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 RESUMO 

 

OLIVEIRA, Eliane Barbosa de. A Fragilidade das Falsas Memórias na Prova 
Testemunhal do Processo Penal. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia 
– Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2017 

 

Neste estudo propôs a pesquisa, num viés interdisciplinar, a complexidade da 

memória, bem como seus reflexos no processo penal, especificamente as falsas 

memórias na prova testemunhal. O processo penal trabalha com fatos pretéritos, 

conduzida a estabelecer se um fato ocorreu e quem praticou, tendo 

necessariamente a reconstrução daquele momento, porém impossível restaurar 

esse fato, como ocorrera, visto que esse evento só poderá existir na memória da 

testemunha ou da vítima. Nesse contexto a importância da memória, das 

recordações, entretanto, a influência de fatores externos e internos pode afetar de 

maneira significativa o processo cognitivo que codificam, armazena e recupera as 

informações, resultando no fenômeno das Falsas Memórias. Assim, no primeiro 

momento, serão apontados aspectos sobre a Teoria Geral da Prova e os princípios 

acerca da prova, Na sequência algumas considerações sobre a prova testemunhal, 

suas características as fase e condições da formação testemunhal. Posteriormente, 

far-se-á uma revisão histórica e as particularidades a respeito da memória, de forma 

a compreender à análise de alguns dos principais estudos já realizados sobre a 

formação de Falsas Memórias. Por fim, serão descritos as causas da falibilidade da 

memória nas testemunhas e vítimas de delitos e quais as possíveis técnicas aptas a 

reduzir os efeitos. Diante da importância da prova testemunhal no processo penal, 

geralmente como único elemento probatório a aportar a acusação e, quiçá, uma 

condenação, o perigo da falsificação da memória, torna-se fundamental as 

pesquisas sobre as Falsas Memórias no processo penal, frente à fragilidade e 

limitada credibilidade desse meio de prova, dessa forma é tão importante o estudo 

das Falsas Memórias de maneira a amenizar os danos.  O presente trabalho foi 

estruturado com uma pesquisa de revisão bibliográfica visando contribuir para o 

conhecimento e compreensão do complexo estudo das falsas memórias atrelada ao 

Processo Penal, na Prova Testemunhal. 

 

Palavras-chave: Prova Testemunhal. Processo Penal. Falsas Memórias. 

Depoimento 



 

  

ABSTRACT 

 

 

 

In this study, it was proposed to investigate, in an interdisciplinary bias, the 

complexity of the memory, as well as its reflexes in the criminal process, specifically 

the false memories in the testimonial test. The criminal process works with past 

events, which was conducted to establish whether an event occurred and who 

practiced, necessarily having to reconstruct that moment, but impossible to restore 

that fact, as it happened, since this event can only exist in the memory of the witness 

or the victim. In this context the importance of memory and memories, however, the 

influence of external and internal factors can significantly affect the cognitive process 

that encode, store and retrieve information, resulting in the phenomenon of False 

Memories. Thus in the first moment, aspects will be pointed out about the General 

Theory of the Test and the principles about the test, Following some considerations 

about the testimonial test, its characteristics the phases and conditions of the 

testimonial formation. Later, a historical review and the peculiarities regarding the 

memory will be made, in order to understand to the analysis of some of the main 

studies already done on the formation of False Memories. Finally, the causes of 

memory fallibility in witnesses and victims of crime will be described and the possible 

techniques to reduce the effects will be described. Given the importance of witness 

evidence in criminal proceedings, generally as the only probative element to bring the 

accusation and, perhaps, a conviction, the danger of falsifying the memory, it 

becomes fundamental research on the False Memories in the criminal process, 

against the fragility and limited credibility of such evidence. The present work was 

structured with a bibliographical review research aiming to contribute to the 

knowledge and understanding of the complex study of false memories linked to the 

Criminal Process, in the Testimonial Test. 

 

Keywords: Witness Evidence. Criminal Proceeding. False Memory.Testimony 
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1  INTRODUÇÃO  

 

O Direito é feito de fatos, nessa premissa, com as limitações técnicas a polícia 

judiciária brasileira, reúne a prova testemunhal por primazia como meio de prova no 

processo penal do Brasil, pela fragilidade e limitada credibilidade, essa espécie 

probatória finda por ser alicerce da imensa maioria das sentenças condenatórias ou 

absolutórias proferidas. 

Enganam-se aqueles que acreditam que o processo é um meio, através do 

qual se busca a certeza absoluta, visto que o julgador, ao proferir seu veredictum, 

não ultrapassa o campo da probabilidade, na proporção em que tem ele o contato 

mediato com a prova. Por vezes, se fosse diferente, em o magistrado tivesse contato 

imediato com os elementos de convicção, encontraria impedido de atuar no 

processo, não seria o juiz e sim a mera testemunha dos fatos objeto da prestação 

jurisdicional.  

O processo penal versa sobre fatos pretéritos, numa linguagem 

contemporânea estatal de uma “máquina retrospectiva”, conduzida a estabelecer um 

fato que aconteceu, bem como quem o praticou, visto que ao reconstruí-lo é sempre 

frágil e imperfeito, sendo impossível a reconstrução no presente de um 

acontecimento ocorrido no passado, sem nenhuma hipótese de restaurar esse fato 

da mesma forma que ocorrera, todavia esse evento só poderá existir na memória 

das pessoas. 

Nesse cenário, este trabalho abordará o segundo tópico, breve considerações 

acerca da teoria geral da prova no processo penal, bem como os primórdios desse 

elemento probatório tão questionável, demonstrando o conceito etimológico da 

prova, sua finalidade, objeto e meio de prova, abordando o sistema de apreciação 

das provas e por fim discorrendo alguns dos princípios norteadores que permeiam o 

caderno processual penal. 

Na sequência, o terceiro tópico emite apontamentos a respeito da prova 

testemunhal, suas características e classificação sob o ponto de vista de alguns 

renomados doutrinadores, bem como as fases e condições para a formação 

testemunhal, visto que este último aspecto é fundamental para a compreensão da 

memória, assunto norteador o qual este tema tem rico conteúdo para discutir, com 

objetivo de elucidar os primeiros mistérios trazidos pela memória. 
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No quarto tópico, descrever a importância do estudo interdisciplinar das falsas 

memórias e ainda o histórico aprendizado sobre a memória, tal como toda a 

contextualização do desempenho da memória e sua classificação, de maneira a 

obter rico conhecimento sobre as falsas memórias, compreendendo ainda suas 

teorias como ponto essencial e, por fim a estruturação das falsas memórias, para 

assim entender o quão complexo é a memória humana. 

Por último, sendo neste momento o quinto tópico, procurou-se discorrer no 

entendimento de sagrados mestres na área da Psicologia Forense e estudiosos da 

memória sobre as conseqüências que a falsificação da recordação pode trazer à 

seara penal, especificamente dos depoimentos testemunhais, igualmente ao 

depoimento infantil e a sugestionabilidade, o ato do reconhecimento nas falsas 

memórias, as fundamentais técnicas com objetivo de redução de danos à 

testemunha ou a vítima quando ela presta o depoimento e finalizando com a 

entrevista cognitiva que é uma das grandes ferramentas para amenizar tais danos.  

Essa técnica dispõe de algumas recomendações a ser desempenhadas com 

a finalidade de evitar as falsas memórias ou mesmo diminuir sua incidência no 

processo penal, em especial como meio probatório a testemunha, onde a oralidade 

é sua maior qualificadora.   

E no sentido de discutir tão emocionante tema abordado por brilhantes 

pensadores que estudaram muito e fizeram inúmeras pesquisas com objetivo de 

entender a memória humana e contribuir na minimização de tantos erros judiciários, 

condenações desmedidas, depoimento mal colhido, seja na delegacia, seja no 

judiciário, cujo lugar desprestigia e criminaliza a vida humana, sem ao menos 

oportunizar a chance daquele que já se encontra em situação de menosprezo, 

inferioridade, a uma defesa justa e legatária. 

De mesmo modo que outros com enorme probabilidade de ser culpados, são 

privilegiados pelas falsas memórias de depoentes que juram estar dizendo a 

verdade, porém é enganado pelas falsas memórias e muitas vezes esse engano que 

favorecem os culpados, sentencia os inocentes, razão pela qual o estudo da 

memória é tão determinante para o tema proposto.      
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2 DA TEORIA GERAL DA PROVA 

 

2.1 Aspectos Históricos 

 

A partir do argumento de que o sistema jurídico estabelece as situações 

fáticas de maneira normativa, depreende-se que, em verdade, o Direito inexiste sem 

o fato. Nessa esteira, o processo surge verdadeiramente como um aparato 

retrospectivo, um mecanismo de reestruturação canalizado a promover o 

conhecimento do juiz sobre o vínculo entre um dado evento e seu agente, sendo a 

instrução probatória, o instrumento aplicado para atingir tal propósito. 

A finalidade das provas no contexto jurídico está estreitamente ligada com a 

origem e a evolução dos direitos e garantias fundamentais. Nesse aspecto, “provar” 

significa induzir o juiz ao convencimento de que o fato histórico ocorreu de um 

determinado modo, com aproveitamento de chances, liberação de cargas ou 

assunção de risco de uma sentença desfavorável por não fazê-lo.1 

Numa perspectiva histórica, o desenvolvimento da idéia sobre prova, se 

depreende, cronologicamente, de um longo período que se inicia na Antiguidade e 

impulsiona o complexo mundo da Idade Média, atingindo, numa trajetória para o 

período moderno, as Ordenações do Reino, originária do Direito Lusitano, até os 

seus resultantes desdobramentos no Brasil. Entretanto, destaca-se que: 

 

Embora a história do Direito Penal tenha surgido com o próprio 
homem, não se pode falar em um sistema orgânico de princípios 
penais nos tempos primitivos. Nos grupos sociais dessa era, envoltos 
em ambiente mágico e religioso, a peste, a seca e todos os 
fenômenos naturais maléficos eram tidos como resultantes das 
forças divinas (“totem”) encolerizadas pela prática de fatos que 
exigiam reparação. Para aplacar a ira dos deuses, criaram-se uma 
série de proibições (religiosas, sociais e políticas) conhecidas por 
“tabus”, que, não obedecidas, acarretavam castigo. A infração 
totêmica ou a desobediência tabu levou a coletividade à punição do 
infrator para desagravar a entidade, gerando-se assim o que, 
modernamente, denominamos “crime” e “pena”. A pena, em sua 
origem remota, nada mais significava senão a vingança, revide à 
agressão sofrida, desproporcionada com a ofensa e aplicada sem 
preocupação de justiça2 

 
 

                                                           
1 DI GESU, Cristina. Prova Penal e Falsas Memórias. Porto Alegre: Lumen Juris, 2010, p. 29.  
2MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 26ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 15.  
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Nos tempos remotos anterior aos romanos, com a carência das fontes, pode-

se ressaltar a inter-relação presente entre a retaliação privada, a divina e a 

existência da prova mística, motivada pelo sobrenatural. Época que os homens 

“valiam aos juízos dos deuses para a indicação do culpado. Para tal, os suspeitos 

tinham que suportar toda sorte de sofrimentos, pois, se resistissem a eles, provariam 

sua inocência; método primário chamava-se ordália”.3 

A Sagrada Bíblia, era uma das relevantes fontes sobre a prova testemunhal; 

obra esta que em vários momentos aduz ampla valia do testemunho nos casos que 

demandavam confirmação da prática de determinado ato criminoso.4  

Havia a conveniência de pelo menos duas testemunhas para a condenação 

de alguém, conforme se observa da leitura dos livros de Números 35.30 e 

Deuteronômio 17.6-7.5 

 O processo criminal no antigo direito germânico teve por base um sistema 

legal de prova, questão que foi muito debatida na época. Não havia, nem podia 

existir um sistema da prova, no sentido em que se compreende atualmente; a 

verdade material, nos tempos mais remotos principalmente, não era o fim primordial, 

e pouco importava, como hoje; as testemunhas fossem escrupulosa e 

conscienciosamente inquiridas, pois o acusado tinha o direito de livrar-se pelo 

juramento.6 

Com o avanço político da sociedade, bem como uma melhor organização, o 

Estado assumiu o poder-dever de preservar a ordem e de tutelar a justiça, 

impedindo os conflitos do homem na sociedade, desse modo: 

 
Surge o sistema de composição, sucedâneo à vingança, e 
consistente no pagamento de um determinado valor à comunidade. 
[...] O Estado assume essa tarefa. A partir desse momento começa a 
interessar para o processo penal, pois ao assumir o Estado, sai 
fortalecido seu poder, desligando progressivamente a vítima do 
manejo da pena, para transferir essa atividade ao juiz imparcial. 
Assim surge a graduação das penas impostas pelo Estado, que, com 
a ideia eclesiástico-religiosa do Talião, dá ao instinto de vingança 
uma medida e um objeto. [...] A titularidade do direito de penar por 

                                                           
3 AQUINO, José Carlos Gonçalves Xavier de.  A prova testemunhal no processo penal 
brasileiro. 6ª ed. rev.e atual. São Paulo: Letras jurídicas, 2015, p. 17 
4 Ibidem, p.17  
5 A BÍBLIA SAGRADA. Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Revista e 
Atualizada no Brasil. Sociedade Bíblica do Brasil, 2 ed. Barueri, São Paulo, 1999, p. 126 e 
p. 141, respectivamente. 
6 MITTERMAYER. Carl Joseph Anton. Tratado da Prova em Matéria Criminal. São Paulo: 
Bookseller, 1997, p.331 
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parte do Estado surge no momento em que se suprime a vingança 
privada e se implantam os critérios de justiça.7 

 
 

O marco no avanço do sistema jurídico foi na Constituição Imperial (1824), 

que presumia a construção de uma Legislação Criminal estabelecida na recusa às 

leis impiedosas, duras e autoritárias e nas convicções iluministas de justiça e 

equidade.  

A legislação criminal de 1830 consolidou um esboço de individualização da 

pena, prevendo atenuantes e agravantes, e constituiu um julgamento especial para 

os menores de 14 anos. Com a proclamação da República foi emitido o Código 

Penal de 1890, alterado várias vezes, até que todos os novos diplomas legais 

fossem agrupados na Consolidação das Leis Penais de 1932. 

O vigente Código de Processo Penal persiste desde 1942, sofreu gradativas 

alterações no sentido de deslindar o crime latente e contínuo sem deixar de 

considerar o contraditório, a ampla defesa e os demais direitos fundamentais. Na 

atualidade, propaga-se um conceito de justiça penal mais protecionista, nos 

ensinamentos de Aury Lopes: 

 
No momento do crime, a vítima é débil e, por isso, recebe a tutela 
penal. Contudo, no processo penal, opera-se uma importante 
modificação: o mais débil passa a ser o acusado que, frente ao poder 
de acusar do Estado, sofre a violência institucionalizada do processo 
e, posteriormente, da pena. [...] O Direito Penal não pode prescindir 
do processo, pois a pena sem processo perde sua aplicabilidade. A 
instrumentalidade do processo penal é o fundamento de sua 
existência, com uma especial característica: é instrumento de 
proteção dos direitos e garantias fundamentais.8 

 

Entretanto, constata-se que, através do processo penal interpretado à luz da 

Constituição Federal de 1988, se materializa o poder-dever repressivo do estado, e 

a prova, por sua vez, torna-se o embasamento dos vereditos judiciais.9 A prova 

testemunhal, com certeza é uma das provas jurídicas mais antigas e também das 

                                                           
7 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 
8ª ed. Porto Alegre: Lumen Juris, 2011, V.I, p. 04-05 
8 Ibidem, p. 13 - 27. 
9 Artigo 155 do Código de Processo Penal: “O juiz formará sua convicção pela livre 
apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua 
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas 
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas” (BRASIL. Código de Processo Penal. 
21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).
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mais utilizadas, tendo sua linha histórica examinada de forma geral por seus 

operadores, ainda que seja uma prova revestida de muita fragilidade. 

 

2.2 Conceito, Finalidade, Objeto e Meio de Prova 

 

O juiz no desempenho da atividade jurisdicional, que lhe é conferido pelo 

Estado, tem o dever de aplicar o direito às lides, sendo responsável pela condução 

do processo de forma amenizar a morosidade dos processos atribuindo celeridade e 

efetividade às decisões judiciais. Assim, o juiz ocupa papel fundamental na justiça, 

propiciando o equilíbrio às suas decisões, respeitando sempre os princípios 

constitucionais, as garantias as fundamentais, de forma aplicar o processo penal 

com equidade e legalidade.          

Nessa senda, o juiz, para poder declarar a procedência ou improcedência do 

pedido, examina a questão em dois aspectos: o direito e o fato, a interpretação do 

direito se torna possível mediante a análise de uma situação de fato, trazida ao seu 

conhecimento; de nada adianta o direito em tese ser favorável a alguém, se esse 

alguém não consegue provar que se encontra numa situação que permite a 

incidência de determinada norma jurídica. 

Prova é tudo aquilo que se leva ao conhecimento do julgador, na expectativa 

de convencê-lo dos fatos ou de um ato processual. Do latim probatio, prova é o 

conjunto de atos praticados pelas partes, pelo juiz e por terceiros, destinados a levar 

ao magistrado a convicção acerca da existência ou inexistência de um fato, da 

falsidade ou veracidade de uma afirmação.10 

Toda atividade de determinar o direito aplicável em cada caso concreto, 

portanto depende de que o julgador conheça o conjunto de fatos, sobre os quais a 

norma jurídica deverá incidir, pode se dizer então que a prova tem como finalidade 

permitir que o julgador conheça os fatos sobre os quais fará incidir o direito. 

Segundo Guilherme Nucci há três sentidos para o termo prova: a) ato de 

prova: é o processo pelo qual se verifica a exatidão ou a verdade do fato alegado 

pela parte no processo (ex:fase probatório); b) meio: trata-se do instrumento pelo 

qual se demonstra a verdade de algo (ex:prova testemunhal); c) resultado da ação 

                                                           
10 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016 
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de prova: é o produto extraído da análise dos instrumento de prova oferecidas, 

demonstrando a verdade de um fato.11  

Sob o enfoque de Távora e Rodrigues, a prova tem a finalidade de influenciar 

a convicção do julgador, para que ele tenha em mãos os elementos necessários 

para proferir na sua decisão com convicção, de acordo com aquilo que ele julga 

certo, bem como se parece o mais próximo da realidade. Intrínseca no conceito está 

a sua finalidade, o objetivo, que é a obtenção do convencimento do julgador, 

decidindo pela condenação ou absolvição do réu por meio da apreciação do 

manancial probatório carreado aos autos.12 Autor descreve o objeto da prova como 

“a relação ou incidência que a prova tem com o fato a ser provado”.13 

No cenário da finalidade probatória, Greco corrobora:  

 
A prova é o convencimento do juiz, que é o seu destinatário. No 
processo, a prova não tem um fim em si mesmo ou um fim moral ou 
filosófico, sua finalidade é pratica, qual seja, convencer o juiz, não se 
busca a certeza absoluta, a qual, alias, é sempre impossível, mas a 
certeza relativa suficiente na convicção do magistrado.14    
 
 

Quanto ao elemento objeto da prova, Renato Marcão contribui como sendo a 

veracidade ou não da imputação “é a alegação ou o fato que deve ser demonstrado 

nos autos do processo a fim de que o juiz possa conhecê-lo e sobre ele emitir juízo 

de valor quando for decidir a respeito”. 15 Nesse contexto, Capez também aduz: 

 
Objeto da prova é toda circunstância, fato ou alegação referente ao 
litígio sobre os quais pesa incerteza, e que precisam ser 
demonstrados perante o juiz para o deslinde da causa. São, portanto, 
fatos capazes de influir na decisão do processo, na responsabilidade 
penal e na fixação da pena ou medida de segurança, necessitando, 
por essa razão, de adequada comprovação em juízo. Somente os 
fatos que revelem dúvida na sua configuração e que tenham alguma 
relevância para o julgamento da causa merecem ser alcançados pela 
atividade probatória, como corolário do princípio da economia 
processual.16     
    

                                                           
11 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11ª ed. rev. 
e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.488 
12 TÁVORA, Nestor, Alencar, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 12ª 
ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 618 
13 Ibidem, p.622  
14 GRECO, Filho Vicente. Manual de processo penal. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 227. 
15 MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2014, p.421   
16 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.398 
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Nesse sentido, só devem ser constituído objeto de prova as alegações e fatos 

pertinentes e relevantes, compreendidos aqueles que têm relação com a causa e 

realmente podem influenciar na análise da imputação formulada, de forma a 

contribuir para o julgamento da ação penal, cumprindo que a atividade probatória se 

desenvolva conforme o ordenamento jurídico vigente. 

