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RESUMO: O presente artigo objetiva desmistificar a validade da verdade real 
enquanto princípio informador do processo penal. Buscando uma oxigenação no 
estudo do procedimento criminal, este ensaio desviará o foco da recorrente 
discussão acerca das relações existentes entre a Constituição e o sistema 
processual penal, posicionando a análise do preceito como produto de uma 
atividade hermenêutica que se encontra sempre situada no contexto de uma 
determinada teoria da compreensão. Tendo sido escolhido como paradigma de 
análise a hermenêutica filosófica gadameriana, serão apresentados os elementos 
que condicionam decisivamente as possibilidades humanas do compreender e 
impedem, conseqüentemente, o alcance da verdade real, do que resulta o 
necessário entendimento de que a relação entre fato e julgado é de uma 
conformidade meramente relativa. 
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ABSTRACT: This article intends to demystify the validity of real truth as an 
informative principle of the legal proceeding and seeks to stray from the 
recurrent discussion on the existing relationship between the Constitution and 
the Legal Procedural System. It places the precept as a product of a hermeneutic 
activity, which is always within the context of a certain theory of understanding. 
Having chosen Gadamer's philosophical hermeneutics, we will present the 
elements, which decisively condition the human understanding possibility and 
therefore avoid the attainment of real truth. The result is the necessary 
understanding that the relationship between a fact and the tried party has a 
purely relative accordance. 
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Se uma justiça penal completamente “com verdade” 
constitui uma utopia, uma justiça penal completamente 

“sem verdade” equivale a um sistema de arbitrariedade. 

(Luigi Ferrajoli, Direito e razão) 



INTRODUÇÃO1 

O presente estudo objetiva desmistificar a validade da verdade real enquanto 
princípio informador do processo penal, demonstrando que seu uso não passa de 
uma ingenuidade epistemológica. 

Procurando inovar em uma discussão que já se alonga no estudo do processo 
criminal, este ensaio recua o foco de análise, deixando de abordar as questões 
atinentes às relações da Constituição com o sistema processual penal, para 
propor uma visão do preceito da verdade real enquanto elemento 
necessariamente situado no âmbito de uma determinada teoria da compreensão.2 
Assim, a arena escolhida não é a da normatividade jurídica, mas da filosofia que 
lhe é subjacente. 

Pretendo trabalhar com a questão da verdade enquanto produto de uma 
atividade hermenêutica que se encontra sempre situada no contexto de uma 
determinada teoria da compreensão, escolho como paradigma de análise a 
hermenêutica filosófica gadameriana.3 A opção por uma abordagem filosófica 
deriva da conclusão de que a dimensão hermenêutica se encontra na base de 
toda experiência de mundo,4 inclusive daquela que se dá no âmbito estrito do 
processo penal. 

O tema da verdade real me parece extremamente atual e relevante, não apenas 
pelo fato de que são comuns as ações judiciais nela embasadas, mas também pela 
imprescindibilidade do raciocinar por concreção no âmbito do procedimento 
criminal.5  Contudo, se a separação absoluta entre elementos normativos e 
realidade traz indesejáveis conseqüências, devem ser impostos certos limites ao 
raciocínio por concreção, fixando balizas ao arbítrio do sujeito cognoscente.6 
Nesse sentido, é descabida a absolutização do preceito da verdade real,7 o que 
ocorre quando este passa a justificar atitudes no âmbito do processo penal que 
não se encontram em consonância com a dimensão constitucional de nosso 
sistema acusatório.8  

A consecução da tarefa aqui proposta implica na superação de dogmas que há 
muito habitam no ideário dos juristas brasileiros, retirando-lhes o conforto do 
senso comum teórico9 e trazendo-os para o campo de uma indeterminação 
produtiva, longe da ingenuidade e dos limites tranqüilizantes da tradição 
metodológica com que até então trabalhamos. Foi na busca de oxigenação da 
operatividade do processo penal que se escolheu a já mencionada hermenêutica 
filosófica, na qual se alcança uma dimensão ontológico-existencial da 
interpretação, transcendendo um superficial viés normativo e metodológico com 
que trabalha a doutrina clássica.10  

Em termos estruturais, na primeira parte do estudo demonstrarei as bases sob as 
quais surge a compreensão,11 apresentando os elementos que estão presentes 
quando compreendemos (independente do que queremos, fazemos ou deveríamos 
fazer)12 e que restam por condicionar decisivamente a compreensão e impedir, 
conseqüentemente, o alcance da verdade real. Com o aporte desta 
fundamentação, na segunda parte irei propor a reflexão sobre questões que julgo 
essenciais acerca da verdade no âmbito do procedimento hermenêutico. 



É nestes termos que inicio o diálogo com o leitor, na tentativa de cumprir com a 
missão que cabe ao pesquisador de dizer a verdade segundo seu saber, ciência e 
convicção. 

1. OS ELEMENTOS CONDICIONANTES DA INTERPRETAÇÃO NO ÂMBITO DA HERMENÊUTICA FILOSÓFICA 

Como a dimensão hermenêutica se encontra na base de toda experiência de 
mundo, fica claro que a própria realidade é o resultado de uma interpretação, 
pois é esta atividade que oferece uma mediação (nunca pronta e acabada) entre 
o homem e o mundo, e mesmo nas ciências naturais a realidade “dada” é 
inseparável da atividade exegética.13 

O acesso do ser humano aos objetos é sempre indireto e mediado pela linguagem, 
pois o sujeito cognoscente chega a algo apenas enquanto algo, ou seja, tem 
acesso ao objeto apenas pela via do significado. O acesso do sujeito ao mundo é 
condicionado por uma série de pressupostos que se encontram no caminho 
fenomenológico em direção à coisa mesma. Assim, passo a me ocupar da 
apresentação dos elementos que restam por condicionar decisivamente a 
compreensão,14 os quais, nessa condição, impedem o acesso direto do sujeito a 
uma verdade objetiva, material e substancial. 

