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RESUMO 

 

Maria Luiza Gorga. A função da memória na aplicação do direito penal. 2019. 99 pgs. 

Doutorado – Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

A presente tese utiliza por base os conhecimentos da medicina, mais especificamente da 

chamada neurociência, e da psicologia para desenvolver um arcabouço teórico do estado 

atual da ciência no tocante ao desenvolvimento e formação da memória humana, bem 

como das falhas e vulnerabilidades destes processos. A partir destas informações, realiza-

se a interface destas para com o direito penal brasileiro, sobretudo no tocante à obtenção de 

relatos de testemunhas e vítimas, demonstrando a fragilidade deste meio de prova que é 

ainda bastante valorizado pelos atores do Poder Judiciário. Ao final, após a análise de 

iniciativas estrangeiras e nacionais que visam a aumentar a qualidade dos relatos obtidos 

em investigações criminais, são realizadas proposições para o aprimoramento de 

magistrados, investigadores de polícia, e todos os atores envolvidos na persecução e 

julgamento de delitos. 

 

Palavras-chave: neurociência; memória humana; direito penal; depoimento pessoal; 

reconhecimento pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Maria Luiza Gorga. The role of memory in the application of criminal law. 2019. 99 pgs. 

PhD - Faculty of Law. University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

The present thesis uses knowledge of medicine, more specifically the so-called 

neuroscience, and of psychology to develop a theoretical framework of the current state of 

science regarding the development and formation of human memory, as well as the flaws 

and vulnerabilities of these processes. Based on this information, it interfaces with 

Brazilian criminal law, especially in regards to obtaining reports of witnesses and victims, 

demonstrating the fragility of this evidence that is still highly valued by the actors of the 

Judiciary system. In the end, after the analysis of foreign and national initiatives aimed at 

increasing the quality of reports obtained in criminal investigations, proposals are made for 

the professional improvement of magistrates, police investigators, and all actors involved 

in the prosecution and prosecution of crimes. 

 

Keywords: neuroscience; human memory; criminal law; personal testimony; personal 

identification. 
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La presente tesi utilizza la conoscenza della medicina, più specificamente la cosiddetta 

neuroscienza, e della psicologia per sviluppare un quadro teorico dello stato attuale della 

scienza per quanto riguarda lo sviluppo e la formazione della memoria umana, nonché i 

difetti e le vulnerabilità di questi processi. Sulla base di queste informazioni, si interfaccia 

con la legge penale brasiliana, in particolare per quanto riguarda l'ottenimento di 

segnalazioni di testimoni e vittime, dimostrando la fragilità di questa prova che è ancora 

molto apprezzata dagli attori della magistratura. Alla fine, dopo l'analisi delle iniziative 

straniere e nazionali volte ad aumentare la qualità delle relazioni ottenute nelle indagini 

penali, vengono avanzate proposte per il miglioramento dei magistrati, degli investigatori 

di polizia e di tutti gli attori coinvolti nell'accusa e nel perseguimento dei reati. 

 

Parole chiave: neuroscienza; memoria umana; diritto penale; testimonianza personale; 

riconoscimento personale.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

“Our fond X memories are the dregs left in the wineglass, the dehydrated 

sediments of perceptions whose flavour has gone.”
1
 

 

 

O presente estudo parte de um importante questionamento: estaria a atual concepção do 

Direito Penal acerca da confiabilidade da prova testemunhal – e, portanto, da memória – 

condizente com a realidade da mente humana, e haveria modos de obtenção de relatos com 

a maior fidedignidade possível? 

 

Em estreita ligação com esta questão, surge também a necessidade de se questionar: há 

formas de se robustecer a ciência jurídica no tocante a estudos como o presente, e à sua 

aplicação prática? 

 

Já foi dito pelo neurocientista americano Dean Buonomano que “Embora os mágicos e os 

psicólogos saibam há muito tempo que as memórias podem ser sobrescritas pela 

interferência de desinformação, o sistema judiciário tem sido lento em reconhecer esse 

fato.”
2
.  

 

Pois é assim necessário adequar a ciência penal ao fato que “as imagens não são 

armazenadas sob forma de fotografias de coisas, de acontecimentos, de palavras ou de 

frases. [...] Se o cérebro fosse uma biblioteca esgotaríamos suas prateleiras”
3
. 

 

Ocorre que, infelizmente, ainda há a crença de que a memória humana é permanente, 

funcionando como verdadeiro gravador, e que se algo não vem imediatamente a lume é 

apenas questão de utilizar-se o adequado método de recuperação.
4
 

                                                           
1
 Tradução livre: “Nossas boas lembranças ‘x’ são os resíduos deixados no copo de vinho, os sedimentos 

desidratados de percepções cujo sabor desapareceu.”. KOESTLER, Arthur. The Ghost in the Machine. 

London: Hutchinson, 1967. p. 84. 
2
 BUONOMANO, Dean. O cérebro imperfeito. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 44. 

