonamientos legos sobre la vida ordinaria 
bastante sencillos, sino exactamente todo lo contrario. El progreso 
científico procede en buena medida mediante la simplificación de los 
problemas, particularmente a través del control de tantas variables 
como sea posible. El razonamiento sobre eventos ordinarios, por el 
contrario, prácticamente nunca es, no puede ser, reformulado como 
sí lo son los resultados de los experimentos controlados. Muchas va-
riables están constante y necesariamente en juego. Y las decisiones 
fácticas que se toman en un juicio son aún más resistentes a la adap-
tación porque las complicadas características del proceso judicial es-
tán en el caldero burbujeante de la vida real.

Logo, rejeitando as descabidas tentativas de reduzir a complexidade que 
envolve a investigação jurídica239, e partindo da concepção de que a verdade 
de um fato corresponde à reprodução de sua realidade, a racionalidade epis-
têmica leva à conclusão de que a verdade é única. Com esse entendimento, 
Carnelutti (1982: 25), já inspirado pela filosofia de Heidegger, apontava que 
“la verdad no puede ser más que una, de tal modo que, o la verdad formal o 
jurídica coincide con la verdad material, y no es más que verdad, o discrepa 
de ella, y no es sino una verdad”.

Apesar da barbárie do sistema inquisitório do pós-medievo e da tentati-
va de dividir artificialmente o que não comportaria tal metodologia (verdades 
material e formal, absoluta e relativa ou real e processual), tanto o sistema 
inquisitório quanto o sistema acusatório (adversarial) trazem a averiguação 
da verdade como condição finalística da atividade judicial. Prado (2015: 20), 
apontando para uma “ancestralidade comum” entre estes dois sistemas, 

239  Tratando ainda de outro aspecto que revela a complexidade da investigação jurídica, 
em âmbito temporal, Haack (2013: 74) afirma que “un juicio no es como una investigación 
científica seria o la investigación académica seria que pueden tomarse el tiempo necesario 
para escudriñar todas las pruebas posibles; las determinaciones jurídicas de los hechos 
están sujetas a limitaciones de tiempo y a restricciones respecto a la forma de obtención y al 
tipo de pruebas que pueden legalmente se presentadas.”
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constata que as “diferentes estruturas observadas na dicotomia acusatório-
-inquisitório têm na ‘prova penal’ e sua relação com a ‘verdade’ a mesma 
origem ontogenética”.

Desse modo, de acordo com critérios epistêmicos de investigação, a ques-
tão a ser analisada não é qual verdade o processo jurisdicional busca, mas sim 
o quanto ele pode e precisa se aproximar dela para proferir decisões judiciais 
legítimas e justas. Como afirma Taruffo (2012: 49), “la verdad con ‘V’ mayúscula 
en el proceso, como también en el resto de nuestras vidas, nunca llegamos a 
ella, pero sirve como punto de orientación; en otras palabras, el juez debe mo-
verse hacia esa dirección”.

Nesse contexto, a verdade tem valor heurístico, no sentido weberiano de 
“construção típico-ideal” que serve como “meio para realizar metodicamente a 
atribuição válida de um processo histórico às suas causas reais” (Weber, 2003: 
118). É nesse sentido que Tarski (2007: 233) adota a “noção de verdade como 
guia”, entendendo que a “noção de sentença verdadeira atua, assim, como um 
limite ideal que nunca pode ser atingido, mas do qual tentamos nos aproximar 
através da ampliação gradual do conjunto de sentenças demonstráveis”. Logo, 
na perspectiva de correspondência lógica da realidade e fenômeno único, a 
verdade se apresentaria como uma referência heurística para a orientação em-
pírica do curso da atividade probatória no processo judicial.

Por essa razão, Ferrajoli (2014: 52-53) destaca que a verdade como perfeita 
correspondência era um ideal iluminista, que, embora fique superado quanto à 
ingenuidade epistêmica de crê-la alcançável, deve permanecer como princípio 
regulador (ou um modelo ideal) no exercício jurisdicional, para que a prova ju-
rídica possa atingir uma verdade aproximada.

Em importante reflexão sobre a busca racional do saber, a base lockeniana 
da teoria do conhecimento chama a atenção para o risco de se cair em ceti-
cismo quando o raciocínio humano mergulha em profundezas sem terra firme, 
levantando questões que não são passíveis de uma clara resolução e que ape-
nas perpetuam e aumentam as dúvidas (Locke, 2012: 26).

Nesse sentido, promover o desenvolvimento do pensamento jurídico em ca-
minhos mais sólidos, filosoficamente e cientificamente, é compreender a fun-
ção epistêmica da prova como condição de racionalidade do direito processual 
penal; distanciando assim, de uma vez por todas, a atividade judicial das prá-
ticas místicas que por muito tempo representaram a busca da verdade pelos 
sistemas jurídicos240.

240  Na análise das etapas mais primitivas do direito, passando pelas ordálias até o sistema 
de provas taxadas, Gascón Abellán (2010: 12) observa que a fixação judicial dos fatos “a 
veces se ha mostrado más como una experiencia mística de búsqueda de la verdad o, 
simplemente, de búsqueda de una decisión aleatoria o de un dictamen sobrenatural, que 
como un método con apariencias de racionalidad”. 
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Dessa forma, em sistemas jurídicos comprometidos não apenas com a racio-
nalidade instrumental, mas também com a racionalidade epistêmica, a regula-
mentação jurídica da atividade probatória deve ter como referência finalística a 
busca e a aproximação da verdade dos fatos colocados ao crivo do Estado-juiz241.

3. As Matrizes da Legislação Processual Penal Brasileira e a 
sua Conformidade com o Projeto Constitucional

A legislação processual penal brasileira tem a sua principal codificação no 
Decreto-Lei nº 3.689/1941, que ainda constitui o seu atual Código de Processo 
Penal. A análise deste diploma passa pela compreensão do contexto sócio-polí-
tico no qual foi forjado, conduzido por um regime de governo centralizador e de 
políticas antiliberais e antidemocráticas. A origem político-ideológica do código 
deixou como herança um sistema processual de cariz autoritária242, que, por sua 
vez, deixou marcas na racionalidade que orientou por muito tempo a atividade 
probatória no processo penal, e que, apesar dos atuais ares democráticos, ainda 
permanece presente por força de sua histórica tradição inquisitiva243.

Criado no regime autoritário vigente no Brasil durante o chamado Estado 
Novo (1937-1946), o Código de Processo Penal de 1941 recebeu influência 
direta do Codice Rocco da Itália244. Com a lei processual brasileira, como des-
taca R. R. Casara (2015: 239), “buscava-se reproduzir, em pleno governo de 
Getúlio Vargas, a experiência legislativa italiana de 1930, de orientação políti-
co-ideológica fascista, que dava corpo a um modelo de processo penal em que 
prevalecia o interesse público, em detrimento das garantias individuais”.

A Exposição de Motivos do Código de Processo Penal245, marcando os no-
vos paradigmas da legislação, anunciava que os seus dispositivos “tendem a 
fortalecer e prestigiar a atividade do Estado na sua função repressiva”, defi-
nindo uma política criminal na qual o processo penal é elemento integrante e 

241  De forma muito clara, Ferrer Beltrán (2007: 67), citando Twining (1994: 185), destaca 
que “sólo después de presuponer que el fin último de la institución probatoria en el proceso 
judicial es el conocimiento de la verdad de los enunciados fácticos que describen los 
hechos del caso, podemos juzgar las distintas reglas probatorias y los distintos métodos de 
valoración de la prueba como racionales o irracionales. Todo ello en la medida en que sean 
adecuados o no para alcanzar la finalidad propuesta”. 
242  Ver Malan (2015: 7-25).
243  Ver R. R. Casara (2015: 218-253).
244  Sobre a influência da legislação processual italiana de 1930, produzida pelo regime 
fascista de Benito Mussonili, Malan (2015: 46) aponta que “é sintomática a referência feita 
na Exposição de Motivos do Estatuto de 1941 ao Ministro da Justiça italiano Alfredo Rocco, 
grande artífice do Codice di Procedura Penale de 1930”.
245  Exposição de Motivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Diário Oficial 
da União, 13.10.1941.
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essencial de um rígido sistema de controle social. A racionalidade autoritária 
do código de 1941 é latente em toda a sua sistemática, valendo destacar, por 
exemplo, as suas regras referentes às nulidades processuais, às prisões cau-
telares246 e à instrução probatória.

Nesse painel, refletindo a forte centralização política e a hipertrofia de po-
deres do chefe do Poder Executivo, o Estado também fortaleceu a autoridade 
do juiz no processo judicial, que, além de garantidor da legalidade da persecu-
ção penal, passou a ter protagonismo na instrução judicial247 e amplos pode-
res cautelares na adoção ex officio de medidas restritivas reais e pessoais248. 
Em referência específica à atividade probatória, o grande ideólogo do regime 
jurídico do Estado Novo e autor da Exposição de Motivos do Código de Pro-
cesso Penal, o Ministro da Justiça Francisco Campos (1941: 184) – percussor 
dogmático de matriz autoritária –, sustentava que “o que se póde considerar 
como corollario da função activa e autoritaria do juiz é, seguramente, o papel 
attribuido ao juiz em relação á prova”249.

Dessa forma, a construção de um modelo de matriz absolutista na centrali-
zação autoritária do poder político do Estado Novo de Getúlio Vargas, como em 
outros tempos, utilizou o sistema jurídico como instrumento de controle social 
e resgatou a velha ambição inquisitorial de buscar a verdade absoluta através 
do processo penal. Por essa razão, em sua já citada exposição de motivos, o 
código de 1941 justifica o protagonismo e a amplíssima liberdade do juiz na 
atividade probatória em benefício do alcance da “verdade material”. É nesse 
sentido que analisa Prado (2015: 23), pontuando que a “perseguição da verda-
de material como expressão de uma determinada ‘razão pública’, interpretada 
como ‘razão de estado’ foi determinante naquela época para que o Código de 
Processo Penal previsse a potestade judicial de produzir provas de ofício”.

