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RESUMO: A verdade é um conceito de difícil elaboração, comportando diversas 
percepções, o que se reflete em sua adjetivação: verdade formal, verdade 
material, verdade real, verdade processual, verdade atingível, dentre outras. A 
definição de verdade, no processo penal, depende essencialmente da visão que 
se tenha da finalidade do processo e das provas, bem como acerca da 
configuração do sistema processual. Por isso, divergem as concepções de verdade 
no sistema inquisitivo e adversarial e conforme se atribua à prova função 
cognitiva ou persuasiva. Daí surge também a distinção em verdade formal e 
material, normalmente relacionadas ao processo civil e penal, respectivamente. 
Em suma, conclui-se pela necessidade de fixação da busca da verdade como 
objetivo do processo penal, que encontra, contudo, limitações advindas do 
devido processo penal, com vistas a um processo justo e uma decisão legitimada. 

PALAVRAS-CHAVE: Verdade – Certeza – Processo penal – Verdade formal – Verdade 
material – Verdade possível – Busca da verdade – Limites – Poderes instrutórios – 
Devido processo – Sistema inquisitivo – Sistema adversarial. 

ABSTRACT: The truth is a concept of difficult elaboration, the subject to different 
understanding, thus leading to the use of several adjectives: formal truth, 
material truth, real truth, procedural truth, reachable truth, among others. The 
definition of truth, in criminal procedure, depends basically on the understanding 
of the proceeding’s purpose and the evidence, as well as on the type of the 
procedural system. Therefore, there are different conceptions of truth in the 
inquisitorial and adversarial systems and accordingly to the function assigned to 
the evidence, persuasion or cognition. Hence, we also have the distinction 
between formal truth and material truth, commonly related to the civil 
procedure and the criminal procedure, respectively. In brief, we can conclude 
that the search for the truth is a necessary aim of the criminal procedure and 
despite the limits imposed by the due process; its intention is to reach a fair 
procedure and a legitimate decision. 
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Estudo sobre a verdade no processo penal 

A concepção da verdade e seu enquadramento no processo penal possuem 
diversas variações e estão intimamente ligados ao entendimento que se tenha a 
respeito do próprio processo penal e de seu fim e finalidade, bem como acerca 
da finalidade da prova e dos sistemas probatórios. 

As adjetivações feitas à verdade são reflexo dessa variedade de entendimentos, 
de acordo com as épocas e sistemas vigentes. 

A compreensão que se tenha da verdade e de seu papel no processo penal implica 
e é implicada pelo delineamento da liberdade de prova e da atuação jurisdicional 
no procedimento probatório. 

1. CONCEITOS DE VERDADE E DE CERTEZA 

Os conceitos de verdade e de certeza possuem grande relevância no processo 
penal, vez que, em síntese, o processo busca o conhecimento para levar ao 
convencimento judicial acerca das questões de fato e de direito trazidas para 
decisão. 

A verdade é objeto de muitas especulações desde a antiguidade, consistindo sua 
busca em finalidade essencial da filosofia.1 Até os dias atuais, não se encontra 
consenso em torno de seu conceito. 

Conforme indica Cleunice A. Valentim Bastos Pitombo, algumas das principais 
teorias sobre a verdade são: teoria da correspondência, teoria da coerência, 
teoria pragmática e teoria da semântica.2  

Segundo a teoria da correspondência, encontrada já em Aristóteles e Platão, a 
verdade significa a correspondência de uma proposição com um fato,3 “a 
adequação ou conformidade entre o intelecto e a realidade”.4  

A teoria da coerência, proposta por Leibniz e Espinosa, funda-se em “um 
conjunto de crenças perceptíveis e preexistentes”, sendo que se diz verdadeira 
ou falsa uma proposição conforme seja coerente ou não com um sistema de 
proposições.5  

Por sua vez, a teoria pragmática sustenta a utilidade, a praticidade e a eficácia 
da verdade, que deve se voltar para o futuro.6  

Quanto à teoria da semântica, trata-se de relacionar a verdade à sua 
demonstração, ao uso da linguagem.7  

A verdade distingue-se da certeza, posto que apresenta caráter objetivo, 
enquanto esta é de natureza subjetiva. A certeza significa a crença na percepção 
da conformidade do conhecimento com a realidade;8 corresponde ao estado de 
ânimo seguro da verdade de uma proposição,9 “um estado de espírito 
representado pela ‘segurança subjetiva da verdade de um conhecimento’ ou 
‘pela garantia de que um conhecimento oferece da sua verdade’”.10  



Desse modo, a verdade e a certeza não obrigatoriamente correspondem, já que é 
possível se ter certeza do que é falso, assim como duvidar do que é verdadeiro.11  

No processo penal, a busca da verdade é feita pela reconstrução dos fatos, por 
meio de mecanismos probatórios. Entretanto, o alcance da verdade mostra-se 
como uma situação inatingível ou de difícil realização.12  

Por essa razão, ao longo do tempo, surgiram diversos questionamentos sobre a 
necessidade e a relevância da busca da verdade, bem como sobre ser ela uma 
finalidade do processo e das provas. 