3
 DAMASIO, Antonio R. O Erro de Descartes. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. p. 128-129. 

4
 Como exemplo, 2/3 dos policiais americanos afirmaram acreditar que a memória humana funciona como 

um gravador. Cf.: LYNN, Steven Jay et al. What Do People Believe About Memory? Implications for the 

Science and Pseudoscience of Clinical Practice. Canadian journal of psychiatry. Revue canadienne de 

psychiatrie, v. 60, n. 12, p. 541-547, 2015.p. 543. 
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Ora, se o julgador não leva em consideração as nuances da mente, pode-se chegar a 

resultados equivocados e, sobretudo, injustos – seja para o acusado, seja para a sociedade, 

seja para uma testemunha acusada de falsear a verdade. E isso, inobstante esteja o 

indivíduo convencido de seu relato, de “cuja exatidão poderia até jurar”
5
. 

 

O Direito, sobretudo o Direito Penal, por sua elevada carga de interferência estatal na 

liberdade dos cidadãos, não pode deixar-se ficar à margem dos conhecimentos científicos, 

levando em conta em suas formulações os novos dados advindos da neurociência, criando 

um sistema de trabalho interdisciplinar.
 6

 

 

Há, dessa forma, necessidade de conscientização profunda de todas as esferas da classe 

jurídica a respeito das nuances da memória humana, de seus limites e de suas potenciais 

distorções, inconscientes e até mesmo inatas, de modo que se possam sopesar as 

declarações com o olhar crítico que merecem todos os elementos de convicção existentes 

no procedimento criminal.
7
 

 

A neurociência – aqui entendida de forma geral como o estudo científico do cérebro e do 

sistema nervoso central, tanto de forma biológica como química, psicológica, etc. – vem 

evoluindo ao longo dos séculos. Nas décadas de 1960 e 1970 surgiram a tomografia 

computadorizada e a ressonância magnética, o que permitiu uma nova forma de análise 

neurológica, levando a novas hipóteses e estudos a respeito da consciência humana.  

 

Um grande salto foi dado dos anos 1990 até o presente, sobretudo na denominada “década 

do cérebro”
8
, que ocupou os anos 1990-1999. 

 

                                                           
5
 DE AQUINO, José Carlos G. Xavier. A prova testemunhal no processo penal brasileiro. São Paulo: 

Saraiva, 1987. p. 34. 
6
 Cf.: MARQUES, Mateus. Algumas inquietações sobre as contribuições da neurociência em relação aos fins 

do direito penal. Revista Síntese de direito penal e processual penal, v. 15, n. 92, p. 108-139, jun.-jul. 2015. 

p. 115. E ainda: JONES, Owen D. et al. Law and neuroscience: recommendations submitted to the 

President’s Bioethics Commission. Journal of Law and the Biosciences, p. 224-236, march 31
st
, 2014. p. 226. 

7
 Há estudo empírico que demonstra que, após participar de um único curso de psicologia forense, as crenças 

equivocadas acerca da memória humana e técnicas de interrogatório, entre outros itens, tiveram uma queda 

de 11%, resultado promissor e que demonstra a eficácia das iniciativas de informação e formação. Cf.: 

SHAW, Julia. WOODWORTH, Michael. Are the misinformed more punitive? Beliefs and misconceptions in 

forensic psychology. Psychology, Crime & Law, p. 1-20, 2013. 
8
 GOLDSTEIN, M. Decade of the brain. An agenda for the nineties. West J Med, v. 161, n. 3, p. 239-241, 

1994. 
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Com a nova perspectiva das neuroimagens, em 1962, Thomas Khun afirmou em sua 

obra
9
 haver uma crise do paradigma da neurociência. Com o acúmulo de conhecimento, o 

modelo passa a não ser suficiente para explicar as dúvidas que surgem (denominadas por 

ele de anomalias), e este acúmulo de anomalias gera a crise do paradigma, a qual ainda 

vivemos. 

 

O grande desafio encontrado, assim, era (e é) explicar, a partir das detalhadíssimas 

imagens que podem ser obtidas por meio de exames, os mecanismos fisiológicos que dão 

origem à percepção, à memória, à atenção, e que são ingredientes ou facetas daquilo a que 

chamamos consciência.
10

 

 

Há, hoje, técnicas de ressonância magnética funcional (fMRI) na qual é possível visualizar 

o organismo – e no caso, o cérebro – em operação, em oposição à ressonância magnética 

tradicional que apenas gera imagens estáticas. Técnica similar, no quesito da identificação 

de ativação cerebral, é a da tomografia por emissão de pósitrons (PET). 