 Evidentemente, o paradigma político autoritário da lei processual penal bra-
sileira contaminou a racionalidade epistemológica da prova penal. Ao afastar 
a concepção dualística do processo para lhe submeter a uma concepção au-

246  Em relação às regras do código de 1941 sobre nulidades processuais e prisão cautelar, 
Marques (1961: 105) faz a seguinte análise crítica: “A exemplo do que se fizera na Itália 
fascista, esqueceram os nosso legisladores do papel relevante das formas procedimentais 
no processo penal e, sob o pretexto de pôr cobro a formalismos prejudicais, estruturou as 
nulidades sob princípios não condizentes com as garantias necessárias ao acusado, além 
de o ter feito com um lamentável confucionismo e absoluta falta de técnica. É de lamentar, 
ainda, a adoção da prisão preventiva obrigatória, no tocante a alguns delitos, bem como os 
princípios draconianos que consagra para o réu ausente ou revel”.
247  Sobre a produção de provas de ofício pelo juiz à luz do artigo 156 do Código de Processo 
Penal brasileiro, para uma análise detalhada e crítica: Choukr (2017: 456-458) e Lopes Jr. 
(2013: 578-579).
248  Ver Malan (2015: 51-77).
249  Por serem da edição original, todos os textos apresentados neste trabalho extraídos da 
obra de Campos estão de acordo com o vocabulário ortográfico adotado antes das reformas 
da língua portuguesa realizadas no Brasil nos anos de 1943, 1971, 1990 e 2012.
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toritária250, o código de 1941 moldou o processo penal brasileiro a partir de um 
sistema inquisitorial que repete o erro histórico de justificar o protagonismo do 
juiz na instrução probatória na adoção do princípio da verdade real (ou objetiva, 
material). Por certo, não poderia ser diferente, uma vez que a centralização de 
poderes que constitui a essência de regimes políticos autoritários tende a man-
ter relação íntima com o modelo jurídico inquisitório, e, respectivamente, com 
a crença na verdade objetiva em âmbito probatório, como atestam importantes 
exemplos históricos251.

A orientação ideológica do Código de Processo Penal de 1941 estava ali-
nhada à autoritária Constituição de 1937252, e a sua longevidade, em parte 
essencial, certamente pode ser justificada pelo ambiente antidemocrático man-
tido pelo longo período em que o Estado brasileiro foi submetido à ditadura 
militar (1964-1985), instrumentalizada juridicamente pela Constituição de 1967 
e por outros atos normativos como o famigerado Ato Institucional nº 5253. So-
mente em 1988 a tradição jurídica autoritária e inquisitorial seria rompida, com 
a promulgação da atual Constituição brasileira, a sétima da sua história, criada 
com um caráter progressista sem precedentes na vida política do país, que es-
tabeleceu o Estado de direito sob um projeto constitucional democrático.

Em especial no âmbito probatório, é importante revisitar a gênese do Códi-
go de Processo Penal brasileiro, que estabelece premissas fundamentais para 
realizar uma justa análise de suas normas e princípios. É nesse painel peculiar 
que segue o sistema processual, com uma lei de origem autoritária e identidade 
inquisitorial e uma ordem constitucional democrática, compatível com um pro-
cesso de concepção dualística, próprio do sistema acusatório.

250  Diminuindo a importância da dialética entre as partes processuais e alçando à 
maior dimensão a atuação ativa do juiz na persecutio criminis, o artífice do Código de 
Processo Penal aponta: “Á concepção duellistica do processo haveria de substituir-se a 
concepção autoritaria do processo. Á concepção do processo como instrumento de lucta 
entre particulares, haveria de substituir-se a concepção do processo como instrumento de 
investigação da verdade e de distribuição de justiça” (Campos, 1941: 177). 
251  Nesse sentido, Nieva Fenoll (2010: 67-68) explicita que “[...] en el proceso del Derecho 
soviético, en el que la verdad objetiva era una de sus máximas aspiraciones, lo que lleva 
a una implicación oficial del juez en la prueba, que haría el proceso, supuestamente, 
autoritario. Y, curiosamente, lo mismo habría sucedido en el proceso italiano fascista, o en el 
proceso alemán nacionalsocialista, por haberse propuesto de similar manera el aumento de 
los poderes del juez en aras de la búsqueda de la verdad objetiva.” 
252  Chamada de Polaca por ser inspirada na Constituição de Abril da Polônia (1935), a 
Constituição brasileira de 1937 foi a base jurídico-institucional do governo autoritário 
varguista. 
253  O Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, simbolizou o início da fase mais 
dura do autoritarismo militar no Brasil (1964-1985), que conferiu ao regime militar poderes 
para reprimir seus opositores, como fechar o Congresso Nacional (Poder Legislativo federal) 
e outros legislativos, cassar mandatos eletivos, suspender por dez anos os direitos políticos 
de qualquer cidadão, intervir em Estados e municípios, decretar confisco de bens por 
enriquecimento ilícito e suspender o direito de habeas corpus para crimes políticos.
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Dessa forma, a interpretação e a aplicação das normas previstas no Código 
de Processo Penal de 1941 precisam ser realizadas em conformidade com as 
normas e os princípios estabelecidos na Constituição de 1988. Por essa razão, 
Giacomolli (2014: 79) destaca que “o nível constitucional normatiza, delimita e 
exige o processo devido” e como “base principiológica da qual emanam todos 
os princípios e garantias constitucionais (princípio-garantia), o devido processo 
fornece um modelo constitucional de processo penal”.

É neste painel que o direito à prova materializa o exercício do contraditório 
e da ampla defesa na persecução penal, e, nesta condição, é garantia proces-
sual assegurada pelo artigo 5º, LV, da Constituição254. Embora a ampla defesa 
diga respeito apenas a uma das partes do processo, o contraditório é garantia 
de todas elas, que, além de formalizar a estrutura dialética do actus trium per-
sonarum, assegura às partes a possibilidade de influenciar no convencimento 
do julgador (concepção substancial), o que justifica a função persuasiva da 
prova penal. Além disso, como instrumento inerente ao devido processo legal, 
o direito à ampla atividade probatória também é resguardado pelo artigo 5º, LIV, 
da Carta Magna brasileira255.

Além do compromisso com a ordem constitucional, o devido processo legal 
também deve ter sustentação convencional, pois deve ser “capaz de assegurar 
a proteção dos direitos humanos no plano concreto, por meio de uma teia de 
garantias forjadas em sua historicidade, na complexidade normativa doméstica 
e internacional” (Giacomolli, 2014: 79). Assim, considerando os tratados inter-
nacionais internalizados pelo ordenamento jurídico brasileiro, o direito à prova 
também tem base normativa no artigo 14.3, e, do Pacto Internacional sobre Di-
reitos Civis e Políticos256 e no artigo 8.2, f, da Convenção Americana de Direitos 
Humanos257.

No Código de Processo Penal a atividade probatória é tratada em aspectos 
gerais nos seus artigos 155 a 157, que, em síntese, definem as regras referen-
tes à formação do conjunto probatório e à valoração da prova. É importante 

254  “Art. 5º [...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes;”
255  “Art. 5º [...] LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal;”
256  “Artigo 14 [...] 3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualmente, a, 
pelo menos, as seguintes garantias: [...] e) De interrogar ou fazer interrogar as testemunhas 
de acusação e de obter o comparecimento e o interrogatório das testemunhas de defesa nas 
mesmas condições de que dispõem as de acusação;”
257  “Art. 8. [...] 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência 
enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, 
em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: [...] f. 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;”
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destacar que, além da conformação principiológica com a Constituição de 1988, 
o código processual de 1941 foi objeto de sucessivas reformas legislativas que 
buscaram promover moderações em seu sistema processual penal inquisitório. 
Nessa perspectiva, a Lei nº 11.690/2008 realizou significativas alterações nos 
dispositivos relacionados à prova. Sobre a reforma processual brasileira e o 
dispositivo probatório, Prado (2015: 38-39) analisa:

Este é o contexto em que estão encerradas as alterações aos arts. 
155-159 do CPP pela Lei 11.690/2008. Da exigência de que elemen-
tos informativos não se confundam com provas (art. 155) à previsão 
do assistente técnico, relativamente às perícias (art. 159), o que se 
observa é que o ingresso do contraditório no cenário da produção 
da prova e os efeitos provocados quanto à avaliação denotam o du-
plo esforço: pela melhor prova possível, como meta para a acusação 
suplantar a presunção de inocência; por um trajeto normativo indis-
pensável para a aquisição desta prova, sua introdução no processo 
e, ao final, sua avaliação pelo juiz, como condições de validade das 
atividades probatórias (art. 157).

Como já desenvolvido no capítulo inicial, a racionalidade da atividade probató-
ria deve ir além de suas funções retrospectiva e persuasiva, assumindo também, 
e com protagonismo, o seu valor epistêmico. Logo, para que se possa analisar 
a racionalidade do sistema probatório adotado pelo Código de Processo Penal 
brasileiro é necessário partir do pressuposto de que “el fin último de la institución 
probatoria en el proceso judicial es el conocimiento de la verdad de los enuncia-
dos fácticos que describen los hechos del caso” (Ferrer Beltrán, 2007: 67).

4. O Código de Processo Penal e a Atividade Probatória
Para verificar a racionalidade epistêmica dos critérios jurídicos estabeleci-

dos pelo legislador brasileiro na valoração da prova, o método proposto por 
Ferrer Béltran (2007: 41) é de grande relevância, dividindo em três distintos 
momentos a atividade probatória: “a) la conformación del conjunto de elemen-
tos de juicio sobre cuya base de adoptará la decisión; b) la valoración de esos 
elementos; y c) propiamente, la adopción de la decisión”. Além de possibilitar 
de forma clara a identificação de todas as regras referentes a cada uma das 
fases probatórias, Ferrer Béltran (2007: 68) ainda ressalta que

[...] esta clasificación en distintos momento o fases de la actividad 
probatoria permite también una aplicación diferenciada de exigencias 
de racionalidad a cada uno de esos momentos. Dado que la actividad 
que en cada uno de ellos se realiza es substancialmente distinta, tam-
bién lo será las exigencias que la racionalidad impone.
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Desse modo, antes de valorar as provas e decidir sobre os fatos que dão 
objeto à averiguação da verdade de uma hipótese acusatória, é preciso definir 
e limitar sobre quais elementos informativos tais atividades cognitivas serão 
realizadas. Em outras palavras, a atividade probatória se inicia com a formação 
do conjunto probatório, que depois será valorado racionalmente para funda-
mentar uma decisão judicial sobre os enunciados fáticos tratados na dialética 
processual.