A primeira premissa a ser enfatizada é a de que, se em seu viés clássico o 
problema hermenêutico era entendido por meio da divisão dos fenômenos da 
compreensão (subtilitas intelligendi), interpretação (subtilitas explicandi) e 
aplicação (subtilitas applicandi), no paradigma gadameriano a questão exegética, 
no plano prático, é vista como um processo unitário envolvendo compreensão, 
interpretação e aplicação.15 Desta feita, a aplicação da norma jurídica, no 
âmbito do processo criminal, é essencialmente um ato hermenêutico. 

O segundo ponto de destaque é o de que a hermenêutica é um processo sempre 
criativo, construtivo e produtivo, nunca meramente reprodutivo, receptivo ou 
declaratório.16 No viés gadameriano o objeto não tem um significado 
independente do evento que é compreendê-lo, nem a compreensão é 
independente da vida.17 As normas e os eventos fáticos que são objetos do 
processo criminal não existem como entidades verdadeiramente normativas antes 
do momento da interpretação, que passa a ser um ato de decisão que constitui e 
constrói as respectivas significações. Em síntese: o sujeito cognoscente sempre 
cria enquanto interpreta.18  

O terceiro elemento é a incompletude da atividade hermenêutica, o que se 
encontra associado ao reconhecimento da essencial finitude do sujeito 
cognoscente.19 A interpretação não detém posições absolutas, sendo antes um 
caminho de experiência que se situa em uma das trilhas possíveis para o alcance 
da verdade, pois sempre haverão novos horizontes a serem desvelados, 
inexistindo um esforço esgotável possível de compreensão interpretativa. Como 
refere Gadamer, “seria um mau hermeneuta aquele que imaginasse poder ou 
dever ter a última palavra”.20 No universo dialógico gadameriano não existe uma 
palavra que ponha um ponto final na compreensão, assim como não há uma 
palavra primeira. Uma interpretação definitiva seria uma contradictio in 
terminis, pois o ideal interpretativo é algo que está sempre a caminho, que 
nunca se conclui.21  



O quarto componente teórico a ser enfatizado é o de que Gadamer, embora não 
tenha indicado com clareza os critérios de um proceder crítico, defende uma 
dimensão crítica do compreender em diversos níveis, o que se encontra associado 
à busca incessante pelo descobrimento da verdade. O compreender gadameriano 
não é uma dominação do mundo objetivo, razão pela qual não diz com o estar de 
acordo com o que ou quem se compreende, mas sim com o se abrir para a 
alteridade da coisa, pensar e ponderar o que o outro pensa. A hermenêutica 
filosófica não pressupõe nenhuma neutralidade quanto à coisa ou um anulamento 
do sujeito cognoscente, pois a compreensão sempre vem precedida de uma 
autocrítica, inclusive com relação às verdades que o intérprete entenda possuir.22 
No plano do direito, possível dizer que não há como compreender sem se 
comprometer criticamente com a prática jurídica interpretada, pois como 
adverte Eros Grau, “a neutralidade política do intérprete só existe nos livros. Na 
práxis do direito ela se dissolve, sempre. Lembre-se que todas as decisões 
jurídicas, porque jurídicas, são políticas.”23  

O quinto, e quiçá principal elemento condicionante a ser desvelado neste ensaio, 
é a ausência de separação entre sujeito e objeto, pois a própria pessoa do 
intérprete não se encontra dissociada das conclusões de seu procedimento 
compreensivo. Como bem observa Gadamer, “o ser próprio daquele que conhece 
também entra em jogo no ato de conhecer”,24 até porque não se verifica um 
distanciamento dos pólos (sujeito e objeto) no contexto da historicidade do 
compreender: ambos estão mergulhados numa certa tradição.25 Nenhuma 
atividade do intérprete, operador jurídico ou pesquisador está livre de sua 
condição concreta e situada, razão pela qual sua compreensão também faz parte 
do seu modo de ser-no-mundo. 

O sexto tópico condicionante - que se encontra associado àquele mencionado no 
parágrafo anterior -, é a importância da pré-compreensão (Vorverständnis) do 
intérprete enquanto antecedente necessário ao ato de compreensão, pois o 
sujeito cognoscente sempre se utiliza de determinados preconceitos (conteúdos, 
elaborações e diretrizes subjetivas) para desenvolver novas proposições.26 Para 
Gadamer, o sujeito compreende a partir de uma base de expectativas de sentido 
que extrai da sua relação precedente com o assunto, razão pela qual 
compreender significa ser versado na coisa em questão, e somente 
secundariamente destacar e compreender a opinião do outro como tal.27 O ideal 
iluminista da neutralidade - que prega a superação dos preconceitos por meio do 
uso metodológico e disciplinado da razão (idéia cartesiana do método) -, mostra-
se absolutamente inadequado, pois os preconceitos não devem ser vistos de 
forma negativa, já que em verdade são eles que possibilitam a compreensão, por 
formarem o horizonte que a possibilita. Como salienta Gadamer, “aquele que 
busca compreender algo já traz consigo uma antecipação que o liga com o que 
busca compreender, um consenso de base”.28 Nesse sentido, a questão 
epistemológica fundamental está em separar os preconceitos legítimos dos 
ilegítimos,29 pois não existe compreensão totalmente livre de preconceitos.30  