 

Com a fMRI é possível verificar a ativação de determinados locus cerebrais pelo maior ou 

menor consumo de oxigênio no tecido – e, com isso, cientistas já tentaram realizar testes 

para identificar se há diferenças na atividade cerebral do indivíduo que mente e daquele 

que fala a verdade.
11

  

 

Outra é a técnica chamada de CKA
12

, avaliação informatizada do conhecimento, a qual 

mede oscilações na intensidade de ondas cerebrais, as quais ligar-se-iam à familiaridade de 

um indivíduo a certo estímulo – por exemplo a uma pessoa, servindo assim como 

supedâneo de uma identificação.
 13

  

 

                                                           
9
 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1975. 

10
 Ibidem. p. 40. 

11
 WESTERLINDH, Carlos Prat. Nuevos detectores de mentiras y derecho penal. La Ley Penal – Revista de 

Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, n. 84, p. 30-36, jul.-ago. 2011. p. 32-33. Michele Taruffo chega a 

concluir que este método seria o “detector de mentiras” ideal, cf.: TARUFFO, Michele. Proceso y 

neurociencia. Aspectos generales. In: TARUFFO, Michele; FENOLL, Jordi Nieva (Orgs.). Neurociencia y 

processo judicial. Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 16-17. 
12

 Computerized Knowlege Assessment. 
13

 WESTERLINDH, Carlos Prat. Nuevos detectores de mentiras y derecho penal. La Ley Penal – Revista de 

Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, n. 84, p. 30-36, jul.-ago. 2011. p. 32-33. 
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Por fim, há técnicas não invasivas de neurocomputação que permitem identificar micro 

alterações faciais relacionadas a padrões de relatos de mentiras ou verdades.
14

 

 

São técnicas de mapeamento, cerebral e neurofacial, que poderão, em relação aos réus, 

“repercutir na sua eventual absolvição ou na comprovação de sua responsabilidade penal”, 

o mesmo valendo para o peso a ser dado às declarações de vítimas e de testemunhas – 

servindo de base não apenas a eventual condenação ou absolvição, como também a um 

possível procedimento por falso testemunho ou denunciação caluniosa.
15

 

 

É necessário cautela, contudo, pois no atual estado da ciência a verdade é que, embora já 

existam empresas comercializando “detectores de mentira” baseados em fMRI, a ativação 

de determinadas áreas cerebrais, em si e por si só, não dá qualquer tipo de certeza – mesmo 

porque, por exemplo, um indivíduo que possua falsas memórias, ao relatá-las, não ativará 

as áreas cerebrais da mentira, já que acredita estar falando a verdade.
16

 

 

Inobstante o potencial transformativo e sua inexorável inclusão no cotidiano forense, é 

necessário atentar-se à sedução destas explicações e conclusões neurocientíficas
17

, 

aplicando sobre elas considerações éticas sobre os limites da neurociência e dos exames de 

neuroimagem, já que é certo que, no presente estado da ciência, nenhuma das ferramentas 

existentes permite de fato detectar mentiras ou tentativas de dissimulação.  

 

Tudo o que se percebem são mudanças fisiológicas de fluxo sanguíneo em determinadas 

regiões cerebrais, regiões essas que em determinados estudos, limitados e direcionados, 

parecem corresponder às hipóteses em questão, não podendo, porém, estes resultados 

serem extrapolados para uma aplicação ampla
18

. 

 

A respeito das novidades científicas, e a necessária cautela com a qual devem ser tratadas, 

tem-se a crítica de Hassemer, segundo o qual deve haver indispensável distanciamento e 
                                                           
14

 Ibidem. 
15

 RASSI, João Daniel. Neurociência e prova no processo penal: Admissibilidade e valoração. Tese 

(Doutorado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 21. 
16

 THE ROYAL SOCIETY. Neuroscience and the Law. Brainwaves, v. 4, dec. 2011. p. 25-26. 
17

 Cf. verificado em estudo: WEISBERG, Deena Skolnic et al. The seductive allure of neuroscience 

explanations. Journal of Cognitive Neuroscience, v. 20, 2008, p. 470. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2778755/. Acessado em: 08 de janeiro de 2019.   
18

 FORD, Elizabeth. AGGARWAL, Neil. Neuroethics of Functional Neuroimaging in the Courtroom. In: 

SIMPSON, Joseph R. (Ed.). Neuroimaging in Forensic Psychiatry: From the Clinic to the Courtroom. New 

Jersey: John Wiley & Sons, p. 325-340, 2012. p. 327. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2778755/
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ceticismo dos penalistas para com estas novidades, posto que estes não participam das idas 

e vindas das ciências neurológicas, vindo a saber, apenas ocasionalmente, de alguns 

resultados descontextualizados.
 19

  

 

Assim, diferente do que se identifica, por exemplo, entre sociólogos e penalistas, entre os 

quais é possível ocorrer uma “acomodação e integração de fragmentos sistêmicos, ou seja, 

ambas as ciências lado a lado”, o autor entende que até mesmo o próprio diálogo com as 

ciências neurológicas seria impossível, devendo ser portanto rechaçado.
20

 

 