A prova não surge do nada em um processo é necessário um caminho a ser 

reconstruído entre a realidade do fato que aconteceu à realidade processual, a qual 

se encontra o meio de prova, de forma a se chegar até o mundo formal do processo 

com o objetivo de apurar a verdade real ou a mais próxima possível.  

Os meios de provas são os instrumentos pessoais ou materiais aptos a trazer 

ao processo, a convicção da existência ou não de um fato, pois compreende tudo o 

quando possa servir direta ou indiretamente para demonstração da verdade que se 

busca no processo, ou seja, é a maneira como a prova se revela no processo, 

podendo ser prova testemunhal, documental e material. 

Conforme Marcão registra o meio de prova é a maneira através da qual a 

prova é colocada no processo, disciplinado Código de Processo Penal dos artigos 

155 a 157, “portanto é o veículo instrumento ou maneira, pessoal ou real, pela qual a 

prova poderá ser produzida; levada ao processo” 17, conduzindo o testemunho da 

pessoa até o processo; como a prova testemunhal, a perícia, interrogatório, 

confissão entre outros. 

Nas lições de Guilherme Nucci, meios de prova “são todos os recursos, 

diretos ou indiretos, utilizados para alcançar a verdade dos fatos no processo”.18 

Portanto, os meios de prova são os recursos de percepção da verdade e formação 

do convencimento. Diante disso, segundo Aquino: 

 
O meio de prova é tudo aquele elemento que direta ou indiretamente 
pode justificar os fatos que se investigam, ou seja, é através dele que 
se adquire o conhecimento de um objeto de prova. Devido ao caráter 
público do direito processual penal brasileiro, de certa forma ilimitada 
é meio probatório.19    

 Por fim, todos os elementos discutidos acima servem como guia com a 

finalidade de voltar ao passado, recompor ou reconstruir a história, certamente o 

                                                           
17 MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2014, p.433   
18

 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11ª ed. rev. 

e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.490 
19 AQUINO, José Carlos Gonçalves Xavier de.  A prova testemunhal no processo penal 

brasileiro. 6ª ed. rev.e atual. São Paulo: Letras jurídicas, 2015, p.30 
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enredo não será o mesmo, as contradições da razão humana não relatarão a 

verdade, tão pouco à mentira, porém a semente da dúvida pelo fato de que tudo 

aquilo que se vive, por segundos, minutos ou horas, jamais será reconstruído 

exatamente como fora.  

 

2.3 Sistemas de Apreciação da Prova 

 

A gestão da prova e a respectiva apreciação pela autoridade judicial sofre 

variações a depender do sistema adotado. As regras de valoração da prova 

demonstram a transparência no ato de julgar, 20 revelando o motivo do 

convencimento que deu ensejo ao provimento jurisdicional, regulando como fator de 

aceitação das partes e de fiscalização do órgão judicante. Destaca-se os três 

sistemas de apreciação da prova:  

 

2.3.1 Prova Legal ou Tarifada 

 

Este sistema significa que a lei atribui previamente um valor à prova, ou seja, 

o valor da prova é taxado, tarifado, todavia um sistema da época deuteronômio, 

preceito bíblico onde diz que “pela boca de duas ou três testemunhas, será morto 

aquele que deve ser morto”, esse valor probatório é muito importante, em razão de 

que a prova testemunhal era a máxima, posteriormente a confissão onde era a 

“rainha das provas’, meio soberano, absoluto.      

Portanto as provas têm valores preestabelecidos, como preceitua Guilherme 

Nucci: 

“A prova legal, cujo método é ligado à valoração taxada ou tarifada 
da prova, significando o preestabelecimento de um determinado valor 
para cada prova produzida no processo, fazendo com que o juiz fique 
adstrito ao critério fixado pelo legislador, bem como restringido na 
sua atividade de julgar. Era a época em que se considerava nula a 
força probatória de um único testemunho”. 21   

                                                           
20

 TÁVORA, Nestor, Aencar, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 12ª 
ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 654 
21 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11ª ed. rev. 
e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.497 
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Este não é o sistema adotado pela legislação brasileira, todavia o dispositivo 

aparece no ordenamento como exceção, no art. 158 do CPP22, uma vez que há 

resquícios desse sistema, como ocorre quando a lei exigir determinada forma para a 

produção de alguma prova, o referido artigo demanda o exame de corpo de delito 

para a formação da materialidade da infração penal, que deixar vestígios, vedando a 

sua produção através da confissão.23 

 

2.3.2 Certeza Moral do juiz ou Intima Convicção do Julgador 

 

Conceito oposto ao anterior, a lei concede ao juiz ilimitada liberdade para 

decidir como quiser, não fixando qualquer regra de valoração das provas. Sua 

convicção íntima, formada não importa por quais critérios, é o que basta, não 

havendo critérios batizadores para o julgamento.24 Greco Filho aduz: 

 
O juiz tem ampla liberdade de decidir, convencendo-se da verdade 
dos fatos segundo critérios de valoração intima, independentemente 
do que consta dos autos ou de uma fundamentação de seu 
convencimento. Decide por convicção íntima ou livre apreciação para 
o Tribunal do Júri. Nem fundamentam os jurados as razoes de seu 

convencimento, nem importa como formaram sua convicção. 25     
 

 Esse sistema vigora na legislação brasileira, como exceção, nas decisões 

proferidas pelo júri popular, nas quais o jurado profere seu voto, sem necessidade 

de fundamentação. 

 

2.3.3 Livre Convencimento Motivado ou Persuasão Racional  

É o sistema adotado pelo Código de Processo Penal, cujo art. 155, caput, 26 o 

juiz tem liberdade para formar a sua convicção, não estando preso a qualquer 

                                                           
22

 DECRETO-LEI Nº 3.689, 03/10/1941- Código de Processo Penal. “Art. 158.  Quando a 
infração deixar vestígios será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, 
não podendo supri-lo a confissão do acusado.”  
23

 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11ª ed. rev. 
e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.497 
24 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.438   
25

 GRECO, Filho Vicente. Manual de processo penal. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 245. 
26

 DECRETO-LEI Nº 3.689, 03/10/1941- Código de Processo Penal. “Art. 155.  O juiz formará 

sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não 
podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas” 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
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critério legal de prefixação de valores probatórios. No entanto essa liberdade de 

acordo com a sua consciência, devendo, contudo, explicitar motivadamente as 

razões de sua opção e obedecer a certos balizamentos legais, ainda que flexíveis. 

Atende as exigências da busca da verdade real, rejeitando o formalismo exacerbado 

e impede o absolutismo pleno do julgador, gerador de arbítrio, na medida em que 

exige motivação.27 Nessa senda, Nucci, preceitua:  

 
“Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal 
brasileiro, encontrando, inclusive, fundamento na Constituição 
Federal (art.93, IX) e significando a permissão dada ao juiz para 
decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, devendo, no 
entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as 
partes e a comunidade em abstrato”. 28  

 

Portanto o juiz extrai a sua convicção das provas produzidas legalmente no 

processo, mas não presta depoimento pessoal, nem expõe suas idéias como se 

fossem fatos incontroversos.29 

Por fim, a liberdade de apreciação da prova não significa que o magistrado 

possa emitir sua opinião pessoal ou vivência acerca de algo integrar o conjunto 

probatório, tornando-se pois, prova, dessa forma a liberdade ao livre convencimento, 

significa dizer que, a insatisfação por provas insuficientes, proporciona ampla 

liberdade também para não condenar o réu, priorizando o in dúbio pro reo.  

  

2.4 Princípios acerca da prova 

 

Vários são os princípios atinentes ao processo penal, diretamente relacionado 

ao estudo das provas, segue alguns dos princípios no campo probatório.    

 

2.4.1 Principio da Presunção de inocência  

 

 O princípio da presunção de inocência é um princípio geral do processo 

penal, está disciplinado no art. 5º, LVII DA CF/88, não presume a inocência, mas 

declaram que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da 

                                                           
27

 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.438   
28 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11ª ed. rev. 
e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.498 
29 Ibidem, p.498 
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sentença penal condenatória onde não se caiba mais recurso, todas as pessoas 

gozam do status de inocência, eis que vem um órgão acusatório e lança uma 

acusação, dizendo que foi praticado um crime, todavia se alguém é inocente, e foi 

lançada uma acusação, tudo que diga a respeito sobre a prática desse crime, é ônus 

da acusação. Assim aborda Rangel: 

 
O magistrado ao condenar presume a culpa, ao absorver presume a 
inocência, presunção esta juris tantum, pois o recurso interposto 
desta decisão fica sujeito a uma condição (evento futuro e incerto), 
qual seja a reforma (ou não) da sentença pelo tribunal. O réu tanto 
pode ser presumido culpado como inocente e isto em nada fere a 
Constituição Federal.30 

 
Por fim, entende-se que uma coisa é a certeza da culpa, outra é a presunção 

de culpa ou a certeza da inocência ou ainda a presunção da inocência, neste 

cenário o juiz ao apreciar um processo e verificar as provas dos autos, que a 

condenação é a aplicação correta e justa da lei, deve realizar uma “operação 

mental” 31, de forma a concluir pela culpa do réu e condená-lo, caso contrario, se o 

entendimento for pelos autos que fosse absolvido, a presunção será de inocência.   

 

2.4.2 Principio da Proporcionalidade 

 

O presente princípio assenta que o Poder Público não pode agir 

imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo 

princípio da razoabilidade. Daí a importância do princípio da proporcionalidade, que 

se qualifica, enquanto coeficiente de aferição da razoabilidade dos atos estatais, 

como postulado básico de contenção dos excessos do Poder Público.32 

 

2.4.3 Princípio da Verdade Real ou Verdade Processual 

 

Estabelece que no processo penal deve-se buscar uma aproximação o 

quanto possível da verdade dos fatos, nessa atividade probatória a qual através do 

processo tentar reconstruir o que aconteceu em relação ao fato criminoso, ou seja, 

                                                           
30 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 18ª ed. rev. amp. e atual. Rio de Janeiro. 

Lumen Juris, 2011, p. 42  
31 Ibidem, p. 42 
32 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Vol. Único 5ª ed. rev. ampl. e 

atual. Salvador. JusPodivm, 2017,  p.642 
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buscar o que realmente aconteceu não se conformar com eventuais formalidades do 

processo, deve-se chegar o mais próximo possível, aquilo que o material humano 

permitir, bem como o que a própria estrutura estatal permitir e não somente a 

verdade formal.    

Se o juiz entender que o processo ainda não chegou próximo da verdade, 

determinará a produção de prova independente da manifestação das partes, a 

obsessão do processo penal é a busca da verdade, ainda que não seja fácil chegar 

nessa verdade, quase impossível por ser um fato pretérito, sua reconstrução até 

mesmo por quem esteve na situação, nunca será a mais perfeita exatidão e se as 

pessoas não estiveram presentes fica ainda mais difícil, não se tem a ilusão de que 

se chegará à verdade àquilo que de fato aconteceu. Desse modo Greco Filho 

assenta: 

 
Não é possível predeterminar a linha divisória entre a utilização 
adequada do poder inquisitivo na busca da verdade e o abuso desse 
poder com invasão das funções de acusação ou de defesa. Todavia, 
os casos concretos saberão mostrar a distinção, uma vez 
compreendido que os poderes não são ilimitados, e que o limite é a 
exigência da imparcialidade. 33  

 
Assim, a verdade real, aquela dos fatos da forma em que ocorreram, supera a 

verdade que as partes colocaram, e deve ser buscada pelo juiz, independentemente 

de iniciativa de parte.34      

 

2.4.4 Principio do Nemo Tenetur se Detegere   

 

É o princípio que consiste em garantir a auto não incriminação, no sentido de 

que ninguém pode se auto incriminar, ninguém pode ser obrigado a produzir prova 

contra si. De forma que Lopes Jr aduz:  

 
Autodefesa é a possibilidade de o sujeito passivo resistir 
pessoalmente à pretensão acusatória, seja através de atuações 
positivas ou negativas. A positiva deve ser compreendida como 
direito disponível do sujeito passivo de praticar atos, declarar, 
participar de acareações, reconhecimentos, submeter-se a exames 
periciais, etc. A defesa pessoal negativa, estrutura-se a partir de uma 
recusa, um não fazer. É o direito de o imputado não fazer prova 

                                                           
33

 GRECO, Filho, Vicente. Manual de processo penal. 9ª ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.249 
34 Ibidem, p.249 
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contra si mesmo, podendo recusar-se a praticar todo e qualquer ato 
probatório que entenda prejudicial à sua defesa. 35 
 

 

 Por fim, do exercício do direito de silêncio não pode nascer nenhuma 

presunção de culpabilidade ou prejuízo ao imputado, visto que no processo penal há 

presunção de inocência, qualquer tipo de recusa não autoriza presumir a culpa, bem 

nem pode configurar delito de desobediência.  

 

2.4.5 Princípio da Oralidade  

 

Este princípio está intrinsecamente ligado ao princípio da concentração, uma 

vez tem relação com a prova colhida em audiência, que, em regra, deve ser 

produzida oralmente e reduzida a termo. Guilherme Nucci aduz que: 

 
O principio da oralidade, buscando o privilégio da palavra oral 
sobre a palavra escrita, vem fixando suas bases no processo 
penal, pois este se torna muito mais célere. A oralidade 
proporciona rapidez da instrução, a concentração dos atos em 
audiência única, permitindo o contato direto com o juiz, com a 
prova (imediatamente) e que seja este o julgador da causa 
(identidade física do juiz).36 
   
 

Igualmente, é preciso haver a predominância da palavra falada (depoimentos, 

debates, alegações) todos deve ser oral, pois não pode haver a substituição por 

outros meios, razão pela qual, a reforma do Código de Processo Penal, 

especialmente com a Lei nº 11.719/2008, a oralidade ganhou ainda maior 

relevância.  

 

2.4.6 Princípio da Concentração  

 

Como regra, toda prova oral deve ser colhida numa só audiência, uma vez 

que é una, nada obsta que em determinados casos, por força da necessidade, 

ocorra seu desmembramento e seja designada outra em continuação.  

                                                           
35LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 
8ª ed. Porto Alegre: Lumen Juris, 2011, p. 404  
36 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 13ª ed. rev. 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.68 
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A concentração é o desejo de que os atos da instrução sejam reunidos em 

uma só audiência, ou no menor número possível, imprimindo celeridade ao 

procedimento (art. 400,§1º, do Código de Processo Penal). Deve haver proximidade 

entre a data da ocorrência das audiências e a decisão final para que tudo ainda 

esteja “vivo” na memória do julgador.37   

 

2.4.7 Princípio da Aquisição ou comunhão da prova 

 

Segundo Nestor Távora,38 a prova não pertence à parte que a produziu, mas 

sim ao processo, as provas produzidas servem a ambos os litigantes e ao interesse 

da justiça; como por exemplo: um documento juntado pela defesa pode ser usado 

para sustentar tese da acusação; depoimento prestado por testemunha da acusação 

pode ser usado para fundamentar tese da defesa, até porque são destinadas à 

formação da convicção do julgador. Nessa esteira Tourinho Filho alude que: 

Na comunhão da prova, produzida a prova, esta pode ser aproveitada tanto 

pela Acusação como pela Defesa, inclusive, obviamente, pelo juiz.39 

Por fim, aduz ainda o autor que, se a parte deseja desistir da prova que tenha 

proposto, a parte contrária deve obrigatoriamente ser ouvida, se houver 

aquiescência, ainda assim o magistrado poderá determinar de ofício a realização da 

prova, autorizando que a parte desista de qualquer das testemunhas arroladas, 

ressalvando apenas a possibilidade do magistrado determinar a oitiva de ofício. 

Apesar da omissão legal, se a parte contrária insistir na oitiva, a testemunha deve 

ser ouvida, em atenção ao princípio da comunhão.40    

 

2.4.8 Princípio da Publicidade 

 

O presente princípio garante a transparência e a lisura dos atos processuais, 

que podem ser praticados à vista do público, bem como o acompanhamento de 

julgamentos por qualquer do povo e a possibilidade de acesso aos autos de 

                                                           
37 TÁVORA, Nestor, Alencar, Rosmar Rdrigues. Curso de direito processual penal. 12ª ed. 

rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017, p.89 
38 Ibidem, p. 98 
39

 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal: 3º volume. 32 ed. rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2010, p.231 
40 TÁVORA, op.cit., p.98 
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processos criminais servem de base idônea para a fiscalização do judiciário, 

conferindo-lhe maior legitimidade na aplicação da lei. 

Não significa dizer que inexista o direito à intimidade, cabe ao juiz zelar pelo 

equilíbrio dos direitos e garantias individuais, decretando, quando necessário, o 

sigilo processual, de modo que somente as partes poderão ter acesso aos autos e à 

colheita da prova. Assim preceitua Capez: 

 
A publicidade é garantia de independência, imparcialidade, 
autoridade e responsabilidade do juiz, contudo há exceções nos 
casos em que o decoro ou o interesse social aconselham que eles 
não sejam divulgados. Regula-se a situação de maneira que no 
cotejo entre intimidade e informação vence a informação, sempre e 
quando para veicular a noticia essa informação sobre a intimidade, 
que consta no processo, seja impossível de não ser transmitida para 
a compreensão correta da mensagem e que a informação seja 
verdadeira e útil à coletividade. 41 

 

Por fim, os atos judiciais são públicos, admitindo-se, apenas em determinados 

casos, o segredo de justiça e todas as audiências são publicas, podendo qualquer 

pessoa ter acesso quando interessada em assisti-las, garantindo transparência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.103 
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3  PROVA TESTEMUNHAL NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

3.1 Considerações da prova testemunhal 

 

A palavra “testemunha” vem de testibus, que significa dar fé da veracidade de 

um fato. Alguns autores entendem que este vocábulo provém de antesto ou antisto, 

que quer dizer: uma pessoa que vê diretamente um fato e conserva sua imagem.42 

A prova testemunhal seguramente é a prova mais importante do Processo 

Penal, normalmente é feita de pessoas que viram o cometimento do delito, são as 

chamadas testemunhas presenciais, àquelas que indicarão a dinâmica do crime, é 

por meio da oitiva destas pessoas que irá identificar como se deu a autoria e a 

própria existência do crime. 

