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Resumo: O processo penal é o instrumento pelo qual o Estado apura e aplica a lei 
penal diante da prática de um fato penalmente relevante, tendo por finalidades 
garantir a liberdade dos indivíduos e assegurar a sociedade contra os delitos. A 
apuração da veracidade ou falsidade da acusação no processo penal se dá a partir 
da valoração da prova. Entre as orientações sugeridas pelos tribunais brasileiros para 
a operacionalização da prova, uma afirma que o depoimento de agente de polícia 
goza de presunção de veracidade e de presunção de legitimidade. Em que medida 
essa concepção se compatibiliza com o processo penal democrático? O objetivo do 
artigo é discutir a opção pela atribuição de especial valor de prova aos testemunhos 
policiais, considerando-se uma proposta de processo penal preocupado com a obtenção 
da verdade dos fatos na melhor medida possível e com a maximização das garantias 
constitucionais do acusado. Mediante revisão de literatura específica voltada para o 
processo penal e o direito probatório, o texto analisa o processo penal e sua relação 
com a prova testemunhal prestada por policiais, bem como a motivação da decisão 
judicial, tendo por parâmetro o princípio da presunção de inocência.
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Abstract: The criminal procedure is the instrument by which the State investigates and 
applies the criminal law in the face of the practice of a criminally relevant fact and has 
the purpose of ensure the freedom of individuals and the society against crimes. The 
determination of the veracity or falsity of the accusation in the criminal process is based 
on the assessment of the evidence. Among the guidelines suggested by the Brazilian 
Courts for the operationalization of the evidence, one states that the testimony of a 
police officer possesses a presumption of veracity and a presumption of legitimacy. To 
what extent is this conception compatible with the democratic criminal procedure? 
The objective of the article is to discuss the option of assigning special value of proof 
to police testimonies, considering a proposal for a criminal procedure concerned with 
obtaining the truth of the facts, to the best possible extent, and with maximizing the 
accused’s constitutional guarantees. Through a review of specific literature focused on 
criminal proceedings and evidentiary law, the text analyzes the criminal process and 
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its relationship with the testimonial evidence provided by police officers, as well as the 
motivation of the judicial decision, having as parameter the principle of presumption 
of innocence.

Keywords: criminal procedure; oral evidence; presumption; police statements.

1. INTRODUÇÃO

A Exposição de Motivos do Código de Processo Penal de 19411, ao tratar das 
provas, expressa que o projeto da norma abandonou radicalmente o sistema denominado 
certeza legal. Essa modalidade de apreciação dos elementos de convicção, conhecida 
ainda por sistema da prova tarifada, baseia-se na aplicação de regras que definem, 
a priori 2, o valor probatório dos meios de prova, determinando critérios operacionais 
da decisão judicial3. Contudo, um olhar sobre a legislação e a prática judiciária indica 
que continua operando, em diferentes matizes, o mecanismo da prova legal no direito 
processual penal brasileiro.

Dentre os resquícios do modelo em que a formação da convicção do magistrado 
é restringida, figuram o artigo 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal 
(CPP)4, que estabelece a observância obrigatória da lei civil quanto ao estado das 
pessoas, e o artigo 158 do CPP5, que exige a realização de exame de corpo de delito 
diante de delitos não transeuntes. 

De forma similar, os tribunais podem, ainda que por via reflexa, aproximar a 
atividade judicante do modelo da prova legal. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
decidiu que, nos casos de crimes sexuais6 ou praticados no âmbito de violência 
doméstica7, geralmente cometidos às escondidas e sem deixar vestígios, admite-se a 
atribuição de valor probante diferenciado à palavra do ofendido. Além disso, julgou que 
declarações prestadas por servidores públicos se revestem de presunção de veracidade 
e de legitimidade inerente aos atos administrativos8.