Esta contundente crítica é válida e pertinente, principalmente ao se ter em mente o fato de 

que o convencimento acerca dos potenciais da ciência e de seus métodos não 

necessariamente deriva de uma compreensão real e precisa das implicações e limitações 

das técnicas de neurociência cognitiva, mas da falta de conhecimentos específicos para se 

receber e entender tais dados de forma crítica. Além disso, a compreensível satisfação que 

as promessas contidas em tais estudos causam ao leigo certamente tornam mais fácil sua 

aceitação.
21

 

 

Ademais, é necessário combater o reducionismo neurológico – a ideia de que os indivíduos 

e suas atitudes nada mais seriam do que estados neurais –, evitando colocar as técnicas de 

monitoração neurológica em um pedestal que estas não apenas não podem como não 

devem ocupar.
22

 

 

Contudo, acreditamos que o diálogo entre as ciências já existe, ainda que de forma 

primária, e trata-se de tendência já irreversível, de modo que se faz imperativo balizar a 

utilização dos conhecimentos das searas alheias ao Direito, como a neurociência, a partir 

da difusão de conhecimentos sobre as limitações dos métodos e sobre as bases sobre as 

quais estes trabalham, capacitando os penalistas para a compreensão do tema e 

possibilitando aplicação criteriosa. 

 

                                                           
19

 HASSEMER, Winfried. Neurociência e culpabilidade em Direito Penal. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, vol. 100, São Paulo: Ed. RT, 2013. p. 215. 
20

 Ibidem. 
21

 RASSI, João Daniel. Neurociência e prova no processo penal: Admissibilidade e valoração. Tese 

(Doutorado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 89. 
22

 PARDO, Michael S. PATTERSON, Dennis. Minds, Brains, and Law. The conceptual Foundations of Law 

and Neuroscience. Nova Iorque: Oxford University Press, 2013. p. 26. 
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Trazendo a questão à concretude do Poder Judiciário, uma observação interessante da 

pesquisa empírica realizada é que a quase totalidade dos acórdãos que tratam da 

desnecessidade de perfeita coincidência entre as narrativas e a impossibilidade de 

exigência de riqueza de detalhes de testemunhos sobre fatos ocorridos há certo tempo é 

pela manutenção da condenação, enquanto aqueles que referem-se ao reconhecimento 

pessoal e as suas limitações são pela absolvição – inclusive os acórdãos que tratam do 

testemunho infantil e o voto vencido que trata da captação sensorial de detalhes. 

 

Também se notou que a quase totalidade dos acórdãos que tratam da fragilidade do 

reconhecimento pessoal originam-se do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, extinto 

em 2004, parecendo ter havido uma mudança no posicionamento da maioria das decisões 

quanto ao tema da memória, passando este a focar na impossibilidade de exigir muitos 

detalhes e a coerência completa dos testemunhos, mudança esta que pode ser vista como 

um enfoque mais punitivista do órgão judicial em detrimento de prestigiar a presunção de 

inocência. 

 

Embora decisões acerca da produção probatória não sejam o foco desta tese, é 

interessante notar que, quando se trata do tema de busca da verdade real, as Cortes 

encontram-se melhor alinhadas com o conceito das fragilidades da memória humana. 

Curiosamente, o mesmo não possa ser dito quanto à análise desta mesma memória no 

tocante ao seu (des)valor probatório. 

 

Isso é interessante posto que um processo penal comprometido com a busca da verdade 

(ainda que a verdade do processo) “deveria contar com regras que expressassem o objetivo 

de redução de erros; isto é, deveria se preocupar em reduzir os riscos de condenar 

inocentes e de absolver culpados”, adotando “procedimentos probatórios formulados a 

partir de metodologias com maior potencial veritativo”. 23
 Acontece que: 

 

 

“A partir de uma perspectiva moral ou política [...] Um standard de prova 

penal mais elevado serve ao objetivo de reduzir a condenação de inocentes 

porque dificulta as condenações em geral. Em todos os processos, exige-se 

mais da hipótese acusatória para que seja considerada verdadeira. Como 

                                                           
23

 MATILDA, Janaina. Standards de prova: a modéstia necessária a juízes na decisão sobre os fatos. 

Disponível em: 

https://www.academia.edu/37511922/Matida_2018_Standards_de_prova_a_mod%C3%A9stia_necess%C3%

A1ria_a_ju%C3%ADzes_na_decis%C3%A3o_sobre_os_fatos.pdf. Acessado em: 05.04.2019. p. 9. 

https://www.academia.edu/37511922/Matida_2018_Standards_de_prova_a_mod%C3%A9stia_necess%C3%A1ria_a_ju%C3%ADzes_na_decis%C3%A3o_sobre_os_fatos.pdf
https://www.academia.edu/37511922/Matida_2018_Standards_de_prova_a_mod%C3%A9stia_necess%C3%A1ria_a_ju%C3%ADzes_na_decis%C3%A3o_sobre_os_fatos.pdf
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consequência direta da maior dificuldade imposta à hipótese condenatória, a 

ocorrência de absolvições de culpados seria facilitada. Evita-se a produção de 

uma classe de erro a partir da facilitação do erro considerado “menos pior”. 