O sétimo aspecto a destacar é a historicidade do fenômeno hermenêutico que 
abarca sujeito e objeto da interpretação. Os fenômenos nunca se apresentam em 
sua pureza objetiva, como se estivessem fora da história e da cultura, sendo 
sempre matizados, ainda, pelo horizonte daquele que observa, formado pela 
tradição em que o intérprete se acha situado e de onde ele recebe as 
experiências e preconceitos que o influenciam na compreensão do objeto. A 



pertença à tradição é uma das condições para a compreensão nas ciências do 
espírito, não se tratando de uma qualidade restritiva, mas de uma das tantas 
categorias que tornam possível o conhecimento.31 Como refere Gadamer, “a 
história é o que nós fomos antigamente e o que somos agora. É o aspecto 
vinculador de nosso destino”.32 Conforme sustenta Hesse, “o intérprete não pode 
compreender o conteúdo da norma de um ponto situado fora da existência 
histórica, por assim dizer, arquimédico, senão somente da situação histórica 
concreta, na qual ele se encontra”.33 Também por estas questões o sujeito 
cognoscente não tem acesso direto aos objetos via significado, mas apenas via 
significado em um mundo histórico e cultural determinado, sendo sua experiência 
uma experiência sempre historicamente determinada, diversa da realidade 
objetiva que procura compreender. Desta forma se anula o idealismo da 
soberania real do sujeito, pois este está sempre marcado pelo efeito 
pluridirecional da ação histórica e cultural.34 Nesse sentido, as palavras que 
constituem o processo nunca são neutras, devendo sempre serem considerados 
entes habitados por possuírem história.35  

O oitavo ponto de destaque é a importância decisiva da dimensão lingüística do 
fenômeno hermenêutico. O entendimento entre os seres humanos e o próprio 
processo de compreensão são acontecimentos de linguagem,36 pois esta 
determina tanto o objeto hermenêutico quanto a ação hermenêutica. Gadamer 
assume a máxima de Schleiermacher de que “tudo o que se deve propor na 
hermenêutica não é nada mais que linguagem”,37 mas vai além ao afirmar que a 
linguagem não é um dos dotes atribuídos ao homem que está no mundo, mas 
serve de base absoluta para que este homem tenha um/o mundo que nela se 
representa. Não existe nenhum lugar fora da experiência de mundo que se dá na 
linguagem, pois como refere o filósofo alemão, “o ser que pode ser 
compreendido é linguagem”.38 Em verdade, o que existe é uma relação dialética 
entre linguagem e realidade: o mundo é mundo apenas quando vêm à linguagem, 
e a linguagem só tem sua verdadeira existência no fato de que nela se representa 
o mundo. Esta dimensão representativa da chamada virada (viragem) lingüística 
foi que possibilitou um pensar além da dicotomia sujeito-objeto.39 A verdade e a 
realidade detêm inteligibilidade, mas só se determinam plenamente ao vir à 
linguagem. 

No contexto da linguagem, ponto interessante a ser frisado é a dimensão 
narrativa da atividade hermenêutica, pois não há interpretação sem narração.40 O 
intérprete é sempre um narrador, e nessa condição seleciona e refuta elementos 
ínsitos na condição objetiva da qual ele se distingue e procura compreender. 
Mesmo não havendo analogia entre ficção e realidade (embora esta seja sempre 
uma realidade interpretada), saliento que há uma verdadeira articulação entre os 
processos de produção discursiva e compreensiva do direito e da literatura 
(associação narrativa), já que o direito também constitui a realidade a partir de 
suas ficções, de forma semelhante com que labora um autor literário: 
privilegiando, descartando e hipotetizando determinados dados.41  

Por fim, saliento a crítica gadameriana acerca do método. A hermenêutica 
filosófica refuta o pensamento cartesiano de que verdade somente pode ser 
alcançada por meio da utilização de um método objetivo, pois existem 
experiências produtoras de verdade fora do caráter lógico-semântico.42 Para 
Gadamer, o conhecimento hermenêutico se constitui em uma experiência de 
verdade que ultrapassa o campo do controle da metodologia científica, pois a 



certeza proporcionada pelo uso dos métodos científicos não é suficiente para 
garantir a verdade hermenêutica. 

Sendo o processo criminal uma instância instrumentalizada que visa elucidar 
determinados fatos, nele somente pode ser atingida uma verdade que esteja em 
consonância com as regras do procedimento, as quais limitam as possibilidades de 
compreensão.43 Nesse contexto, o processo criminal surge, então, como instância 
limitadora da possibilidade de se alcançar a verdade real, pois o processo só 
admite como condição satisfatória de verdade aquilo que satisfaz a suas regras, 
restringindo o saber ao que é por elas verificável. Dito de outra forma, os 
pressupostos do procedimento criminal impedem que a verdade alcance toda sua 
envergadura, pois desacredita certas abordagens que não satisfazem suas regras. 
Assim, no campo do processo criminal, a possibilidade de alcance da verdade só 
chega até o limite permitido pelo método adotado. Assim, o processo não pode 
ser considerado como sendo uma instância garantidora de verdade, pois como 
todo método deve ter reconhecida sua parcialidade no conjunto da existência 
humana e de sua racionalidade. Se o sujeito cognoscente é sempre comprometido 
com sua subjetividade, deve-se considerar que também o método (seja ele qual 
for) jamais é neutro ou imparcial.44  

Dito isso, passo a refletir sobre o ideário da verdade real no âmbito do processo 
criminal enquanto produto de uma atividade hermenêutica que se encontra 
sempre situada e condicionada pelos elementos que acabo de destacar. 