2. A VERDADE, CONFORME OS DIFERENTES SISTEMAS PROCESSUAIS E FUNÇÕES DO PROCESSO 

A preponderância ou o desprezo da verdade, no processo penal, mostraram-se 
ligados às concepções sobre o fim e a finalidade do processo e das provas, bem 
como sobre a configuração do sistema processual. 

Nesse sentido, quanto aos sistemas processuais, ensina Antonio Magalhães Gomes 
Filho que, na denominada Escola Positiva, que influenciou o Código de Processo 
Penal promulgado em 1941, defendia-se o papel de defesa da sociedade atribuído 
ao direito penal e ao processo penal. Assim, sustentava-se a busca da “verdade 
efetiva, material, histórica”, que constituiria o escopo específico do processo e 
que se realizaria por meio do sistema inquisitório.13  

O interesse público ínsito ao processo penal exigiria que se provesse o mais 
eficientemente possível a realidade dos acontecimentos, de sorte que teria o 
julgador liberdade ampla quanto ao objeto e aos meios da investigação, por ele 
desenvolvida.14  

Já no common law, com o sistema adversarial15 e procedimento diante do júri, 
predomina a iniciativa individual, o que leva a restrição do procedimento 
probatório à atividade das partes. A prova tem como objetivo a persuasão e o 
processo tem como fim a solução de conflitos, de modo que a busca da verdade 
não assume papel imprescindível nesse sistema.16  

Assim, “a verdade perseguida é aquela própria das coisas humanas, que sem a 
pretensão de ser absoluta, não exclui uma probabilidade contrária, mas é 
escolhida por razões de caráter ético (probable truth)”.17  

Em vista da impossibilidade de se atingir um conhecimento absolutamente 
verdadeiro, releva-se o modo de realização dos atos procedimentais, buscando a 
correção do procedimento.18  

Da mesma maneira, vê-se distinção na concepção da verdade conforme a 
compreensão da função da prova. Essencialmente, a prova pode apresentar 
função cognitiva ou persuasiva. 

Em certos momentos da História, como na Antiguidade Greco-Romana, verifica-se 
uma concepção retórica da prova, pela qual ela seria um argumento persuasivo, 
visando ao convencimento em torno de um fato relevante para a decisão.19  



Nessa ordem de ideias, considerando que se pode convencer e ter certeza sobre 
afirmações falsas, a prova não guarda relação direta com a verdade, que é 
tratada apenas lateralmente, vista como irrelevante.20  

Ao contrário, em outras épocas, como na Idade Média, aproxima-se a prova do 
raciocínio lógico e do cientificismo, buscando-se a demonstração da verdade.21 
Chega-se, então, ao outro extremo, em que a pesquisa da verdade torna-se 
ilimitada, admitindo todos os meios de investigação, justificando-se, inclusive, a 
tortura. 

A verdade é ainda afetada pela visão dos escopos do processo.22 Tem-se dito que 
o processo visaria à atuação da vontade da lei, à correta aplicação do 
ordenamento jurídico-penal, à pacificação social, à resolução de conflitos, à 
busca da verdade.23  

Verifica-se que, por vezes, ao se admitir como fim do processo a pacificação 
social ou a resolução de conflitos, relega-se a verdade a papel secundário, 
porquanto ela é vista como desnecessária.24 Nesse caso, não importa se a solução 
se baseia no conhecimento verdadeiro, desde que decida e resolva o conflito. 

Assim também, ao se adotar a Justiça Consensual, fundada na composição do 
conflito, deixa-se de considerar a verdade como essencial. 