É nesse contexto que o estado se faz presente para trazer exatamente a paz 

a que Carneluti se refere, de forma a aplicar o “jus puniendi”(direito de punir exercido 

pelo Estado) se tornando este meio probatório tão essencial, via de regra, na prática 

o que se tem é prova testemunhal, portanto se sabe da falibilidade humana e do 

cuidado que deve ter com esta prova, de forma não dar um valor absoluto a ela.  

Diante dessa realidade, imprescindível abordar tanto a fragilidade desde meio 

probatório, através do estudo da memória e a possibilidade de formação de falsas 

memórias (patologia), quanto à maneira como a doutrina e a própria legislação 

enfrentam a problemática.43  

A testemunha exerce uma função retrospectiva, na medida em que busca 

resgatar na memória a lembrança de um fato ocorrido no passado, a fim de dar 

conhecimento ao julgador sobre aquilo que viu e ouviu, cumprindo uma função 

recognitiva do processo.44  

Em sendo a testemunha o principal meio de prova, pelo menos duas questões 

devem ser suscitadas. A primeira delas diz respeito à objetividade do depoimento e 

a segunda à forma com que é colhida no processo penal brasileiro.45 Somando ao 

aludido contexto, Aquino escreve: 

                                                           
42 AQUINO, José Carlos Gonçalves Xavier de.  A prova testemunhal no processo penal 

brasileiro. 6ª ed. rev.e atual. São Paulo: Letras jurídicas, 2015, p.36 
43 DI GESU, Cristina Carla. Prova Penal e Falsas Memórias. 2ª ed. amp e ver. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado. 2014, p.93 
44 Ibidem, p.93 
45 Ibid, p.93 
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Se partirmos da premissa de que todo homem é mendaz por instinto, 
chegaremos à conclusão no sentido de que o homem que não tiver 
fé em seus semelhantes verá, nestes, seus inimigos e não saberá 
viver em comunidade. Alem disso, este homem não será mais que 
um selvagem cheio de ódio, buscando na selva seu refúgio.46    
 
 

Em regra, testemunha é toda pessoa que tenha visto o cometimento do delito 

ou que saiba alguma coisa referente a ele, em tese qualquer pessoa pode ser 

testemunha, conforme art. 202 do Código de Processo Penal, não obstante, há duas 

exceções: 

1ª - Pessoas dispensadas: àquelas que caso não queiram não prestam 

depoimentos, ou seja, algumas pessoas com a relação construída com o réu 

(matrimonial-cônjuge, companheiro ou familiar-descendentes, ascendentes e afins 

em linha reta do réu) poderão recusar-se a figurar como testemunhas, conforme art. 

206 do CPP, eles não prestam compromisso em dizer a verdade; quando queiram 

depor ou quando tenham que depor por ser a única fonte de prova não poderão 

exercer a recusa.  

Ainda no art. 208 do Código de Processo Penal, não prestam compromisso 

em dizer a verdade: doentes, deficientes mentais e os menores de 14 anos; sendo, 

portanto meras testemunhas informantes, similares àquelas do art. 206 referido 

acima. “Essas pessoas não estão impedidas de depor, contudo, por não serem 

compromissadas, suas declarações deverão ser vistas com reservas e menor 

credibilidade quando da valoração da prova na sentença”. 47    

2ª - Pessoas proibidas de depor: conforme art. 207 do Código de Processo 

Penal, aqueles que devam guardar sigilo profissional em razão de ofício, ministério, 

profissão ou função, contudo há requisitos para que possa depor, caso o façam: 

autorização do titular do sigilo e a pessoa quiserem depor e se for deverá prestar 

compromisso em dizer a verdade sob pena de responder por falso testemunho. 

Quanto ao advogado, deve ser considerado como alguém de depor sobre 

aquilo de que teve conhecimento em razão de seu oficio, nos termos do art. 20748 do 

                                                           
46 AQUINO, José Carlos Gonçalves Xavier de.  A prova testemunhal no processo penal 

brasileiro. 6ª ed. rev.e atual. São Paulo: Letras jurídicas, 2015, p.41 
47 LOPES, Jr., Aury. Direito processual penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p.480. 
48DECRETO-LEI Nº 3.689, 03/10/1941- Código de Processo Penal. Art. 207.  “São proibidas 

de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam 
guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu 
testemunho”. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
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Código de Processo Penal, porém com um diferencial: nem mesmo quando 

desobrigado pelo interessado ele pode depor. Isso porque determina o art. 2649 do 

Código de ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).50    

Na mesma ordem de pensamento Francesco Carnelutti descreve: 

 
“Mas há outro individuo no centro do processo penal ao lado do 
imputado: a testemunha. Os juristas, friamente, classificam a 
testemunha, junto com o documento, na categoria das provas. Aliás, 
é certa categoria das provas. Esta frieza deles é necessária como a 
do anatomista que secciona o cadáver; mas ai de nós se 
esquecermos que, enquanto o documento é uma coisa, a 
testemunha é um homem; um homem com o seu corpo e com a sua 
alma, com seus interesses e com as suas tentações, com as suas 
lembranças e com os seus esquecimentos, com a sua ignorância e 
com a sua cultura, com a sua coragem e com o seu medo. Um 
homem que o processo coloca em uma posição incômoda e 
perigosa, submetido a uma espécie de requisição para utilidade 
pública, afastado de seus afazeres e sua paz, pesquisado, 
espremido, inquirido, suspeitado. Não conheço um aspecto da 
técnica penal mais preocupante do que aquele que resguarda o 
exame, aliás, em geral, o tratamento da testemunha.” 51 

 

Por fim, Lopes Jr. descreve que a prova testemunhal é o meio de prova mais 

utilizado no processo penal brasileiro e, ao mesmo tempo, o meio perigoso, 

manipulável e pouco confiável. Esse grave paradoxo aprofunda a crise de confiança 

existente em torno do processo penal e do próprio ritual judiciário.52   

 

3.2  Características da prova testemunhal 

 

A prova testemunha está sob o manto de algumas características, que 

pressupõem este meio probatório exposta à fragilidade, seguindo diretrizes para que 

de forma tênue esteja o mais próximo possível da verdade.    

 

 3.2.1 Judicialidade 

                                                           
49 Lei. Nº 8.906/1994- Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB. “Art. 26 – O advogado deve guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o 
que saiba em razão de seu ofício, cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha em 
processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de 
quem seja ou tenha sido advogado, mesmo que autorizado ou solicitado pelo constituinte.” 
50 LOPES, Jr., Aury. Direito processual penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva 2014, p.478. 
51 CARNELUTTI, Francesco. As misérias do Processo Penal. Campinas, Servanda, 2010, p. 

46-47. 
52 LOPES, op.cit., p.487 
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           De regra, o testemunho apto a sustentação da sentença é aquele prestado 

perante o juiz e oxigenado com as prerrogativas constitucionais, quais sejam o 

contraditório e ampla defesa das pessoas em audiência, razão pela qual a prova 

testemunhal goza de judicialidade, ou seja, a testemunha que é ouvida em juízo é 

que dará o caráter de prova tecnicamente testemunhal.53  

Isso posto que, somente constitui a prova testemunhal aquele depoimento 

quando prestado perante o juízo.   

 

3.2.2 Retrospectividade 

 

Essa característica é da essência, uma vez que a testemunha presta 

declaração sobre fato pretérito, dirá algo sobre o que viu ou teve conhecimento, não 

a respeito do que possa vir a acontecer. Nas lições de Aury Lopes ele afirma que: 

 

“O delito é sempre um fato passado, é história. A testemunha narra 
hoje um fato presenciado no passado, a partir da memória (com todo 
peso de contaminação e fantasia que isso acarreta), numa narrativa 
retrospectiva. A atividade do juiz é recognitiva (conhece através do 
conhecimento de outro) e o papel da testemunha é o narrador da 
historicidade do crime. Não existe função prospectiva legítima no 
testemunho, pois seu olhar só está autorizado quando voltado ao 
passado. Daí por que não cabe à testemunha um papel de vidente, 
nem exercícios de futurologia” 54.  

 

Conclui-se que a testemunha é chamada a depor no processo penal sobre 

fatos passados, jamais sobre fatos futuros. 

 

3.2.3 Oralidade 

 

A prova testemunhal é colhida oralmente, a palavra falada vai prevalecer no 

testemunho, nada obsta que a testemunha consulte apontamentos; porém não 

admite que se faça depoimento por escrito, não é possível de que a testemunha 

traga seu depoimento pronto, visto que ela nem sabe qual pergunta será feita pelo 

magistrado. 

                                                           
53 TÁVORA, Nestor, Alencar, Rosmar Rdrigues. Curso de direito processual penal. 
12ª ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 715-716 
54 LOPES, Jr., Aury. Direito processual penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 482 
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O art. 204 do Código de Processo Penal descreve que os depoimentos 

devem ser prestados de forma oral, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por 

escrito, o que se permite, portanto, é uma breve consulta a apontamentos, no caso 

de questões mais complexas, com vários fatos e agente. Segundo Aury Lopes: 

 
“Constitui uma exceção a essa regra o disposto no art. 221, § 1º, do 
CPP, que, contudo, deve ser uma prática desaconselhável, pois ao 
permitir que essas pessoas deponham por escrito, de forma 
unilateral e fora do processo, viola-se a garantia da jurisdição e do 
contraditório (pela impossibilidade de participação das partes na sua 
produção” 55.  
 

Por fim, para Mougenot há também mais uma exceção: “tratando-se de mudo 

ou surdo-mudo, as respostas serão escritas. No caso de surdez da testemunha, as 

perguntas serão feitas por escrito, mas as respostas serão fornecidas oralmente” 56  

 

3.2.4 Objetividade 

 

A prova testemunhal deve ser objetiva, isto é a testemunha deve depor sobre 

fatos objetivos e não emitir opiniões sobre o fato, bem como emitir impressões 

pessoais acerca do fato, salvo se indissociáveis da narrativa, ou seja, a testemunha 

não deve dizer “eu acho que a pessoa é inocente ou culpada” e, portanto não deve 

emitir juízo de valor. 57 

 

3.3  Classificações da prova testemunhal     

 

De acordo com alguns doutrinadores, destacam-se as diversas classificações 

acerca da prova testemunhal, quais sejam: 

As testemunhas numerárias são aquelas que integram o número legal e que 

será compromissada a dizer a verdade e as extranumerárias: são aquelas ouvidas 

por iniciativa do juiz, serão compromissadas, as quais foram arroladas além do 

número permitido em lei, contudo, o juiz não será obrigado a ouvi-las58. 

                                                           
55 LOPES, Jr., Aury. Direito processual penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p.481 
56 BONFIM, Edilson Mougenot: Curso de Processo Penal. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, 
p.426 
57 TÁVORA, Nestor, Alencar, Rosmar Rdrigues. Curso de direito processual penal. 12ª 
ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 716 
58 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 475 
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As testemunhas diretas ou presenciais são aquelas que prestam declaração 

sobre o fato principal da causa sem que tenha havido nenhum tipo de interferência 

na formação da sua percepção, é a testemunha mais útil do processo, ou seja, é 

aquela que teve contato direto com o fato, bem como as indiretas que são aquelas 

que têm uma percepção acidental do fato, normalmente por “ouvir dizer”, não está 

excluída do sistema probatório brasileiro, sendo ouvida a critério do juiz59. 

Quanto às testemunhas informantes são as pessoas que não prestam 

compromisso em dizer a verdade e, portanto, não podem responder pelo delito de 

falso testemunho e seu depoimento deve ser valorado com reservas, conforme os 

motivos que lhes impeças de ser compromissadas.60 

 Por sua vez, a testemunha da coroa são inseridos nas organizações 

criminosas, por decisão judicial motivada, com objetivo de obter informações 

importantes para se proceder à uma investigação e assim descobrir a verdade.61  

 Já a testemunha imprópria/instrumentária/fedatária: é aquela que integraliza 

a forma prestando declaração, sobre um ato da persecução penal. Ex: testemunha 

de apresentação (é aquela utilizada quando não existem testemunhas do fato 

criminoso, se valendo de suas testemunhas de apresentação que vão integralizar a 

forma para que o auto de flagrante seja lavrado, conf. art. 30462 do Código de 

Processo Penal).63 

A testemunha laudador/abonatárias/beatificação: é a testemunha que presta 

declaração sobre os antecedentes do réu, não presenciaram o fato e nada sabem 

diretamente sobre ele, segundo Lopes Jr, ela serve para abonar a conduta social do 

réu, tendo seu depoimento relevância na avaliação das circunstâncias.64  

                                                           
59LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 

9ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.481 
60 Ibidem, p.482 
61 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal: 3º volume. 32 ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 340 
62DECRETO-LEI Nº 3.689, 03/10/1941- Código de Processo Penal “Art. 304. Apresentado o 
preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua 
assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, 
procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado 
sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, 
lavrando, a autoridade, afinal, o auto”.  
63 TÁVORA, Nestor, Alencar, Rosmar Rdrigues. Curso de direito processual penal. 12ª 
ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 720 
64 LOPES JÚNIOR, op.cit, p.481 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
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Por fim, as testemunhas referidas: são aquelas pessoas que foram 

mencionadas, referidas por outras testemunhas que declararam no seu depoimento 

a sua existência, logo não constavam no rol de testemunhas originalmente elencado, 

e por terem sido citadas como conhecedoras do ocorrido, poderá o juiz ouvi-las, 

para melhor esclarecimento do fato.65 

 

3.4  Fases e Condições da Formação Testemunhal 

 

No entendimento de Aquino66 o testemunho pode ser alcançado pelas fases: 

conhecimento do fato, conservação do conhecimento pela memória e declaração do 

conhecimento. 

Ocorre o primeiro contato, no decorrer da apreensão ou do conhecimento, 

neste caso, a recepção do fato, tal fase subdivide-se em sensação, percepção e a 

avaliação: a sensação acontece no instante em que o indivíduo recebe o estímulo; a 

percepção é o conhecimento instantâneo, obtido basicamente por meio da visão e 

da audição, mesmo sem desejo, sem memória e sem compreensão; a avaliação 

consiste na hipótese feita pelo cérebro tendo por base um elemento padrão (peso, 

volume, tempo, dimensão, quantidade).67 

Cumpre enfatizar que a percepção é uma imagem subjetiva do mundo 

externo, uma vez que sua maneira depende das condições em que se depara o 

sujeito no instante em que constatou o acontecimento. Assim Altavilla destaca: 

 
 

A esfera da atividade sensorial é determinada pela potencialidade 
dos nossos sentidos para percepcionar estímulos: isso significa que 
o mundo exterior chega ao nosso eu, tal como os órgãos dos 
sentidos no-lo apresentam, variando, por isso, não só de indivíduo 
para indivíduo em cada momento da sua existência.68 

 

 
Obtido os fatos no mundo exterior e conduzido ao centro cerebral pelos 

órgãos sensoriais, cabe à memória a preservação do conhecimento através da 

                                                           
65 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 
9ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.481 
66 AQUINO, José Carlos Gonçalves Xavier de.  A prova testemunhal no processo penal 
brasileiro. 6ª ed. rev.e atual. São Paulo: Letras jurídicas, 2015, p.53 
67 Ibidem, p. 54 
68 ALTAVILLA, Enrico. Psicologia Judiciária. 2ª ed. Trad.: Fernando de Miranda. São 
Paulo: Livraria Acadêmica Saraiva Editores, 1946, V.I, p. 20. 
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obstinação, da preservação e da lembrança. No decorrer da fase da declaração dos 

episódios constitui-se o testemunho, ou seja, o relato de um estímulo sensorial 

captado e mantido pela memória. Nesse ápice, inicialmente a testemunha descreve 

sobre o que sabe, apontando as razões do seu conhecimento e as condições que 

asseguram sua credibilidade; após, ela é interpelada pelas partes. Em síntese: 

 
 

O depoimento de uma pessoa sobre um acontecimento qualquer 
depende de alguns fatores: do modo como percebeu esse 
acontecimento; do modo como sua memória o conservou; do modo 
como é capaz de evocá-lo; do modo como quer expressá-lo e do 
modo como pode expressá-lo.69 

 
 
Assim, considerando a dificuldade do processo de construção do depoimento 

testemunhal acima retratado, revela-se oportuno, investigar alguns dos fatores de 

origem física, psíquica e social. 

 

3.4.1 Condições de Percepção 

 

A testemunha, segundo Tourinho Filho, muitas vezes depõe com a certeza de 

estar dizendo a verdade, sem que o esteja, ou seja, mente, sem saber que está 

mentindo, uma vez que os fatos são apreendidos pelos sentidos que gerando os 

estímulos e, portanto são levados aos centros cerebrais, os quais determinam as 

sensações e de conseguinte, as percepções. “A percepção é o efeito da fusão de 

uma sensação atual com outras ou então previamente fixadas na memória”.70   

O autor aduz que a ciência já demonstrou que as percepções dos sentidos, 

sobre serem imprecisas, podem ser alteradas por circunstâncias e vários fatores, 

como a maior ou menor duração dos estímulos, o maior ou menor grau de 

iluminação, o silêncio, a falta de atenção, o desvio da associação de idéias do seu 

curso normal, a imaginação, a emoção, etc.; entre outras causas, internas ou 

externas, que podem levar o indivíduo, ainda que quisesse dizer a verdade, a 

desvirtuar os fatos.71 

                                                           
69 MIRA Y LOPEZ, Emílio. Manual de Psicologia Jurídica. Trad.: Elso Arruda. São Paulo: 
Mestre Jou, 1967, p. 159 
70TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal: Volume 3. 32ª ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p.336 
71 Ibidem, p.336 
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Nessa seara a prova testemunhal, assim como qualquer outro meio de prova, 

é de valor falível e precário, bem como a falta de atenção torna imprestável um 

depoimento, no entendimento majoritário dos autores, conforme provado por 

experiências de Claparède, Von Liszt, Varendonck, Alberto Pessoa, Afrânio 

Peixoto72. 

Para Cristina di Gesu a percepção é relativa, tendo maior ou menor 

potencialidade conforme as razões fisiológicas ou do meio: “ouve-se melhor à noite; 

vê-se com mais exatidão depois de ter descansado do que quando se está fatigado”, 

isso, sem sombra de dúvidas, vem corroborar o alerta à credibilidade do 

testemunho.73 Assim: 

 
“A problemática posta em questão, a qual é praticamente ignorada 
pelos processualistas: a lembrança da testemunha acerca do fato 
delituoso não é capaz de reconstruí-lo da mesma forma como 
ocorreu na realidade; o estudo da percepção, do mesmo modo, seja 
pelo viés filosófico, antropológico ou psicológico, justifica, outrossim, 
a tese da impossibilidade de reconstrução do “todo” (o todo é demais 
para nós, relembrando Carnelutti), do ideal de “busca da verdade” no 
processo, pois entre a realidade das experiências e a formação da 
memória e, entre esta e a posterior evocação, há um processo de 
tradução.”74  

 

  A concepção para Mira Y Lopes é afetada também pelos automatismos 

mentais (hábito) presentes em toda pessoa e que impedem a testemunha de depor 

sobre a presença ou ausência de outros detalhes do fato que lhe passaram 

totalmente despercebido. Ademais, o hábito faz com que a testemunha descreva os 

fatos mais como costumam acontecer do que como podem ter ocorrido na 

realidade.75 

Por mais que se queira não se pode subtrair à ação de automatismos mentais 

e, em virtude do hábito, completam-se de tal modo as percepções da realidade 

exterior que basta que se encontrem alguns de seus elementos para que nosso juízo 

de realidade se dê por satisfeito e aceite a presença do todo.76  

                                                           
72 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal: Volume 3. 32ª ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p.336 
73 DI GESU, Cristina Carla. Prova Penal e Falsas Memórias. 2ª ed. amp e ver. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado. 2014, p. 104 
74 Ibidem, p.104 
75MIRA Y LOPES, Emílio. Manual de Psicologia Jurídica. Campinas-São Paulo: Servanda,  
2015, p. 193 
76 Ibidem, p. 195  
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Quando se conhece determinado objeto ou pessoa, a percepção torna-se 

mais exata, permitindo a distinção de detalhes. Entretanto, a percepção precedente 

também pode ser fomentadora de erros.77 

Dessa forma, a vítima ou testemunha certamente não identificará o imputado 

se não o conhece, já que a imagem deste não estará guardada em sua memória. 