1  CAMPOS, Francisco. Exposição de motivos do Código de Processo Penal. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 38, 
n. 88, p. 627–636, out./dez. 1941.
2  “Do ponto de vista metodológico, chama-se a priori a toda ideia ou conhecimento anterior a tal especial experiência 
ou série de experiências.” LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. Trad. Fátima Sá Corrêa et 
al. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 82.
3  TARUFFO, Michele. A prova. Tradução: João Gabriel Couto. São Paulo: Marcial Pons, 2014. p. 131.
4  “Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.” BRASIL. Decreto-
Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Brasília, DF: Presidência da República, 1941.
5  “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo 
supri-lo a confissão do acusado.” BRASIL. Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo 
Penal. Brasília, DF: Presidência da República, 1941.
6   BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (6ª Turma). Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1784535/
AM. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Estupro de vulnerável [...]. Agravante: S. J. G. D. E. S. Agravado: 
Ministério Público do Estado do Amazonas. Relator: Min. Olindo Menezes, 15 de junho de 2021.
7  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (6ª Turma). Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1925598/
TO. Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Violência doméstica [...]. Agravante: J. M. S. Agravado: 
Ministério Público do Estado do Tocantins. Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 26 de outubro de 2021.
8  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 391170/SP. Paciente: A. F. G. Impetrado: Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo. Relator: Min. Nefi Cordeiro, 1 de agosto de 2017. Decisão Monocrática.
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A atribuição de especial valor de prova ao testemunho de agentes de segurança 
também encontra guarida na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios (TJDFT), que entende pela presunção de veracidade e de presunção de 
legitimidade dessas declarações9. No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), 
ademais, o enunciado de Súmula nº 7010 admite condenações baseadas exclusivamente 
na prova oral policial.

Nada obstante a relevância, sob o enfoque da proteção, da concessão de especial 
valor probatório a determinados elementos de prova em casos específicos, essa postura 
pode ensejar a redução na qualidade de investigações, diante da conveniência, em 
tese, de agentes públicos responsáveis por procedimentos de apuração criminal em não 
aprofundar as diligências quando a mera palavra da vítima seja supervalorizada11, ou 
quando se conceda maior relevância aos depoimentos de servidores públicos. Corre-se 
o risco, dessa forma, do rebaixamento do patamar mínimo necessário para se julgar 
uma narrativa verdadeira ou falsa.

O especial valor probatório outorgado aos meios de prova no processo penal 
merece discussão acadêmica por não se compatibilizar, aparentemente, com os fins 
declarados da lei processual penal – que não adotou o sistema da prova tarifada. 
Além disso, pertinente averiguar a eventual colisão entre o postulado da veracidade 
e legitimidade dos depoimentos de agentes públicos no processo penal e o princípio 
constitucional da presunção de inocência.

Do ponto de vista jurídico, a investigação pode contribuir nas discussões acerca 
da racionalidade e da técnica envolvidas na produção e valoração de elementos de 
convencimento tanto em procedimentos de investigação quanto nas ações penais 
propriamente ditas. Ademais, há relevância social no tema diante da legítima expectativa 
da comunidade no adequado funcionamento do sistema de justiça criminal.

Como exposto por Carnelutti12, o encargo do processo penal está em saber se o 
imputado é inocente ou culpado, se aconteceu ou não aconteceu um determinado fato, 
servindo as provas, precisamente, para voltar atrás, ou seja, para fazer ou reconstruir 
a história dos fatos. Afirmando a essencialidade do arcabouço probatório, o mestre 
italiano não deixa de alertar para a indiscutível falibilidade das provas e o risco de se 
errar o caminho de reconstrução histórica, destacando que a prova testemunhal é a 
mais enganosa de todas as provas.

Assim, a prova, meio essencial de argumentação13 e de elucidação das narrativas 
dispostas na ação penal, merece um tratamento rigoroso capaz de assegurar as garantias 
fundamentais, em especial o estado de inocência natural a toda pessoa, que só se 

9  DISTRITO FEDERAL (Brasil). Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O depoimento de agente de 
polícia goza de presunção de veracidade e de presunção de legitimidade? TJDFT, Brasília, DF, 2021.
10  “O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a 
condenação.” Disponível em: http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/sumulas-70. Acesso em: 02 jun. 2022.
11  DUARTE, Luis Roberto Cavalieri. O valor das palavras no processo penal: ponderação das palavras isoladas da vítima 
e do réu em casos de violência doméstica. Revista da Defensoria Pública do Distrito Federal, Brasília, DF, v. 2, n. 
2, p. 85-106, 2020. p. 105.
12  CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. Tradução: Carlos Eduardo Trevelin Millan. 2. tir. São 
Paulo: Pillares, 2009. p. 30-33.
13   ARENHART, Sérgio Cruz. Ainda sobre a verdade no processo. In: RESENDE, Daniel de; KIRCHER, Luís Felipe Schneider; 
QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de (coord.). Altos estudos sobre a prova no processo penal. Salvador: Juspodivm, 
2020. p. 56.

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/sumulas-70
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pode afastar diante da comprovação, segura e suficiente, intermediada pelo devido 
processo legal, da prática de delito descrito em lei. 