De outra parte, a busca da verdade já foi admitida como o próprio escopo do 
processo, como relata Cândido Rangel Dinamarco: “Também entre os juristas a 
verdade é uma preocupação constante. Do processo, chegou-se a dizer que é uma 
‘busca proustiana da verdade’ e, de um modo geral, conta com boa aceitação a 
ideia de que ele tenha mesmo a função de promover essa busca e descoberta”.25  

Embora a verdade não possa ser tomada como fim do processo26 ou seu único 
objetivo, não se pode, de maneira alguma, descartar seu valor, até mesmo para a 
legitimação do processo.27  

Como ressalta Antonio Magalhães Gomes Filho, “ainda que a obtenção dessa 
verdade possa ser limitada pelos diversos fatores antes apontados, não se poderia 
conceber uma sentença justa que não estivesse amparada pela preocupação de 
uma verificação correta dos fatos; se não fosse assim, os sistemas processuais não 
se ocupariam em prever os diversos meios de impugnação para reexame de 
decisões errôneas sobre os fatos, inclusive depois do trânsito em julgado”.28  

Nas palavras de Marco Antonio de Barros, “é mister descobrir a verdade para que 
a lei possa ser aplicada corretamente”. Ressalva, porém, este autor que “não se 
pode confundir a descoberta da verdade com o fim do processo”, vez que ela é 
meio e não fim do processo.29  

Segundo Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, a busca da verdade mostra-se 
relevante e constitui o único critério aceitável como premissa para uma decisão 
justa.30  

3. VERDADE FORMAL E VERDADE MATERIAL 



As diversas concepções de sistemas e sobre a verdade levaram à adjetivação da 
verdade, a fim de expressar diferentes padrões de conhecimento. Assim, 
opuseram-se verdade material, real ou objetiva, e verdade formal, judicial, 
processual. 

Jordi Ferrer Beltrán relata que a distinção surgiu, na doutrina alemã, no final do 
século XIX, em face da constatação de que, em virtude dos limites à 
determinação da verdade, seria possível que se considerasse provado um 
enunciado falso. A separação em dois tipos de verdade visaria, então, tentar se 
subtrair ao seguinte dilema: ou se abandonar a definição de prova em termos de 
verdade, a relação conceitual entre as duas noções; ou se sustentar que, no caso 
em que se declara provado um enunciado sobre fatos que resultem falsos, ele, na 
realidade, não está provado.31  

De acordo com o autor, verdade material é aquela sobre a qual se discute fora do 
processo, verdade tout court, que corresponderia à verdade “verdadeira”, 
enquanto correspondência do enunciado com a realidade. Consigna o autor que 
seria a verdade inatingível, pelo menos em muitos casos.32  

Por outro lado, Beltrán define a verdade formal como aquela que se obtém no 
processo como resultado da atividade probatória, que pode ou não coincidir com 
a material, mas que é dotada de autoridade pública.33  

Luigi Ferrajoli, por seu turno, aponta a verdade material como aquela a que 
aspira o modelo substancialista do direito penal, “uma verdade absoluta e 
onicompreensiva em relação às pessoas investigadas, carente de limites e de 
confins legais, alcançável por qualquer meio, para além das rígidas regras 
procedimentais”.34  

Quanto à verdade formal, expõe o jurista: “Em sentido inverso, a verdade 
perseguida pelo modelo formalista como fundamento de uma condenação é, por 
sua vez, uma verdade formal ou processual, alcançada pelo respeito a regras 
precisas, e relativa somente a fatos e circunstâncias perfilados como penalmente 
relevantes. Esta verdade não pretende ser a verdade; não é obtida mediante 
indagações inquisitivas alheias ao objeto pessoal; está condicionada em si mesma 
pelo respeito aos procedimentos e garantias da defesa. É, em suma, uma verdade 
mais controlada quanto ao método de aquisição, porém mais reduzida quanto ao 
conteúdo informativo do que qualquer hipotética ‘verdade substancial’, no 
quádruplo sentido de que se circunscreve às teses acusatórias formuladas de 
acordo com as leis, de que deve estar corroborada por provas recolhidas por meio 
de técnicas normativamente preestabelecidas, de que é sempre uma verdade 
apenas provável e opinativa, e de que na dúvida, ou na falta de acusação, ou de 
provas ritualmente formadas, prevalece a presunção de não culpabilidade, ou 
seja, da falsidade formal ou processual das hipóteses acusatórias”.35  

De forma diversa, distingue-se também a verdade formal e a verdade material 
conforme haja maior ou menor intervenção estatal na colheita de provas e se 
procure de forma mais acentuada a produção de provas ou não. 