Todavia, se for induzido por uma fotografia, no ato de reconhecimento propriamente 

dito, talvez se recorde não da pessoa envolvida no delito, mas sim daquela que lhe 

foi mostrada no álbum.78   

Por fim, quanto mais repetida a percepção, mais complexa e mais precisa ela 

será, a exatidão da percepção e a capacidade de distinguir detalhes depende, 

geralmente, do conhecimento prévio acerca do objeto ou da pessoa a ser 

identificada, trata-se da percepção precedente, a qual pode ser fomentadora de 

erros nos processos criminais, como por exemplo na recordação de fotografia de 

uma pessoa, vista em um álbum como sendo o autor do fato, quando na verdade 

não o é, assim se procede os equívocos da percepção.  

 

3.4.2 Condições de Memória 

 

As condições da memória segundo Cristina di Gesu, “a memória refere-se ao 

conjunto de mecanismos psíquicos responsáveis pelo armazenamento das 

representações de informações e experiências vividas, possibilitando sua fixação, 

retenção e posterior evocação” 79.   

Di Gesu afirma que, o esquecimento se constitui numa característica de maior 

evidência da memória, é um fenômeno fisiológico e que desempenha papel 

adaptativo, se por um lado o esquecimento se apresenta como um fator positivo, “no 

sentido de evitar que os homens se sintam prisioneiros de suas próprias lembranças 

e rancores”, de outro, demonstra a necessidade da colheita da prova oral em um 

prazo razoável, com objetivo de evitar um transcurso muito acentuado de tempo de 

forma a extinguir a lembrança ou macular com algum vício.80   

                                                           
77 Altavilla, 1945, p.23(apud Di Gesu, 2014, p.106) 
78 Ibidem, (apud Di Gesu, 2014, p.106) 
79 DI GESU, Cristina Carla. Prova Penal e Falsas Memórias. 2ª ed. amp e ver. Rio de 
Janeiro: Lumen Livraria do Advogado. 2014, p. 95-318 
80 Ibidem, p. 89- 313  
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No que tange à memória, Tourinho Filho afirma que “quando apreendidos os 

fatos nela serão armazenados, há pessoas com memórias privilegiadas, outras não 

têm interesse em guardar determinados fatos, e, finalmente, há aquelas que sofrem 

de perturbações (amnésias, hipermnésia)” 81. 

Segundo di Gesu, a atividade sensorial é determinada pela potencialidade 

dos sentidos para perceber os estímulos; isso quer que a “realidade exterior” chega 

ao nosso “eu” tal como os órgãos dos sentidos a apresenta e, o mais importante de 

tudo, variando não só de indivíduo, mas também em relação ao mesmo indivíduo 

nos diversos momentos de sua existência82.  

Não obstante o processo da memória humana apresenta complexidade e 

abrange uma rede de relações entre o evento, o contexto, o estado de espírito e o 

conhecimento daquele que observa a respeito dos fatos que ocorreram. “O que uma 

pessoa recorda perfeitamente outra pode esquecer, pois a realidade nada mais é do 

que uma caricatura subjetiva”. 83 

Por fim, ficam evidente inúmeros fatores; como tendências afetivas, brusco 

abalo moral, falta de memória entre outros, os quais são capazes de influenciar a 

percepção de um acontecimento, por esta razão que na maioria dos interrogatórios, 

nem sempre há um propósito de resistência por parte do interrogado, uma vez que 

ele vai descrevendo os fatos e as situações, não como os viveu, mas como parece 

ao juiz que ele os devia ter vivido. 

 

3.4.3 Condições do Depoimento 

 

A circunstância que a testemunha irá depor é de tal importância quanto as 

que enfrentaram durante a percepção e as conservações do evento na memória 

bem como as influências de ordem interna ou externa possam oprimí-la, 

comprometendo seu depoimento. Assim o Código de Processo Penal no seu art. 

217, prevê a possibilidade da retirada do réu da sala, se houver temor ou 

constrangimento à testemunha, de forma a influir no ser depoimento. 

                                                           
81TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal: Volume 3. 32ª ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p.337 
82 DI GESU, Cristina Carla. Prova Penal e Falsas Memórias. 2ª ed. amp e ver. Rio de 
Janeiro: Lumen Livraria do Advogado. 2014, p. 87-310 
83MIRA Y LOPES, Emílio. Manual de Psicologia Jurídica. Campinas-São Paulo: Servanda, 
2015, p. 197 
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A fidelidade quanto ao estado regular e autônomo da testemunha são 

essenciais para se chegar à verdade do depoimento, embora neste momento seja 

muito natural a testemunha apresentar nervosismo, insegurança no decorrer da 

narrativa, contudo, se em excesso, pode caracterizar uma supressão da verdade ou 

modificar algumas situações. Conforme Malatesta há outros componentes para a 

justa avaliação do testemunho: 

 
“A animosidade, a afetação, a premeditada identidade do depoimento 
são consideradas como três causas formais de diminuição da fé nos 
testemunhos, assim como a equanimidade, a naturalidade e a não-
premedição do depoimento são consideradas como três causas 
formais de aumento de fé. Mas, além dos depoimentos, há 
exterioridades indiretamente reveladoras do espírito mesmo na 
pessoa do depoente: é o complexo daqueles indícios que emanam 
do conteúdo pessoal da testemunha e aumentam ou diminuem sua 
credibilidade. A segurança ou excitação de quem depõe, a calma ou 
perturbação de seu semblante, sua desenvoltura como de quem quer 
dizer a verdade, seu embaraço como de quem quer mentir, um só 
gesto, um só olhar, por vezes, podem revelar a veracidade ou 
mentira de uma testemunha. Eis mil outras exterioridades que devem 
também ser consideradas nos testemunhos, para bem avaliá-los.”84  
 

 
Em síntese: 

 
 

“Para dar à prova testemunhal toda força de que é suscetível, 
importa habilitar o juiz a ajuizar perfeitamente sobre a pessoa da 
testemunha ouvida, pelo menos tanto quanto for necessário para 
apreciar a sua veracidade. Quando o magistrado dá crédito à 
testemunha, supõe que ela pôde ver e que quis dizer o que viu, pelo 
que faz conhecer todos os fatos sobre que esta suposição se apóia. 
As garantias desta natureza tiram-se das faculdades intelectuais, da 
atitude da testemunha e da forma externa do depoimento. Basta um 
lance d‟olhos para se conhecer algumas vezes que a testemunha 
não podia achar-se em estado de observar convenientemente; a 
paixão que as palavras manifestam, certa hesitação a propósito de 
alguns detalhes, um embaraço mal dissimulado na presença do juiz, 
embaraço que atesta o desejo de não dizer tudo, certas tentativas 
para iludir uma pergunta, são sintomas que guiam os juízes na 
apreciação dos depoimentos.”85  

 
 

                                                           
84 MALATESTA, Nicola Framarino Dei. A Lógica das Provas em Matéria Criminal. Trad.: 
Paolo Capitanio. Campinas: Bookseller, 2004, p. 359-360. 
85 MITTERMAIER, Carl Joseph Anton. Tratado da Prova em Matéria Criminal. São Paulo: 
Bookseller, 1997, p. 236. 
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 Por fim, é fundamental as condições que a testemunha irá depor, no 

enfrentamento das condições da percepção, tanto quanto da memória, visto que 

ambas são determinantes nas influências de ordem interna ou externa, que pode 

comprometer esse testemunho e causando no depoente insegurança, pavor e 

desespero, principalmente se acontecer frente ao acusado. 

 Carnelutti descreve muito bem o desenvolvimento do processo penal, bem 

como suas verdades mascaradas pela memória, que a testemunha deve redesenhar 

o fato para se chegar ao mais próximo possível da verdade que nunca será real: 

 

A verdade é que, o remédio para o passado, está no futuro e a 
intuição dessa verdade leva o ser humano à reconstrução histórica 
do passado, no futuro. Em épocas passadas, essa intuição encontrou 
uma fórmula apropriada que dizia: a história é a mestra da vida. Hoje, 
porém, não se faz mais essa afirmação, devido ai que me parece, ao 
avanço do conhecimento, cujos caminhos apresentam altos e baixos 
como quaisquer outros que conduzem a patamares mais elevados. 
[...] Se há um passado que deve ser reconstruído para que dele se 
faça a base para uma projeção futura, esse passado é o do preso, no 
Processo Penal. Não há outra razão para se esclarecer o delito, 
senão para a imputação da pena.86 

      

 Nesse cenário de tensão e descontrole que deve ser observado o 

comportamento da testemunha, pois toda a situação a que ela está exposta, 

influenciará no depoimento e certamente nas recordações do fato pretérito que o 

depoente terá que se lembrar, fica comprometido pelo fenômeno das falsas 

memórias, por esta razão que a psicologia do testemunho é tão discutida na seara 

penal, onde deveria ser levada em conta, com objetivo de reduzir tantas 

condenações por erros judiciários.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 CARNELUTTI, Francesco. As misérias do Processo Penal. Campinas, Servanda, 2010, 

p. 84-85. 
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4. A MEMORIA E SEUS ELEMENTOS 

 

     4.1 Relevâncias do estudo interdisciplinar 

 

A idéia interdisciplinar é necessária se trabalhar para que mais, além das 

regras jurídicas avaliarem o fenômeno complexo que é das falsas memórias, onde o 

cérebro humano é um desafio muito grande, para neurociência, para a psicologia e a 

maneira como se aprendem as experiências.  

A forma como se pode trazer para dentro do inquérito policial, por exemplo, 

dentro do processo penal o que se viu numa cena de crime, é algo fundamental para 

se deslindar o que realmente aconteceu ou mais próximo o que aconteceu.     

Pois estudar a memória, se revela de fundamental importância a todo o 

processo de criminalização, porque se sabe que a prova dependente da memória no 

contexto brasileiro, é a prova que fundamentalmente será utilizada no momento de 

avaliar um caso penal, de forma a não se reportar tão somente na fase do processo, 

os depoimentos em fase policial, os reconhecimentos, interrogatórios, todos estão 

vinculados diretamente à questão da memória.  

Salienta Aury Lopes que “ entre as inúmeras variáveis que afetam a qualidade 

e confiabilidade da prova testemunhal um recorte pouco comum na doutrina jurídica: 

as falsas memórias.”87 

Talvez a memória seja o traço mais indelével de complexidade humana, é 

difícil de ser tutelada, transformada dentro de uma lógica quase que binária 

racionalista como é a lógica jurídica legal, ilegal, provido e improvido, tudo isso terá 

repercussão no processo de criminalização. 

É sabida a dependência da memória, por vez, que tem essa dependência 

fundamentalmente à prova testemunhal, todavia esta prova será a maior fonte de 

erros judiciários dentro do arcabouço jurídico. Como Livia Stein corrobora: 

 

As falsas memórias podem parecer muito brilhantes, contendo mais 
detalhes, ou até mesmo mais vividas do que as memórias 
verdadeiras. A memória pode sofrer distorções, tanto fruto de 
processos internos quanto externos. Cabe ressaltar que as FM não 
são mentiras ou fantasias das pessoas, elas são semelhantes às 
Memórias Verdadeiras, tanto no que tange a sua base cognitiva 
quanto neurofisiológica. No entanto, diferencia-se das verdadeiras, 

                                                           
87 LOPES, Jr., Aury. Direito processual penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 487 
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elo fato de as Falsas memórias serem compostas no todo ou em 
parte por lembranças de informações ou eventos que não ocorreram 
na realidade.88 
 

De acordo com a Livia Stein as falsas memórias consistem em recordações 

de situações, que na verdade nunca ocorreram, essas falsas memórias embora não 

apresentem uma experiência direta, representam a verdade de como os indivíduos 

lembram, ou seja, esses indivíduos acreditam piamente que aquilo que estão 

entregando ao policial, juiz logo após a ocorrência do crime, crê verdadeiramente 

que está trazendo uma versão que é a mais aproximada em relação aos fatos89. 

Ainda neste contexto, as falsas memórias de acordo com Elisabeth Loftus 

podem ser criadas de duas maneiras: a natural, através da falha na interpretação de 

uma informação, uma falha criada espontaneamente por uma má compreensão ou 

porque o cérebro que não armazena fotografia acaba interpretando aquele fato de 

uma forma equivocada, seja um problema de atenção ou qualquer outra questão 

cognitiva90. 

 

4.2  Histórico do estudo sobre a Memória 

 

O conceito de falsas memórias foi sendo construído desde o século XIX e 

início do século XX, a partir de pesquisas pioneiras realizadas em alguns países 

europeus.91 

O termo “falsas lembranças” foi utilizado pela primeira vez em 1881 por 

Theodule Ribot, a partir do estudo de caso, em Paris, de um homem chamado Louis, 

de 34 anos, o qual passou a ter recordações de fatos nunca ocorridos, despertando 

o interesse de psiquiatras e psicólogos sobre o tema.92   

No início de século XX, os erros de memória foram estudados também por 

Freud (1910/1969), ao revisar sua teoria da repressão, segundo essa teoria, as 

memórias de eventos traumáticos da infância seriam esquecidas (isto é, reprimidas), 

                                                           
88 STEIN, Lilian Milnitsky. Falsas Memórias: Fundamentos Cintíficos e suas aplicações 
Clínicas e Jurídicas. Porto Alegre. Artmed, 2010, p.21-25 
89 Ibidem, p. 22 
90 Ibid., p.22 
91 Ibid., p.22 
92 DI GESU, Cristina Carla. Prova Penal e Falsas Memórias. 2ª ed. amp e ver. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado. 2014, p. 128 
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podendo emergir em algum momento da vida adulta, através de sonhos ou sintomas 

psicopatológicos.93  

No entanto, Freud abandona a idéia de que as memórias para eventos 

traumáticos seriam necessariamente verdadeiras; descreve sua descoberta de que 

as lembranças de suas pacientes poderiam ser recordações não de um evento, mas 

de um desejo primitivo ou de uma fantasia da infância e, portanto, seriam falsas 

recordações.94  

Os primeiros estudos específicos acerca da falsificação da memória 

remontam o início do século XX, com Alfred Binet em 1900, na França o qual 

versava sobre as características de sugestionabilidade da memória, ou seja, a 

incorporação e a recordação de informações falsas sejam de origem interna ou 

externa, que o indivíduo lembra como verdadeiras.95  

Uma das importantes contribuições deste pesquisador foi categorizar a 

sugestão na memória em dois tipos: autossugerida (aquela que é fruto dos 

processos interno do indivíduo) e deliberadamente sugerida ( aquela que provém do 

ambiente). As distorções mnemônicas advindas desses dois processos foram 

posteriormente denominadas de Falsas Memórias espontâneas e sugeridas (Loftus, 

Miller e Burns, 1978). 96  

 Entretanto os estudos de Binet foram reproduzidos por Stern em 1910, na 

Alemanha, que em uma de suas primeiras pesquisas sobre memória, mostrou aos 

participantes uma figura por certo tempo e, logo após, a memória para esta figura foi 

testada por meio de recordação livre.97  

Por vez, foi solicitado aos participantes que respondessem perguntas sobre 

informações que estavam na figura e sobre outras que não estavam; os resultados 

do estudo corroboraram aqueles obtidos por Binet, mostrando que os participantes 

de 7 a 18 anos, que tiveram suas memórias acessadas por recordação livre, foram 

os que produziram menos erros, já as perguntas com sugestão de falsa informação 

produziram mais erros.98   

                                                           
93STEIN, Lilian Milnitsky. Falsas Memórias: Fundamentos Cintíficos e suas aplicações 
Clínicas e Jurídicas. Porto Alegre. Artmed, 2010, p.23 
94 Ibidem, p.23 
95 Ibid., p.23 
96 Ibid., p.23 
97 Ibid., p.23 
98 Ibid., p.23 
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Quanto aos estudos sobre as falsas memórias com adultos, cabe destacar as 

pesquisas pioneiras de Bartlett (1932), na Inglaterra tendo utilizado materiais com 

maior grau de complexidade para memorização. Seus estudos foram precursores da 

Teoria dos Esquemas99; assim corrobora a autora: 

 

A recordação como sendo um “processo reconstrutivo” baseado em 
esquemas mentais e no conhecimento geral prévio da pessoa, 
salientando o papel da compreensão e a influência da cultura nas 
lembranças, ressalta-se a importância das expectativas individuais 
para o entendimento dos fatos e como as lembranças poderiam ser 
afetadas por essas expectativas.100 

 

Já em 1959, Deese ofereceu fundamental contribuição ao estudo das falsas 

memórias, propondo um procedimento com uma série de listas as quais 

compreendiam palavras semanticamente associadas a outras não incluídas no 

material investigado. O objetivo era verificar quanto à associação das palavras 

estudadas resultavam efeitos distintos na sua recuperação, bem como evocar 

informações novas que não figuravam nas listas originais.101  

Alguns anos após Roediger e McDermott retomaram o trabalho de Deese 

adaptando listas de palavras associadas com propósito de verificar a criação da 

falsa memória o que se deu denominação de Paradigma DRM, seguida de uma 

prova de recordação e de reconhecimento, conclui-se que ambas as etapas 

confirma-se a probabilidade de formação de Falsas Memórias. O estudo de 

Roediger e McDermott comprovou que as ilusões de memória podem ocorrer 

facilmente, não sendo suficiente a memória viva de um acontecimento (experiência 

de recordação) para comprovar que ele tenha ocorrido na realidade. 102
 

  Nesse cenário, Elizabeth Loftus apareceu nos anos de 1970, o que fez dela 

uma das maiores autoridades sobre o assunto, foi justamente a introdução de uma 

nova técnica para o estudo das falsas memórias, consistente na sugestão da falsa 

informação, denominado Procedimento de Sugestão de Falsa Informação, isto é, 

uma releitura do clássico paradigma da interferência, na qual uma informação não 

verdadeira em meio a uma experiência realmente vivenciada ou não, produzindo o 

                                                           
99 STEIN, Lilian Milnitsky. Falsas Memórias: Fundamentos Cintíficos e suas aplicações 
Clínicas e Jurídicas. Porto Alegre. Artmed, 2010, p.23  
100 Ibidem, p.24 
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chamado efeito “falsa informação”, no qual o sujeito acredita verdadeiramente ter 

passado pela experiência falsa.103    

 Embora as primeiras pesquisas sobre falsas memórias datem do final do 

século XIX, muito dos avanços na área ocorreram somente entre os anos de 1970 e 

1990, as contribuições desses pesquisadores pioneiros foram as de lançar as bases 

para a diferenciação entre os tipos de falsas memórias e suas teorias explicativas.104 

Não há no Brasil, uma estatística ou perspectiva, um número de quantas 

pessoas esteja preso ou tenham sido condenadas com base em falsas memórias.  