O enfoque adotado no trabalho, em vez de levantar óbices à oitiva de policiais no 
processo penal, o que se mostraria inviável e contraproducente – observado que esses 
servidores encontram-se intimamente vinculados às atividades de cessação e investigação 
de delitos, comumente se revelando as primeiras ou as principais testemunhas de um 
fato crime –, direciona-se à higidez do sistema de justiça criminal, ao processo penal 
democrático e à inadmissibilidade de procedimentos falhos e inábeis potencialmente 
capazes de ensejar indesejadas condenações criminais. Imbuído desse espírito, expõem-
se as considerações a seguir.

2. O PROCESSO PENAL, A VERDADE (PROVÁVEL), A PROVA E O 
MODELO LEGAL DE VALORAÇÃO

O processo penal pode ser entendido como o instrumento pelo qual se desenvolve 
o poder-dever de punir do Estado em decorrência da prática de um fato penalmente 
relevante, tendo por finalidades a tutela da liberdade jurídica do indivíduo e a garantia da 
sociedade contra a prática de delitos. Exterioriza-se na persecução penal, que consiste na 
atuação de agentes estatais destinada à verificação da autoria e materialidade de fatos 
crime, a qual é dividida, no Brasil, em duas fases, a pré-processual ou de investigação 
e a de instrução criminal, correspondente à própria ação penal14.

A verdade buscada no processo, além de constituir pressuposto de justiça da 
decisão judicial15, não difere da verdade buscada em outros campos das ciências, 
inclusive da ciência do conhecimento (epistemologia), com a principal diferença de que, 
no campo processual, a sua procura é limitada por regras e valores. Para Taruffo16, não 
se deve perder de vista o problema acerca da possibilidade epistêmica do processo e 
em que medida ele poderia ser interpretado como um método epistemologicamente 
eficaz para a descoberta e determinação da verdade.

No âmbito processual, a descoberta da verdade é intermediada pela prova, concei-
tuada como “todo elemento ou meio destinado ao convencimento do juiz sobre o que se 
procura demonstrar em determinado processo”17. A prova é instrumento de reconstrução 
de uma verdade18 com base na qual são suportadas as alegações das partes19. 

14  TUCCI, Rogério Lauria. Teoria do direito processual penal: jurisdição, ação e processo penal: estudo sistemático. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 157-171.
15  MASCARENHAS, Fabiana Alves; NARDELLI, Marcella Alves Mascarenhas. A busca da verdade e a concretização da 
função Epistêmica do Processo. Revista Interdisciplinar do Direito - Faculdade de Direito de Valença, Valença, v. 
16, n. 2, p. 147-166, 2018. Disponível em: https://revistas.faa.edu.br/FDV/article/view/611. Acesso em: 01 jun. 2022.
16  TARUFFO, Michele. Uma simples verdade: o juiz e a construção dos fatos. Tradução: Vitor de Paula Ramos. São 
Paulo: Marcial Pons, 2016, p. 159.
17  LIMA, Marcellus Polastri. A prova. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 33.
18  “A despeito ser acertada a concepção cognoscitiva da prova, afirmando ser sua função permitir o conhecimento 
de fatos passados, não se desconhece a impossibilidade de se atingir uma coincidência absoluta entre o resultado 
da prova e a verdade histórica. O juiz, que não presenciou os fatos pessoalmente, mas apenas tomou conhecimento 
deles por intermédio das provas, pode apenas dizer-se convencido da veracidade do enunciado fático, se existirem 
elementos probatórios que o confirmem – e isso não é o mesmo que afirmar que o enunciado é necessariamente 
verdadeiro”. KAGUEIAMA, Paula Thieme. Prova testemunhal no processo penal: um estudo sobre falsas memórias 
e mentiras. São Paulo: Almedina, 2021, p. 34.
19  “Até o momento falamos da prova dos fatos como se se tratasse de um conceito preciso e unívoco e o identificamos, 
grosso modo, com a determinação dos fatos relevantes para a decisão judicial. Essa forma de falar, entretanto, não é 
totalmente correta, uma vez que o objeto da prova não são os fatos, mas sim os enunciados sobre os fatos”. ABELLÁN, 
Marina Gascon. Os fatos no direito: bases argumentativas da prova. Tradução: Vitor de Paula Ramos. São Paulo: 
Juspodivm, 2022. p. 131.

https://revistas.faa.edu.br/FDV/article/view/611
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Contudo, por melhor que seja a qualidade, relevância, pertinência e confiabilidade 
das provas produzidas no processo, a obtenção da verdade real não passa de elemento 
retórico. Somente é possível alcançar-se alguma verdade “na medida do possível, dada 
a impossibilidade de se chegar à verdade real com os meios probatórios. Preferimos 
chamá-la de verdade provável”20.