 Logo, as regras legais aplicadas a este primeiro momento da atividade pro-
batória delimitam o objeto do exercício cognitivo do julgador, estabelecendo 
uma racionalidade processual amparada no axioma “o que não está nos autos 
não está no mundo”. Vale dizer que, o referido axioma sustenta a necessidade 
de atribuir cargas probatórias às partes processuais e, ao mesmo tempo, fixa 
a consequência do não cumprimento. Nesse sentido, restando demarcado o 
âmbito do raciocínio probatório, possibilita-se o controle dos critérios jurídicos e 
epistemológicos utilizados na valoração das provas e na decisão judicial sobre 
os fatos. Sobre a relevância deste momento, explica Ferrer Béltran (2007: 42):

Y aquí se da ya una de las especificidades jurídicas de mayor ca-
lado, que puede resumirse en la máxima quid non est in actis non est 
in mundo. Es decir, a los efectos de la decisión jurídica el conjunto de 
elementos de juicio que podrá y deberá ser tomado en consideración 
está formado únicamente por las pruebas aportadas y admitidas al 
proceso, que pudiéndose tomar en cuenta, por parte del órgano deci-
sor, aquellas informaciones o elementos de juicio de los que disponga 
«privadamente» (Stein, F. 1893: 71 ss., 150 ss,; Damaska, 1986: 30, 
138, 170-171) o aquellos que, habiéndose aportado al proceso han 
sido excluidos, por ejemplo, por su carácter ilícito (Gascón, 2001: 112-
113; Martinez García, 2003: 38 ss.; Miranda Estrampes, 1999: 55 ss.).

A partir desta perspectiva, Ferrer Béltran (2007: 68-86) destaca a importân-
cia de dois filtros que atuam na seleção das informações que darão corpo ao 
conjunto probatório: um de natureza epistemológica – a relevância; e o outro de 
natureza essencialmente jurídica – a admissibilidade. Trata-se de dois critérios 
de feições universais da atividade probatória, presentes praticamente em todos 
os sistemas jurídicos, de forma explícita ou implícita258.

Na formação do conjunto probatório, a relevância da prova se apresenta 
como um princípio geral de inclusão259, que, de acordo com Taruffo (2014: 36), 
parte de critérios lógicos, pois evidencia uma conexão lógica entre determina-

258  Sobre esta perspectiva, Taruffo (2014: 35) ressalta que “Em todos os sistemas 
processuais, a seleção preliminar de provas é realizada com dois critérios básicos: 
a relevância dos elementos de prova e as normas que determinam quais provas são 
juridicamente admissíveis.” 
259  Ver Ferrer Beltrán (2007: 68-86).
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dos elementos de prova e os fatos em análise, “de modo que a conclusão acer-
ca da verdade de tais fatos possa ser por esses elementos sustentada”. Com 
racionalidade epistêmica, o legislador brasileiro adotou o filtro da relevância 
no artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal260, que, em forma negativa, 
define um princípio geral de exclusão, direcionado às provas irrelevantes261.

Além da racionalidade epistêmica, a conformação do conjunto de elemen-
tos probatórios também é submetida à uma racionalidade instrumental, que, 
através de critérios jurídicos, tutela outros valores que se mostram tão impor-
tantes quanto à busca da verdade. O filtro jurídico da admissibilidade de provas 
se refere às regras processuais que espelham garantias fundamentais262, cuja 
racionalidade procedimental “no puede ser evaluada teniendo en mente la fi-
nalidad de la averiguación de la verdad, sino la finalidad a la que en cada caso 
correspondan” (Ferrer Beltrán, 2013a: 29).

Assim, se por um lado as regras de exclusão de provas “fundamentam-se na 
maximização dos direitos fundamentais” (Giacomolli, 2014: 166), resguardando 
a integridade dos princípios inerentes ao Estado democrático de direito, parece 
evidente que as mesmas também podem criar obstáculos à aproximação da 
verdade do fato averiguado. Em razão desse conflito, Taruffo (2012: 60) classi-
fica as regras de exclusão de prova como “anti-epistémicas”, pois “cuando se 
aplican se produce una consecuencia contraria al efecto epistémico positivo, 
es decir, se excluye información que es relevante y al hacerlo se vuelve difícil o 
simplemente se aniquila la búsqueda de la verdad.” 

No ordenamento jurídico brasileiro as regras de exclusão, construídas sob 
o prisma da inadmissibilidade de provas ilegais263, estão presentes em nível 
constitucional e legal. O filtro jurídico é estabelecido pelo princípio da inad-

260  “Art. 400. [...]§ 1o As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz 
indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.”
261  À luz da lei brasileira e com referência em Sentis Meledo (In dubio pro reo, Buenos Aires: 
Ejea, 1971: 283), Badaró (2015: 401) destaca que “Somente as provas manifestamente 
irrelevantes não devem ser admitidas. Consequência disso é que os motivos lógicos de 
exclusão das provas somente justificarão o indeferimento em casos extremos, de evidente 
ausência de conexão entre o fato a ser demonstrado pelo meio de prova requerido e o thema 
probandum. Os códigos, explica Sentis Melendo, partem do pressuposto que, na dúvida, a 
prova deve ser admitida”. 
262  Como afirma Prado (2015: 16), “As garantias do processo penal são, relativamente 
às liberdades públicas afetadas pela persecução penal, garantias materiais dos direitos 
fundamentais”. E nessa perspectiva, considerando a ilicitude de provas violadoras das 
liberdades públicas asseguradas na Constituição, as provas ilícitas são aquelas obtidas com 
a violação de domicílio (art. 5º, XI), das comunicações telefônicas e postais (art. 5º, XII), 
mediante tortura (art. 5º, III), com desrespeito à intimidade (art. 5º, X), entre outros casos. 
263  “A doutrina nacional tem empregado a distinção proposta por Ada Pellegrini Grinover 
que, com base em Nuvolone, considera que provas contrárias à lei pertencem ao gênero das 
provas ilegais, que, por sua vez, se dividem em duas espécies: provas ilegítimas e provas 
ilícitas. As provas ilegítimas são aquelas produzidas com a violação de normas processuais 
(por exemplo, oitiva de uma testemunha, sem das às partes o direito de perguntas). As 
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missibilidade das provas obtidas por meio ilícitos, previsto no artigo 5º, LVI, da 
Constituição264, que é espelhado e regulamentado ordinariamente pelo artigo 
157 do Código de Processo Penal.265 266 

No segundo momento da atividade probatória, o constituído conjunto de pro-
vas lícitas e relevantes será valorado pelo julgador para que conclua sobre a 
verdade provável dos enunciados fáticos debatidos pelas partes processuais, o 
que poderá ocorrer com base em um sistema de valoração abstrata, pré-definida 
por regras legais; ou de livre valoração, que confira discricionariedade à atividade 
cognitiva do julgador. Neste ponto, partindo da premissa epistemológica de que 
a atividade investigatória jurídica somente proporciona resultados prováveis, “los 
criterios (positivos) de valoración indican cuándo un enunciado fáctico ha alcan-
za do un grado de probabilidad suficiente y mayor que cualquier otro enunciado 
alternativo sobre los mismos hechos” (Gascón Abellán, 2010: 144).

Por fim, tem-se o último momento do raciocínio probatório, no qual o juiz 
deverá decidir sobre a veracidade ou a falsidade da hipótese acusatória. Neste 
estágio, a prévia valoração da prova “habrá permitido otorgar a cada una de las 
hipótesis en conflicto un determinado grado de confirmación que nunca será 
igual a la certeza absoluta” (Ferrer Beltrán, 2007: 47). O grau de confirmação 
que sinaliza ao julgador do fato quando um enunciado deve ser considerado 
provado dependerá do estândar de prova267 adotado, cuja escolha é política, 
pois “su exigencia refleja una decisión colectiva por parte de la sociedad para 
ubicar el umbral referido en un punto y no en otro” (Laudan, 2013: 105).

provas ilícitas são obtidas com a violação de normas de direito material ou de garantias 
constitucionais (por exemplo, um “grampo telefônico” ilegal).” (Badaró, 2015: 401).
264  “Art. 5º [...] LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;”
265  “Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas 
ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. § 1o 
São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado 
o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas 
por uma fonte independente das primeiras. § 2o Considera-se fonte independente aquela 
que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução 
criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. § 3o Preclusa a decisão de 
desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão 
judicial, facultado às partes acompanhar o incidente.”
266  Não sendo o objeto proposto pelo presente trabalho, os critérios de admissibilidade 
estabelecidos pelo artigo 157 da lei processual merecem uma análise mais detalhada, em 
um estudo próprio que lhe dê o devido protagonismo.
267  De acordo com Pardo (2013: 102-103), “Los estándares de decisión especifican e indican 
a los juzgadores de los hechos cuándo concluir que la prueba como un todo confirma un 
hecho particular en disputa”. Assim, os estândares de prova estabelecem padrões mínimos 
de justificação que devem atendidos pelo conjunto probatório na verificação e confirmação 
da hipótese acusatória. Uma interpretação a contrario sensu do artigo 386, VI, do Código 
de Processo Penal brasileiro permite vislumbrar a existência do que seria um estândar de 
prova adotado pelo legislador. Prevê o dispositivo que o juiz absolverá o réu desde que 
reconheça “existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 
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Em relação às especificidades do Código de Processo Penal brasileiro, o 
presente estudo segue dedicado em seus próximos capítulos ao segundo mo-
mento da atividade probatória: a valoração das provas, que se desenvolve a 
partir do conjunto probatório já constituído e disponível ao julgador, e antes da 
adoção do estândar de prova adequado na decisão sobre os fatos.

5. A Valoração da Prova e Aspectos Gerais Relevantes
Iniciada a persecutio criminis, começa a instrução268 probatória, que justifi-

ca a racionalidade instrumental do processo penal bem ilustrada por Ferrajoli 
no axioma “nulla accusatio sine probatione”269. Em um regime jurídico demo-
crático, a exigência da atividade probatória, além de materializar o critério de 
distribuição da carga de prova, limita o poder punitivo do Estado, afastando a 
tentação arbitrária de julgar com base em elementos externos ao processo, 
não submetidos à dialética processual. Além disso, como tratado no capítulo 
anterior, a instrução probatória também assegura a racionalidade epistêmica 
da decisão sobre os fatos; já que, observando as regras de admissibilidade, 
garante a reunião do maior número de provas relevantes possíveis para o exer-
cício cognitivo final do julgador.