2. A QUESTÃO DA VERDADE COMO PRODUTO DA ATIVIDADE HERMENÊUTICA 

A hermenêutica filosófica nunca se assumiu como detentora de uma posição 
absoluta, mas sim como um caminho de experiência, que se situa em uma das 
trilhas possíveis para o alcance da verdade. O caminhar por suas paragens 
oportuniza uma viagem sempre inconclusa, pois sempre haverão novos horizontes 
a serem desvelados, não havendo um esforço esgotável possível de compreensão 
interpretativa. 

Partindo dos pressupostos da hermenêutica filosófica e ciente de que a idéia de 
verdade é o objetivo do procedimento hermenêutico,45 presidindo a vida do 
investigador de maneira incondicional e inequívoca,46 proponho a reflexão sobre 
as seguintes questões: (a) existe uma verdade a ser alcançada no âmbito da 
atividade hermenêutica subjacente ao processo judicial? (b) Em existindo, é 
possível ao intérprete alcançá-la? (c) Indo além, existe um critério ou parâmetro 
funcional de aferição da verdade enquanto produto da interpretação? 

Para responder a primeira questão (há uma verdade a ser alcançada com a 
atividade hermenêutica?), mister se faz salientar a diferença entre o que seja a 
realidade fática (objeto de interpretação) e a realidade hermenêutica (resultado 
da interpretação).47  

Em meu sentir, os contingenciamentos que atingem o intérprete e suas 
conclusões hermenêuticas não ilidem a existência de um dado objetivo (realidade 
fática) que está para além de sua compreensão.48 O fato do produto da atividade 
interpretativa (realidade hermenêutica) conseguir (ou não) abarcar 
completamente essa realidade fática não é uma questão que diga respeito à sua 



existência, já que esta dimensão objetiva existe independentemente da sua 
(in)compreensão pelo intérprete. 

A hermenêutica filosófica se ocupa apenas do plano hermenêutico, mas a escolha 
por este foco de análise não conduz à conclusão de que esta teoria da 
compreensão não aceite a existência de uma determinada realidade objetiva,49 
embora seja certo que este paradigma teórico nega veementemente a 
possibilidade de um saber absoluto. Minha interpretação sobre a obra 
gadameriana é a de que o filósofo admite a existência de uma verdade e de um 
“verdadeiro sentido que há numa coisa” (verdade fática) e, inclusive, de “uma 
interpretação correta” (verdade hermenêutica).50 Para mim, a desconfiança 
acerca da existência de uma verdade passa apenas pela condição desta verdade 
em termos hermenêuticos. Quando se fala da inexistência de uma verdade está 
se falando da impossibilidade de se alcançar hermeneuticamente esta verdade, 
mas não se está negando, necessariamente, a existência da mesma. 

Gostaria de analisar a questão delineada também sob o ponto de vista teórico. Na 
discussão que envolve a prevalência entre objetividade e subjetividade na 
interpretação, duas premissas me parecem verdadeiras. Primeiro: existe uma 
realidade objetiva (dados e circunstâncias) que existe independentemente do 
intérprete, o qual depende destas circunstâncias para a construção de sua 
compreensão hermenêutica (força vinculante do objeto interpretado).51 Segundo: 
a atividade hermenêutica somente faz sentido em relação ao intérprete (caráter 
produtivo da interpretação), sendo inegável que a construção da realidade 
depende da subjetividade do agente (inexistência da separação entre sujeito e 
objeto), embora a compreensão jamais seja um comportamento completamente 
subjetivo frente ao objeto.52 Seriam estas conclusões inconciliáveis? Entendo que 
não, pois os entendimentos supramencionados trabalham em diferentes aspectos 
do problema hermenêutico, restando por condicionar e enclausurar o 
desenvolvimento da análise, merecendo que seja dada a possibilidade para a 
realização de uma fusão destes horizontes.53  

A prevalência do aspecto subjetivo do intérprete (experiência pessoal de quem 
está no mundo),54 que constrói hermenêuticamente a realidade a partir de uma 
realidade objetiva, não invalida a existência autônoma desta realidade em sua 
condição existencial apartada do sujeito. Sob esta perspectiva, embora o objeto 
exista independentemente do sujeito, ele não tem sentido (hermenêutico) fora 
da relação com este sujeito.55 Transportando esta lição para o objeto deste 
ensaio, poder-se-ia dizer que embora exista uma verdade real cuja existência 
independe do sujeito, esta não tem sentido senão em relação ao sujeito 
cognoscente. Portanto, o que aqui interessa averiguar é a questão da verdade em 
termos hermenêuticos, pois a verdade objetiva somente se encontra acessível ao 
conhecimento humano por intermédio da interpretação. 