No que refere à valoração no processo penal, Aquino21 aponta dois momentos de 
avaliação dos elementos de convicção ou da prova: o primeiro, quando do recebimento 
de denúncia ou queixa, também chamado fase de prelibação, realizada com base 
nos elementos de informação produzidos na investigação preliminar; e o segundo, 
por ocasião da sentença, quando ocorre a valoração final da coleta da prova, com o 
destaque de que o juiz não poderá basear sua decisão tão somente nos elementos 
arrecadados na fase de investigação preliminar.

O ônus da prova, no processo penal, incumbe ao órgão acusatório, Ministério 
Público ou querelante, resguardadas a possibilidade excepcional de iniciativa probatória 
judicial e a regra de julgamento que determina a aplicação do in dubio pro reo em 
caso de dúvida sobre fato relevante do processo22.

Com base no conjunto de provas produzidas no processo, no procedimento 
ordinário – diferentemente do que ocorre no procedimento do júri, em que a convicção 
dos julgadores é íntima – o magistrado, fundamentadamente, absolve ou condena o 
réu. Tal ato judicial é regulado, em síntese, pelos artigos 381, 386 e 387 do Código 
de Processo Penal, sem prejuízo das regras principiológicas atinentes ao tema.

No Brasil, adota-se o sistema denominado persuasão racional ou livre convencimento 
motivado – com fundamento nos arts. 93, IX, da Constituição Federal23 e 155 do CPP 
–, pelo qual o magistrado pode validamente formar a sua convicção, concluindo pela 
certeza da verdade de determinados fatos, desde que o faça de forma fundamentada, 
expondo os motivos pelos quais concluiu pela condenação ou absolvição24. 

Logo, não há previsão legal de uma técnica ou roteiro a ser seguido pelo 
magistrado no procedimento de valoração probatória. Diante do conjunto probatório 
apresentado pelas partes – o qual eventualmente pode ser complementado pelo 
magistrado por força de lei25, na forma do art. 156 do CPP26 –, o juiz, de forma 

20  LIMA, Marcellus Polastri. A prova. 4 ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 32.
21  AQUINO, José Carlos Gonçalves Xavier de. A prova testemunhal no Processo Penal Brasileiro. 7 ed. Salvador: 
Juspodivm, 2020. p. 39-40.
22  BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003. p. 229-241.
23  “[...] 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”. BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2020].
24  NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 36.
25  Acerca da discussão sobre a incompatibilidade entre o sistema processual penal constitucional brasileiro e a inicia-
tiva probatória do juiz conferir: LOPES JÚNIOR, Aury. Fundamentos do processo penal: introdução crítica. 6. ed. 
São Paulo: Saraiva Educação, 2017.
26  “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I – ordenar, mesmo 
antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a 
necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir 
sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.” BRASIL. Decreto-Lei n. 3.689, de 3 
de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1941.
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fundamentada, expõe as razões de seu convencimento e o raciocínio pelo qual concluiu 
seja pela condenação, pela absolvição, ou mesmo pelo reconhecimento de uma questão 
preliminar ou prejudicial, conforme o caso.

Apesar disso, conforme Gomes Filho27, a liberdade na apreciação das provas 
confere ao magistrado a possibilidade de estabelecer a verdade judicial com base em 
dados e critérios objetivos, de uma forma que a decisão seja controlável, ou seja, havendo 
a possibilidade de verificação da validade do raciocínio judicial por outros sujeitos por 
meio do exame da sua motivação. A motivação, fundamentação ou justificação racional 
são essenciais para a sua legitimidade, devendo suportar a conclusão obtida (a verdade 
da hipótese acolhida na decisão) mediante critérios racionais, epistemologicamente 
aceitos, com a demonstração do porquê a solução adotada deve ser considerada 
verdadeira tendo em vista os elementos probatórios e a cadeia de inferências mínimas 
a serem realizadas, no raciocínio probatório, para se alcançar o resultado a que chegou.