Por outro lado, caso se optasse por um standard de prova menos elevado (por 

exemplo aquele conhecido como “probabilidade prevalecente”), isso 

expressaria a compreensão de que condenações injustas e absolvições injustas 

são erros da mesma ordem de importância, não havendo algum cuja 

eliminação devesse ser preferida. O compromisso de se evitar as condenações 

de inocentes e o compromisso de se evitar a absolvição de culpados seriam da 

mesma intensidade. Ora, se não enxergamos como pior a condenação de 

inocentes, não há porque fixar a exigência de prova da hipótese acusatória em 

patamares especialmente mais altos.”
24

      

 

 

Infelizmente “o sistema legal é resistente a mudanças, em especial quando elas são 

fundamentais, mas inconvenientes”
25

. Leonard Mlodinow traz passagem bastante mendaz 

que bem reflete o comportamento do Poder Judiciário e a grande parte de seus operadores 

quando se questionam e apontam as falhas do sistema – a criação desarrazoada de barreiras 

mentais ou comportamentais. 

 

 

“[...] um católico, um judeu – os dois brancos – e um negro, todos mortos e se 

aproximando dos portões do céu. O católico diz: “Eu fui um homem bom a vida 

toda, mas sofri um bocado de discriminação. O que devo fazer para ir para o 

céu?’ 

‘Essa é fácil’, responde Deus. ‘Para entrar no céu você só precisa soletrar uma 

palavra.’ 

‘Que palavra?’, pergunta o católico. 

‘Deus’, responde o Senhor. 

O católico soletra D-E-U-S e entra no céu. Então o judeu se aproxima. Ele 

também diz: ‘Eu fui um homem bom.’ E acrescenta: ‘E não foi fácil, pois tive 

de lidar com discriminação a vida toda. O que devo fazer para entrar no céu?’ 

Deus responde: ‘Essa é fácil. Você só precisa soletrar uma palavra.’ 

‘Qual palavra?’, pergunta o judeu. 

‘Deus’, responde o Senhor. 

O judeu diz D-E-U-S e também entra no céu. Depois o negro se aproxima e diz 

que foi legal com todo mundo, mesmo tendo enfrentado muita discriminação 

por causa da cor da pele. 

Deus diz: ‘Não se preocupe, aqui não existe discriminação.’ 

‘Obrigado’, diz o negro. ‘Então como eu faço para entrar no céu?’ 

‘Essa é fácil’, responde Deus. ‘Você só precisa soletrar uma palavra!’ 

‘Qual palavra?’, pergunta o negro. 

‘Tchecoslováquia’, responde o Senhor.”
26

 

 

 

                                                           
24

 Ibidem. 
25

 MLODINOW, Leonard. Subliminar - como o inconsciente influencia nossas vidas. Rio de Janeiro: Zahar, 

2018. p. 76. 
26

 Ibidem. p. 282-283. 
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A nosso ver, a ciência da memória é (ou deve ser) tão central ao Direito quando a biologia 

o é para a medicina.
27

 Este trabalho busca, então, aproximar a questão aos operadores do 

Direito de forma que estes o consigam entender de modo mais palatável do que a tentativa 

de soletrar Tchecoslováquia. 

 

Vejamos então, com mais detalhes, a memória humana e suas particularidades, e a 

interface desta para com o Direito Penal. 

 

                                                           
27

 BRAINERD, C. J. Murder must memorize. Memory, v. 21, p. 547-555, 2013. p. 547. 
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MÉTODO 

 

 

 

A presente tese utilizou diferentes métodos técnico-científicos em sua elaboração, com 

predominância do método dialético, através da análise qualitativa de trabalhos no campo 

do Direito, da Medicina, e da Psicologia Cognitiva, com a utilização dos entendimentos 

mais recentes e de relevância científica. 

 

Utilizaram-se parâmetros nacionais e internacionais sobre o tema, servindo-se esta tese, 

assim, à aplicação concreta em quaisquer ordenamentos jurídicos, dado o fato de não 

apoiar-se em constrições derivadas das regras específicas de direito processual ou material, 

mas valer-se de achados que se aplicam de forma geral aos seres humanos, mais 

especificamente em situações nas quais são testemunhas de fatos e prestam depoimentos a 

respeito de suas recordações. 

 

Alguns trabalhos serviram de relevante base teórica para a pesquisa, sobre a qual se ergueu 

a tese, sendo estes as obras Ivan Antonio Izquierdo, Antonio Damásio, Dean Buonomano, 

Elizabeth Loftus, Daniel Schacter, Stephen Ceci e Maggie Bruck, Gisli Gudjonsson, 

Matthew Fanetti, Eric Kandel, e Roberto Lent. 