Com efeito, concluída a instrução processual, formado em definitivo o con-
junto de informações produzidas, opera-se o segundo momento da atividade 
probatória: a valoração das provas. Por certo, a atividade cognitiva sobre a 
prova pelo julgador acontece desde os seus primeiros contatos com a mesma, 
através, por exemplo, das considerações valorativas inerentes ao seu exame 
de admissibilidade e relevância. Por isso, sobre as conclusões judiciais obtidas 
na valoração da prova, Nieva Fenoll (2010: 28) ressalta que estas “no se sacan 
en un momento absolutamente preciso durante el proceso, sino que el juez irá 
deduciendo esas conclusiones sobre la marcha”. A valoração da prova pro-
movida pelo juiz durante a instrução judicial é denominada por Ferrer Beltrán 
(2007: 91) de “valoración in itinere”, que, além do juízo de admissibilidade, “tie-

21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida 
sobre sua existência”. Assim, a condenação é possível quando a hipótese condenatória 
for confirmada além de qualquer dúvida fundada (más allá de toda duda fundada), o que 
provoca, por exemplo, a consideração de todas as críticas direcionadas por Laudan (2013: 
59-102) ao estândar do beyond a reasonable doubt do sistema jurídico estadunidense. Não 
sendo o objeto do presente estudo, os estândares de prova é um tema que merece um 
estudo próprio sob o prisma da legislação e jurisprudência brasileiras. 
268  Com referência a Franco Cordero (Procedimiento Penal, v. 2, 2000, p. 6), Lopes Jr. 
(2013: 537) observa que “Intruere chegou a ser um verbo próprio da arquitetura, significando 
‘construir, edificar, ordenar com método’. Trasladado ao Direito, instruir corresponde à tarefa 
de recolher as provas que permitam uma aproximação do fato histórico”. 
269  Ferrajoli (2014: 91).
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ne por objetivo detectar insuficiencias en el peso o riqueza del conjunto de ele-
mentos de juicio ya ha sido cerrado”. Apesar disso, a valoração probatória tem 
o seu ponto mais alto em seu ato final, quando exercida em caráter conjuntural, 
diante de todas as provas produzidas e já disponíveis à percepção do julgador.

Nesse sentido, concluído o importante controle de admissibilidade e de re-
levância das informações internalizadas no processo, a análise da racionalida-
de probatória passa pela identificação dos critérios jurídicos e epistemológicos 
atuantes no raciocínio judicial sobre o acervo total de informações produzidas. 
Este momento trata-se, “como en cualquier otro ámbito del conocimiento, de 
evaluar el apoyo empírico que un conjunto de elementos de juicio aportan a 
una determinada hipótesis o su contraria” (Ferrer Beltrán, 2007: 46). Em outras 
palavras, na valoração da prova o julgador confronta as narrativas fáticas apre-
sentadas pelas partes com o conjunto de elementos informativos obtidos no 
processo para, então, decidir sobre a verdade ou a falsidade dos enunciados 
atribuídos ao fato sub judice270.

Neste processo cognitivo judicial, a valoração pode estar vinculada a cri-
térios pré-estabelecidos normativamente (prova legal) ou, ao contrário, pode 
ser realizada com discricionariedade pelo julgador (livre valoração). Em uma 
digressão histórica dos regimes jurídicos que acompanharam a evolução da 
sociedade organizada, Nieva Fenoll (2010: 39) indica que o primeiro modelo 
de valoração de prova só poderia ser o da livre valoração, no sentido de que 

[…] lo lógico es pensar que a falta de cualquier norma jurídica 
escrita u oral, el juzgador no tuviera otro remedio que fallar utilizando 
simplemente su razón personal, es decir, su leal saber y entender, 
atribuyendo credibilidad a quien más le convenciera de las partes a 
través de sus argumentos o de los medios de prueba que le presen-
tara. Por tanto, por pura lógica y a falta de cualquier otra posibilidad 
alternativa, el primer sistema de valoración de la prueba tuvo que ser, 
con absoluta seguridad, el libre.

Vale observar que, em determinados estágios evolutivos dos regimes jurí-
dicos o raciocínio probatório do julgador não teve qualquer papel na solução 
dos fatos litigiosos. É o caso das ordálias, que apresentavam uma solução 
mística e aleatória aos conflitos humanos, desprovida de qualquer atividade 
cognitiva sobre os fatos por parte do juiz. Nesse contexto histórico, nos cha-
mados juízos de deus, “no se comprueba ninguno de los hechos debatidos 

270  Como explica Taruffo (2014: 19), “em verdade, os fatos não se incorporam nos 
procedimentos judiciais na sua realidade empírica ou material: em geral esses já ocorreram 
e, assim, pertencem ao passado”, em razão do que quando se fala na verdade de um fato 
no processo, “na realidade, fala-se da verdade de um enunciado acerca desse fato”; que, 
por sua vez, sendo resultado de um procedimento de reconstrução do fato investigado pelas 
provas, os “enunciados fáticos são construções linguísticas definidas pelas partes e pelo 
juiz”. 
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que dieron lugar a la ordália, sino que simplemente se realiza un acto similar 
al de lazar una moneda al aire para dar la razón a uno u otro” (Nieva Fennol, 
2010: 41).

Embora não se trate de um método de valoração de provas271, é importan-
te anotar que as ordálias estimularam o desenvolvimento dos modelos valo-
rativos em razão da necessidade de superá-las. De acordo com Nieva Fenoll 
(2010: 46), em um panorama “dominado por la valoración libre de la prueba, 
que corría el riesgo de caer en la discrecionalidad judicial más absoluta, y 
por las ordálias, no es de extrañar que los legisladores hicieran sucesivos 
intentos por controlar la arbitrariedad fruto de esos sistemas”. É nesse painel 
que, no fim do medievo e durante a era moderna, o sistema de prova legal 
teve um papel significativo nas tentativas de desenvolvimento de um padrão 
racional no exercício cognitivo da jurisdição. Contudo, os seus critérios de 
valoração probatória eram positivados, com conclusões estabelecidas a priori 
por normas abstratas272, em “longas e complexas listas de regras detalhadas 
que estabeleciam o peso de cada elemento de prova específico” (Taruffo, 
2014: 131).

Embora tenha eliminado totalmente qualquer margem de discricionarie-
dade dos juízes na fixação dos fatos – o que obstaculiza o desenvolvimento 
satisfatório de uma epistemologia de caráter empírico –, a prova legal buscou 
estabelecer uma racionalidade na atividade judicial273 em resposta à absoluta 
liberdade do sistema da livre valoração da prova e às arbitrariedades provo-
cadas pelas ordálias. Contudo, apesar de ter sido importante na superação 
das práticas medievais ao dar protagonismo ao fato na solução jurisdicional 
(que não seria mais resultado de um jogo aleatório), a fórmula da prova legal 
revelava substancial fragilidade epistêmica ao não permitir qualquer exercício 
cognitivo pelo juiz na valoração probatória, que era limitada a um roteiro nor-
mativo pré-definido, fixo e inflexível.

271  Sobre tal observação, Nieva Fenoll (2010: 44) ressalta que “debe decirse que las 
ordalías no constituyen una fase en la historia de la valoración de la prueba, no sólo porque 
no se trata de un sistema de valoración, como ya dije, sino porque el recurso al juicio de 
dios nunca ha sido sistemático, sino que solamente se ha aplicado para juzgar casos muy 
dudosos de casi imposible prueba.”
272  O sistema de prova legal incorpora a lógica matemática e geométrica da filosofia 
renascentista, que buscava o conhecimento universal baseado em verdades puras e 
incondicionadas, e a partir de um ideal empírico-prático idealizado no “procedimento do 
pensar puramente geométrico” (Husserl, 2012: 20-21), que transformava o interesse prático 
em puramente teórico. 
273  Sobre a racionalidade do sistema de prova legal e os fatores que podem explicar a sua 
hegemonia europeia até o final do século XVIII, Taruffo (2014: 132) explicita: “De certa forma, 
esse sistema era «racional»: de fato, substituía as antigas formas probatórias irracionais 
baseadas em ordálios e em juízos divinos. Ademais, ajudava a reduzir ou até a erradicar as 
valorações discricionárias e, frequentemente, pouco confiáveis realizadas pelos julgadores, 
simplificando, assim, o problema da tomada de decisões em situações complexas e incertas.” 
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É a partir daquele que ficou conhecido como o século da razão (XVIII), que a 
racionalidade dos fatos na busca pelo conhecimento se torna um elo de ligação 
entre os pensamentos filosófico, científico e jurídico, o que refletiu na evolução 
da racionalidade jurídica quanto à busca da verdade274, levando o sistema de 
prova legal a perder o seu domínio para a livre valoração da prova. Diferente da 
lógica matemática, a lógica empírica não se mostrava tão propensa ao alcance 
da exatidão, passando a ser analisada a partir de uma racionalidade probabi-
lística, que, por sua vez, era incompatível com a valoração dedutiva do sistema 
de prova legal. Como analisa Gascón Abellán (2010: 32),

La aceptación de que el conocimiento de los hechos proporciona 
en la práctica sólo probabilidad y no certeza absoluta supuso un aban-
dono de los modelos de prueba legal, instalados sobre una concepci-
ón demostrativa de la prueba, y una apertura hacia esquemas valora-
tivos basados en la convicción judicial, instalados en una concepción 
inductiva de la prueba, es decir, en un esquema probatorio que no se 
resuelve en conclusiones necesarias, sino sólo probables.

Logo, os novos paradigmas epistemológicos que tinham a verdade como 
um ideal de aproximação (valor heurístico) conduziram o conhecimento jurídico 
a um raciocínio probatório indutivo para o alcance de enunciados prováveis, o 
que somente seria possível conferindo mais liberdade valorativa ao juiz para a 
solução de cada caso concreto275.

Dentro desse contexto evolutivo da epistemologia jurídica, como aponta Ta-
ruffo (2014: 132), “o novo juiz, criado após a Revolução Francesa e as refor-
mas de Napoleão, é um funcionário do Estado treinado profissionalmente e um 
julgador neutro e responsável: portanto já não era necessário evitar que o juiz 
tenha ampla discricionariedade na sua decisão sobre os fatos”. Dessa forma, a 
prática processual iluminista passa a ser regida pelo sistema da livre valoração 
da prova, no qual, em relação ao conjunto probatório produzido no processo, 
é o juiz que atribui valor à prova em sua decisão sobre o fato, livre de qualquer 
critério legal valorativo.