A higidez da persecução penal e a suficiência da prova penal são pressupostos 
para a liceidade da condenação criminal, sob pena de desvirtuamento do sistema 
democrático baseado, dentre outros, nos princípios da legalidade, previsto no art. 5º, 
II, da Constituição Federal28, do juiz natural (art. 5º, LIII), do devido processo legal 
(art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), da inadmissibilidade das 
provas ilícitas (art. 5º, LVI) e da presunção de inocência (art. 5º, LVII). Para fazer-se apto 
para o cumprimento de suas finalidades, dentre elas a de apuração da verdade dos 
fatos por meio da prova, o processo é conformado por regras constitucionais e legais, 
em cujo cerne se encontra a presunção de inocência.

3. SOBRE OS DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE SEGURANÇA E O 
VALOR DE SUAS DECLARAÇÕES

Os depoimentos de agentes de segurança detêm inegável relevância probatória 
no universo processual penal, considerando-se as atividades exercidas por esses 
servidores públicos, que atuam diretamente na proteção da paz pública e na investigação  
de delitos.

Todavia, com base na estrutura e no funcionamento das polícias, em tese seria 
possível imaginar-se diferenças de natureza e qualidade nos depoimentos que os 
servidores integrantes dessas carreiras poderiam trazer para o processo penal. 

Veja-se que os arranjos institucionais dos órgãos de segurança pública do Brasil, 
ao menos no nível estadual (art. 144 da Constituição Federal), separam as funções de 
polícia ostensiva e judiciária, o que contribuiria para a prevalência da polícia militar nas 
ações de cessação de atividade criminosa. É dizer, dadas as suas atribuições funcionais, 
os policiais militares teriam maior atuação em ações envolvendo prisões em flagrante 
do que os policiais civis.

27  GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Provas: Lei 11.690, de 09.06.2008. In: MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis 
(coord.). As reformas no processo penal: as novas leis de 2008 e os projetos de reforma.  São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p. 249.
28  BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência 
da República, [2020].
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Essa circunstância admitiria a inferência de que os policiais militares geralmente 
fossem testemunhas diretas de delitos ocorridos em via pública em uma proporção 
superior do que policiais civis, que, por exercerem boa parte de suas atividades 
investigando crimes e realizando atividades de polícia judiciária, tomariam conhecimento 
de fatos crime muito mais de forma indireta, pelo relato de vítimas, testemunhas, 
informantes ou suspeitos. Por outro lado, os policiais civis seriam testemunhas diretas 
de diligências investigativas, tais como buscas e apreensões, acareações, oitivas, 
reconhecimentos e afins, em número superior do que militares.

O esquema proposto se presta para fundamentar uma primeira crítica epistêmica 
ao entendimento de que os depoimentos de agentes de segurança gozam de presunção 
de veracidade e de legalidade: não se identifica uma diferença qualitativa no postulado, 
de modo que agentes de segurança eventualmente envolvidos em diligências de 
naturezas diversas, os quais podem ter tomado conhecimento dos fatos objeto do 
processo de forma direta ou indireta, tenham seus depoimentos indiscriminadamente 
tomados como detentores de especial valor de prova. 

Não há como se conferir validade epistemológica à atribuição, de forma apriorística 
e sem qualquer critério diferenciador, da qualidade de depoimento presumivelmente 
verossímil e legítimo a testemunhos diretos e indiretos. No contexto que se apresenta, 
um policial ouvido no processo que tenha tomado conhecimento dos fatos sobre os 
quais presta depoimento por ouvir dizer terá para si concedida a mesma prerrogativa de 
especial valor de prova que um policial que tenha sido testemunha direta dos mesmos 
fatos, em detrimento da busca de uma verdade provável minimamente segura.

Lara Fernandes29 concebe a credibilidade como um parâmetro subjetivo referente 
ao interesse, ou não, da pessoa ouvida, a ser avaliada no caso concreto, e a confiabilidade 
como a higidez da versão narrada e sua capacidade de corroborar, ou não, uma hipótese 
declinada nos autos. 

Os principais parâmetros de análise da confiabilidade são a coerência com o 
conjunto de prova dos autos, ramificando-se em um triplo critério de consistência, 
plausibilidade e completude, ou seja, respectivamente, a ausência de contradições 
internas das informações prestadas; a correspondência das declarações com as noções 
da experiência geral; e a presença, na narrativa, de elementos essenciais ao roteiro 
da história, tais como motivos, objetivos, ações e consequências dos personagens 
envolvidos, além da sua compatibilidade, ou ausência de contradições externas com 
o conjunto das provas produzidas no processo.

Uma vez identificadas, em nível suficiente, a credibilidade e a confiabilidade do 
depoimento de qualquer testemunha – em outras palavras, desde que demonstrada, com 
base em informações seguras hauridas do caso, a ausência de circunstâncias subjetivas 
e objetivas desabonadoras de qualquer depoente –, parece epistemologicamente 
justificável utilizar-se essas informações para a tomada de decisão. 