 

A seleção dos trabalhos a serem analisados deu-se através de pesquisa por textos que 

tratassem das temáticas de memória humana, prova testemunhal e testemunho, psicologia 

e/ou psiquiatria forense, e neurociências, nas seguintes bases de dados, nacionais e 

internacionais: Sistema Dedalus (base de dados bibliográficos da USP), HeinOnline, 

JSTOR, Wiley Online Library, Elsevier, Biblioteca do Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais, e PubMed, selecionando-se as obras de forma qualitativa e conforme a 

adequação ao tema, sem corte temporal. 

 

Realizou-se pesquisa cruzada de referências em trabalhos recentes sobre o tema e 

defendidos junto à Universidade de São Paulo, sendo de relevâncias as Teses de Doutorado 

de João Daniel Rassi, a respeito de neurociência e sua admissão como meio de coleta e 

interpretação de provas no processo penal, e Mariângela Tomé Lopes, sobre os 
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mecanismos envolvidos com o reconhecimento pessoal e sugestões de melhores práticas 

para este procedimento. 

 

Verificou-se a existência de pesquisa empírica datada de 2015 e realizada por encomenda 

do Ministério da Justiça com entrevistas acerca da percepção de atores judiciais e 

operadores do Direito acerca do valor da prova testemunhal e suas formas de obtenção, 

tendo-se identificado que para estes a prova testemunhal apresenta supremacia bastante 

relevante. 

 

Por fim, foi feita pesquisa de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, no Superior 

Tribunal de Justiça, e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
28

 de modo a se 

verificar no caso concreto qual é o entendimento adotado acerca do tema. Esta pesquisa 

jurisprudencial foi feita mediante a inserção das seguintes palavras-chave nas 

ferramentas de busca de cada Tribunal: “falibilidade da memória”; “neurociência”; 

memória E humana.  

 

A posterior análise qualitativa foi realizada mediante o exame da íntegra das decisões 

quando o saldo das buscas resultou em até 100 achados
29

. Para achados em valores 

superiores, realizou-se a análise qualitativa sobre resultados selecionados mediante a 

aplicação de filtros amostrais de relevância (mais relevante) e temporalidade (mais recente 

e mais antigo)
30

, de modo a se verificar o estabelecimento e a evolução dos 

posicionamentos adotados. 

 

Das decisões contendo a palavra-chave “neurociência” no Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, no Superior Tribunal de Justiça, e no Supremo Tribunal Federal, chegou-se a 

um total de 94 acórdãos no Tribunal Paulista, oito decisões monocráticas e um acórdão no 

STJ, e apenas uma decisão monocrática no STF. São números que constituem fração 

ínfima frente ao total de casos existentes, demonstrando a aridez que cerca o assunto na 

seara judicial. 

 

                                                           
28

 Escolhido tanto pela base geográfica desta Universidade, como por ser o maior tribunal estadual brasileiro. 
29

 Valor de corte estabelecido de modo a permitir tanto uma base concreta de análise quantitativa, quanto a 

exequibilidade de análise da íntegra das decisões. 
30

 Utilizou-se dos filtros existentes no próprio sistema de busca dos tribunais, com ordenação por relevância e 

por data de registro. 
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Na divisão destas decisões por assuntos, encontramos que, nas Cortes Superiores, apenas 

duas das decisões tratam realmente de questão neurocientífica: a primeira mencionando as 

influências das emoções sobre a tomada de decisão individual, em ação que discutia a 

inserção de imagens com alertas nos maços de cigarro
31

, e a segunda considerando que a 

pedofilia é uma psicopatia e, por isso, justifica-se a prisão preventiva daquele réu
32

. 

 

Já na seara estadual os assuntos foram mais variados, com 26 acórdãos envolvendo 

questões médicas – como alterações da atenção em acidentes, doenças ocupacionais, 

planos de saúde, tratamentos e materiais, diagnósticos e erros –, 18 acórdãos tratando de 

temas diversos e apenas tangencialmente ligados à palavra chave, um caso tratando da 

matricula de crianças pelo mês de nascimento e seu desenvolvimento cognitivo, e um caso 

tratando da existência de consciência animal, em discussão no âmbito de liberdade de culto 

e sacrifício de animais. 

 

Especificamente no Direito Penal, foco de interesse do estudo, há um acórdão que 

considera a validade e legitimidade das avaliações psicossociais para decisões sobre 

progressão de regime prisional, um acórdão que trata do testemunho infantil e a 

possibilidade de influência de adultos sobre este
33

, um voto vencido em acórdão que trata 

do reconhecimento pessoal com análise da captação sensorial de detalhes
34

, 18 acórdãos 

que tratam da fixação de detalhes na memória ao longo do tempo
35

, cinco acórdãos que 

tratam da fixação dos detalhes e trazem como conclusão a desnecessidade de identidade 

perfeita entre depoimentos colhidos em momentos diversos (sobretudo em casos 

envolvendo o testemunho de agentes policiais)
36

 –, e por fim 23 acórdãos que lidam com o 

reconhecimento pessoal, trabalhando a insegurança advinda deste tipo de prova e a 

possibilidade de indução de um reconhecimento
37

. 