Do ponto de vista hermenêutico, a verdade não é algo dado, mas em constante 
construção pelo intérprete (irrepetível e finito) perante a sua situação no 
mundo.56 A verdade hermenêutica está relacionada exatamente com a abertura 
do intérprete para a realidade que existe para além dele (força vinculante do 
objeto interpretado), ou seja, o verdadeiro sentido diz com aquele possibilitado 
pela coisa mesma, convalidado na relação sujeito-objeto, e nunca esgotado, 
tendo em vista a incompletude do compreender. Citando Aristóteles, salienta 



Gadamer que, embora não haja um enunciado que seja verdadeiro de modo 
absoluto,57 pode-se dizer que “um juízo é verdadeiro quando deixa e propõe uma 
reunião daquilo que está reunido na coisa; um juízo é falso quando deixa e 
propõe uma reunião no discurso daquilo que não está reunido na coisa”, surgindo 
a correição58 quando o significado alcançado, que será transmitido pelo discurso, 
é adequado com relação ao objeto (veritas est adaequatio intellectus ad rem: 
verdade é a adequação do conhecimento com a coisa). O intellectus que se 
expressa no discurso deve se adequar às coisas como elas realmente são.59 No 
plano hermenêutico não é o conteúdo em si que constitui a verdade (fática), mas 
a concordância do resultado da interpretação com ele.60  

Adentrado na segunda questão (é possível ao intérprete alcançar a verdade?), que 
é o ponto nodal do tema em exame, me parece verdadeiro referir que a 
pretensão de alcançar um sentido absolutamente verdadeiro no processo de 
interpretação é absolutamente utópica.61  

Tendo em vista os aspectos destacados na primeira parte deste ensaio, pode-se 
concluir que uma exegese definitiva, que alcançasse com exatidão a realidade 
objetiva interpretada, é um ideal desprovido de fundamento, pois a atividade 
interpretativa é algo que está sempre a caminho, que nunca conclui,62 com o que 
concorda Emilio Betti, para quem “nenhuma interpretação, por mais válida e 
convincente que seja, pode impor-se à humanidade como definitiva”.63 Toda e 
qualquer experiência humana é uma experiência intencional, concreta e situada, 
representativa de um continuum entre aquilo que se quer compreender e a 
história pessoal do sujeito que compreende.64 Como bem refere Gadamer, “para 
una conciencia finita e histórica, la identidad absoluta de la conciencia y del 
objeto es algo fuera de alcance; se halla siempre sumergida en las influencias 
históricas.”65  

Contudo, a conclusão de que a atividade hermenêutica, apesar de almejar 
sempre a melhor interpretação, nunca será definitiva, não está alicerçada apenas 
na dependência dos elementos condicionantes já enfrentados. A este aspecto 
somam-se a inesgotabilidade dos conteúdos de sentido a serem compreendidos 
(inabarcável infinitude das peculiaridades dos fatos concretos)66 e a permanente 
mutação das relações da vida, que colocam o hermeneuta constantemente 
perante novas posições, a partir do que merece destaque o pensamento de Bruno 
Latour: “a cada vez, tanto o contexto quanto a pessoa humana encontram-se 
redefinidos.”67  

O que se alcança como verdade no processo hermenêutico tem sempre sua 
própria temporalidade e historicidade,68 sendo a pretensão de verdade 
hermenêutica construída coletivamente no desenvolvimento do conhecimento 
humano, por intermédio do trabalho de diversos intérpretes.69 Como o 
entendimento é compreendido por meio da perspectiva de determinada situação 
hermenêutica, nunca poderá ser o reflexo exato da realidade objetiva, o que não 
impede o juízo de correção e de eleição entre interpretações. Nesse sentido o 
entendimento de Eros Roberto Grau: 

“(...) é certo que os fatos não são, fora de seu relato (isto é, fora do relato a que 
correspondem), o que são. O que desejo afirmar é a fragilidade do compromisso 
entre o relato e seu objeto, entre o relato e o relatado. 



Esse compromisso é, antes de mais nada, comprometido em razão (1) de jamais 
descrevermos a realidade; o que descrevemos é o nosso modo de ver a realidade. 
Além de não descrevermos a realidade, porém o nosso modo de ver a realidade, 
(2a) essa mesma realidade determina o nosso pensamento e, (2b) ao 
descrevermos a realidade, nossa descrição da realidade será determinada (i) pela 
nossa pré-compreensão dela (= da realidade) e (ii) pelo lugar que ocupamos ao 
descrever a realidade (= nosso lugar no mundo e lugar desde o qual pensamos). 
(...) 

Também no que tange aos fatos não existe, no direito, o verdadeiro. Inútil 
buscarmos a verdade dos fatos, porque os fatos que importarão na e para a 
construção da norma são aqueles recebidos/percebidos pelo intérprete - eles, 
como são percebidos pelo intérprete, é que informarão/conformarão a 
produção/criação da norma”.70 

Ao se perguntar pela verdade o intérprete sempre se encontra preso à sua 
situação hermenêutica (delineada por sua finitude, historicidade e preconceitos), 
o que o impede de conhecer muita coisa do que é verdadeiro.71 A filosofia de 
Gadamer, aceitando o caráter produtivo da finitude e da pré-compreensão, 
corretamente fulmina a possibilidade de uma verdade representacional absoluta, 
pois evidencia a impossibilidade de interpelar o ser em si, mas, tão-somente, o 
ser no mundo.72  

O que verdadeiramente interessa à compreensão no âmbito do processo criminal 
é a sua pretensão de correção em relação à determinada situação hermenêutica, 
a partir da qual se pode avaliar um determinado entendimento como sendo falso 
ou verdadeiro (correto ou incorreto em termos de uma terminologia 
metodológica).73 Sob o prisma dessa situação hermenêutica, pode-se falar em 
uma melhor interpretação, do ponto de vista de que determinada compreensão 
se aproxime mais (ou menos) da realidade objetiva do que outra, o que no plano 
prático passa a interessar à teoria da argumentação, posto inexistir operador 
capaz de julgar esta validade objetiva em termos hermenêuticos. 