De forma geral, a credibilidade e a confiabilidade do depoente se apresentam 
como pressupostos epistemológicos pertinentes para orientar o início do procedimento 
de valoração probatória. Ainda que não sejam os únicos critérios pelos quais se possa 

29  FERNANDES, Lara Teles. Prova testemunhal no processo penal: uma proposta interdisciplinar de valoração. 
Florianópolis: Emais, 2019. p. 176-187.
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afirmar, com um grau de segurança adequado do ponto de vista racional, a verdade 
do conteúdo do depoimento, a ausência de qualquer desses pressupostos torna 
praticamente imprestável a prova no processo penal.

Nada obstante, o posicionamento segundo o qual o agente de polícia goza de 
presunção de veracidade e de presunção de legitimidade nas suas declarações inverte 
a ordem de análise da credibilidade e da confiabilidade do depoente, que passa a ser 
pressuposta e não decorrente da análise das circunstâncias do caso concreto.

Considerando-se a atribuição de uma função epistêmica ao processo penal, como 
instrumento voltado à apuração, na melhor medida e com a melhor qualidade possível, 
da validade e veracidade das narrativas ou enunciados sobre os fatos elaborados pelas 
partes, cabe questionar o valor do depoimento de agentes de segurança. Teriam os 
policiais envolvidos em atos de investigação interesse na ação penal? Seus testemunhos 
não deveriam ser declarados nas salas de audiência?

Não se deve deixar de considerar que muitas vezes os policiais são as únicas 
testemunhas ouvidas em processos penais. Foi assim que concluíram a Defensoria 
Pública do Rio de Janeiro30 e Marcelo Semer31, notadamente em casos de tráfico de 
drogas. Essa circunstância, quando somada ao entendimento de que os depoimentos 
de policiais gozam de especial valor probatório, acaba por fazer do processo penal mero 
procedimento de homologação da prisão em flagrante, deixando de ser instrumento 
de apuração da verdade provável dos fatos e de proteção das garantias fundamentais 
do acusado.

É possível discordar do entendimento segundo o qual não deveriam, de forma 
apriorística, ser ouvidos agentes de segurança em ações penais. Em contraposição ao 
ponto de vista pelo qual os policiais teriam interesse na ação penal como espelho da 
higidez da sua atuação de ofício32, assevera-se que o processo penal não é locus de 
avaliação do trabalho das testemunhas, mas de apuração do fato crime imputado ao réu. 

Assim, eventuais falhas ou desvios policiais apurados no curso da ação penal, 
além de funcionarem como motivos para o enfraquecimento ou a perda de credibilidade 
e confiabilidade dos respectivos depoimentos viciados, a se converterem em favor 
do réu, segundo a regra constitucional de valoração da prova, poderão ser objeto de 
processos administrativos, civis e penais diversos.

Como regra geral, qualquer pessoa pode ser ouvida em processo penal acerca dos 
fatos que tenha tomado conhecimento, por intermédio de seus sentidos, e que sejam 
pertinentes ao processo penal. Disciplina o art. 202 do Código de Processo Penal33 que 
“toda pessoa poderá ser testemunha”. Desse modo, parece razoável o entendimento de 
que os agentes de segurança em geral sejam ouvidos como testemunhas no processo, 
desde que resguardados critérios epistemológicos mínimos de valoração probatória.

30  RIO DE JANEIRO (Estado). Defensoria Pública. Relatório Final: pesquisa sobre as sentenças judiciais por tráfico de 
drogas na cidade e região metropolitana do Rio de Janeiro. Coordenação: Carolina Dizimidas Haber. Rio de Janeiro: 
DPGERJ, [2018]. Disponível em: https://defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/23d53218e06a49f7b6b814afbd3d9617.
pdf. Acesso em: 04 jun. 2022.
31  SEMER, Marcelo. Sentenciando o tráfico: o papel dos juízes no grande encarceramento. São Paulo: Tirant lo 
Blanch, 2019.
32  MATIDA, Janaina. O valor probatório da palavra do policial. Trincheira Democrática: Boletim Revista do Instituto 
Baiano de Direito Processual Penal (IBADPP), Salvador, ano 3, n. 8, p. 48-52, abr. 2020.
33  BRASIL. Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Brasília, DF: Presidência da 
República, 1941.

https://defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/23d53218e06a49f7b6b814afbd3d9617.pdf
https://defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/23d53218e06a49f7b6b814afbd3d9617.pdf
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Contudo, valorar-se a palavra de policiais de forma especial no processo penal 
enseja dificuldades que vão além de tornar praticamente impossível a defesa de réus 
presos em flagrante em processos de tráfico.