Segundo Marco Antonio de Barros, a verdade material corresponde à reprodução 
plena de um fato, que ocorre “por meio da busca das melhores provas em 



matéria penal, não sendo caso de contentar-se com provas fornecidas, senão 
quando são as melhores que se possam ter em concreto, e, por fim, quando a 
lógica das coisas não autoriza crer que devam existir outras ainda melhores”.36  

Ainda de acordo com o autor, a supremacia da verdade material no processo 
penal seria determinada pelo interesse público, “pois é com base nesse interesse 
que se fixa a exigência no sentido de que a condenação só deve ser imposta como 
providência jurisdicional justa e que apresente a solução adequada ao pedido 
formulado pelo autor da ação”.37  

Já na verdade formal, conforme seu entendimento, “permite-se ao juiz ser mais 
condescendente na apuração dos fatos, sem obedecer rigorosa observância à 
exigência de diligenciar ex officio com o objetivo de descobrir a verdade, tal qual 
sucede no caso do princípio da verdade material”. “(...) A reprodução jurídica do 
fato exaure-se nas provas e manifestações trazidas aos autos pelas partes, sendo 
mínima, ou até mesmo inexistente, a iniciativa do juiz na produção de prova com 
o intuito de se descobrir a verdade”.38  

Vê-se, portanto, que se trata de concepção similar à que distingue sistema 
adversarial e inquisitorial, baseada nos poderes instrutórios do juiz. 

Tradicionalmente, costuma-se identificar a verdade formal com o processo civil, 
enquanto se atribui ao processo penal a busca da verdade material.39 Isso porque, 
no processo civil, estar-se-ia diante de interesses disponíveis, prevalecendo o 
objetivo de resolução de conflitos. 

De acordo com Ada Pellegrini Grinover, não há que se continuar sublinhando a 
distinção entre verdade material, para o processo penal, e verdade formal, para 
o processo civil. “A diferença que persiste reside na existência, no processo civil, 
de fatos incontroversos, sobre os quais não se admite prova, enquanto no 
processo penal tradicional, mesmo diante de fatos incontroversos, o juiz deve 
sempre pesquisar com a finalidade de determinar a produção da prova capaz de 
levá-lo ao conhecimento dos fatos”.40  

Com efeito, considerando que a verdade essencial não pode ser alcançada, na 
maioria dos casos, e que se trata de escolha de modelo processual, a distinção 
não tem razão de ser. 

Nota-se que, em diversas ocasiões, a referência à verdade real, como sendo 
aquela que orienta o processo penal, é utilizada de forma a justificar posições da 
acusação, restrições a direitos fundamentais ou maior rigor na persecução penal. 

A respeito, confira-se recente julgado do STF: 

“Habeas corpus – Pretendido trancamento da ação penal – Alegação de 
inexistência de justa causa – Situação de iliquidez quanto aos fatos subjacentes à 
acusação penal – Controvérsia que implica exame aprofundado de fatos e 
confronto analítico de matéria essencialmente probatória – Inviabilidade na via 
sumaríssima do habeas corpus – Pedido indeferido. – A extinção anômala do 
processo penal condenatório, em sede de habeas corpus, embora excepcional, 
revela-se possível, desde que se evidencie – Com base em situações revestidas de 



liquidez – A ausência de justa causa. O reconhecimento da inocorrência de justa 
causa para a persecução penal, embora cabível em sede de habeas corpus, 
reveste-se de caráter excepcional. Para que tal se revele possível, impõe-se que 
inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos 
subjacentes à acusação penal. – Havendo suspeita fundada de crime, e existindo 
elementos idôneos de informação que autorizem a investigação penal do episódio 
delituoso, torna-se legítima a instauração da persecutio criminis, eis que se 
impõe, ao Poder Público, a adoção de providências necessárias ao integral 
esclarecimento da verdade real, notadamente nos casos de delitos perseguíveis 
mediante ação penal pública incondicionada. Precedentes – A liquidez dos fatos 
constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o remédio 
processual do habeas corpus não admite dilação probatória, nem permite o 
exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de 
elementos de prova. Precedentes” (HC 94.592, 2.ª T., rel. Min. Celso de Mello, 
DJe 02.04.2009) (grifos nossos).41  

Assim também, diante de recurso interposto contra decisão que beneficiou a 
acusação, invocou-se a verdade material para suprir lacuna referente à 
substituição de testemunhas, na nova disciplina do processo penal, permitindo a 
prova ao órgão ministerial: 