A relação da situação hermenêutica do intérprete com o produto de sua 
interpretação é algo determinante. A verdade hermenêutica não é estática, pela 
simples razão de que a realidade fática não o é, sendo mutável pelo transcurso 
do tempo e pela ocorrência dos fatos.74 Em interessante passagem, Gadamer 
refere que “embora deva ser compreendido cada vez diferente, um texto 
continua sendo o mesmo texto que se apresenta cada vez diferente”, sendo que 
“com isso não se relativiza em nada a pretensão de verdade de qualquer 
interpretação”, especialmente devido ao seu caráter lingüístico.75  

Embora a verdade gadameriana somente seja alcançada contextualmente, ela 
não se prende às margens da subjetividade, pois reivindica a universalidade, ou 
seja, uma carga de validade que ultrapassa as marcas da existência finita, por 
intermédio dos prismas da história do efeito e da linguagem.76 

Se não há falar em uma verdade enquanto conceito estanque e objetificado (fora 
da história), é possível falar na existência de uma verdade hermenêutica quando 
o objeto é analisado sob a mesma situação hermenêutica, uma vez que os 
preconceitos ilegítimos do intérprete, que permeiam sua subjetividade, devem 



ser rechaçados por meio de perguntas orientadas pela coisa interpretada,77 o que 
indica a necessidade do sujeito deixar a coisa falar, em razão da força vinculante 
do objeto interpretado.78 Se nessas condições, que extrapolam a subjetividade 
individual, existem divergências interpretativas fundamentais, alguma concepção 
de sentido está incorreta. 

Este é um ponto que tenho como fundamental: o resultado da interpretação pode 
se mostrar incorreto, não se podendo aceitar a correção de uma dupla verdade 
sob a mesma situação hermenêutica, a qual não pode ser entendida como sendo 
um paradigma individual, sob pena de falecer a pretensão de universalidade da 
atividade hermenêutica. O próprio Gadamer afirma expressamente que “a dupla 
possibilidade de compreensão é sempre um conflito”.79 Embora esta premissa 
pareça um tanto quanto óbvia, deve ser ressaltada, especialmente para reforçar 
a idéia de que a produtividade do iter hermenêutico em nada abala a pretensão 
de verdade da interpretação, pois o resultado do processo hermenêutico é uma 
construção da verdade, mas não é a verdade em si. 

O fato de que a relação entre realidade objetiva e realidade hermenêutica é 
extremamente complexa me parece incontroverso, mas o problema se acentua 
quando analisada a estrutura interna da atividade interpretativa, que é a 
dimensão aqui enfocada. Exemplificando as circunstâncias do caso, objetos do 
processo criminal são realidades fáticas que existem independentemente da 
atividade hermenêutica, embora somente sejam apreensíveis ao saber humano 
(do julgador) por intermédio do procedimento hermenêutico. Se a finitude do 
sujeito e o caráter histórico e lingüístico da compreensão já condicionam, de 
antemão, a (im)possibilidade do intérprete alcançar a própria realidade objetiva, 
deve-se ter em conta que a incompletude da atividade hermenêutica alcança 
também as realidades que existem apenas no plano hermenêutico, como é o caso 
do resultado da interpretação e qualificação jurídica dos fatos (processo de 
subsunção). 

A sentença a ser prolatada no processo criminal é construída enquanto produto 
da atividade hermenêutica, ou seja, é uma realidade hermenêutica em si, 
produto de uma atividade interpretativa que pode ser considerada correta ou 
incorreta perante determinada situação hermenêutica. Em sua tentativa 
exegética, o julgador se debruça sobre elementos concretos, mas além da 
apreensão destes dados somente ocorrer por intermédio da atividade 
interpretativa, a conclusão hermenêutica será uma realidade (hermenêutica) que 
também se encontra limitada pelos pressupostos condicionantes da compreensão. 
Assim, não é apenas a realidade objetiva que se encontra subjugada aos 
elementos que condicionam a compreensão. 

Encarando a terceira questão proposta (existe um critério ou parâmetro funcional 
de aferição da verdade/correção do produto da interpretação?), ressalto que, em 
face das condições peculiares de seu conceito de verdade, na hermenêutica 
filosófica gadameriana não se tem um parâmetro absolutamente seguro que 
permita distinguir uma contribuição autêntica de uma mera pretensão de 
verdade, sendo que para a distinção entre o verdadeiro e o falso nas ciências do 
espírito, o sujeito cognoscente dispõe “somente” de seu discurso,80 ou seja, a 
resposta desta questão está situada no plano da teoria da argumentação. Como 
salienta o filósofo alemão, “a reflexão hermenêutica limita-se a abrir 



possibilidades de conhecimento que sem ela não seriam percebidas. Ela não 
oferece um critério de verdade”.81 A verdade hermenêutica não pode ser 
demonstrada objetivamente, senão com a explicitação do acordo temático que 
nos liga ao objeto interpretado.82 A necessidade de abertura do intérprete para a 
alteridade da coisa, deixando que esta lhe fale algo contra suas próprias 
convicções (força vinculante do objeto interpretado), parece ser o grande critério 
gadameriano de aferição da correção do produto da interpretação.83  