274  Nesse contexto, como analisa Laudan (2013: 64), filósofos e juristas “fueron dándose 
cuenta de que en los asuntos humanos (en contraste, por ejemplo, con las matemáticas o la 
lógica) no había de obtenerse certeza absoluta alguna”. Tal contexto refletiu na necessidade 
de um raciocínio indutivo que só poderia chegar a resultados prováveis, e não absolutos, e 
que, por sua vez, precisava conferir discricionariedade valorativa ao juiz na apreciação das 
provas. A cultura filosófica do Iluminismo, segundo Taruffo (2014: 132), “se livrou dos antigos 
conceitos de racionalidade para abrir caminho a novos métodos de raciocínio”. 
275  Sobre os novos rumos da epistemologia dominante, Gascón Abellán (2010: 120) 
considera que: “En concreto, para las nuevas epistemologías empiristas, el objetivo del 
conocimiento inductivo no es y ala búsqueda de certezas absolutas, sino tan sólo de 
‘supuestos’ o hipótesis válidas, es decir, apoyadas por hechos que las hacen ‘probables’.” 
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Hodiernamente, os sistemas de valoração probatória de quase todas as 
legislações processuais de tradição da civil law estão baseados na livre va-
loração da prova276, em adequação às peculiaridades de cada ordenamento 
jurídico. Em especial nos sistemas jurídicos de origem romano-germânica, a 
liberdade valorativa da prova amparada na confiança da formação técnica do 
juiz é herança iluminista, que, contemporaneamente, segue em conjugação 
com a exigência de exteriorização do fundamento decisório para garantir a pos-
sibilidade de controle e crítica.

É neste painel que se enquadra o Código de Processo Penal brasileiro, 
que, expressamente, incorporou a livre valoração da prova como princípio ge-
ral de seu sistema probatório, cujas racionalidades jurídica e epistemológica 
são instrumentalizadas pela garantia constitucional da motivação das decisões 
judiciais.

6. O Artigo 155 do Código e a Livre Valoração
O processo penal brasileiro adotou a livre valoração como modelo estru-

turante de sua atividade probatória, incorporando-o na forma do denominado 
princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional277. A re-
ferência normativa à adoção da livre valoração está no artigo 155, caput, do 
Código de Processo Penal, segundo o qual “O juiz formará sua convicção pela 
livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fun-
damentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

A fórmula da livre valoração da prova é a base do direito probatório con-
temporâneo, e nos sistemas jurídicos que o internalizaram há uma identidade 
finalística no sentido de definir que “o valor probatório das provas deve ser 
estabelecido pelo julgador caso a caso, de maneira discricionária e sem vin-
culação por regras gerais e abstratas” (Taruffo, 2014: 134). A referida noção 
retrata a original concepção iluminista da livre valoração enquanto “principio 
metodológico” de natureza negativa, no sentido de que “consiste simplemente 
en el rechazo de las pruebas legales como suficientes para determinar la deci-
sión” (Gascón Abellan, 2010: 142).

 Com efeito, a legislação processual penal brasileira não estabelece hierar-
quia entre as provas e também não vincula a cognição judicial a padrões valo-
rativos pré-definidos278, mas sim constitui um modelo de raciocínio probatório 

276  Ver Taruffo (2014: 133).
277  Ver Badaró (2015: 415); Giacomolli (2014: 180); Lopes Jr. (2013: 562); Pacelli (2014: 
340) e Hassan Choukr (2017: 445).
278  Nesse ponto, é importante registrar a existência de regra prevista no artigo 158 do Código 
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no qual o julgador “é livre, no sentido que pode escolher essa ou aquela prova, 
dizer qual a que lhe convenceu e porque há provas que podem ser descarta-
das” (Giacomolli, 2015: 45).

 Na concepção de que livre valoração não é valoração ilimitada, o artigo 155 
do Código de Processo Penal demarca o âmbito da atividade valorativa como 
sendo o do processo judicial, pois limita o exercício do raciocínio probatório à 
“prova produzida em contraditório judicial”. Nesse contexto, a fixação judicial do 
fato deve ser baseada no conjunto probatório formado a partir do exercício do 
direito à prova pelas partes processuais. Este parâmetro garante a concepção 
substancial do contraditório no sentido de materializar, em paridade, o exercício 
da acusação e da defesa, e, assim, permitir a construção dialética dos enuncia-
dos fáticos que serão objetos do raciocínio judicial final279.

Por certo, somente uma decisão judicial baseada em elementos probató-
rios acessíveis às partes pode ser por elas criticada à luz de critérios legais e 
epistemológicos, e, consequentemente, permitir o eventual exercício dos ins-
trumentos recursais assegurados pelo devido processo legal. Logo, a limitação 
da valoração judicial pelo contraditório efetiva a rede de garantias processuais 
que moldam o due process of law, e, assim, assegura a racionalidade jurídica 
do procedimento.

Além disso, sob o fundamental prisma da racionalidade epistemológica, a 
referida norma legal favorece a consolidação de um modelo cognitivista de pro-
cesso, no qual a fixação judicial dos fatos “no puede ser, por ejemplo, conse-
cuencia del puro decisionismo o constructivismo, sino el resultado de un juicio 
descriptivo de hechos” (Gascón Abellán, 2010: 49); que, por sua vez, depende 
do procedimento judicial de reconstrução e qualificação dos fatos em análise. 

de Processo Penal, que prevê: “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o 
exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. 
Como define Badaró (2015: 436), “o exame de corpo de delito é um meio de prova pericial, 
destinado à apuração dos elementos físicos, materiais, da prática criminosa”, para o qual a 
exigência legal parte da “premissa de que, sendo possível a produção de uma prova com 
melhor idoneidade e potencial cognitivo, não se pode aceitar uma prova menos qualificada”, 
aproximando-se “do que no sistema de common law se denomina a best evidence”. 
Entendendo que não se trata de uma exceção baseada no sistema de prova legal, Pacelli 
(2014: 342) afirma, em síntese, que “a existência de certo grau de especificidade quanto 
ao meio de prova não implica a existência de qualquer hierarquia de provas”. Em sentido 
contrário, criticando o dispositivo e o apontando como um resquício da prova taxada, em 
Marques (1961: 364). 
279  Ultrapassando a concepção meramente formal do contraditório, Giacomolli (2015: 
149) trata da concepção material nos seguintes termos: “A metodologia dialética, com 
valorização do contraditório em seu aspecto material ou substancial, ou seja, de igualdade 
de tratamento (auditur et altera pars), de possibilidade de influir na construção dinâmica do 
espaço processual, das decisões, livre dos entraves burocráticos e submissões oriundas de 
hierarquia militarizada dos sujeitos oficiais do processo, representa o resgate da perspectiva 
dialógica, horizontalizadas, isonômica do processo, como na ordo iudiciarius ou iuducium 
(processo comum)”. 
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Dessa forma, a limitação do raciocínio judicial ao espaço dialético do processo 
penal (projetado pelo contraditório) viabiliza o controle empírico das hipóte-
ses acusatórias, para que “sejam concretamente submetidas a verificações e 
expostas à refutação, de modo que resultem apenas convalidadas se forem 
apoiadas em provas e contraprovas” (Ferrajoli, 2014: 41).

Ademais, o crivo do contraditório na produção da prova pode ter papel fun-
damental na verificação de sua fiabilidade, como é o caso do exame cruza-
do na inquirição de testemunhas (cross examination), adotado pela Código de 
Processo Penal em seu artigo 212280. É nesse prisma que Badaró (2015: 285) 
afirma que mais do que “uma escolha de política processual, o método dialético 
é uma garantia epistemológica na pesquisa da verdade”, viabilizando um painel 
que favorece a superação da presunção de inocência pela força da “melhor 
prova possível” (Prado, 2015a: 38)281. Assim, o artigo 155 do código impede 
que o juiz forme a sua convicção com base em elementos externos ao pro-
cesso, o que, além assegurar a eficácia de garantias processuais de grandeza 
constitucional, viabiliza a adoção de filtros epistêmicos de produção de conhe-
cimento empírico.

Além de definir a regra positiva de que a livre valoração deve se basear na 
“prova produzida em contraditório judicial”, o artigo 155 do Código de Proces-
so Penal também estabeleceu expressamente uma regra negativa, proibindo 
o julgador de “fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos infor-
mativos colhidos na investigação”282. A restrição legal se refere à hipótese de 

280  “Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não 
admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa 
ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não 
esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição”. A redação do destacado dispositivo 
é resultado da reforma promovida pela já contextualizada Lei nº 11.690/2008 (ver capítulo 
2), que buscou moderar alguns aspectos da estrutura inquisitória do código de 1941. A 
redação anterior assegurava o protagonismo do julgador na produção da prova testemunhal, 
contando com o seguinte texto: “Art. 212. As perguntas das partes serão requeridas ao juiz, 
que as formulará à testemunha. O juiz não poderá recusar as perguntas da parte, salvo se 
não tiverem relação com o processo ou importarem repetição de outra já respondida”. 
281  Nesse ponto, são relevantes as ressalvas de Taruffo (2012: 67) em relação aos critérios 
dialéticos do sistema acusatório, afirmando que “existen buenas razones para considerar 
que el proceso acusatorio puro es anti-epistémico, es decir, que no está estructurado de 
forma tal como para permitir la averiguación, la búsqueda o el encontró de la verdad”. Para 
chegar até esta afirmativa, Taruffo (2012: 66) contesta o valor epistêmico do sistema de 
exame cruzado de inquirição de testemunhas, destacando que “La examinación cruzada 
para lo que sirve es para deformar, esconder, destruir el testimonio contrario y, como se 
dijo, máxime si se sabe que dijo la verdad, particularmente porque estamos en un proceso 
de contraposición entre dos abogados, por lo que, francamente, ninguno está detrás de la 
búsqueda de la verdad”.
282  O dispositivo legal prevê como exceções à proibição de uso as denominadas “provas 
cautelares, não repetíveis e antecipadas”, que são produzidas ainda em fase de investigação 
preliminar. Considera-se prova cautelar aquela cuja eficácia provoca urgência na produção, 
sendo o contraditório postergado à fase judicial (por exemplo, perícias e interceptações 
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condenação penal, pois, por evidente, a ausência de provas produzidas na 
dialética processual leva necessariamente à absolvição do acusado, situação 
em que não se cogita a necessidade de utilizar os elementos de investigação 
na convicção judicial283.