A reverberação do entendimento de tribunais pelo qual as declarações de policiais 
detêm fé pública, presunção de veracidade, presunção de legitimidade e são capazes 
de suportar uma condenação criminal pode funcionar como uma caixa de ressonância 
para todos os agentes envolvidos no sistema da justiça criminal, inclusive promotores, 
procuradores, delegados e demais agentes de segurança, assim como advogados.

É dizer, quando o Poder Judiciário emana a compreensão de que depoimentos de 
agentes públicos gozam de presunção de veracidade e de presunção de legitimidade, 
isso pode contribuir, como recurso retórico, para rebaixar o nível mínimo com o qual 
todo o sistema de justiça parametriza suas atividades, em detrimento do princípio da 
presunção de inocência e da legítima expectativa de que as forças de segurança se 
munem de todos os elementos à disposição para a atividade investigativa, disciplinada 
no art. 6º, III, do CPP34.

Cabe destacar, ademais, a incongruência interna existente no entendimento 
de que os depoimentos de agente de polícia gozam de presunção de veracidade e de 
presunção de legitimidade.

Isso pois a presunção de veracidade e a presunção de legitimidade dos atos 
administrativos têm natureza jurídica de atributo de ato administrativo, ou seja, de 
uma espécie de ato qualificado pelo regime jurídico administrativo35. O depoimento 
judicial, por sua vez, tem natureza jurídica de ato judicial, submetido ao regime 
jurídico estabelecido pela Constituição e pelo Código de Processo Penal, sem qualquer 
repercussão ou efeito do regime jurídico administrativo.

É dizer, o depoimento judicial ostenta natureza de ato judiciário realizado com o 
objetivo de subsidiar o processo, fornecendo elementos para a discussão e comprovação, 
pelas partes, das hipóteses acusatória ou defensiva. Assim, o agente público não 
comparece em juízo para exercer um ato administrativo, nem para falar representando 
o Estado, hipótese em que, como consagrado na doutrina administrativa, faria jus à 
atribuição da presunção da legitimidade ou de veracidade.

Ainda que agentes de segurança em geral possam ser chamados a comparecer 
em juízo para prestar declarações acerca dos eventos que tomaram conhecimento no 
exercício de sua atividade administrativa, o depoimento prestado em juízo é ato judicial, 
de natureza jurídica diversa do ato administrativo, funcionando as declarações do 
policial como meio de prova tão somente, sem o condão de qualquer presunção legal. 

Resultado diferente desse não pode ser racionalmente justificado, inexistindo 
suporte para a compreensão de que a mera palavra policial é suficiente para o 
funcionamento de todo o sistema de justiça criminal.

Importante asseverar que o entendimento pelo qual os depoimentos de agentes 
públicos gozam de presunção de veracidade e de presunção de legitimidade padece de 
uma aparente contradição, consistente no embate entre o princípio da presunção da 

34  “Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: [...] III - colher todas as 
provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias”.  BRASIL. Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de 
outubro de 1941. Código de Processo Penal. Brasília, DF: Presidência da República, 1941.
35  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 278.
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inocência e a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Com 
efeito, não há falar-se em conflito neste caso na medida em que somente o princípio da 
presunção da inocência é aplicável ao processo penal, operando o princípio, postulado 
ou atributo da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos somente 
no regime jurídico-administrativo. 

No processo penal, como esclarecido, o ônus da prova incumbe ao órgão 
acusatório, que não pode se beneficiar de entendimentos epistemologicamente 
injustificados que sustentem a validade apriorística de meios de prova, devendo 
diligenciar de modo a comprovar suas narrativas e postulações sob o pálio do princípio 
da presunção de inocência e da regra de julgamento pela qual toda e qualquer dúvida 
se resolve em favor do acusado.

4. CONCLUSÕES

O texto busca discutir a opção de tribunais pela atribuição de especial valor de 
prova aos testemunhos policiais, considerando-se uma proposta de processo penal 
preocupada com a obtenção da verdade dos fatos na melhor medida possível e com 
a maximização das garantias constitucionais do acusado.

O processo penal democrático envolve a participação da comunidade jurídica na 
perene avaliação e vigia do estado da arte da valoração probatória, com a ininterrupta 
busca pelo desenvolvimento de ferramentas e aprimoramento dos institutos jurídicos 
referentes ao tema.