Entretanto, com a evolução das pesquisas científicas, a memória, tem 

relevante participação no processo penal, de forma que esse sistema tão complexo 

e com tantas incertezas, capaz de armazenar, codificar e recuperar informações, as 

quais, na maioria das vezes, são determinantes, para a condenação ou absolvição 

de uma pessoa. 

 

4.3  Desempenho da Memória 

 

A memória é um sistema complexo, com um vasto campo de informações, 

que traduz num grande desafio para alguns mestres que estudaram essa pequena e 

brilhante parte do corpo humano, que, ao longo de tantas pesquisas, ainda continua 

um interminável mistério; a memória está atrelada ao processo penal, mais 

precisamente em uma das espécies de prova “testemunhal”, razão pela qual 

abordar-se o tema no entendimento dos seguintes doutrinadores: Baddeley, 

Anderson e Eysenck105, Izquierdo, 106Di Gesu, 107 e por Stein 108. 

A memória é um grande mistério, um desafio com suas peculiaridades, como 

explicar acontecimentos quase que imediatos e ainda assim conseguimos esquecer, 

como por exemplo, anotar mentalmente um número de telefone, em seguida discar, 

minutos depois; não lembramos mais desse número, por vezes, fatos ocorridos 

quando ainda crianças, a lembrança é nítida, às vezes até com os detalhes do que 

ocorreu. Como entender esse fenômeno? 

                                                           
103 DI GESU, Cristina Carla. Prova Penal e Falsas Memórias. 2ª ed. amp e ver. Porto 
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Para Di Gesu, “ a memória é definida como a faculdade de reter as ideias, as 

impressões e os conhecimentos adquiridos. Remete também à lembrança, à 

reminiscência.109  

Não há um neurônio de memória ou uma célula que sirva para guardar 

informação, aprende-se e cria-se memória através de ligações, o cérebro cria 

conexões entre as informações que você já tem como um flash, nessa hora dois 

neurônios estão criando uma nova conexão: a sinapse, todavia essa ligação é 

temporária e forma a memória de curto prazo, que, se não for usada ou reforçada 

novamente, será perdida, por isso lembramos com toda clareza de uma senha ou 

um número depois de ser repetido várias vezes, porém minutos depois já esqueceu. 

Na compreensão de Norberto Bobbio, apud Isquiedo, “podemos afirmar que 

somos aquilo que recordamos, literalmente.” Não se pode fazer o que não sabe, 

bem como, não comunicar nada que se desconheça, isto é, nada que não esteja na 

nossa memória. “O acervo de nossas memórias faz com que cada um de nós seja o 

que é: um indivíduo, um ser para o qual não existe outro idêntico, ”110o autor ainda 

corrobora: 

“Memória significa aquisição, formação, conservação e evocação de 

informações. A aquisição é também chamada de aprendizado ou 
aprendizagem só se “grava” aquilo que foi aprendido. A evocação é 
também chamada de recordação, lembrança, recuperação. Só 
lembramos aquilo que gravamos aquilo que foi aprendido.” 111 
 

 

Assim sendo, somos o que resolvemos esquecer, porém, não há como negar 

que isso já constitui um processo ativo, uma prática da memória, nosso cérebro 

“lembra” quais são as memórias que não quer trazer à tona, e evita recordá-la, as 

humilhações, por exemplo, ou as situações profundamente desagradáveis ou 

inconvenientes.112  

De fato, não as esquece, pelo contrário: as lembra muito bem e muito 

seletivamente, mas as torna de difícil acesso. Conforme Izquierdo, nosso passado, 

memórias, esquecimentos voluntários, não só nos dizem quem somos como também 

nos permitem projetar o futuro, ou seja, nos dizem quem poderemos ser. “O passado 

contém o acervo de dados, o único que possuímos o tesouro que nos permite traçar 
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linhas a partir dele, atravessando, rumo ao futuro, o efêmero presente em que 

vivemos.” 113 

Não obstante, a psicologia cognitiva, no caso da memória, enfatizava a 

necessidade de distinguir entre a codificação ou a introdução na memória, 

armazenamento de informação e evocação da memória. Isso resultou na proposta 

de três amplos tipos de memória: memória sensorial, memória de curta e longa 

duração.114   

Embora nos queixemos de nossas memórias, elas são extraordinariamente 

eficientes e flexíveis no armazenamento da informação que são necessárias e no 

descarte do que é menos importante. Muitos dos lapsos de memória resultam dessa 

importante necessidade de esquecer para poder nos lembrar de forma eficiente.115 

Esquecer é parte do processo de aprender uma vez, que é fundamental para 

mantermos apenas associações importantes que voltam a ser usadas ou que 

tenham algum valor.    

 

4.4  Classificação da Memória  

 

A memória pode ser classificada de acordo com o tempo de duração: 

memória de curta duração, memória de longa duração e memória remota, com sua 

função: memória de trabalho, bem como de seu conteúdo: memórias declarativas e 

procedurais ou procedimentos. 

 

4.4.1 Memória de acordo com o tempo: Memória de curta duração, 

memória de longa duração e memória remota.  

 

Memória de curta duração: segundo Izquierdo é aquela que dura entre 1 e 6 

horas, justamente o tempo necessário para que as memórias de longa duração de 

consolidem, sendo muito resistentes aos agentes que afetam os mecanismos da 

consolidação de longa duração.116 Já para Baddeley, Anderson, Eysenck é a 

“retenção temporária de pequenas quantidades de material por breves períodos de 
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46 
 

  

tempo”, ou seja, é o termo aplicado à retenção de pequenas quantidades de 

informações ao longo de poucos segundos”.117 Na verdade o sistema ou os sistemas 

de memória responsáveis pela memória de curta duração formam parte do sistema 

da memória de trabalho. 

Memória de longa duração: são as memórias declarativas, as quais levam 

tempo para ser consolidada, segundo Izquierdo a fixação de uma memória sensível 

a numerosos agentes externos e internos para sua consolidação, todavia não ficam 

estabelecidas em sua forma estável ou permanente imediatamente depois de sua 

aquisição. O processo de fixação definitiva da memória é chamado de 

consolidação.118 Para o entendimento de Baddeley, Anderson, Eysenck a Memória 

de longa duração é o sistema ou sistemas que sevem de base de armazenar 

informação por longos períodos de tempo.” 119 

Memórias Remotas: segundo Izquierdo são aquelas que duram muitos meses 

ou anos. Ex: pessoa de 70 anos é capaz de lembrar-se de detalhes importantes de 

sua infância, um rato de laboratório é capaz de lembrar um ano depois que recebeu 

choque elétrico nas patas, uma vez que vive pouco mais de dois anos.120 

Por fim as memórias implícitas podem durar a vida toda, enquanto que as 

memórias de trabalho ou explicitas podem perdurar por alguns minutos, horas, 

alguns dias ou meses ou muitas décadas.121 

 

4.4.2 Memória de acordo com sua função: Memória do Trabalho ou 

Funcional  

 

Também chamada de Memória Funcional é uma memória de curto prazo, 

mantida por questão de minutos (por ex: gravar um número de telefone, lembrar 

onde estacionou o carro) consiste numa lembrança breve e fulgaz, a qual serve 

basicamente para gerenciar a realidade e determinar o contexto onde ocorrem os 

fatos e as informações, é distinta das demais por não deixar vestígios e não gerar 

registros.122 
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Cornélia Stolting. Porto Alegre: Artmed, 2011, p. 22 
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Para alguns doutrinadores não é uma memória e sim um sistema gerenciador 

central (central manager) preservando a informação “viva” por tempo suficiente com 

objetivo de adentrar ou não na memória propriamente dita, a qual atuará com um 

“gerenciador”. A memória de trabalho recorre às memórias preexistentes, a fim de 

verificar a utilidade ou prejudicialidade da informação. 123 

Nas lições de Baddeley, Anderson e Eysenck, o sistema ou os sistemas de 

memória responsáveis pela memória de curta duração formam parte do sistema da 

memória de trabalho124, assim eles contextualizam: 

 
 “Memória de trabalho é o termo para um sistema que não só 
armazena informação de forma temporária, mas também a manipula, 
de modo a permitir que as pessoas executem atividades complexas 
como o raciocínio, o aprendizado e a compreensão, ou seja, a 
Memória de trabalho é um sistema de memória que serve de base à 
nossa capacidade de “manter as coisas em mente” ao realizarmos 
tarefas complexas. ”125 

 

Corroborando ainda Izquierdo, afirma que o papel gerenciador da memória de 

trabalho decorre do fato de que esta, no momento de receber qualquer tipo de 

informação, deve determinar, entre outras coisas, se essa informação é nova ou não 

e, em último caso, se é útil para o organismo ou não, para isso tal memória deve ter 

acesso rápido às memórias preexistentes no indivíduo; se a informação que lhe 

chega é nova, não haverá registro dela no resto do cérebro e o sujeito pode 

aprender (formar uma nova memória) aquilo que está recebendo do mundo externo 

ou interno.126    

 

4.4.3 Memória de acordo com seu conteúdo: memórias declarativas e 

procedurais ou procedimentos  
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Cornélia Stolting. Porto Alegre: Artmed, 2011, p. 31 
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Memórias Declarativas: Tema central deste estudo; é a memória que 

registram fatos, eventos, de pessoas, de faces, de conceitos e de idéias. 127, as 

quais também há uma subdivisão: 

 
Episódicas ou autobiográficas: é o sistema que se supõe servir 
de base à capacidade de relembrar eventos específicos; dos 
quais assistimos ou participamos. Ex: nossa formatura, um 
rosto, um filme ou algo que lemos ou que nos contaram;128  
Semânticas: é o sistema que se supõe armazenar 
conhecimento do mundo, associadas aos conhecimentos 
gerais. Ex: conhecimento Português, Psicologia, perfume das 
rosas ou índole geral.129 

 

A memória procedural ou memória de procedimento é aquela que tem 

capacidade ou habitualidade motora ou sensorial (atos motores ou concatenação de 

atos), está ligada ao conhecimento de atividades como escrever à máquina, andar 

de bicicleta, nadar, saltar, soletrar, etc.130 Nas lições de Izquierdo “é difícil declarar 

que possuímos tais memórias; para demonstrar que as temos, devemos de fato 

andar de bicicleta, nadar, saltar ou soletrar.131  

Ainda comporta uma subdivisão como: 

 
Implícita: aquela adquirida de maneira mais ou menos automática, 
sem que o sujeito perceba claramente a aprendizagem, ou seja, 
adquirida de maneira inconsciente, tal como ocorre com a língua 
materna podem durar a vida toda.132 Já nas lições de Baddeley, 
Anderson e Eysenck é a evocação de informação da memória de 
longa duração por meio do desempenho em vez da lembrança ou do 
reconhecimento conscientes.133 
Explícita: constitui uma memória adquirida com plena intervenção da 
consciência, podem perdurar por alguns minutos ou muitas 
décadas;134 Para Baddeley, Anderson e Eysenck é a memória que 
está aberta à evocação intencional, seja com base na recordação de 
eventos pessoais ou fatos.135  
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     4.5Conhecendo As Falsas Memórias  

 

Nesse contexto o tema falsas memórias é bastante recente, complexo e de 

fundamental importância para o direito e, em especial, para o processo penal, na 

medida em que em os atores judiciais lidam constantemente com as recordações 

das pessoas a fim de obter provas de um determinado delito, realizando, outrossim, 

sucessivos reconhecimentos por fotografias e pessoais, sejam elas vítimas, 

testemunhas ou apenas informantes.136 

As falsas memórias são informações armazenadas na memória, sem um 

estímulo real objetivo, embora seja recordado como se tivessem sido efetivamente 

vivenciadas pelo indivíduo. São memórias criadas ou adulteradas por outros fatores, 

das quais nos recordamos sem distinção em relação a fatos que realmente 

ocorreram. 

No campo de estudo das falsas memórias entre outros, encontra-se, uma das 

maiores pesquisadoras da área: Elizabeth Loftus, que realizou inúmeras pesquisas. 

Constatou sobre as distorções da memória apresentam resultados impressionantes 

e até mesmo assustadores: a lembrança pode ser altamente manipulada a partir de 

informações errôneas sobre acontecimentos nunca vividos, como também pode 

haver modificação dos fatos realmente vivenciados.137    

Para autora, uma das formas de estimular a formação de falsas memórias é o 

chamado de “procedimento de sugestão de falsa informação” 138 que envolve 

questionar sobre a presença de um estímulo, compatível durante um fato vivenciado 

sugestivamente. Quanto mais aceitável, provável e conveniente a presença este 

estímulo seja subjetivamente, mais provável dele ser incluído na memória do 

indivíduo. 

Corroborando ainda outra pesquisadora do tema Lilian Stein, descreve que as 

Falsas Memórias podem ocorrer tanto devido a uma distorção endógena, quanto por 

uma falsa informação oferecida pelo ambiente externo. Loftus e Binet, por exemplo, 
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realizaram estudos em que apresentaram deliberadamente uma informação falsa, 

após a apresentação do evento original.139   

Os fatores que podem influenciar a memória falsa podem incluir: 

desinformação e distribuição da fonte original da informação; conhecimento 

existente e outras lembranças podem interferir com a formação de uma nova 

memória fazendo com que a lembrança de evento seja confundida ou inteiramente 

falsa.  

Outros fatores identificados como importantes nessa falsificação são os 

limites da memória, há quanto tempo aconteceu o evento original, importância 

pessoal desse evento e quantas vezes essa memória já foi recordada.  

Além da influência de inúmeros fatores que comprometem o armazenamento 

da informação na memória, por ocasião do depoimento, a lembrança do fato a ser 

relatado poderá ser contaminada por questionamentos tendenciosos e sugestivos, 

capazes de gerar o fenômeno das Falsas Memórias.   

A falsa memória é uma lembrança fabricada ou distorcida de um evento; as 

pessoas muitas vezes pensam na memória como se fosse um gravador de vídeo 

documentando com precisão e armazenando tudo o que acontece com perfeita 

decisão e clareza. 

Na realidade a memória é muito propensa a ilusão, as pessoas podem se 

sentir totalmente confiantes que sua memória precisa mais essa confiança não é 

nenhuma garantia de que uma memória particular é correta. 

 
“A falsa memória é uma experiência mental que é erroneamente 
considerada como sendo uma representação verídica de um evento 
de seu passado pessoal. As memórias podem ser falsas de forma 
relativamente pequena (por exemplo, acreditar que as chaves na 
cozinha quando estavam na sala) e de maneira que têm profundas 
implicações para si mesmo e para outros (por exemplo, acreditar 
equivocadamente que é o criador de uma idéia ou que foi abusado 
sexualmente quando criança)” 140.   
 

 Em síntese: 
 

“É essencial, nesta fase inicial, distinguir falsa memória da idéia mais 

familiar de falibilidade de memória. A memória, como todos sabem, é 
um arquivo imperfeito de nossa experiência. No seu sentido mais 
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geral, falsa memória refere-se às circunstâncias em que possuímos 
memórias definidas de eventos, embora o grau de definição possa 
variar que não chegaram a acontecer com a gente” 141.  
 

A pesquisa de memória, Elisabeth Loftus demonstrou através de sua 

pesquisa que é possível induzir falsa memória através da sugestão, bem como 

mostrou que essas memórias podem ficar mais forte, mais vivas com o passar do 

tempo, ao longo do tempo, as memórias tornam-se distorcidas e começam a mudar 

em alguns casos a memória original pode ser alterada de modo a incorporar novas 

informações ou experiências. A pesquisa pioneira de Loftus demonstrou quão fácil, 

as memórias falsas podem se formar.142 

O impacto potencial das falsas memórias, quando estamos todos 

familiarizados com a falibilidade da memória; quem nunca esqueceu se trancou ou 

não a porta de casa, muitas pessoas não percebem o quão comum a falsa memória 

realmente é, as pessoas são extremamente suscetíveis à sugestão e podem criar 

falsas memórias de eventos e coisas que realmente não aconteceu com elas. 

Na maioria das vezes, essas memórias falsas são bastante inconseqüentes, 

uma memória que você trouxe as chaves de casa, pendurou na cozinha, porém 

quando na realidade deixou no carro, não faz muita diferença; em outros casos as 

falsas memórias podem ter sérias implicações.  

Os pesquisadores descobriram que as memórias falsas são uma das 

principais causas da falsa convicção, geralmente através da falsa identificação de 

um suspeito ou falsas recordações durante interrogatórios policiais.  

Loftus também sugere que memórias falsas se formam mais prontamente quando 

passou tempo suficiente para a memória original desaparecer.143  

Em testemunho ocular, por exemplo, o período de tempo entre o incidente e 

ser entrevistado sobre o evento e bem o papel na forma de algumas pessoas são 

sugestionáveis e a memória falsa é formada.  

Se entrevistadas imediatamente após um evento, onde os detalhes ainda 

estão vivos, as pessoas são menos propensas a serem influenciadas por 

desinformação, no entanto se uma entrevista é atrasada num período de tempo, as 

pessoas têm maior probabilidade de ser afetadas pelo problema da falsa memória, 
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então pode ser difícil para muitas pessoas acreditar mas todos têm falsas memórias, 

nossas memórias geralmente não são tão confiáveis quanto pensamos e as falsas 

memórias podem se formar muito facilmente, mesmo entre pessoas que 

normalmente tem uma boa memória, você ter certeza na sua memória, você achar e 

dizer: “é realmente isso aconteceu, eu me lembro muito bem”, não garante que 

aquilo seja uma verdade.      

 
As falsas memórias não giram apenas em torno de um processo 
inconsciente ou involuntário de “inflamação da imaginação” sobre um 
determinado evento. Há tanto a possibilidade de as pessoas 
expostas à desinformação alterarem a memória de maneira 
previsível ou espetacular, de forma dirigida, quanto 
espontaneamente, ou seja, sem que haja sugestionabilidade 
externa.144 

 

Por fim, a criação de falsas memórias é extremamente perigosa, uma vez que 

o depoimento da testemunha ou da vítima pode levar tanto inocente a ser 

considerado culpado muitas vezes por crimes hediondos, quanto inocentados e 

assim podendo cometer novos crimes, portanto com a finalidade de evitar as falsas 

memórias ou mesmo diminuir sua incidência no processo penal, em especial como 

meio probatório a testemunha, onde a oralidade é sua maior qualificadora.   

 

4.6 Teorias das Falsas Memórias 

 

O fenômeno das Falsas memórias vem sendo explicado por três modelos 

teóricos, que com suas descobertas, limitações teóricas e práticas, tem embasado 

esse tema tão amplo. 

 

4.6.1 Teoria do Construtivismo  

 

Elaborada por Loftus e Hofman, afirma que a princípio a memória pode 

parecer fixa e estabelecida, entretanto é maleável podendo ser criada, modificada e 

até mesmo perdida ao longo da vida. 