A limitação legal se explica em razão do sistema de investigação preliminar 
brasileiro ser materializado em um procedimento de natureza administrativa, 
cujos atos investigativos são desprovidos de contraditório, sendo ainda con-
duzido por uma autoridade policial284 e sem a mediação do Estado-juiz285. Por 
estas circunstâncias, o dispositivo legal proíbe que o juiz forme a sua convic-
ção exclusivamente com base nas informações colhidas na fase investigatória, 
o que significaria dispensar de forma arbitrária o resultado do procedimento 
judicial acusatório para condenar o acusado com base em um procedimento 
administrativo de natureza inquisitiva.

 Nesse ponto, é importante observar que o texto legal não cria uma regra de 
exclusão dos elementos de informação colhidos na investigação criminal, pois 
não se trata de um filtro de admissibilidade, como ocorre com as provas ilícitas 
ou irrelevantes. Aliás, diferentes destas últimas, os elementos de informação 
não são excluídos do processo, já que no sistema processual penal brasileiro o 
procedimento de investigação preliminar (inquérito policial, em regra) acompa-
nha a peça acusatória inicial (denúncia)286.

telefônicas); prova irrepetível aquela que por fatores imprevisíveis não se pode mais 
acessar a sua fonte para repeti-la sobre o crivo do contraditório (por exemplo, o depoimento 
testemunhal de pessoa posteriormente falecida); e prova antecipada aquela sobre a qual 
existe risco previsível de perecimento ou dificuldade posterior de produção (por exemplo, 
testemunha enferma), e que tem contraditório antecipado (imediato). Para uma análise mais 
detalhada, ver Badaró (2015: 420-423). 
283  “Como regra geral, pode-se afirmar que o valor dos elementos coligidos no curso no 
inquérito policial somente serve para fundamentar medidas de natureza endoprocedimental 
(cautelares etc) e, no momento da admissão da acusação, para justificar o processo ou o 
não processo (arquivamento)” (Lopes Jr., 2012: 325).
284  Código de Processo Penal: “Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades 
policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das 
infrações penais e da sua autoria”. 
285  Embora o juiz não tenha nenhuma responsabilidade no impulso oficial da atividade 
investigatória, Hassan Choukr (2017: 91) observa que a “visão garantidora coloca o 
magistrado na posição fundamental de salvaguarda dos direitos do investigado ainda na 
fase preparatória (onde justamente as garantias constitucionais não aparecem com nitidez), 
dando-se tal proteção através da jurisdicionalização dos incidentes investigativos que 
necessitem a legítima violação de direitos constitucionalmente estabelecidos para apuração 
dos fatos”; anotando como exemplos da atuação judicial “a necessária ordem judicial para 
as buscas domiciliares nos crimes não permanentes, além daquelas medidas cautelares de 
ordem patrimonial e nas hipóteses de interceptação telefônica”.
286  Sobre a “contaminação consciente ou inconsciente do julgador” com a atual sistemática 
processual brasileira e “a necessidade da exclusão física das peças do inquérito policial”, ver 
Lopes Jr. (2012: 330-334).
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Além disso, também é relevante notar que, textualmente, o artigo 155 da lei 
processual proíbe o uso exclusivo dos elementos da investigação preliminar na 
valoração judicial final, o que faz prevalecer o entendimento jurisprudencial de 
que a redação legal não inviabiliza a sua utilização quando em conjunto com as 
provas produzidas na fase contraditória. Este é o posicionamento consolidado 
da corte constitucional brasileira – o Supremo Tribunal Federal287 – e que é ob-
jeto de forte crítica doutrinária288. Badaró (2015: 418) analisa e trata a questão 
da seguinte maneira: 

A restrição prevista no tantas vezes lembrado art. 155 do CPP, 
apenas impossibilita o juiz formar o seu convencimento exclusiva-
mente com base nos elementos de informação colhidos no inquérito 
policial. Não se trata, pois, de regra de exclusão absoluta, mas de 
limite legal à valoração, como uma espécie de prova legal negativa. 
O legislador estabelece a insuficiência probatória do inquérito para, 
isoladamente, fundamentar uma condenação penal.

Dentro desse painel que delimita o âmbito da atividade cognitiva do juiz, no 
sistema jurídico brasileiro o exercício da livre valoração da prova é condicionado 
à exteriorização do raciocínio judicial, o que se resulta da harmonia do artigo 155 
do Código de Processo Penal com o projeto constitucional, que prevê a obrigato-
riedade da motivação das decisões judiciais como garantia processual expressa 
assegurada no artigo 93, IX289 da Constituição. A dimensão constitucional da exi-
gência de fundamentação das decisões revela uma função política de controle do 
poder própria de um regime democrático290, pois, como assevera Andrés Ibáñez 

287  “[...] os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz 
para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo 
crivo do contraditório em juízo” (Recurso Extraordinário nº 425.734-AgR, Supremo Tribunal 
Federal, publicado em 28.10.2005).
288  Por todos, Lopes Jr. (2012: 331) afirma: “O grande erro da reforma pontual (Lei n. 
11.690/2008) foi ter inserido a palavra ‘exclusivamente’. Perdeu-se uma grande oportunidade 
de acabar com as condenações disfarçadas, ou seja, as sentenças baseadas no inquérito 
policial, instrumento inquisitório e que não pode ser utilizado na sentença. Quando o art. 155 
afirma que o juiz não pode fundamentar sua decisão ‘exclusivamente’ com base no inquérito 
policial, está mantendo aberta a possibilidade (absurda) de os juízes seguirem utilizando o 
inquérito policial, desde que, também invoquem algum elemento probatório do processo”.
289  “Art. 93. […] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, 
em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em 
casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique 
o interesse público à informação;”
290  Sobre a “dimensión político-jurídica garantista” da motivação, Gascón Abellán (2010: 
171) ressalta que não há dúvidas sobre “la importancia de la motivación se ve reforzada 
en un Estado que se quiera democrático, pues la democracia se basa en la participación 
del pueblo en la adopción de decisiones colectivas, y es un error pensar que la decisión 
judicial tiene únicamente una dimensión privada, que interesa sólo a las partes directamente 
afectadas por ella: la sentencia es también un acto público, colectivo, por cuanto representa 
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(2007: 47), “es en la reconstrucción o en la elaboración de los hechos donde el 
juez es más soberano, más difícilmente controlable, y donde, por ende, puede 
ser – como ha sido y en no pocas ocasiones sigue siendo – más arbitrario.” 

A motivação da decisão sobre os fatos cumpre um papel importante na livre 
valoração, pois, não existindo um padrão legal pré-fixado de valoração das pro-
vas, é a exposição fundamentada do raciocínio do julgador que permite controlar 
a racionalidade das inferências realizadas por ele a partir do conjunto probatório. 
Como já destacado inicialmente, o modelo da livre valoração se materializa em 
um “trivial princípio negativo” (Ferrajoli, 2014: 133), impedindo que a fixação ju-
dicial do fato seja resultado de uma inadequada lógica matemática expressa a 
partir de um sistema de prova legal. A racionalidade empírica que caracteriza a 
atividade cognitiva judicial requer um método indutivo para se chegar a verdades 
prováveis, o que é compatível com a liberdade conferida à atividade probatória 
pela livre valoração da prova.

Contudo, desde os primeiros momentos da cultura jurídica pós-iluminista, 
considerados por Ferrajoli (2010: 142) como “uma das páginas politicamente 
mais amargas e intelectualmente mais deprimentes da história das instituições 
penais”, a livre valoração, de um princípio metodológico negativo (que nega a 
adoção de critérios legais na valoração probatória), passou a ser formulada como 
um princípio metodológico positivo, no sentido de estabelecer um critério de va-
loração baseada na íntima convicção do juiz. De acordo com Gascón Abellán 
(2010: 142), a partir da práxis processual pós-iluminista, a livre convicção “se 
interpreta entonces como una convicción ‘íntima’, y por tanto intransferible e inco-
municable, sobre los hechos que se enjuician; una especie de momento ‘místico’, 
‘extático’ del juzgador, insusceptible de ser captado por los demás y, en conse-
cuencia, incontrolable.”.

Nesse cenário, o exercício jurisdicional do Estado nas mãos de um juiz profis-
sional acaba por estimular o depósito de grande confiança em seu pessoal racio-
cínio probatório. Esta circunstância fomenta a transformação da livre valoração 
em íntima convicção, fazendo da atuação discricionária e subjetiva do julgador 
um flerte à arbitrariedade. Assim, nos sistemas de tradição romano-germânica, 
como destaca Vázquez (2013: 14), parece “que bajo ell llamado sistema de la 
libre valoración de la prueba todo lo que importa es si, habiendo oído todos los 
elementos de juicio admitidos y practicados, la mera creencia de los juzgadores 
de los hechos es firme y sólida.”.

 Nieva Fenoll (2010: 70) observa que a “intime conviction que se introdujo en 
los arts. 312 y 342 del Code d’instruction Criminelle francés de 1808 pasa por ser 
la primera referencia moderna a la libre apreciación de la prueba, y de la habrían 
surgido todas las demás manifestaciones de este principio en las legislaciones 
europeas”. Como já tratado no Capítulo 2, o Código de Processo Penal brasi-

el ejercicio de un poder que es público y que por lo tanto ha de ser no sólo interna sino 
también externamente controlado”.
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leiro (1941) é inspirado no Codice Rocco da Itália de 1930, que, por sua vez, é 
influenciado pela legislação napoleônica de 1808, circunstâncias que justificam, 
em parte, não só a herança duradoura de estruturas formais inquisitivas e auto-
ritárias na lei processual, mas também de certas práticas jurídicas que persistem 
na cultura judicial; como é o caso da confiança e da autoridade conferidas à 
íntima convicção do julgador.

Nesse contexto, para ilustrar o majoritário entendimento jurisprudencial brasi-
leiro pela legitimidade do uso da convicção pessoal do juiz na fixação judicial dos 
fatos, vale anotar que o Supremo Tribunal Federal já manifestou que “vigora em 
nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, segun-
do o qual o magistrado julga a causa de acordo com a sua convicção a respeito 
das provas produzidas legalmente no processo, em decisão devidamente funda-
mentada” (Recurso em Habeas Corpus nº 121093, publicado em 06-06-2014).