“Ação penal – Agravo regimental – Substituição de testemunha – Nova redação do 
art. 397 do CPP – Reforma processual penal. silêncio eloquente – Inocorrência – 
Análise teleológica do processo – Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil 
– Possibilidade – Alegação de fraude ao momento processual para o arrolamento 
de testemunha – Improcedência – Agravo regimental desprovido. 1. A recente 
reforma processual penal alterou capítulos inteiros e inúmeros dispositivos do 
Código de Processo Penal. No contexto dessa reforma, a Lei 11.719/2008 deu 
nova redação a inúmeros artigos e revogou diretamente outros. Dentre os 
dispositivos cujo texto foi alterado, encontra-se o art. 397, que previa a 
possibilidade de o juiz deferir a substituição de testemunha que não fosse 
localizada. 2. A ausência de previsão específica do Código de Processo Penal 
acerca do direito à substituição não pode ser interpretada como ‘silêncio 
eloquente’ do legislador. A busca por um provimento jurisdicional final justo e 
legítimo não pode ser fulminado pelo legislador, sob pena de o processo não 
alcançar sua finalidade de pacificação da lide. 3. A prova testemunhal é uma das 
mais relevantes no processo penal. Por esta razão, o juiz pode convocar, de 
ofício, testemunhas que considere importantes para a formação do seu 
convencimento. Daí porque não se pode usurpar o direito da parte de, na 
eventualidade de não ser localizada uma das testemunhas que arrolou para 
comprovar suas alegações, substituí-la por outra que considere apta a colaborar 
com a instrução. 4. É inadmissível a interpretação de que a ‘vontade do 
legislador’, na reforma processual penal, seria no sentido de impedir quaisquer 
substituições de testemunhas no curso da instrução, mesmo quando não 
localizada a que fora originalmente arrolada. Tal interpretação inviabilizaria uma 
prestação jurisdicional efetiva e justa, mais próxima possível da ‘verdade 
material’. 5. Perfeitamente aplicável, à espécie, o art. 408, III, do CPC, tendo 
em vista que a testemunha substituída não foi localizada em razão de mudança 
de endereço. 6. O fato de a testemunha arrolada em substituição ser conhecida 
desde a época do oferecimento da denúncia não impede seu aproveitamento, 
quando houver oportunidade legal para tanto. 7. No caso, não é possível 
vislumbrar fraude processual ou preclusão temporal para o arrolamento da 



testemunha substituta, tendo em vista que a testemunha que não foi encontrada 
existe e prestou depoimento na fase policial. Sua não localização no curso da 
instrução abre a possibilidade legal de sua substituição. 8. Agravo regimental 
desprovido” (STF, Segundo AgRg na APn 470, Pleno, rel. Min. Joaquim Barbosa, 
DJe 29.04.2009). 

Não se descura, porém, do uso da verdade real como fundamento para garantia 
de direito fundamental, como em revisões criminais: 

“Habeas corpus – Processo penal – Revisão criminal – Cabimento – Hipóteses – Inc. 
I do art. 621 do CPP – Sentença contra a evidência dos autos – Fragilidade 
evidente do conjunto probatório – Imutabilidade das decisões judiciais – Primazia 
do direito à presunção de não culpabilidade. 1. A revisão criminal retrata o 
compromisso do nosso direito processual penal com a verdade material das 
decisões judiciais e permite ao Poder Judiciário reparar erros ou insuficiência 
cognitiva de seus julgados. 2. Em matéria penal, a densificação do valor 
constitucional do justo real é o direito à presunção de não culpabilidade (inc. LVII 
do art. 5.º da CF/1988). É dizer: que dispensa qualquer demonstração ou 
elemento de prova é a não culpabilidade (que se presume). O seu oposto (a 
culpabilidade) é que demanda prova, e prova inequívoca de protagonização do 
fato criminoso. 3. O polêmico fraseado ‘contra a evidência dos autos’ (inc. I do 
art. 621 do CPP) é de ser interpretado à luz do conteúdo e alcance do direito 
subjetivo à presunção de não culpabilidade, serviente que é (tal direito) dos 
protovalores constitucionais da liberdade e da justiça real. 4. São contra a 
evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora a prova cabal de 
inocência quanto o que se louva em provas insuficientes ou imprecisas ou 
contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no polo passivo 
da relação processual penal. Tal interpretação homenageia a Constituição, com o 
que se exalta o valor da liberdade e se faz justiça material, ou, pelo menos, não 
se perpetra a injustiça de condenar alguém em cima de provas que tenham na 
esqualidez o seu real traço distintivo. 5. Ordem concedida” (STF, HC 92.435, 1.ª 
T., rel. Min. Carlos Britto, DJe 16.10.2008). 

4. A VERDADE POSSÍVEL, EM UM DEVIDO PROCESSO PENAL. LIMITAÇÕES À BUSCA DA VERDADE 

A verdade é única e não admite cisões, mas comporta apenas conhecimentos 
parciais e subjetivos diversos.42  

Enquanto concordância entre o conhecimento e a realidade, ela é inalcançável, 
posto que o conhecimento sempre será parcial. Ainda que se tenha convicção 
sobre uma determinação situação, nunca será possível saber se ela é, realmente, 
verdadeira, pois podem existir outros ângulos sobre aquela realidade que 
permanecem ocultos. 