                                                           
31

 Recurso Especial 1.261.002. 
32

 Habeas Corpus 9294-5. 
33

 Apelação n. 9187935-94.2004.8.26.0000. 
34

 Apelação n. 0045692-04.2008.8.26.0564. Similarmente há acórdão civil que trata da fixação de detalhes 

visuais com estímulos como cores chamativas: Apelação n. 0104465-42.2009.8.26.0003. 
35

 Autos n. 0060291-64.2010.8.26.0050; 0044329-41.2010.8.26.0554 0064082-07.2011.8.26.0050; 0017863-

58.2010.8.26.0344; 0095632-54.2010.8.26.0050; 0088055-5.2010.8.26.0050; 0016436-47.2009.8.26.0510; 

0002995-75.2010.8.26.0344; 0002561-06.2012.8.26.0445; 0078755-34.2013.8.26.0050 (Apelação e 

Embargos de Declaração); 0049832-05.2010.8.26.0405; e 1.095.015.3/1. 
36

 Autos n. 3011587-19.2013.8.26.0161; 0002794-95.2012.8.26.0091; 0079043-69.2012.8.26.0000; 

1105.395.3/0; e 9022834-05.2014.8.26.0000. 
37

 Autos n. 0003617-14.2015.8.26.0415; 490.689.3/4; 429.247.3/6; 993.07.118/182-0; 442.937.3/0; 

914.117.3/4; 993.06.115601-6; 993.06.018537-3; 993.07.070466-7; 966.037.3/4; 1.088.543.3/4; 1377917/5; 
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Feito, ainda, levantamento nos mesmos Tribunais já mencionados com as palavras-chave 

memória E humana e “falibilidade da memória”, a pesquisa gerou a quase totalidade de 

resultados ligados a requerimentos de produção antecipada de provas em virtude do 

decurso temporal, e a permissão ou não desta pelos magistrados, com a maioria absoluta 

das decisões autorizando a antecipação. 

 

Neste segundo levantamento foram encontradas oito decisões no Supremo Tribunal 

Federal
38

, sendo a mais antiga do ano de 2008 – demonstrando o quão recente são tais 

discussões no âmbito judicial –, na qual há o entendimento de que a urgência na produção 

antecipada de prova não se justificaria quando fundada “apenas na possibilidade de 

esquecimento em virtude do tempo”
39

. 

 

Em sentido contrário a decisão mais recente, datada de fevereiro de 2019, autoriza a 

antecipação probatória, afirmando que “o longo período transcorrido entre os fatos e 

colheita das provas (quase dez anos) pode fazer com que sejam perdidas informações 

relevantes ao deslinde da causa”
40

. Esta decisão segue a corrente que se estabeleceu como 

majoritária na Corte, com a única exceção encontrada na supracitada decisão do ano de 

2008. 

 

No Superior Tribunal de Justiça foram encontrados 37 acórdãos e 496 decisões 

monocráticas
41

 com a pesquisa memória E humana, e 27 acórdãos e 81 decisões 

monocráticas com a pesquisa “falibilidade da memória”, sendo que o segundo conjunto 

insere-se no primeiro com a exceção de um acórdão
42

 – totalizando, assim, 38 acórdãos.  

 

                                                                                                                                                                                

1427147/3; 1430731/5; 1409597/0; 1385153-6; 1349011/4; 14333211/0; 1435589/9; 1376027/1; 

1.376.027/1; 0003008-93.2004.8.26.0050; e 0062090-45.2010.8.26.0050 (voto vencido). 
38

 Junto ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL houve diferenciação nos resultados encontrados entre os 

termos chave pesquisados, estando a pesquisa ‘falibilidade da memória’ contida nos resultados da busca 

‘memória E humana’. São os resultados: Habeas Corpus n. 110.280; 138.810; 147.521; 109.728; 128.375; 

124.244/MC; 114.519/MC; e 93.710. 
39

 Habeas Corpus 93.710. 
40

 Habeas Corpus 138.810. 
41

 Estas não foram analisadas, sendo observado em visualização superficial que se referiam também ao tema 

da produção probatória. 
42

 Habeas Corpus 339.460.  
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O único acórdão da “falibilidade da memória” que não se insere no primeiro espaço 

amostral
43

 traz o entendimento de que se legitima a antecipação da produção probatória 

pelo risco de perecimento da prova testemunhal em razão da probabilidade do 

esquecimento.  