Da mesma maneira, em manifestação judicial ainda mais contundente em 
tornar a livre valoração um sinônimo de íntima convicção, o ministro Humberto 
Gomes de Barros, em voto proferido em julgamento pelo Superior Tribunal de 
Justiça291, desafiando os parâmetros mínimos de um raciocínio judicial pautado 
na racionalidade epistêmica, já se manifestou nos seguintes termos:

[...] Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for minis-
tro do Superior Tribunal de Justiça, assumo a autoridade da minha ju-
risdição. O pensamento daqueles que não são ministros deste Tribunal 
importa como orientação. A eles, porém, não me submeto. Interessa co-
nhecer a doutrina de Barbosa Moreira ou Athos Carneiro. Decido, porém, 
conforme minha consciência. Precisamos estabelecer nossa autonomia 
intelectual, para que este Tribunal seja respeitado. É preciso consolidar 
o entendimento de que os Srs. ministros Francisco Peçanha Martins e 
Humberto Gomes de Barros decidem assim, porque pensam assim. E o STJ 
decide assim, porque a maioria de seus integrantes pensa como esses 
ministros. Esse é o pensamento do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina 
que se amolde a ele. É fundamental expressarmos o que somos. Ninguém 
nos dá lições. Não somos aprendizes de ninguém. Quando viemos para este 
Tribunal, corajosamente assumimos a declaração de que temos notá-
vel saber jurídico - uma imposição da Constituição Federal. Pode não 
ser verdade. Em relação a mim, certamente, não é, mas, para efeitos 
constitucionais, minha investidura obriga-me a pensar que assim seja. 
(Agravo Regimental em Embargos de Divergência em Recurso Espe-
cial nº 279.889-AL, julgado em 14/08/2002) 

Por certo, ter como suficiente a crença pessoal do juiz na valoração pro-
batória é permitir que a livre valoração se transforme em um “tosco princípio 

291  O Superior Tribunal de Justiça é um órgão julgador do Poder Judiciário que foi 
instituído pela Constituição de 1988, que, em suma, possui a competência de uniformizar 
a interpretação da lei federal em todo o território brasileiro, de acordo com o artigo 105 da 
Carta Magna.
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potestativo, idôneo para legitimar o arbítrio dos juízes” (Ferrajoli, 2014: 134). 
Tal concepção, ao dar autoridade às impressões pessoais do julgador, diminui 
(quando não afasta totalmente) a importância da explicação racional das infe-
rências probatórias que deram apoio à fixação judicial dos fatos, e, consequen-
temente, fomenta um sistema que normaliza o decisionismo judicial.

A racionalidade empírica da atividade jurisdicional pautada em um modelo 
processual cognitivista292 torna necessário que o enunciado fático seja verifica-
do e concretamente justificado. Com efeito, é oportuna a observação de Haack 
(2013: 71), segundo a qual “el grado de creencia del juzgador de los hechos es 
una cuestión distinta y claramente secundaria; mientras el peso de las pruebas 
es lo principal”. Nesse mesmo sentido, Vázquez (2015: 64) ressalta que 

En algunos casos los estados mentales del juez sobre los hechos 
serán irrelevantes cuando se trata del conjunto de elementos de prue-
ba, dada la presencia de reglas que configuran la decisión, como las 
presunciones, o incluso de hechos aceptados o reconocidos por las 
partes. Por ello, creo que es la aceptación del juez y no las creencias 
las que dan cuenta de la actitud proposicional respecto de las afirma-
ciones que en un proceso judicial se declaran finalmente probadas.

O critério de valoração positiva da íntima convicção foi originalmente forma-
tado para o sistema de jurados, no qual “la intime conviction significa la libertad 
total del que juzga a la hora de apreciar la prueba, sin motivación, pero dentro 
de «la sinceridad de su conciencia», e assim foi definido com o objetivo de 
“excluir por completo que los jurados pudieran caer en cualquier tentación de 
aplicar reglas legales de valoración de la prueba de la manera que había venido 
haciendo” (Nieva Fenoll, 2010: 74-75).

No Brasil, o sistema de júri é adotado para julgar exclusivamente os crimes 
dolosos contra a vida293, e, como exceção à obrigatoriedade de motivar das 
decisões judiciais, o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição294 assegura o sigilo da 
decisão tomada pelos jurados; que, considerando o resultado por maioria, será 
externada individualmente na forma de respostas positiva (“sim”) ou negativa 
(“não”) sobre os enunciados fáticos discutidos pelas partes295.

292  Ver Ferrajoli (2014: 41).
293  Os crimes dolosos contra a vida estão elencados no capítulo I do título I da parte 
especial do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), abrangendo: homicídio; induzimento, 
instigação ou auxílio em suicídio; infanticídio; e, aborto. Em relação a eles, a competência 
ratione materiae do Tribunal do Júri inclui as formas delitivas tentadas e consumadas (art. 
78, § 1º, CPP), além de ser estendida para crimes que tutelam outros bens jurídicos (que não 
a vida) em caso de conexão ou continência (art. 78, I, do CPP). 
294  “Art. 5º […] XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der 
a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos 
veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;”
295  “Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o 
acusado deve ser absolvido. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições 
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Dentro destes parâmetros, o procedimento especial do Tribunal do Júri ado-
ta a livre valoração com natureza principiológica positiva, pois viabiliza a fórmu-
la da íntima convicção nos termos do artigo 472 do Código de Processo Penal, 
que autoriza os jurados a julgarem de acordo com a sua consciência296. Assim, 
os jurados não estão vinculados à máxima quid non est in actis non est in mun-
do, e, por evidente, não possuem o compromisso de exercerem a sua atividade 
cognitiva de acordo com provas lícitas e relevantes produzidas sob o crivo do 
contraditório judicial297.

Com efeito, diante do sigilo das votações, “não sendo obrigados a motivar 
suas decisões os jurados não são nem mesmo induzidos a formular valorações 
e inferências racionalmente controladas com o escopo de estabelecer a verda-
de dos fatos” (Taruffo, 2012: 216). Nesse contexto, considerando a ausência 
do controle da racionalidade da decisão e a ausência de qualificação técnica e 
jurídica dos juízes leigos, Lopes Jr. (2013: 1066) assevera: 

Isso significa um retrocesso ao Direito Penal do autor, ao julga-
mento pela “cara”, cor, opção sexual, religião, posição socioeconômi-
ca, aparência física, postura do réu durante o julgamento ou mesmo 
antes do julgamento, enfim, é imensurável o campo sobre o qual pode 
recair o juízo de (des)valor que o jurado faz em relação ao réu. E, tudo 
isso, sem qualquer fundamentação.

Apesar da excepcionalidade do sistema de jurados, em regra geral, a obri-
gatoriedade de motivação na fixação judicial dos fatos é o marco utilizado pelo 
constituinte e legislador brasileiros para garantir o desenvolvimento racional da 

afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com 
suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta 
os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, 
do interrogatório e das alegações das partes.” 
296  “Art. 472. Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se, e, com ele, 
todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: Em nome da lei, concito-vos a 
examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa 
consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, 
responderão: Assim o prometo.”
297  O legislador fez previsão de uma tentativa de controle da decisão dos jurados no 
seguinte dispositivo do Código de Processo Penal: “Art. 593. Caberá apelação no prazo de 
5 (cinco) dias: [...] d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.” 
Contudo, o que era para ser um efetivo controle de racionalidade probatória da decisão 
dos jurados não passou de uma frágil tentativa de resistência a decisões irracionais, pois 
o mesmo dispositivo, em seguida, prevê: “§ 3o Se a apelação se fundar no no III, d, deste 
artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente 
contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não 
se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.” Logo, caso no novo julgamento 
os jurados insistam em um veredito contrário ao conjunto probatório, este permanecerá, não 
sendo admitido novo recurso com o mesmo fundamento pela parte prejudicada.
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atividade valorativa do juiz. É sob este aspecto de dimensão constitucional (art. 
93, IX, da Constituição) que o modelo da livre valoração adotado pelo artigo 
155 da lei processual é internalizado no ordenamento jurídico sob a forma do 
princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional298, através 
do qual o juiz “pode em suma condenar não simplesmente secundum conscien-
tizam, mas ex informata conscientia, justificando o seu convencimento iuxta 
alligata atque probata” (Hassan Choukr, 2017: 445).

A motivação da atividade cognitiva sobre a verdade provável de um enun-
ciado fático tem papel fundamental no sistema da livre valoração, pois permite 
que as inferências probatórias que dão apoio empírico ao convencimento ultra-
passem a esfera íntima do julgador e se tornem disponíveis e compreensíveis 
às partes e ao público299. Por essa razão, o raciocínio judicial deve projetar “una 
racionalidad que no se presume, sino que debe acreditarse” (Andrés Ibáñez, 
2007: 47). Para tanto, apenas atribuir adjetivações à livre valoração (livre con-
vencimento motivado, livre persuasão racional, etc.) não contribui para dotar a 
cognição judicial de instrumentos epistêmicos suficientes para racionalizá-la. 
Sobre isso, Ferrajoli (2014: 134) afirma que

[...] a dissolução moderna do ônus da prova à sombra da fórmula 
vazia da íntima ou libre convicção do juiz depende, contudo, ainda 
mais do que dessa alteração institucional da estrutura do processo, da 
falta de elaboração de uma adequada qualificação da convicção re-
querida como “racional” ou “argumentada”, ou da prova como “certa”, 
“firme’, “estrita”, “provada” ou com outros adjetivos similares, que não 
acrescentam nada aos substantivos.

298  Nas oportunidades em que se ampara na livre valoração, o Supremo Tribunal Federal 
dá ênfase à rejeição do sistema de prova legal e à necessidade de motivação do raciocínio 
judicial (e se limita exclusivamente a estes dois aspectos), não realizando maiores análises. 
Recurso em Habeas Corpus nº 91.161: “[...] vige em nosso sistema o princípio do livre 
convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual compete ao Juiz da 
causa valorar com ampla liberdade os elementos de prova constantes dos autos, desde 
que o faça motivadamente, com o que se permite a aferição dos parâmetros de legalidade 
e de razoabilidade adotados nessa operação intelectual. Não vigora mais entre nós o 
sistema das provas tarifadas, segundo o qual o legislador estabelecia previamente o valor, 
a força probante de cada meio de prova [...]” (Publicado em 25/04/2008). Habeas Corpus nº 
116.153: “Não há hierarquia entre as provas, podendo o magistrado valorá-las segundo o 
seu livre convencimento, de forma motivada, como se tem na espécie vertente. Sistema do 
livre convencimento motivado.” (Publicado em 06/06/2013). 
299  Nesse painel, Gascón Abellán (2010: 175) argumenta que “el principio valorativo de la 
libre convicción no tiene sentido si no se conecta a su vez con la exigencia de motivación, 
de explicitación de las razones que apoyan la verificación de esos enunciados, pues en 
otro caso la libre valoración se convertiría en valoración libre, discrecional, subjetiva y 
arbitraria, con la cual se abandonaría el cognoscitivismo para entrar en el campo del más 
puro decisionismo judicial”. 
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Contudo, a racionalização da atividade probatória não pode cometer o equí-
voco de dar à formula da livre valoração uma função que não lhe pertence. É 
preciso partir da premissa que o princípio do livre convencimento não estabelece 
um critério valorativo de provas, pois, como já destacado, o mesmo materializa 
uma regra negativa que impede a vinculação da cognição probatória a padrões 
abstratos e previamente definidos pela lei. Por isso, segundo Ferrajoli (2014: 
135), o modelo da livre valoração “não encerra, mas abre o problema da identifi-
cação das condições probatórias que justificam a convicção” e que (2014: 133), 
por essa razão, “deve ser integrado com a indicação das condições não legais, 
mas epistemológicas da prova”.