Como refere Marco Antonio de Barros, “a essência da verdade ‘em si’ reina acima 
do homem”, por isso “é tida pela metafísica como eterna e imperecível, e jamais 
poderá ser edificada sobre a instabilidade do frágil ser humano. Nessa mesma 
linha, não falta quem afirme ser impossível atingir a verdade suprema, 
transcendental, que está fora do alcance do humano”.43  



Note-se que nem mesmo os participantes da situação de fato que se esteja a 
julgar possuem conhecimento da verdade, eis que suas visões são parciais. 

Sendo assim, não se pode considerar que o processo penal é apto a desvendar a 
verdade. Contudo, esse fato não permite que se realize um julgamento apartado 
do conceito de verdade. Não se trata também de contentar-se com provas 
mínimas ou com elementos manipulados trazidos pelas partes. 

Cuida-se de fixar a busca pela verdade como parâmetro para o desenvolvimento 
do processo, assumindo-se, porém, que o resultado que pode ser alcançado é o 
de uma verdade possível. Uma abordagem atual da verdade deve dizer com o 
estabelecimento de normas para a pesquisa da verdade, que impliquem eficiência 
e legitimação, ao mesmo tempo em que considere a existência de diferentes 
níveis ou graus (standards) de “verdade”, conforme o processo e o momento 
processual. 

Nessa esteira, a doutrina tem referido a verdade possível,44 processual, atingível 
ou aproximativa.45 Nesse sentido, “o juiz só pode buscar a verdade processual, 
que nada mais é do que o estágio mais próximo possível da certeza”.46  

Jorge de Figueiredo Dias, embora utilizando a expressão “verdade material”, 
trata do sentido de verdade acima citado: “Se diz que em processo penal está em 
causa não a ‘verdade formal’, mas a ‘verdade material’, que há de ser tomada 
em seu duplo sentido: no sentido de uma verdade subtraída à influência que, 
através do seu comportamento processual, a acusação e a defesa queiram 
exercer sobre ela; mas também no sentido de uma verdade que, não sendo 
‘absoluta’ ou ‘ontológica’, há de ser antes de tudo, uma verdade judicial, prática 
e, sobretudo, não uma verdade obtida a todo preço, mas processualmente 
válida”.47  

A verdade praticável e aceitável no processo penal moderno sujeita-se a regras, 
que conferem legitimidade ao processo, e a limitações de variadas ordens. Como 
destaca Marco Antonio de Barros, “certo é que a lisura moral e a ética 
efetivamente impõem restrições à busca da verdade e até formam uma espécie 
de barreira intransponível que prejudica a reconstituição fiel e integral dos fatos. 
Esse é o preço a ser pago em benefício da preservação de direitos e garantias 
individuais proeminentes. A questão se resolve em sede de política criminal e de 
acordo com a opção legislativa que emoldura o sistema processual, de sorte que 
se permite vedar a utilização de algum direito justamente para garantir-se a 
preservação de outro que a lei considere mais relevante”.48  

Os limites à busca da verdade possuem variados fundamentos, como destaca 
Antonio Magalhães Gomes Filho: “Esses limites probatórios podem ter 
fundamentos extraprocessuais (políticos), como ocorre em relação à proibição de 
introdução de provas obtidas com violação de direitos fundamentais, ou 
processuais (lógicos, epistemológicos), quando se excluem, por exemplo, as 
provas impertinentes, irrelevantes ou que possam conduzir o julgador a uma 
avaliação errônea”.49  

O limite extraprocessual correspondente à inadmissibilidade das provas ilícitas, 
contido no art. 5.º, LVI, da CF/1988 e ora introduzido ao Código de Processo 



Penal, em seu art. 157, foi consignado pelo STF em julgamento de relatoria do 
Min. Sepúlveda Pertence: 