Seus estudos concluíram que a memória das pessoas não é somente a 

lembrança daquilo que elas fizeram, mas é a combinação também de tudo que 
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pensam, acreditam e recebem do meio externo. “Segundo esse paradigma, a 

memória é construtiva: cada nova informação é compreendida e reescrita (ou 

reconstruída) com base em experiências prévias”.145 

Para os construtivistas, as pessoas se lembram do que elas entendem ser o 

significado do fato e não necessariamente dele em si e isto pode gerar a lembrança 

de informações incorretas e até mesmo de falsas memórias.146 

Os eventos são interpretados conforme sua vivência e a interpretações 

integradas às estruturas semânticas do indivíduo, conhecidas como Esquemas, 

portanto o conteúdo da informação é facilmente modificado na memória.147  

A crítica feita a esta teoria reside justamente no fato de que somente uma 

memória é construída sobre a experiência, bem como no fato de entender por 

perdidas as informações literais durante o processo de interpretação da informação. 

 

4.6.2 Teoria do Monitoramento da Fonte 

 

Essa teoria foi proposta por Johnson em 1993 que buscava responder 

algumas questões que através da Teoria do Construtivismo ainda permaneciam 

obscuras. A construção dos fatos não gerava por si só erro de memória como 

alegavam os Construtivistas, tanto em experimentos laboratoriais quanto em 

condições da vida diária, era claro que as pessoas algumas vezes tinham sucesso 

na discriminação da origem da experiência mental, mas em outras fracassavam.148 

Isso foi atribuído a hipótese de que existiriam mecanismos que permitiriam 

discriminar corretamente a origem de algumas experiências, porém não de todas, 

sendo processos e julgamento pelos quais as experiências são atribuídas às 

diferentes fontes, além disso, não acreditava na idéia dos construtivistas de que a 

memória para a experiência é necessariamente integrada às inferências e outras 

informações, para ele, tanto a do evento original, quanto a da informação posterior, 

permaneciam separadas e intactas, porém as sobre respectivas fontes é que 
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poderiam não ser acessadas, assim as falsas memórias ocorrem por que são 

confundidas e mal atribuídas.149     

As falsas memórias não seriam fruto de distorção da lembrança, mas sim 

“atribuições errôneas da fonte da informação lembrada por erro de julgamento” 150, 

ou seja, atribuímos pensamentos, imagens e sentimentos advindos de uma fonte 

equivocadamente a outra. Em se tratando de teoria relacionada ao julgamento e 

tomada de decisão sobre a fonte da memória recuperada, encontra limitação no fato 

de que a falsificação da lembrança ocorreria somente para informação sobre a 

fonte.151  

 

4.6.3 Teoria do Traço Difuso 

 

Esta teoria teve como precursores Brainerd e Reyna em 1995, que também 

propõe uma explicação para o fenômeno da falsificação da memória, que por sua 

vez, difere-se das demais, justamente por explicar a memória a partir de um sistema 

de múltiplos traços e não de um sistema unitário. Essa Teoria foi desenvolvida na 

década de 90, para explicar e contradizer os resultados de que a memória é 

intimamente relacionada com o raciocínio como havia predito por modelos teóricos 

anteriores.152 

Para esta teoria há distinção da memória em dois sistemas: a memória de 

essência: aquela entendida como o registro da compreensão do significado da 

experiência (bebeu um refrigerante) e a memória literal, a qual armazena os 

detalhes específicos e superficiais sobre determinado evento (bebeu um guaraná), 

sendo as primeiras mais estáveis ao longo do tempo.153 

Para se ter um raciocínio preciso, era necessário ter uma memória precisa ou 

vice versa, além dessa controvérsia a Teoria do Traço Difuso, aponta que a 

memória, para a fonte da informação é um detalhe literal, que pode ao longo do 
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tempo, se fragmentar e por fim se tornar inacessível quando comparada a de 

essência do evento.154 

Em algumas condições experimentais a Teoria do Traço Difuso, alega que as 

falsas memórias podem ser mais duradouras e resistentes do que as verdadeiras 

sendo relatados com detalhes mais vivos de sua apresentação em tece de 

recordação ou reconhecimentos principalmente nos casos em que os distratores não 

apresentados são semanticamente relacionados às palavras alvo.155    

Autora Stein afirma que esta teoria é mais complexa do sistema: 

 

“Trata-se, sem dúvida, de uma teoria mais complexa, mas que, 
apesar disso, não deixou de ser objeto de críticas por parte da 
doutrina especializada, principalmente por não explicar os erros de 
julgamento da fonte de experiências diferentes, bem como por dividir 
a memória em traços, “ ressaltando estudos em que há recuperação 
de detalhes perceptuais duradouros, fato esse que vai de encontro 
ao princípio da durabilidade dos traços literais, e de falsas 
recordações baseadas em aspectos semânticos e perceptualmente 
vividos, fato que vai de encontro com o caráter difuso da teoria”.156     
 
 

No entanto, com as teorias apresentadas que sugerirem informações e forçar 

as pessoas a evocá-las pode aumentar a magnitude dos efeitos das falsas 

memórias de forma que incorrerão em duas implicações.157 

A primeira implicação prática desse achado é que quando as pessoas que 

estão em julgamentos são encorajadas a contar mais, certamente algumas 

memórias que aparecerão não serão verdadeiras. A segunda implicação é que 

somente porque o registro da memória é expresso com confiança, detalhe e 

emoção, isso não significa necessariamente que o evento ocorreu daquela maneira 

como foi narrado.158 

Diante disso, a pesquisa científica sobre a memória tem potencial de 

minimizar esses tipos de problemas, os psicólogos podem ajudar com seus 

conhecimentos, não só no cotidiano das pessoas, mas há vários outros 

                                                           
154 NEUFELD, Carmem B.; BRUST, Priscila G.; STEIN. Lilian. M.; “Compreendendo o 
fenômeno das falsas memórias”. Falsas Memórias. Fundamentos Científicos e suas 
aplicações clínicas e jurídicas, 2010. p.34 
155 Ibidem, p. 35 
156 Ibid., p.37 
157 Ibid., p. 37 
158 Ibid., p.37 
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profissionais, principalmente os da área jurídica, que dependem da memória dos 

indivíduos para bem conduzirem seus trabalhos forenses.   

 

4.7 Estruturações das Falsas Memórias  

 

Como delineado acima, nota-se que a memória guarda emoções e, 

dependendo do tipo de lembrança, o evento vai se armazenar em diferentes locais 

do cérebro; assim como o esquecimento dos detalhes ao longo do tempo, quando se 

trata, por exemplo, de uma tragédia. Logo que o fato acontece, as pessoas 

lembram-se do acontecimento com riqueza de detalhes. Contudo, com o passar do 

tempo, estes são esquecidos, mas fica a lembrança do momento dramático.159 

Stein também sustenta ser ponto pacífico o fato de os processos de 

recordação ser facilitados pela emoção. Entretanto, na mesma linha de Izquierdo, 

alerta para o estreitamento do foco da atenção através do aumento das lembranças 

vinculadas à emoção, o que de fato reduziria a percepção de detalhes periféricos, 

situação prejudicial ao testemunho:  

1) A emoção poderia estreitar o foco da atenção, o que levaria a um aumento 

da memória, para conteúdos emocionais, com uma diminuição para detalhes mais 

periféricos;  

2) Níveis moderados de emoção potencializam o processo de codificação e, 

subsequentemente, a performance da memória, todavia, níveis extremos de emoção 

prejudicam essa performance; 

3)Em nível neurológico, os processos emocionais são mediados pela 

amígdala, e, quando esta se torna ativa, suas conexões anatômicas com o córtex 

podem facilitar o processamento de quaisquer estímulos que sejam apresentados. 

Adicionalmente, conexões anatômicas da amígdala com o hipocampo poderiam 

influenciar diretamente a memória semântica. Assim, quanto mais ativa a amígdala 

no momento do aprendizado, maior a intensidade da memória armazenada para 

aqueles fatos que apresentam conteúdo emocional. 160    

 

 
                                                           
159 DI GESU, Cristina Carla. Prova Penal e Falsas Memórias. 2ª ed. amp e ver. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado. 2014, p. 110 
160 Stein, Lilian M. e outros. “Memória, humor e emoção”. In: Revista de Psiquiatria. RS 
jan/abr 2006;28(1);p.66 
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4.8 Espécies de Falsas Memórias 

 

As falsas memórias podem ocorrer tanto devido a uma distorção endógena, 

quanto por uma falsa informação oferecida pelo ambiente externo,161 razão pela qual 

podem se originar de duas maneiras distintas quais sejam: falsas memórias 

espontâneas e falsas memórias sugeridas ou implantadas. 

 

4.8.1 Falsas Memórias Espontâneas 

 

  São criadas internamente no individuo, como resultado do processo normal 

de compreensão do evento, esse tipo de distorção simples acomete a todos, no dia 

a dia com questões aparentemente sem importância. Stein descreve assim: 

 

“As FM espontâneas são resultantes de distorções endógenas, ou 
seja, internas ao sujeito. Essas distorções, também denominadas de 
autossugeridas, ocorrem quando a lembrança é alterada 
internamente, fruto do próprio funcionamento da memória, sem a 
interferência de uma fonte externa à pessoa. Neste caso, uma 
inferência ou interpretação pode passar a ser lembrada como parte 
da informação original e comprometer a fidedignidade do que é 

recuperado.” 162 
 
 

4.8.2 Falsas Memórias Sugeridas ou Implantadas 

 

Por sua vez, dizem respeito àquelas que resultam de uma sugestão externa 

ao indivíduo, seja esta proposital ou não, cujo conteúdo não faz parte do evento 

experenciado, mas contém características coerentes com o fato, de um modo geral, 

os relatos, são frutos da compreensão do evento e nem sempre isso acarreta algum 

dano a alguém, porém a distinção dessas memórias faz-se importante em situações 

em que é exigido da pessoa que relate exatamente o que aconteceu e não aquilo 

que compreendeu ou inferiu de fato.  

Inegável que para Stein a memória sugerida preconiza:  

 

                                                           
161 NEUFELD, Carmem B.; BRUST, Priscila G.; STEIN. Lilian. M.; “Compreendendo o 
fenômeno das falsas memórias”. Falsas Memórias. Fundamentos Científicos e suas 
aplicações clínicas e jurídicas, 2010. p.25 
162 Ibidem, p.25 
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“As FM sugeridas, elas advêm da sugestão de falsa informação 
externa ao sujeito, ocorrendo devido à aceitação de uma falsa 
informação posterior ao evento ocorrido e a subseqüente 
incorporação na memória original (Loftus, 2004). Esse fenômeno, 
denominado efeito da sugestão de falsa informação, pode ocorrer 
tanto de forma acidental quanto de forma deliberada. Nas FM 
sugeridas, após presenciar um evento, transcorre-se um período de 
tempo no qual uma nova informação é apresentada como fazendo 
parte do evento original, quando na realidade não faz. Essa 
informação sugerida pode ou não ser apresentada deliberadamente 
com o intuito de falsificar a memória. O efeito da falsa informação 
tende a produzir uma redução das lembranças verdadeiras e um 
aumento das FM (Brainerd e Reyna, 2005).” 163 

 

 Dessa forma, percebe-se o quão suscetível é a memória humana, na 

distorção mediante sugestões de informações posteriores aos eventos, ademais, 

outras pessoas, suas percepções e interpretações podem, com certeza, influenciar a 

forma como se recorda os fatos. É nesse contexto que a psicologia forense defende 

com tanta segurança o estudo sobre as falsas memórias no processo penal, todos 

os resultados até agora encontrados foram cientificamente provados, o quão 

comprometido fica a memória ao longo do tempo, quando os depoimentos são 

colhidos tão longínquos ao crime.  
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5  FALSAS MEMÓRIAS NO PROCESSO PENAL 

 

No capítulo anterior, averiguou-se o quão importante é o estudo das falsas 

memórias no processo penal, dada sua relevância na prova testemunhal. A 

recordação de um evento traumático, aliada às lacunas da memória e ao fator 

indução, é imprescindível para a constatação do fenômeno, embora existam 

pessoas e histórias mais ou menos suscetíveis à falsificação da lembrança.164  

Corroborando com o tema Lopes Jr, sustenta que as falsas memórias se 

diferenciam da mentira, essencialmente, porque, nas primeiras, o agente crê 

honestamente no que está relatando, pois a sugestão é externa (ou interna, mas 

inconsciente), chegando a sofre com isso. Já a mentira é um ato consciente, em que 

a pessoa tem noção do seu espaço de criação e manipulação. 165  

Ambos são perigosos para a credibilidade da prova testemunhal, mas as 

falsas memórias são mais graves, pois a testemunha ou vítima desliza no imaginário 

sem consciência disso, razão pela qual é mais difícil identificar uma falsa memória 

do que uma mentira, ainda que ambas sejam extremamente prejudiciais ao 

processo.   

Segundo o entendimento de Ávila na sua Tese de Doutorado.166 é possível 

reduzir as falsas memórias do processo de criminalização, através da pesquisa 

interdisciplinar que aponta caminhos para a redução de danos, mesmo que limitada 

no Brasil, por não haver dados concretos de pessoas que supostamente estejam 

presas por falsas memórias, uma vez que este tema é relativamente novo no país. 

As falsas memórias poder surgir basicamente de duas formas: por processos 

naturais da pessoa que acompanhou aquele evento, ou seja, ela mesma pode ter 

distorcido aquele evento por alguma artimanha do cérebro, aquela realidade que se 

apresentou a ela ou através de sugestionabilidade a qual se opera os atores 

jurídicos, a idéia da sugestionabilidade vem das perguntas fechadas. Ex: Aquela 

pessoa estava com camisa azul?  

                                                           
164

 DI GESU, Cristina Carla. Prova Penal e Falsas Memórias. 2ª ed. amp e ver. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado. 2014, p. 153  
165

 LOPES, Jr., Aury. Direito processual penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 487 
166 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Fraturas do Sistema penal: o sintoma das falsas memórias 

na prova testemunhal. Tese (Doutorado em Ciências Criminais) - Faculdade de Direito, 

PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. 
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Uma pergunta assim, para a Psicologia do Testemunho é uma pergunta 

fechada: é aquela que apreende a idéia do entrevistador de forma que este limita o 

campo da resposta. Não obstante, a testemunha pode ter vista a pessoa com 

camisa de qualquer coisa cor, o entrevistador não estava presente no evento para 

poder avaliar, ele depende basicamente do testemunho. 

Em se tratando de processo penal, embora se leve em consideração todos os 

princípios regentes da prova, em especial, a presunção de inocência e in dúbio pro 

reo, vêem inúmeras decisões condenatórias fundamentadas exclusivamente na 

prova oral, principalmente na palavra da vítima, quando a infração não deixa 

resquícios materiais. 167  

Ainda para Di Gesu as condenações motivadas no cotejo entre os elementos 

informativos colhidos na investigação – totalmente despidos do contraditório e da 

ampla defesa – e da fase processual, situação expressamente autorizada pela Lei nº 

11.690, de 9 de junho de 2008, que alterou a redação do artigo 155 do Código de 

Processo Penal, acerca da livre apreciação da prova.168 Autora ainda afirma que: 

 

No processo penal, a problemática envolvendo as falsas memórias é 
centrada tanto na produção da prova testemunhal, quanto antes dela, 
pois, muitas vezes, nesse dois momentos acaba sendo despida de 
qualquer tipo de critério ou técnica, em busca da “verdade” sobre um 
determinado acontecimento. O problema não está na adjetivação, ou 
seja, se é “real” ou “processual”, mas sim no próprio substantivo 
“verdade”, na medida em que a abandonamos como escopo do 
processo acusatório. 169 
 
 

Outro ponto discutido também por doutrinadores na indução às falsas 

memórias é o papel da mídia, onde tem uma função determinante, pois detém 

aspecto paradoxal em ralação às falsas memórias, somos produtos de mídias, visto 

que também produzimos certo discurso, não somente as mídias tradicionais, mas as 

novas, em regra vão trabalhar uma cultura punitivista.     

Mister que essa cultura punitivista da mídia, no momento que se tem um 

suspeito, este terá sua privação de liberdade quase que automaticamente colocada, 

em razão dessa cultura que permite tal situação. 

                                                           
167 DI GESU, Cristina Carla. Prova Penal e Falsas Memórias. 2ª ed. amp e ver. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado. 2014, p. 154 
168 Ibidem, p.154 
169 Ibid., p.155 
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Di Gesu também pondera sua critica a mídia onde ela aduz que a indução ou 

sugestionamento pode acontecer tanto na oitiva das vítimas e na inquirição das 

testemunhas, através de questionamentos com viés eminentemente acusatório, 

como também através da mídia, a qual procura sempre fazer do crime um 

espetáculo.170 

Nesse cenário brilhantemente, Francesco Carnelutti assim contribui:  

 
“Todos sabem que a prova testemunhal é a mais infiel entre as 
provas; a lei a cerca de muitas formalidades, querendo prevenir os 
perigos; a ciência jurídica chega ao ponto de considerá-la um mal 
necessário; a ciência psicológica regula e inventa até instrumentos 
para a sua avaliação, ou seja, para discernir a verdade da mentira; 
mas a melhor maneira para garantir o resultado sempre foi e será 
sempre à de reconhecer na testemunha um homem e de atribuir-lhe 
o respeito que merece cada homem.” 171  

 
Assim sendo, inegável que o processo penal valha-se das testemunhas como 

o mais fácil e mais comum meio de prova, daí a necessidade de um exame 

cuidadoso da prova oral, principalmente em razão dos erros judiciais cometidos em 

função de testemunhos falsos ou equivocados.  

 

5.1 Conseqüências da Falsificação da Memória no Processo Penal 

 

É notório que as conseqüências da memória quando falsificadas são de 

grande extensão, gerando sempre muita dor, desamparo, e a fragilidade na justiça 

criminal, onde as incertezas imperam no longínquo caminho pela esperança de uma 

liberdade gerada muitas vezes pelo erro da memória, pela má condução em um  

processo e mais ainda, pelo desprezo à vida humana. 

Nesse sentido, Lopes Jr. afirma que as falsas memórias se diferenciam da 

mentira, essencialmente, porque, nas primeiras, o agente crê honestamente no que 

está relatando, pois a sugestão é externa (ou interna, mas inconsciente), chegando 

a sofre com isso. Já a mentira é um ato consciente, em que a pessoa tem noção do 

seu espaço de criação e manipulação.172    
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Por essa razão, que a doutrina é majoritária em entender o quão frágil e 

falível pode ser a prova testemunhal, quando entrelaçada à prova oral, onde se 

busca a verdade real mais próxima possível, quando se fala num evento pretérito, 

que no processo penal é um pretérito bem distante, do que a testemunha ou a 

vítima: viu, ouviu ou presenciou, impossível haver segurança, certeza ou um poder 

absoluto para se dizer que aquele suspeito, seja culpado ou inocente.  