Assim, reafirmo que o relevante problema atinente à aferição da 
verdade/correção do produto da interpretação se encontra situado no plano da 
argumentação.84 No aspecto jurídico isso me parece muito claro. Se no plano 
hermenêutico descabe ao sujeito cognoscente recorrer a argumentos de 
autoridade (v.g., a decisão judicial de tribunal superior não é mais 
verdadeira/correta do que aquela proferida pela instância inferior simplesmente 
pela hierarquia), no que se refere à atribuição de eficácia da decisão passa a ser 
enormemente relevante a estrutura administrativa do sistema jurídico e o 
aspecto da autoridade (exemplo: a decisão do tribunal superior necessariamente 
derroga o julgado da instância inferior).85 Em síntese: enquanto a questão da 
verdade possui enorme significância na descoberta e desvelamento do objeto 
interpretado, torna-se secundária no plano da atribuição de eficácia jurídica do 
ato de compreensão, como ocorre no caso específico da decisão judicial. 

Contudo, mesmo nesse plano deve-se buscar critérios de reafirmação da 
existência de correção, com o abandono da tese da interpretação razoável,86 
pela qual dever-se-ia aceitar uma interpretação da norma que, embora não seja a 
mais correta, seja, todavia, razoável, o que vem recebendo sistemática oposição 
e resistência de nossos tribunais superiores.87  

3. CONCLUSÃO 

A verdade real jamais pode ser considerada como sendo o objetivo perseguido 
com a instrução criminal, e muito menos servir de argumento para que o julgador 
avoque para si atividades processuais que cabem aquele que detém a 
legitimidade constitucional para a proposta e manejo da pretensão acusatória.88 
Em face do exposto neste ensaio, é imperioso concluir que a relação entre fato e 
julgado é de uma conformidade meramente relativa. 

O presente artigo pretendeu demonstrar que a desvalia do princípio da verdade 
real enquanto princípio informador do processo penal não se fundamenta apenas 
nos limites das regras do procedimento criminal e da perspectiva constitucional 
de nosso sistema acusatório, sendo também conseqüência dos elementos 
condicionantes das possibilidades humanas do compreender. Assim, no processo 
penal, a verdade real, antes de ser um dogma, não passa de um conto fantástico. 

Como refere Luigi Ferrajoli, afigura-se impossível formular um critério seguro de 
verdade acerca de uma tese jurídica, visto que a verdade certa, objetiva ou 
absoluta representa sempre a expressão de um ideal inalcançável.89 Nesses 
termos, o processo penal surge como veículo utópico à utópica pretensão do 
alcance da verdade real, pois sequer as verdades científicas das ciências naturais, 
alcançadas por meios muito mais amplos e livres do que a regulamentação 
processual, podem ser concebidas como sendo verdades materiais e eternas.90  



Na realidade, o processo criminal não passa de um elemento limitador à 
investigação do real, sendo falaciosa a pretensão de transformá-lo em 
instrumento apto ao alcance de uma verdade absoluta. Não me parece possível 
ignorar a realidade imposta pela obediência aos métodos de acertamento 
regrados em nosso Estado Democrático de Direito. A reconstrução processual-
histórica permite, quando muito, o descortinamento de certos aspectos da 
verdade situados em um ponto possível de ser atingido em um caminhar 
procedimentalizado.91 Como refere Miguel Reale, é incindível a relação entre o 
pensamento e o real, e esta dimensão, “a rigor, só existe sob o prisma 
gnoseológico, enquanto se converte em objeto.”92  

Resta ao processo a conformação e a aceitação de uma verdade processual, 
atinente apenas à certeza acerca dos fatos (a ser alcançada nos limites estritos 
do sistema processual), condição necessária para o alcance do teor de justiça do 
decidido. Sendo certo que o processo criminal não se compadece com a verdade 
meramente formal (aquela construída por sobre presunções), se faz necessária 
tanto a correção terminológica e de conteúdo à superada adjetivação da verdade 
como real, quanto a mitigação das potencialidades práticas e teóricas do 
princípio da verdade real no âmbito do sistema procedimental brasileiro. 
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1. Recebimento: 12.02.2008. Aprovação: 18.06.2009. 

2. Tamanha é a polissemia da conceituação do que seja a verdade, que Santo 
Agostinho se limita a defini-la da seguinte forma: verum est id quod est (a 
verdade é o que é) (Santo Agostinho. Confessionum. Porto: Livraria Apostolado da 
Imprensa, 1955). Em seu aspecto prático, a verdade pode ser entendida como 
sendo a adequação/conformidade entre o intelecto/razão e a realidade/ser, 
sendo certo que caracteriza o absoluto e aquilo que é indiviso, como esclarece o 
seguinte brocardo romano: veritas est indivisa et quod non est plene verum non 
este semiplene verum sed plene falsum (a verdade é indivisa e o que não é 
plenamente verdadeiro não é “semi-plenamente” verdadeiro, mas plenamente 
falso). 

3. Embora existam muitos pontos de contato, indico a teoria metodológica e 
construtivista de Emilio Betti como um ótimo contraponto ao paradigma teórico 
aqui apresentado: Betti, Emilio. Teoria generale della interpretazione. 2. ed. 
Milano: Giuffrè, 1990; Betti, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos. São 
Paulo: Martins Fontes, 2007. 