“I. Habeas corpus: cabimento: prova ilícita. 1. Admissibilidade, em tese, do 
habeas corpus para impugnar a inserção de provas ilícitas em procedimento penal 
e postular o seu desentranhamento: sempre que, da imputação, possa advir 
condenação a pena privativa de liberdade: precedentes do Supremo Tribunal. II. 
Provas ilícitas: sua inadmissibilidade no processo (art. 5.º, LVI, CF/1988): 
considerações gerais. 2. Da explícita proscrição da prova ilícita, sem distinções 
quanto ao crime objeto do processo (art. 5.º, LVI, CF/1988), resulta a 
prevalência da garantia nela estabelecida sobre o interesse na busca, a qualquer 
custo, da verdade real no processo: consequente impertinência de apelar-se ao 
princípio da proporcionalidade – à luz de teorias estrangeiras inadequadas à 
ordem constitucional brasileira – para sobrepor, à vedação constitucional da 
admissão da prova ilícita, considerações sobre a gravidade da infração penal 
objeto da investigação ou da imputação. III. Gravação clandestina de ‘conversa 
informal’ do indiciado com policiais. 3. Ilicitude decorrente – quando não da 
evidência de estar o suspeito, na ocasião, ilegalmente preso ou da falta de prova 
idônea do seu assentimento à gravação ambiental – de constituir, dita ‘conversa 
informal’, modalidade de ‘interrogatório’ sub-reptício, o qual – além de realizar-
se sem as formalidades legais do interrogatório no inquérito policial (art. 6.º, V, 
CPP) –, se faz sem que o indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio. 4. O 
privilégio contra a autoincriminação – nemo tenetur se detegere –, erigido em 
garantia fundamental pela Constituição – além da inconstitucionalidade 
superveniente da parte final do art. 186 do CPP – importou compelir o inquiridor, 
na polícia ou em juízo, ao dever de advertir o interrogado do seu direito ao 
silêncio: a falta da advertência – e da sua documentação formal – faz ilícita a 
prova que, contra si mesmo, forneça o indiciado ou acusado no interrogatório 
formal e, com mais razão, em ‘conversa informal’ gravada, clandestinamente ou 
não. IV. Escuta gravada da comunicação telefônica com terceiro, que conteria 
evidência de quadrilha que integrariam: ilicitude, nas circunstâncias, com relação 
a ambos os interlocutores. 5. A hipótese não configura a gravação da conversa 
telefônica própria por um dos interlocutores – cujo uso como prova o STF, em 
dadas circunstâncias, tem julgado lícito – mas, sim, escuta e gravação por 
terceiro de comunicação telefônica alheia, ainda que com a ciência ou mesmo a 
cooperação de um dos interlocutores: essa última, dada a intervenção de 
terceiro, se compreende no âmbito da garantia constitucional do sigilo das 
comunicações telefônicas e o seu registro só se admitirá como prova, se realizada 
mediante prévia e regular autorização judicial. 6. A prova obtida mediante a 
escuta gravada por terceiro de conversa telefônica alheia é patentemente ilícita 
em relação ao interlocutor insciente da intromissão indevida, não importando o 
conteúdo do diálogo assim captado. 7. A ilicitude da escuta e gravação não 
autorizadas de conversa alheia não aproveita, em princípio, ao interlocutor que, 
ciente, haja aquiescido na operação; aproveita-lhe, no entanto, se, ilegalmente 
preso na ocasião, o seu aparente assentimento na empreitada policial, ainda que 
existente, não seria válido. 8. A extensão ao interlocutor ciente da exclusão 
processual do registro da escuta telefônica clandestina – ainda quando livre o seu 
assentimento nela – em princípio, parece inevitável, se a participação de ambos 
os interlocutores no fato probando for incindível ou mesmo necessária à 
composição do tipo criminal cogitado, qual, na espécie, o de quadrilha. V. Prova 
ilícita e contaminação de provas derivadas (fruits of the poisonous tree). 9. A 
imprecisão do pedido genérico de exclusão de provas derivadas daquelas cuja 



ilicitude se declara e o estágio do procedimento (ainda em curso o inquérito 
policial) levam, no ponto, ao indeferimento do pedido” (HC 80.949, 1.ª T., rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.12.2001) (grifos nossos). 

A busca da verdade deve se pautar pelas regras do devido processo penal, com 
observância dos direitos e garantias individuais, para que o resultado obtido 
esteja conforme a ordem jurídica. 

Nesse sentido, deve-se ter especial atenção à legalidade, de modo que a verdade 
somente seja buscada por meio de procedimentos previstos em lei. Assim 
também ao contraditório, pois, com a atuação das partes, trazendo ao processo 
diferentes pontos de vistas, torna-se mais factível a aproximação da verdade. 