A prova serve para subsidiar a alegação das partes, de modo a convencer o 
magistrado acerca das hipóteses apresentadas no processo. Entregar-se a uma das 
partes uma superprova, com valor especial independentemente de seu conteúdo, 
da confiabilidade e credibilidade da testemunha, implica grande risco ao estado de 
inocência, violação ao devido processo legal e ao contraditório efetivo, além de afronta 
direta a uma concepção racional da prova e do processo.

A liberdade na valoração das provas deve ter em conta a função exercida pelo 
Poder Judiciário na defesa e garantia dos direitos fundamentais, com reforço da 
fundamentação, considerando-se a falibilidade das provas. A verdade judicial deve ser 
baseada em dados e critérios objetivos e a racionalidade da decisão deve ser construída 
com validade suficiente para orientar, por meio de sua motivação, todo o sistema de 
justiça criminal.

Pensar-se a prova penal desconsiderando-se regras epistemológicas pertinentes 
à valoração da prova irradia-se para todo o sistema de justiça criminal e contribui 
para o rebaixamento dos parâmetros de investigação, cujos atores contentam-se com 
provas débeis e tornam-se complacentes com um conjunto insuficiente de elementos 
de informação e provas para o acionamento e desenvolvimento da investigação e da 
ação penal.

Ao se atribuir valor especial de prova ao depoimento de policiais sem fundamentos 
epistemológicos concretos ou análise de sua credibilidade, validade e valor, corre-se o 
risco de grave violação ao princípio da presunção de inocência.
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O fato de ser agente público no exercício das suas funções não implica a 
automática concessão de credibilidade ou confiabilidade ao depoimento de policiais, 
pelo menos não do ponto de vista racional. O processo penal constitucional, de raízes 
democráticas e intrinsecamente vinculado ao contraditório efetivo, não se compatibiliza 
com qualquer instituição a priori de especial valor de prova a agentes públicos. Entender 
desse modo faz ressurgir a infortunada prova tarifada, característica do sistema da 
certeza legal, manifestamente rechaçado pela Exposição de Motivos do CPP e por uma 
compreensão racionalista da prova. 

Por outro lado, há sérios motivos para se rechaçar o entendimento de que 
as declarações de policiais gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, 
notadamente tendo em vista que o ato de prestar depoimento em juízo não tem 
natureza de ato administrativo, não consistindo em atribuição legal do servidor público 
submetida ao regime jurídico administrativo.

Sequer há de se falar em colisão entre a presunção de validade e legitimidade 
de atos administrativos e a presunção da inocência, considerando-se a envergadura 
constitucional desta, bem como a sua total compatibilidade com o processo penal, 
devendo a presunção de validade de atos administrativos operar efeitos somente no 
regime jurídico-administrativo, e não no processo penal.

Ante todo o exposto, verifica-se a ausência de amparo epistemológico ao 
afastamento, pelo Poder Judiciário, de critérios racionais na tomada de suas decisões. 

Contentar-se com a mera palavra policial como subsídio para a decisão condenatória 
implica risco ao princípio da presunção da inocência, à exigência de motivação da 
decisão judicial e contribui para uma compreensão generalizada do sistema de justiça 
criminal tolerante com investigações débeis. 

Quando o Poder Judiciário encaminha à sociedade a mensagem de que a 
mera palavra policial é suficiente para a condenação criminal, essa postura influencia 
as agências de segurança, que se tornam, via de consequência, complacentes com 
investigações débeis, não corroboradas com elementos de informação suficientes, o 
que resta por influenciar o órgão acusador e, de forma cíclica, retroalimentar uma 
engrenagem cada vez mais afastada dos mínimos critérios racionais de obtenção de 
alguma verdade.

Do ponto de vista jurídico, a atribuição de especial valor de prova ao depoimento 
de policiais enfraquece a racionalidade da decisão no processo penal, permitindo o 
nascimento e desenvolvimento de ações penais com base em provas insuficientes e 
incrementando o risco de decisões equivocadas, incompatíveis com o processo penal 
constitucional democrático. Do ponto de vista social, a atribuição de relevância especial 
de prova testemunhal policial contribui para debilitar o sistema de justiça criminal, 
cujos atores e agentes podem contentar-se ou serem complacentes com um conjunto 
probatório inábil, baseado meramente nos depoimentos de policiais, para suportar uma 
demanda criminal, com déficit de civilidade e segurança jurídica para a comunidade.
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