Com efeito, o princípio do livre convencimento justifica a sua adjetivação de 
racional quando complementado por critérios epistêmicos de justificação e vali-
dade de enunciados fáticos, uma vez que “la tarea del juzgador de los hechos 
es paradigmáticamente epistemológica” (Haack, 2013: 75). Por esse motivo, 
destacando a natureza interdisciplinar do raciocínio probatório, Gascón Abellán 
(2010: 144) aponta que “un modelo cognoscitisva lleva implícita la exigencia de 
suministrar reglas o criterios ‘científicos’ de valoración de la prueba, o sea, reglas 
o criterios racionales de determinación de la verdad de los hechos de la causa”.

Nesse sentido, parece evidente que a atual configuração da legislação bra-
sileira reúne as condições normativas necessárias para a afirmação de um pro-
cesso penal cuja valoração das provas seja racionalmente norteada por critérios 
epistemológicos. Como destacado, o artigo 155 do Código de Processo Penal, 
em suma, viabiliza o controle empírico dos enunciados fáticos por todos atores 
processuais a partir da limitação do livre convencimento judicial às provas pro-
duzidas no espaço público do processo. Da mesma forma, a exigência consti-
tucional da motivação da decisão exige do juiz a exposição satisfatória de seu 
exercício cognitivo que relaciona as provas aos enunciados fáticos considerados.

Dessa maneira, a questão elementar que se coloca para o aperfeiçoamento 
da atividade probatória do processo penal brasileiro é a fomentação de uma cul-
tura jurídica geral que reconheça a natureza interdisciplinar do raciocínio proba-
tório. A tradicional apelação à íntima convicção dos sistemas jurídicos de origem 
romano germânica300 e os resquícios de práticas autoritárias inerentes à origem 
sócio-política do código de 1941 devem ser superados, em consagração à racio-
nalidade epistemológica da livre valoração da prova.

Nesse sentido, a racionalidade da valoração probatória não pode depender 
exclusivamente da experiência pessoal do julgador, que é suscetível a intui-
ções e crenças que não precisam de apoio empírico para se manifestarem em 
seu íntimo, e que podem ser negativamente decisivos na fixação judicial do 
fato. A ausência de uma cultura jurídica geral comprometida com o aperfeiçoa-
mento epistemológico da atividade probatória – e, assim, dedicada em buscar 

300  Tratando do processo penal, Ferrer Beltrán (2013a: 35) afirma que “la tradicional apelación 
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um esquema lógico de valoração – acaba por permitir que o julgador valore o 
conjunto probatório a partir de sua experiência particular ou de uma hipotética 
experiência coletiva supostamente instrumentalizada. Logo, como observa Nie-
va Fenoll (2010: 31), “cuando llegamos a la fase en la que el juez necesita mas 
ayuda, se le deja solo diciéndole que utilice su propio raciocinio, las máximas 
de experiencia”301.

Assim, amparada na experiência individual ou coletiva, a máxima de experi-
ência depende de uma escolha potencialmente arbitrária do julgador, marcada 
pelo subjetivismo, o que, por evidente, não contribui para racionalidade episte-
mológica do raciocínio probatório. Por essa razão, diante da irregularidade exis-
tente entre a experiência pessoal de cada julgador, “hay de hacer lo posible por 
estandarizarla y objetivarla, para alejarla en la mayor medida posible de los co-
munes errores de la fiabilidad humana” (Nieva Fenoll, 2010: 95).

Dessa forma, a valoração probatória precisa ser condicionada ao uso de um 
método constituído por critérios gerais e objetivos que estabeleçam limites mí-
nimos de racionalidade à livre valoração do julgador, e que deverá ser utilizado 
tanto na valoração individual das provas quanto na valoração conjuntural. Diante 
disso, a construção de esquemas racionais necessariamente envolve objetos de 
investigação de diferentes âmbitos do conhecimento humano, o que torna funda-
mental o intercâmbio de métodos de raciocínio probatório de diferentes ciências.

7. Considerações Finais: A Racionalidade Epistêmica da Prova 
como Garantia do Devido Processo

As condições finalísticas do processo penal são dimensionadas pelo modelo 
de Estado no qual o procedimento jurisdicional está inserido. É nesse sentido 
que Goldschmidt (1936: 109) aponta que os “principios de la política procesal 
de una nación no son otra cosa que segmentos de su política estatal en gene-

a la íntima convicción o la progresiva incorporación (por vía legislativa o jurisprudencial) 
del ‘más allá de toda duda razonable’ propio de los sistemas anglosajones (McCormick, 
1954, vol. 2: 445-449) a los sistemas continentales no satisface las necesidades en absoluto, 
puesto que deja la decisión en manos de la subjetividad del decisor y no permite ningún 
control intersubjetivo.” 
301  As máximas de experiência podem ser definidas como noções obtidas do senso comum 
ou da cultura média de determinado tempo e lugar que buscam construir generalizações de 
natureza indutiva (Taruffo, 2014: 290). Desde as suas primeiras manifestações na estrutura 
do pensamento, as máximas de experiência são utilizadas dentro de um sistema silogístico, 
no qual a inferência probatória para a fixação do fato se baseia na relação entre premissas 
maior e menor, nas quais as primeiras seriam as máximas de experiência e as segundas a 
hipótese fática considerada. Na dinâmica silogística que envolve as máximas de experiência 
estão presentes questões psicológicas elementares da cognição judicial, relacionados aos 
chamados atalhos de pensamento (heurísticos), o que tornam oportunas as contribuições da 
psicologia cognitiva à racionalização da valoração probatória judicial. Sobre as heurísticas e 
as suas fórmulas, ver Nieva Fenoll (2010: 97-98). 
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ral”; e Cunha Martins (2013: 2-3) ressalta que “o processo é o microcosmo do 
Estado de Direito”, pois deve o mesmo “ser a expressão daquilo que o Estado 
de direito é; assim sendo, deve-lhe correspondência”.

Como demonstrado nos capítulos anteriores, um processo penal dialético 
e de perfil democrático, estruturado a partir das garantias constitucionais do 
direito à prova, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, exi-
ge racionalidade epistêmica na valoração da prova. Logo, a averiguação da 
verdade é elemento integrante do selecionado conjunto de objetivos priori-
tários do devido processo legal. Desse modo, a conformação epistêmica da 
valoração da prova penal, além de afastar o fetiche pela busca de verdades 
absolutas, impede que uma condenação penal seja baseada apenas na po-
testade do Estado. Tal limitação do jus puniendi funciona como fundamental 
filtro axiológico contra a duradoura tradição jurídica autoritária e inquisitorial 
ainda presente no Código de Processo Penal brasileiro

Como afirma Ferrajoli (2014: 41), “uma justiça penal não arbitrária deve 
ser em certa medida ‘com verdade’, que dizer, baseada sobre juízos penais 
predominantemente cognitivos (de fato) e recognitivos (de direito), sujeitos 
como tais a verificação empírica”. Nesse ponto, a conformação epistêmica 
do raciocínio probatório racionaliza o princípio constitucional da motivação 
das decisões judiciais, potencializando a sua função política de controle e 
limitação de poder. Assim, também, o compromisso jurisdicional de fixar os 
fatos com a maior correspondência possível à realidade sustenta a segurança 
jurídica e a crença social nas instituições, pois “la legitimidad pública, tanto 
como la justicia, demandan precisión en los veredictos” (Laudan, 2013: 23).

 Nesses moldes, a qualificação epistêmica do raciocínio probatório se tor-
na um importante instrumento contra o decisionismo e o ativismo judicial. Em 
um Estado democrático de direito as decisões judiciais não podem ser resul-
tantes da íntima e pessoal convicção do julgador, mas sim de um controle 
empírico baseado em métodos racionais, que podem ser compreendidos e 
controlados pelas partes e pelo público em geral. É em atendimento a este 
painel que a aplicação harmônica do artigo 155 do Código de Processo Penal 
brasileiro com o artigo 93, IX, da Constituição garantem a adoção de uma 
atividade probatória fundada no princípio do livre convencimento motivado do 
julgador.

Além disso, a compreensão do valor epistêmico da livre valoração na bus-
ca do conhecimento empírico, cuja complexidade exige um olhar interdisci-
plinar, deve levar ao entendimento de que a atividade cognitiva do julgador 
precisa ser guiada por métodos científicos e critérios racionais criados e aper-
feiçoados por outros sistemas de investigação.
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Desse modo, no contexto garantista do Estado constitucional existe “um 
nexo indissolúvel entre o esquema epistemológico de tipo convencionalista e 
cognitivista e o sistema de garantias penais e processuais” (Ferrajoli, 2014: 
49). Por isso, embora teorias baseadas na justiça processual possam ter um 
papel na identidade democrática do procedimento, sozinhas são insuficientes 
caso se pretenda a conformação epistêmica do processo penal. Como chama 
atenção Taruffo (2012: 45), “la justicia en el proceso es muy útil y una condici-
ón necesaria, pero también hay que decirlo, no es suficiente para determinar 
la justicia de la decisión”.

Na maximização do raciocínio probatório, os pressupostos epistemoló-
gicos que conduzem a busca pelo conhecimento empírico integram o due 
process of law como condição essencial para propiciar decisões que se apro-
ximam satisfatoriamente da verdade, dentro dos limites das garantias pro-
cessuais. Assim, nas pautas prioritárias da cultura jurídica contemporânea, 
compromissadas com a evolução do pensamento jurídico, deve estar a busca 
heurística de uma fórmula que apresente o equilíbrio ideal entre a racionalida-
de epistêmica e a racionalidade democrática do processo penal.
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