4. Gadamer, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma 
hermenêutica filosófica. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004, vol. 2, p. 138. 



5. No método concretista o elemento normativo é edificado a partir da conexão 
da normatividade com a realidade, de forma que a determinação do sentido e a 
sua aplicação ao caso concreto constituem um processo unitário, o que ocasiona 
o encontro da tópica com o pensamento sistemático. 

. Premissa adotada por este estudo é a de que a concreção não está separada da 
interpretação, mas em verdade é um fator imprescindível desta, pois interpretar 
implica em concretizar. Como refere Gadamer “o jurista sempre tem em mente a 
lei em si mesma. Mas seu conteúdo normativo deve ser determinado em relação 
ao caso em que deve ser aplicado. (...) a tarefa da interpretação consiste em 
concretizar a lei em cada caso, ou seja, é a tarefa da aplicação” (Gadamer, 
Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005, vol. 1, p. 418, 429, 432 e 439). Precisa 
é a lição de Judith Martins-Costa: “A concreção é um método hermenêutico pelo 
qual as normas de dever ser (...) são compreendidas 'em essencial coordenação 
com o caso concreto, que os complementa e lhes garante força enunciativa', 
assim se possibilitando a sua determinação ou especificação. (...) trata-se de um 
processo multidirecional em que direito e realidade se complementam e 
interpenetram continuamente, fornecendo os elementos necessários à decisão 
final. Em tal sentido, o termo 'concreção' designa a construção, no caso, do 
significado da norma jurídica (legal ou contratual) levando-se em consideração as 
circunstâncias concretas do caso analisado (elementos fáticos) em sua correlação 
com determinados elementos normativos, a saber, os princípios, os postulados 
normativos e as regras jurídicas considerados relevantes para aquele caso. Por 
essa razão, concretizar implica sopesar os referidos elementos fáticos e 
normativos, de modo que ao 'tornar concreto' o intérprete adota uma atitude de 
ordenação e de estabelecimento de relações compondo e entretecendo 
elementos de ordem fática e normativa” (Martins-Costa, Judith. O método da 
concreção e a interpretação dos contratos: primeiras notas de uma leitura 
suscitada pelo Código Civil. In: Delgado, Mário Luiz; Alves, Jones Figueirêdo 
(orgs.). Novo Código Civil: questões controvertidas. São Paulo: Método, 2005, 
vol. 4, p. 137). O entendimento de que a compreensão/interpretação deve 
necessariamente ter em conta as circunstâncias do caso (âmbito material) - 
fixadas anteriormente à construção jurídica (Danz, Erich. La interpretación de los 
negocios jurídicos. 3. ed. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, p. 
183-184 e 192; Betti, op. cit., 2007, p. 182-184) -, em uma análise tópica no 
direito interpretado, com a utilização de critérios de ponderação (âmbito 
procedimental), restou consubstanciado na edição da Súmula Vinculante 1 pelo 
STF, que apesar de dizer com uma demanda de ordem civil, fixa o norte de como 
o Tribunal Supremo entende deva ser conduzida a atividade interpretativa, o que 
em meu sentir se estende a todas as áreas do direito. 

6. O recurso retórico a figura do caso concreto não pode se transformar em um 
apanágio para a ditadura da subjetividade, razão pela qual se deve buscar um 
ponto de equilíbrio entre o abandono da normatividade em favor da dominação 
das relações fáticas e a concepção de uma normatividade despida de qualquer 
elemento de realidade (Hesse, Konrad. A força normativa da constituição. Porto 
Alegre: Safe, 1991, p. 14). Nessa ótica, o método da concreção não afasta - antes 
requer - a referência ao ordenamento e a regras do procedimento criminal, e 
apesar de impor um viés tópico, não se apresenta como substitutivo do método 
da subsunção e da lógica da inferência, peculiar ao raciocínio dedutivo (Ávila, 
Humberto Bergmann. Subsunção e concreção na aplicação do direito. Porto 



Alegre: UFRGS, 1994 apud Martins-Costa, op. cit. 2005, p. 138), pois como 
adverte Judith Martins-Costa, a “concreção deve se situar num quadro de 
inteligibilidade e controle intersubjetivos” (Martins-Costa, Judith. Prefácio. In: 
Cachapuz, Maria Claudia. Intimidade e vida privada no novo Código Civil 
brasileiro. Porto Alegre: Safe, 2006, p. 35). Nesses termos, jamais se poderia 
admitir a supremacia do problema (busca da verdade real) sobre as premissas 
constitucionais do processo penal, no que reside a diferença ontológica do 
paradigma aqui proposto com o método tópico-problemático (Grau, Eros Roberto. 
Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 98). 

7. Saliento ser completamente inadequada e falaciosa a dicotomia verdade real e 
verdade formal suscitada em manuais de teoria geral do processo, que qualificam 
a primeira como norte inarredável do processo penal e a segunda como princípio 
informador do processo civil. 

8. Embora a questão extrapole os limites deste ensaio, como já frisado, não 
poderia deixar de mencionar os absurdos inquisitoriais gerados pela busca de uma 
pretensa verdade real no processo penal. Ocorre que a atitude ativa do julgador 
acarreta um excesso epistêmico (Aury Lopes Jr.) que fere o sistema acusatório, 
permitindo ações que flagrantemente não foram recepcionadas pelo texto 
constitucional promulgado em 1988, do que são exemplos as possibilidades de 
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