E nesse cenário que Ávila contextualiza a geração de falsas memórias, 

através de uma falta sugestão externa acidental ou deliberadamente apresentada ao 

indivíduo e talvez sejam nesse segundo ponto onde se concentra a maior dificuldade 

dos atores jurídicos: como delegados, policiais, inspetores, escrivães, juízes, 

promotores etc., de tentar compreender que a forma como se pergunta importa, 

todavia essa forma de se perguntar quanto mais fechada (aquela que deixa poucas 

possibilidades das respostas) for esse questionamento, será tão mais aberta uma 

pergunta, maior for a possibilidade de respostas a ela.173 

O mestre Ávila pondera ainda que no caso das perguntas fechadas, é muito 

provável que o ator jurídico, está tentando não obter a resposta que a pessoa tem a 

dar, mas sim a resposta que esse ator jurídico quer que seja dada, pois essa 

diferenciação é fundamental. Exemplo de pergunta fechada: Foi ele? Por quê? Se 

estiver perguntando: Foi ele?  

Todavia, o autor continua numa sala de audiência, por exemplo, sem dúvida 

nenhuma se está reduzindo a chance de resposta para duas: sim ou não, agora se 

pergunta de outra forma, como por exemplo: Você se recorda o tipo físico da pessoa 

que praticou aquele fato, neste caso abre-se um universo de possibilidades de 

respostas, pois nesse universo haverá muito menos possibilidades de instalar a falsa 

memória através dessa chamada sugestão externa. Sobre isso autor aduz:174 

                                                           
173 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Fraturas do Sistemas penal: o sintoma das falsas 

memórias na prova testemunhal. Tese (Doutorado Pós-Graduação em Ciências Criminais) - 
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Project” que analisou uma série de casos ocorridos principalmente na década de 70 e se fez 
uma comparação do material genético daquela pessoa que está cumprindo pena hoje com o 
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técnica de DNA, não se conseguia analisar por exemplo aquele fio de cabelo que estava na 
cena do crime, todavia o Innocense Project chegou a resultados muito importante, ações 
são chamadas nos Estados Unidos de “Ações de Exoneração”, que no caso são baseadas 
no DNA, alguns resultados se chegou a conclusão que em média, as pessoas exoneradas 
pelo Project passavam 13 (treze) anos na prisão antes de serem libertados; em 70% 
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O artigo 212 do Código de Processo Penal175 traz algum elemento para tentar 

impedir a sugestão, tanto à indução à resposta quanto a repetição de outra pergunta 

já respondida podem significar uma sugestão a essa testemunha. O que pode 

consolar de alguma forma os atores jurídicos é que se precisa tentar de forma 

repetida e insistente considerar que a violação a essa forma de perguntar incipiente, 

mas ainda assim uma forma de perguntar estabelecida do art. 212 do Código de 

Processo Penal seja efetivamente cumprida.176 Ressalta-se que Di Gesu, aduz:  

 
Ainda que quando se fala de falsas memórias, tanto as sugeridas, 
quanto às espontâneas, não se quer dizer que as demais lembranças 
sejam totalmente verdadeiras ou fidedignas à realidade, pois o 
estudo anterior sobre a memória não permite tal conclusão. Propõe-
se o tema como forma de repensar a prova penal e refletir sobre as 
implicações do fenômeno nas testemunhas de um delito. 177  

 

Por fim, a falsificação da memória suscita conseqüências significativas na 

esfera forense, no ato de reconhecimento pessoal e particularmente nos 

depoimentos infantis. Portanto, diante da demonstração das incertezas, intenta-se 

confirmar que a adoção de novas técnicas de inquirição e de reconhecimento poderá 

mitigar o surgimento das falsas lembranças e, por conseguinte, proteger a 

credibilidade do relato, resguardando a prova e assegurando a juridicidade do 

processo. 

 

5.2  Depoimento Infantil e a Sugestionabilidade 

                                                                                                                                                                                     
(setenta por cento) dos casos, a pessoa exonerada era membro de um grupo de minoria 
racial. Os erros de identificação das testemunhas oculares contribuem em mais de 75% 
(setenta e cinco por cento) dos casos de prisão indevida nos Estados Unidos; estes dados 
não podem ser ignorados, precisa ser aplicados, apesar das realidades por óbvio serem 
diferentes precisa ser de alguma forma estudada e levada a sério não só nos Estados 
Unidos, mas também no Brasil, como se pode identificar uma falsa memória, depois de 
instalada como se observou, a identificação de uma falsa memória é virtualmente 
impossível, porque a pessoa acredita que a situação aconteceu daquela forma como ela 
lembra, portanto existem técnicas preventivas como a utilização de perguntas abertas que 
podem atuar com sucesso na precaução desse tipo de circunstância. 
175 Código de Processo Penal. Art. 212 As perguntas serão formuladas pelas partes 
diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, 
não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.  
176
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Alegre, 2012 
177DI GESU, Cristina Carla. Prova Penal e Falsas Memórias. 2ª ed. amp e ver. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado. 2014, p. 132 
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A autora Lilian Stein apresentou em sua obra relevantes pesquisas de um 

estudo profundo sobre a violência contra crianças realizada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) em agosto de 2006 e constatou que a violência contra criança 

é um problema global que tem sido reiteradamente ocultado, entre outros motivos, 

por não existirem relatos e nem registros confiáveis sobre esse tipo de problema, 

bem como invisível por não existirem modos seguros para as crianças e os adultos a 

relatarem. 

Stein afirma que em sua maioria, as crianças que testemunham estão 

envolvidas em situações de violência e seus relatos dizem respeito a lembranças de 

experiências muitas vezes traumáticas. Freqüentemente, na ausência de outros 

indícios, o relato da criança torna-se a única evidencia num processo criminal. 178 

Stein corrobora ao apontar que: 

 
“A presença cada vez mais freqüente das crianças em contextos 
jurídicos fez com que os pesquisadores da memória focassem a 
atenção na capacidade delas para recordarem eventos. O relato de 
uma criança ouvida como testemunha tem como base a recordação 
de acontecimentos vivenciados por ela. De modo especial, é 
importante saber como elas recordam eventos traumáticos, uma vez 
que os processos judiciais frequentemente envolvem situações 
desse tipo.” 179       
  

Ainda descreve que, em uma de suas pesquisas com crianças, Binet 

investigou os efeitos de uma entrevista nas respostas de crianças para seis objetos 

apresentados por dez segundos. As memórias das crianças foram acessadas 

comparando recordação livre, perguntas diretas, perguntas fechadas (sim ou não) 

ou sugestivas. Os resultados da pesquisa indicaram que as recordações livres 

produziram o mais alto índice de respostas corretas, enquanto as perguntas 

sugestivas foram responsáveis pelos mais altos índices de erros.180  

Contudo autora chegou a conclusão que seus estudos realizados com 

crianças têm demonstrado que estas são capazes de recordar e relatar, por longos 

períodos de tempo, quantidades substanciais de informação sobre eventos, sejam 

eles relativos a acontecimentos agradáveis e positivos ou estressantes e negativos. 

Alem disso, é sabido que a emoção afeta a memória, tanto em crianças, como em 
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adultos, sendo observada uma tendência geral a recordarmos melhor eventos com 

alguma carga emocional (positiva ou negativa) do que eventos neutros.181  

Em contextos de entrevistas e depoimento de crianças, um dos maiores 

problemas encontrados se refere ao fenômeno da sugestionabilidade infantil. A 

sugestionabilidade da memória das crianças é resultado da interação desses 

fatores. Por vezes a sugestionabilidade consiste na tendência de um indivíduo em 

incorporar informações distorcidas, provindas de fontes externas, de forma 

intencional ou acidental, às suas recordações pessoais. 182  

Portanto, o efeito da sugestionabilidade na memória pode ser definido como 

uma aceitação e subseqüente incorporação na memória de falsa informação 

posterior a ocorrência do evento original. Essa definição implica alguns como o fato 

de ela ser resultado de uma informação apresentada posteriormente ao evento em 

questão.183    

Nesse ínterim Lopes Jr. lembra a importância de ter cautela diante do 

depoimento infantil, especialmente nos crimes contra a liberdade sexual e, mais 

ainda, naqueles que não deixam vestígios, em que a palavra da vítima acaba sendo 

a principal prova. “Não se trata de demonizar a palavra da vitima, nada disso, senão 

de acautelar-se contra o endeusamento desta prova.” 184 O autor ainda salienta a 

responsabilidade em trazer toda a complexidade do crime e das circunstâncias em 

que ocorreu para dentro do processo com a maior amplitude possível.      

Algumas pessoas são mais suscetíveis à formação das falsas lembranças; 

geralmente aquelas que sofreram algum tipo de traumatismo ou lapso de memória. 

Contudo, o terreno mais fértil e, sem dúvida, as crianças, avaliadas como mais 

vulneráveis à sugestão. Isto porque, como explica Loftus, a tendência infantil é de 

justamente corresponder às expectativas do que deveria acontecer, bem como às 

expectativas do adulto entrevistador. Daí por que “há um alerta geral para o 

depoimento infantil”, na medida em que: a) As crianças não estão acostumadas a 

fornecer narrativas sobre suas experiências; b) A passagem do tempo dificulta a 

recordação de eventos; c) Há dificuldade de se reportar a informações sobre 

eventos que causem dor, estresse ou vergonha; d) A criança raramente responde 
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que não sabe e muda constantemente a resposta para agradar o adulto 

entrevistador. 185 

A estrutura psíquica da criança é sabidamente mais frágil que a de um adulto, 

sendo, portanto, mais facilmente violada ou contaminada sua memória. 186  

  Como explica Pisa, apud Lopes Jr. “as crianças foram historicamente 

avaliadas como mais vulneráveis para a sugestão”,187 e aponta dois fatores: 

a) Cognitivo ou autossugestão, porque a criança desenvolve uma resposta 

segundo sua expectativa do que deveria acontecer; 

b) O desejo de se ajustar às expectativas ou pressões de um entrevistador. 

Nesta senda, a linguagem e o método do interrogador em situações assim 

são de grande relevância para preservação ou violação da memória da vítima ou 

testemunha, devendo, por isso, serem filmados todos os depoimentos prestados. 188 

Assim, se busca avaliar principalmente o entrevistador. O depoimento infantil 

depende exclusivamente da técnica do entrevistador, para dar certo ou não as 

medidas de redução de danos. 

 

5.3  Ato de Reconhecimento nas Falsas Memórias  

 

Existem duas maneiras de reconhecimento pessoal: simultâneo e seqüencial. 

O Código de Processo Penal optou pelo sistema simultâneo, aquele em que todos 

os membros são mostrados ao mesmo tempo, todavia é o método mais sugestivo e 

perigoso, neste caso haverá uma comparação entre esses membros, para que a 

testemunha possa se recordar quem é realmente autor do fato. Diante disso, Di 

Gesu aponta que: 

Embora seja um importante meio probatório do processo criminal, o 
reconhecimento não deve ser usado como a única prova para obter a 
condenação, pois fomentador de inúmeros erros. Assim consoante 
Gacomolli, a memória do reconhecimento é uma das formas mais 
estáveis de lembrança, permanecendo inalterada por duas 
semanas... Nessa senda, a memória é muito mais exigida no que diz 
respeito à descrição do que em relação ao reconhecimento, pois 
neste ato o reconhecimento realiza uma espécie de juízo 
comparativo ou “juízo relativo”, no qual há confronto e seleção, 
dentre as pessoas exibidas, daquela que mais se parece com a 
recordação que tem do imputado. Isso, ainda explica as alarmantes 
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estatísticas de erros quando a prova é baseada tão somente na 
identificação pessoa.189   

 

Partindo ainda do reconhecimento para Lopes Jr, a vítima ou a testemunha é 

convidada pela autoridade policial a examinar “álbuns de fotografias”, buscando já 

uma pré-identificação do autor do fato. O maior inconveniente está no efeito indutor 

disso, ou seja, estabelece-se uma “percepção precedente”, um pré-juízo que acaba 

por contaminar o futuro reconhecimento pessoal.190 O autor continua: 

 

O reconhecimento por fotografia (ou mesmo quando a mídia noticia 
os famosos “retratos falados” do suspeito) contamina e compromete 
a memória, de modo que essa ocorrência passada acaba por 
comprometer o futuro reconhecimento pessoal, havendo uma 
indução em erro, ou seja, existe a formação de uma imagem mental 
da fotografia, que culmina por comprometer o futuro reconhecimento 
pessoal.191  
 

Portanto, no entendimento de Lopes é censurável e deve ser evitado o 

reconhecimento por fotografia (ainda que seja mero ato preparatório do 

reconhecimento pessoal), dado a contaminação que pode gerar, poluindo e 

deturpando a memória. O reconhecimento também deve ter seu valor probatório 

mitigado, pois evidente sua falta de credibilidade e fragilidade.192 Nessa ordem Di 

Gesu também assevera que: 

 
“O reconhecimento fotográfico constitui-se em uma diligência policial 
de uso freqüente, diante da carência de suficientes dados 
identificadores, através do qual se procura orientar o início da 
investigação mediante a apresentação de arquivos ou álbuns de 
pessoas “fichadas”. O ideal seria que o reconhecedor descrevesse a 
pessoa a ser reconhecida, nos termos do inciso I do artigo 226 do 
Código de Processo Penal.” 193    

 

Visto que a confiabilidade do reconhecimento deve se levar em conta a 

pressão policial ou judicial, a manipulação, bem como a inconsciente necessidade 

das pessoas corresponderem à expectativa criada, especialmente quando o nível 

sociocultural da vitima ou testemunha não lhe proporciona autonomia psíquica para 

descolar-se do desejo inconsciente de atender ou não frustrar o pedido da 
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autoridade. Muito se acredita que a policia somente realiza um reconhecimento 

quando já tem um bom suspeito, de forma que possa contribuir para um 

reconhecimento positivo.    

No que tange ao reconhecimento seqüencial, a psicologia jurídica aponta 

sendo mais seguro e confiável, assim para Lopes Jr os suspeitos são apresentados 

um de cada vez e, para cada um, é solicitado à testemunha ou vítima que, antes de 

ver o próximo suspeito, responda se foi esse o autor do fato ou não.194    

Notadamente implica em uma tomada de decisão por parte de quem está 

reconhecendo, sem que saiba quantos participam do reconhecimento. Dessa forma 

diminui o nível de indução e potencializa-se a qualidade do ato. Pois Lopes Jr aduz: 

 
No reconhecimento simultâneo a vitima ou testemunha “faz um 
julgamento relativo no processo de tomada de decisão, ela toma sua 
decisão julgando qual o membro mais semelhante ao culpado, 
comparando os membros entre si”, no reconhecimento seqüencial, “a 
testemunha faz um julgamento absoluto, comparando cada membro 
do reconhecimento com a sua própria memória do culpado”.195 

 

Não obstante, autor corrobora quanto ao reconhecimento “com suspeito 

presente” e “sem suspeito presente”, devendo permitir o reconhecimento seja feito 

de forma simultânea ou seqüencial apenas com distratores, são as pessoas que 

evidentemente não são as que cometeram o crime. A crítica de Lopes quanto ao 

reconhecimento apenas com os distratores, é em razão tanto das vitimas quanto as 

testemunhas saberem que somente se resulta ao reconhecimento quando existe um 

suspeito, assim essa pré-compreensão atua de forma indutiva, encerrando graves 

índices de erro. 

Nesse contexto, o autor alerta que deve ser incorporada à rotina de 

reconhecimentos pessoais, tanto na fase policial como judicial, ainda que mais 

eficiente na primeira é a de advertir a testemunha ou vítima de que o suspeito pode 

estar ou não presente, assim reduzia a margem de erros de um reconhecimento 

feito a partir da pré-compreensão e indução de que o suspeito esteja presente.196 

Lopes ainda sugestiona o seguinte: 

 
“O sistema brasileiro mesmo sem qualquer alteração legislativa 
poderia fazer um teste de confiabilidade da testemunha ou vítima, da 
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seguinte forma: “apresentar, primeiramente, um reconhecimento 
somente com a presença de suspeitos distratores, contudo, não é 
dito a ela que será apresentado mais de um grupo de suspeito. Caso 
a testemunha faça alguma identificação nesse reconhecimento, 
então ela pode ser descartada e, caso a testemunha não faça 
nenhuma identificação no primeiro reconhecimento, então pode ser 
dada continuidade ao procedimento, apresentando o segundo 
reconhecimento com a presença do suspeito alvo. Dados indicam, 
que testemunhas que não fazem identificações no primeiro 
reconhecimento são muito mais confiáveis. É um procedimento 
bastante simples e que pode ser perfeitamente incorporado ao 
método brasileiro de identificação, sem necessidade de qualquer 
alteração legislativa ou custo elevado.”197   

 
  

Destarte, ainda de forma que é aconselhável no reconhecimento feito na fase 

policial, o investigador do caso não esteja presente, pois a pessoa que conduz o 

reconhecimento não pode fazer parte do grupo que realiza a investigação, com a 

pretensão de criar condições para que a vítima ou testemunha sofra o menor nível 

de indução ou contaminação possível.198  

Por fim, o problema das falsas memórias e dos falsos reconhecimentos é uma 

realidade lógica, bem como a preocupação de realizar o reconhecimento pessoal de 

forma responsável previamente ao ato, a exposição midiática com fotografias e 

imagens do suspeito, resultando em prejuízo do valor probatório do ato, uma vez 

que a indução neste caso seria evidente. Igualmente, ao mesmo tempo em que se 

busca reduzir os danos processuais das falsas memórias na prova testemunhal e no 

reconhecimento pessoal, há que se restringir a publicidade abusiva. 

   

5.4 Técnicas de Redução de Danos 

 

Quando se trabalha com a idéia de falsas memórias é muito difícil pensar em 

instrumento de redução de danos, pois são complexos e via de regra, são muito 

incompatíveis com uma cultura do país.  

A redução de danos trabalha a idéia da Entrevista Cognitiva, uma 

aproximação do entrevistado, não como ocorre hoje, num ambiente hostil, uma série 

de perguntas para uma pessoa que já se encontra abalada emocionalmente, 

nervosa. Entretanto na Entrevista Cognitiva primeira há uma aproximação com a 

testemunha de forma há descobrir um pouco sobre sua realidade. 
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A técnica de redução de danos do sistema penal, no Brasil, que gera dores 

para todos os lados, para a vítima, ofensor, sociedade num sentido mais amplo, que 

acaba por reproduzir aquele ato de violência anterior. Ávila sugere a redução de dor 

e não simplesmente a redução de dano, uma vez que tem a potencialidade de no 

máximo alcançar a superfície do problema, alcançar a raiz do problema vai 

necessariamente levar a uma revisão inclusive de idéias culturais acerca da punição 

que o Brasil tem assentada hoje.199 

Segundo os estudos de Ávila, deve-se também reduzir o grande catálogo de 

crimes que existe no Brasil hoje, há uma “inflação legislativa penal” que propiciou um 

gigantesco encarceramento. 200    

Elementar que para Lopes Jr. deve se buscar medidas como forma de 

redução de danos, com o abandono da cultura da prova testemunhal, o emprego de 

técnicas não indutivas nos interrogatórios, utilização de técnicas especificas nos 

interrogatórios de crianças vitimas ou testemunhas (especialmente nos crimes 

sexuais), a inserção de recursos tecnológicos (gravação de áudio e vídeo de todos 

os depoimentos prestados, para controle do tipo de interrogatório empregado) e 

conhecimento cientifico na investigação preliminar. Essas são as formas de reduzir 

os danos das falsas memórias no processo penal.201  

Lopes Jr. sugere algumas medidas redutoras de danos: 1) As contaminações 

a que está sujeita a prova penal podem ser minimizadas através da colheita da 

prova em um prazo razoável, objetivando suavizar a influencia do tempo 

(esquecimento) na memória. 2) A adoção de técnica de interrogatório e a entrevista 

cognitiva permitem a obtenção de informações quantitativa e qualitativa superiores 

às entrevistas tradicionais, altamente sugestivas. 3) O objetivo é evitar a restrição 

das perguntas ou sua formulação de maneira tendenciosa por parte do 

entrevistador, sugerindo o caminho mais adequado para a resposta. 4) A gravação 

das entrevistas realizadas na fase pré-processual (feitas por assistentes sociais e 

psicólogos) permite ao juiz o acesso a um completo registro eletrônico da entrevista. 