Importa ainda verificar o papel a ser desempenhado pelo juiz, que suscita 
discussão na doutrina. No entendimento de Ada Pellegrini Grinover, para que se 
chegue ao estágio mais próximo possível da certeza, é preciso que o juiz seja 
dotado de iniciativa instrutória, não podendo limitar-se a analisar os elementos 
fornecidos pelas partes.50  

Marcos Alexandre Coelho Zilli também defende a iniciativa instrutória do juiz. 
Ressalta, porém, que este poder de acertamento fático “não será exercido de 
maneira preponderante e sufocadora de qualquer atuação das partes processuais 
(...). Este apuramento fático é, portanto, concretizado por intermédio de 
iniciativas que, longe de exprimirem comportamentos reiterados, indicam 
atuação esporádica.”51  

Destaca o autor a conjugação de atuação: “Afinal, o caminhar processual é 
realizado em conjunto e em cooperação com as partes processuais. Se a estas é 
defeso caminhar sozinhas, tampouco será conveniente a figura de um julgador 
solitário em sua jornada”.52  

Em verdade, o contraditório mostra-se de grande relevância para a busca da 
verdade, mas também não se despreza a necessidade de atuação judicial, pois é 
de se reconhecer que o objetivo das partes no processo não coincide com o do 
Juiz e da Justiça, consistindo na obtenção do resultado positivo à sua posição. 

Assim, mostra-se também pertinente a atuação do juiz na atividade probatória. 
No entanto, como adverte Rogério Schietti Machado Cruz, tal atuação deve 
ocorrer de “modo muito cuidadoso para não ferir a sua imparcialidade, e isso só 
pode ser alcançado quando o uso de seus poderes instrutórios se dá em caráter 
supletivo à atividade probatória das partes”.53  

“O juiz deve atuar permanentemente atento ao cumprimento do princípio do 
contraditório, pois ele constitui um instrumento, ainda hoje o menos imperfeito, 
para a busca da verdade. (...) Nesse sentido, os poderes instrutórios conferidos 
ao juiz não suprimem a contrariedade, mas conjugam-se a ela.”54  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A verdade possui diversas concepções, não permitindo, até o presente, uma 
definição que encontre consenso entre os estudiosos e mesmo entre leigos. 



Numa acepção metafísica, mostra-se superior ao universo humano, sendo, 
portanto, inatingível. 

Apesar da dificuldade em ser conceituada, a verdade mostra-se única, não 
comportando divisões, classificações ou adjetivações. A distinção entre verdade 
material e verdade formal representa, na realidade, visões distintas sobre a 
configuração do processo penal e de seu fim. 

Nesse sentido, fala-se em verdade material enquanto verdade real, que seja 
buscada por todos os meios, não importando quais, e com a atuação 
preponderante do juiz. Em contraposição, a verdade formal seria aquela obtida 
em um processo no qual a atividade probatória estaria incumbida às partes, sem 
intervenção da autoridade judicial para complementar a sua busca. 

Em uma abordagem moderna, contudo, não é cabível tal distinção, sendo de 
maior valia a definição das regras pelas quais a verdade, enquanto parâmetro do 
desenvolvimento procedimental, seja buscada, levando à legitimação do 
resultado obtido. 

Afinal, como leciona Cândido Rangel Dinamarco, com base na doutrina de 
Luhmann, “legítimo é o sistema processual na medida em que conquiste maiores 
graus de aceitação social a partir da observância desses três princípios” – due 
process of law, isonomia e contraditório. “Se a jurisdição é poder e um dos mais 
destacados atos de seu exercício, a sentença, é antes de tudo um ato político, é 
no contexto dos atos políticos que se examina a legitimidade da jurisdição”.55  

Assim, a verdade não deixa de ser objetivo do processo penal, mas sua busca é 
pautada pelas regras do devido processo penal e pelos direitos e garantias 
individuais, assim como pelas limitações à atividade probatória. 

Como assevera Antonio Magalhães Gomes Filho, “um verdadeiro modelo cognitivo 
de justiça penal pressupõe não apenas que a acusação seja confirmada por provas 
(nulla accusatio sine probatione), mas também o reconhecimento de poderes à 
defesa do acusado no procedimento probatório, especialmente o de produzir 
provas contrárias às da acusação (nulla probatio sine defensione). A verdade 
processual, nessa ótica, não é a verdade extorquida inquisitoriamente, mas uma 
verdade obtida através de provas e desmentidos. E tais garantias da verdade 
processual serão ilusórias se não forem asseguradas no procedimento probatório 
as garantias do devido processo legal, a começar pela imparcialidade do 
magistrado que conduz a investigação”.56  

O procedimento probatório há, assim, de levar a uma aproximação da verdade 
que permita atingir um grau de certeza suficiente à absolvição e à condenação. 
Em não se atingindo tal nível com relação à tese acusatória, a solução encontra-
se na absolvição, em vista da regra do in dubio pro reo. 
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