Isso possibilita ao julgador o conhecimento do modo como os questionamentos 

foram formulados, bem como os estímulos produzidos nos entrevistados. Assume 
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especial importância não como indicio de prova propriamente dita, mas para que o 

magistrado aprecie como foi realizado o procedimento e que métodos foram 

utilizados. A fim de avaliar o possível grau de contaminação dessa prova.  5) 

Também é de grande valia que as entrevistas não explorem tão somente a versão 

acusatória, é interessante que se faça uma abordagem de outros aspectos ofertados 

pelas vitimas, pois é bastante comum que as vitimas crianças e adolescentes 

utilizem a acusação de abuso sexual para fazer a cessar outras formas de violência 

física e psicológica. Nesses casos, a prisão do agressor (pai ou padrasto) representa 

o afastamento do lar. Alem disso, denuncias de abuso sexual figuram como uma 

arma poderosa nas ações de separação ou divorcio, em que há disputa pela guarda 

dos menores.  

Conclui que a prova testemunhal é sem dúvida um fator humanizante do 

processo e não pode ser abandonada, mas somente através da inserção de novas 

tecnologias é que se poderão reduzir os danos decorrentes da baixa qualidade da 

prova produzida atualmente.   

 

5.5 Entrevista Cognitiva 

 

A entrevista cognitiva é uma técnica que foi desenvolvida originalmente em 

1984, por Ronald Fisher e Edward Geiselman, a pedido de policiais e operadores do 

Direito norte-americano, para maximizar a quantidade e a precisão das informações 

colhidas de testemunhas ou vitimas de crimes. Assim o objetivo desta técnica é 

obter melhores depoimentos, ricos em detalhes e com maior quantidade e precisão 

de informações.202 Nessa perspectiva: 

 
“A Entrevista Cognitiva baseia-se nos conhecimentos científicos de 
duas grandes áreas da Psicologia: Psicologia Social e Psicologia 
Cognitiva. No que concerne a Psicologia Social, integram os 
conhecimentos das relações humanas, particularmente o modo de se 
comunicar efetivamente com uma testemunha e, no campo da 
Psicologia Cognitiva, somam-se os saberes que os psicólogos 
adquiriram sobre a maneira como nos lembramos das coisas, de 
como a nossa memória funciona. Segundo o conhecimento científico 
todos nós somos suscetíveis a distorcer nossas lembranças – 
incluindo os próprios entrevistadores, mesmo que a entrevista esteja 
centrada em técnicas para lidar com as falhas da memória da 
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testemunha, as possíveis distorções das lembranças do entrevistador 

também devem ser levadas em consideração.” 203    
 

A Entrevista Cognitiva é uma das grandes ferramentas para se tentar reduzir 

os danos de um depoimento mal colhido, seja na delegacia, seja no judiciário. 

Todavia, essa técnica tem algumas recomendações que podem ser desempenhadas 

com objetivos de evitar as falsas memórias ou mesmo diminuir a incidência das 

falsas memórias, pois na é quase impossível saber se houve ou não falsas 

memórias, todavia essas práticas tendem a diminuir a incidência do fenômeno.   

Ao tratar desse tema Lopes Jr, fomenta que as entrevistas realizadas com a 

vítima ou testemunha por psicólogos, psiquiatras e outros profissionais da área da 

saúde, realizadas em processos que envolvam violência sexual, deve-se atentar 

para dois fatores: 1) Necessidade de acompanhamento por parte de ambas as 

partes (acusação e defesa), vedando-se completamente as entrevistas privadas por 

violação do contraditório e impossibilidade de controle. 2) Gravação de áudio e vídeo 

de todas as entrevistas e avaliações realizadas.204
 

Pois os atores judiciários devem estar atentos para esse grave problema que 

assola a prova testemunhal, a palavra da vitima e os reconhecimentos, buscando 

apurar técnicas de interrogatórios que reduzam a indução e facilitem a identificação 

das falsas memórias.      

Para Pisa e Stein, apud Di Gesu, relata que os estudos com adultos e 

crianças para demonstrar que o efeito de informações falsas é menos danoso se for 

fornecido em uma entrevista que acontece em seguida a um evento, comparado 

com uma entrevista que acontece muito tempo depois de um evento.205  

Contudo Di Gesu, aduz que estudos realizados pela Psicologia Cognitiva e do 

Testemunho têm demonstrado que o processo mnemônico formado por uma rede de 

relações entre fato, contexto, estado de espírito e conhecimento do observador, não 

é fidedigno à realidade.  

A Entrevista Cognitiva se ocupa de algumas etapas, como a fase inicial com o 

nome de rapport a qual se deve fazer a ambientação para que as testemunhas se 

sintam tranqüilas, ou seja, no momento de depor ela deve estar com tranqüilidade e 
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posteriormente o interrogador deve recriar o contexto original fazendo com que ela 

se lembre calmamente e pausadamente dos aspectos do crime. 

Nesse cenário, Stein descreve que o método comporta cinco etapas, cada 

uma com fundamentos e objetivos específicos: 

  
“As duas primeiras etapas da EC (construção do rapport e recriação 
do contexto original) referem-se ao estabelecimento de uma 
condição favorável para que o entrevistado possa acessar as 
informações registradas na memória. Na terceira etapa o 
entrevistado relata, livremente, a situação testemunhada. [...] A última 
etapa diz respeito ao fechamento da entrevista, em que o 
entrevistador fornece uma síntese dos dados obtidos nas etapas 
anteriores com o objetivo de conferir com o entrevistado a precisão 
dos mesmos.” 206    

  

Num segundo momento, o interrogador deve deixar a testemunha falar com 

seu relato livre, sem interrupções, sem interferências muito bruscas que possa 

causar uma interrupção de pensamento. Por fim após o relato da testemunha, após 

suas lembranças sobre o fato, deve-se questioná-la, com perguntas abertas, de 

forma que ela possa ter uma noção geral do evento, ou seja, perguntas que a 

testemunha não seja induzida, pois as perguntas muito fechadas induzem a 

testemunha, bem como as perguntas sugestivas.  

Ao final, após o questionamento do interrogador, este deve fazer o 

fechamento, o resumo perguntando à testemunha se realmente é aquilo que ela 

disse, se aquilo que está nos autos é realmente o que ela viu, porque assim a 

testemunha pode perceber, que tudo o que o interrogador acabou de descrever para 

a testemunha faz sentido mesmo com o que ela realmente viu, assim a testemunha 

chega a conclusão que foi aquilo mesmo, que ela queria dizer ou então, ela pode 

dizer, que não foi aquilo, que ela queria dizer e foi assim ... relatando novamente o 

que aconteceu. No caso deve ser reconsiderado seu depoimento e fazer uma nova 

consideração. Assim a doutrinadora descreve as etapas da Entrevista Cognitiva. 

Stein dispõe a importância da Entrevista Cognitiva de modo que:  

 
“Um ponto relevante para o estabelecimento e a manutenção de uma 
atmosfera favorável diz respeito ao conhecimento por parte da 
testemunha sobre o funcionamento da Entrevista Cognitiva. Na 
maioria das vezes a testemunha desconhece as circunstâncias nas 
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quais o depoimento é obtido, e, embora o entrevistador tenha o 
conhecimento sobre os objetivos e o papel que cada um tem a 
desempenhar, o entrevistado não o possui e esse desequilíbrio 
precisa ser minimizado. Assim é tarefa do entrevistador compartilhar 
com a testemunha, de maneira direta e explícita, o objetivo daquele 
momento e o papel que cada um deve cumprir para seu alcance.” 207            

 

Isto posto, as técnicas descritas por Stein é fundamental haver uma mudança 

de pensamento ideológico, a prioridade não dever ser tanto a forma, o processo 

penal não como um fim em si mesmo, para depois se perceber quais os passos a 

ser dados, como por exemplo, de colocar a entrevista cognitiva ou algo semelhante 

que respeite a individualidade da testemunha, que evite inquirições sugestivas, o 

viés do interrogador muito forte, sua carga ideológica fazendo pressão na 

testemunha. 

Relevante também padronizar os interrogatórios tanto em fase de inquéritos 

quanto em fase processual, seja através de regimentos internos dos tribunais, enfim 

uma cooperação dos operadores do direito para utilizar essas técnicas, de 

minimização das falsas memórias para atingir relatos mais fidedignos da 

testemunhas.          

Tragicamente, a cultura de delegacia no Brasil, uma democracia recente, tem-

se enorme dificuldade em tratar qualquer das premissas desse método como 

mecanismo da redução de danos em uma delegacia, via de regra, no poder 

judiciário, não só em função do nível de treinamento, porém as pessoas não estão 

preparadas para fazer isso, mas porque a delegacia durante o processo 

investigatório cria-se a idéia de elucidar o fato.208 

A crítica é exatamente no sentido, em que; se não há, um entendimento de 

resquício de traço inquisitorial, certamente há um modelo autoritário, pois o inquérito 

policial vai subir posteriormente, para os autos do processo e embora não podendo 

ser utilizado unicamente ou exclusivamente para um determinado resultado no 

processo, no momento em que é visualizado ou utilizado pelo magistrado, 

certamente o magistrado se convence daquilo que está estabelecido no inquérito 

                                                           
207 STEIN, Lilian Milnitsky. Falsas Memórias: Fundamentos Cintíficos e suas aplicações 
Clínicas e Jurídicas. Porto Alegre. Artmed, 2010, p.214-215 
208 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Fraturas do Sistemas penal: o sintoma das falsas 
memórias na prova testemunhal. Tese (Doutorado em Ciências Criminais) - Faculdade de 
Direito, PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. 
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policial e vai simplesmente sugestionar a testemunha dentro do processo para obter 

determinado resultado.209  

Diante desse quadro, para Izquierdo apud Di Gesu, suas pesquisas  

comprovam que o referido mecanismo é facilmente suscetível a falhas, as quais 

podem comprometer a correta aquisição, retenção e recuperação das informações, 

contaminando, por conseguinte, a lembrança, representado pela recordação.   

A autora Livia Stein trabalha com idéias e principalmente com a entrevista 

cognitiva a qual seja uma das grandes ferramentas que se tem hoje para se tentar 

reduzir os danos num depoimento mal colhido, seja na delegacia, seja no 

judiciário.210 Embora a Entrevista Cognitiva tenha muitas vantagens em relação às 

técnicas de entrevistas padrão, existem algumas limitações praticas para sua efetiva 

utilização, quais sejam: 1) Necessidade de treinamento extensivo e dispendioso; 2) 

Necessidade de condições físicas e tecnológicas adequadas; 3) necessidade de um 

certo nível de capacidade cognitivas, por parte do entrevistado, para aplicação 

dessas técnicas.211
 

Infere assim, que é fundamental pensar até que ponto a estrutura do inquérito 

policial está posta de forma a propiciar um grande caldeirão de falsas memórias, a 

estrutura intimidatória vai colaborar muito para que isso possa acontecer.     

Por fim, supostamente é possível pensar que a Entrevista Cognitiva, seja uma 

das melhores contribuições que os conhecimentos científicos advindos de pesquisas 

no campo da Psicologia do Testemunho e a memória podem oferecer à sociedade 

em geral, de forma que as testemunhas e vítimas possam ser ouvidas por meio de 

técnicas que esteja em consonância com os direitos humanos e favoreçam a efetiva 

aplicação da lei.    

 

 

 

 

 

                                                           
209 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Fraturas do Sistemas penal: o sintoma das falsas 
memórias na prova testemunhal. Tese (Doutorado em Ciências Criminais) - Faculdade de 
Direito, PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. 
210 STEIN, Lilian Milnitsky. Falsas Memórias: Fundamentos Cintíficos e suas aplicações 
Clínicas e Jurídicas. Porto Alegre. Artmed, 2010, p.224 
211 Ibidem, p.225 
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6  CONCLUSÃO  

 

Finaliza-se esse trabalho que foram e continuam sendo os esforços de todos 

os doutrinadores referidos no tema com extrema e fundamental contribuição na 

seara penal, especificamente na prova testemunhal relativa às falsas memórias, os 

estudos e pesquisas voltadas a mente humana para se chegar a resultados 

inquestionáveis e assim essas mentes pensantes que brilharam nas suas 

entrelinhas ao descrever com tanta minúcia o que a memória pode provocar num 

depoimento.     

O ser humano é dotado de muita complexidade, criatividade e absorve o 

processo de informação, essa complexidade humana vai muito além, chegando à 

falsificação da memória onde todos estão acometidos. Portanto, se de um lado essa 

memória pode trazer momentos de alegria por lembranças a ser contempladas, de 

outro traz a possibilidade de percepção, de armazenamento e de recordação, do 

indivíduo chamado para um depoimento, que causa aflição e dor.   

Não há como mensurar os danos causados a um indivíduo por uma 

condenação errônea, coberta pelo manto da justiça, que é tão somente injusta e 

capaz de não se fazer presente, onde àqueles que deveriam lutar arduamente por 

sua liberdade está preso à fragilidade do meio probatório testemunhal, que ao longo 

de anos, seu ritual tão frágil e duvidoso continua emitindo a última palavra. 

A prova testemunhal tem o condão de uma substituição por qualquer tipo de 

prova, a qual não seja suficiente para desvendar um crime, neste enfoque que se 

constata, a falibilidade da memória humana, no instante do depoimento, entretanto, 

torna-se imprescindível a análise acerca da formação das falsas memórias, 

fenômeno consistente na recordação de eventos que jamais ocorreram e 

ocasionado, geralmente, pela combinação entre lembranças verdadeiras e 

conteúdos oriundos de sugestões externas.  

Conclui-se desse trabalho que, por vasta pesquisa, doutrinas majoritárias e 

pensadores, que ao longo de décadas, o processo penal nada modifica, a 

falibilidade, falta de credibilidade e insegurança da prova testemunhal, não está 

demonstrada apenas na sua finalização quando no momento da condenação ou 

absolvição, mas sim desde seu princípio, na persecução penal, onde o fato do delito 

começa a ser narrada pela testemunha, vítima, investigadores, delegados, escrivães 

e assim segue um longo caminho até o veredito. 
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O direito é dinâmico, transformador, assim suas ramificações deveriam seguir, 

é notório as falhas, erros judiciários que causam muita dor, vidas são modificadas, o 

estado não é capaz de oferecer amparo àquele que está sob sua tutela, tanto quanto 

proporcionar mecanismos suficientes para que seus agentes possam servir a 

sociedade de forma digna, segura e protetiva. 

Diante da falibilidade das falsas memórias do processo penal, especialmente 

na prova testemunhal, onde se está presente tantos erros judiciários, pessoas 

inocentes que foram condenadas e pessoas culpadas que foram absolvidas, nesse 

descompasso, surge o estudo da psicologia forense com enfoque às condições que 

uma pessoa pode e tem para depor, bem como os aspectos internos e externos que 

influenciam no depoimento.     

Por fim, o avanço das pesquisas sobre o tema no cenário atual, a entrevista 

cognitiva traz ao processo penal brasileiro num futuro próximo a oportunidade de tão 

somente reduzir, com suas técnicas de entrevista, os danos causados por erros 

judiciários de condenações fundamentadas em testemunhos falíveis, sugestionáveis, 

depoimentos colhidos sem o devido cuidado, que não são fidedignos, os quais são 

capazes de aniquilar toda uma vida, que sem a certeza substancial da culpa, 

condena um indivíduo, sem ao menos oferecê-lo o princípio in dubio pro reo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

  

REFERÊNCIAS  
 
 
 
ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas processuais penais e seus princípios 
reitores. 2ª ed. revista e ampl. Curitiba: Juruá, 2013 . 
 
AQUINO, José Carlos Gonçalves Xavier de.  A prova testemunhal no processo 
penal brasileiro. 6ª ed. rev.e atual. São Paulo: Letras jurídicas, 2015 

ÁVILA, Gustavo Noronha de. Fraturas do Sistemas penal: o sintoma das falsas 
memórias na prova testemunhal. Tese (Doutorado Pós-Graduação em Ciências 
Criminais) - Faculdade de Direito, PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.  
 
BADDELEY, Alan; ANDERSON, Michael C.; EYSENCK, Michael W. Memória. Trad.: 
Cornélia Stolting. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
 
BARROS, Marco Antonio de. A busca da verdade no processo penal. 3ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
 
BONFIM, Edilson Mougenot: Curso de Processo Penal. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. 
 
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.   
 
CARNELUTTI, Francesco. As misérias do Processo Penal. Campinas, Servanda, 
2010. 
 
DI GESU, Cristina. Prova penal e falsas memórias. 2. ed. ampl. e rev. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014. 
 
GRECO, Filho, Vicente. Manual de processo penal. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 
 
IZQUIERDO, Iván. Memória. 2.ed. rev. e ampl. Porto Alegre. Artmed, 2014.  
 
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Vol. Único 5ª ed. rev. ampl. 
e atual. Salvador. JusPodivm, 2017  
 
LOFTUS, Elizabeth. Criando Falsas Memórias. Revista Scientific American, ano 3, 
n. 277, set. 1997. 
 

LOFTUS, Elizabeth. As falsas lembranças. Revista Viver Mente & Cérebro, São 
Paulo, ano 2, n. 162, jul. 2006. 
 

LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade 
Constitucional. 8ª ed. Porto Alegre: Lumen Juris, 2011 
 



79 
 

  

LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade 
Constitucional. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
________, Aury. Direito processual penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
MALATESTA, Nicola Framarino Dei. A Lógica das Provas em Matéria Criminal. 
Trad.: Paolo Capitanio. Campinas: Bookseller, 2004, p. 359-360. 

 
MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 
MIRA y López, Emílio. Manual de Psicologia Jurídica. Campinas, SP: Servanda 
Editora, 2015. 
 
MITTERMAIER, Carl Joseph Anton. Tratado da Prova em Matéria Criminal. São 
Paulo: Bookseller, 1997, p. 236. 

 
NEUFELD, Carmem B.; BRUST, Priscila G.; STEIN. Lilian. M.; “Compreendendo o 
fenômeno das falsas memórias”. In: Lilian Milnitsky Stein. (org.) Falsas Memórias. 
Fundamentos Científicos e suas aplicações clínicas e jurídicas. Porto Alegre: 
Artmed, 2010. 
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 13ª 
ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 
 
RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 18ª ed. rev. amp. e atual. Rio de 
Janeiro. Lumen Juris, 2011 
 
STEIN, Lilian Milnitsky. Falsas Memórias: Fundamentos Cintíficos e suas 
aplicações Clínicas e Jurídicas. Porto Alegre. Artmed, 2010 
 
STEIN, Lilian M. e outros. “Memória, humor e emoção”. In: Revista de Psiquiatria. 
RS jan/abr 2006;28(1); 
 
TÁVORA, Nestor, Alencar, Rosmar Rdrigues. Curso de direito processual penal. 
12ª ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017 
 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal: 3º volume. 32 ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
 