 

Acrescendo a estes 38 acórdãos, verificou-se a existência de dez precedentes relacionados 

ao tema, mencionados no bojo dos votos e não identificados nas buscas
44

, chegando-se a 

um total de 48 decisões colegiadas. Da análise destas, extraíram-se aquelas que não 

guardavam relação com a questão, totalizando assim um espaço amostral de 41 acórdãos. 

 

O caso mais recente, datado de dezembro de 2018
45

, segue corrente absolutamente 

majoritária na Corte pela concessão da antecipação probatória
46

, corrente inaugurada no 

ano de 1997
47

 – foram encontradas apenas oito decisões que negam esta possibilidade
48

, 

todas sob o fundamento de que o mero decurso do tempo não seria razão suficiente para 

autorizar a excepcionalidade da colheita antecipada. 

 

Por fim, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a pesquisa memória E 

humana trouxe 4.375 acórdãos, enquanto a pesquisa “falibilidade da memória” trouxe 299 

resultados. 
49

 

 

O acórdão mais relevante a tratar de memória E humana aduz que a simples limitação da 

memória humana não seria razão idônea para a antecipação probatória, afirmando ainda 

que os elementos trazidos do inquérito policial serviriam a fazer uma preservação da 

memória inicial
50

, enquanto o caso mais recente deferia a antecipação requerida, pois o 

                                                           
43

 Ibidem. 
44

 HC 310.214; RHC 74.083; RHC 21.519; HC 97.452; HC 67.672; RHC 6.220; REsp 249.476; ROMS 

142.283; HC 20.233; e HC 25.518. 
45

 Recurso em Habeas Corpus 97.930. 
46

 RHC 97.930; RHC 97.539; RHC 83.672; RHC 56.791; RHC 66.668; RHC 57.342; HC 435.948; HC 

169.125; AgRg no AREsp 829.492; AgRg no HC 416.166; AgRg no AREsp 911.296; RHC 65.207; RHC 

54.563; HC 309.330; RHC 54.509; HC 239.269; HC 239.290; HC 210.388; HC 203.896; HC 186.053; HC 

168.677; HC 153.668; RHC 54.561; HC 118.459; RHC 16.604; HC 339.460; HC 310.214; RHC 74.083; 

RHC 6.220; REsp 249.476; ROMS 142.283; HC 20.233; e HC 25.518. 
47

 Recurso em Habeas Corpus 6.220. 
48

 RHC 68.747 – havendo voto vencido pela possibilidade; RHC 51.861 – igualmente havendo voto vencido 

pela possibilidade; Rcl 3.448; HC 122.936; HC 45.873; RHC 21.519; HC 97.452; e HC 67.672. 
49

 Dado o volume, utilizaram-se os filtros de pesquisa para seleção por relevância e data de registro. Notou-

se, ainda que em análise perfunctória, que a quase totalidade dos resultados trazidos tratava também da 

questão relacionada à possibilidade de produção antecipada de provas. 
50

 RESE n. 0001083-39.2008.8.26.0562, Relator Desembargador Augusto de Siqueira, j. 19.09.2013. 
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decurso do tempo “certamente acarretará o esquecimento de detalhes importantes dos 

fatos”
51

. 

 

Por sua vez, o caso mais antigo trata do fenômeno da chamada transferência 

inconsciente
52

, trazendo a noção de que a testemunha “pode ser induzida a identificar um 

rosto que lhe pareça familiar, quando já vira alguém semelhante, podendo tomá-lo como o 

provável autor do crime”. 

 

Já com relação à pesquisa “falibilidade da memória”, o acórdão mais relevante trata do 

cabimento da antecipação probatória sob o fundamento de que esta “pode perder-se face à 

falibilidade da memória das testemunhas”
53

, assim como o mais recente (sendo este o 

mesmo já citado na busca anterior)
54

, e o mais antigo
55

. 

 

Estas foram, assim, as bases metodológicas e os parâmetros empíricos utilizados para a 

elaboração da presente tese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 RESE n. 0012916-96.2014.8.26.0577, Relator Desembargador Sérgio Coelho, j. 20.02.2019. 
52

 Apelação n. 0006706-75.2003.8.26.0266, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 18.07.2006. 
53

 RESE n. 0049037-60.2013.8.26.0577, Relator Desembargador Damião Cogan, j. 27.11.2014. 
54

 RESE n. 0012916-96.2014.8.26.0577, Relator Desembargador Sérgio Coelho, j. 20.02.2019. 
55

 MS n. 0062516-76.2011.8.26.0000, Relator Desembargador David Haddad, j. 30.06.2011. 
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1. A MEMÓRIA 

 

 

 

A memória humana – e mais especificamente, de interesse para este trabalho, a memória 

declarativa
56

 – não é uma estrutura única, um monobloco instantâneo de atuação 

neurológica, sendo certo que as informações dos sentidos não encontram uma tábula rasa 

para inscreverem-se, adentrando uma matriz dinâmica de humores, hábitos, expectativas, 

desejos, etc.
57

 

 

Como seu grande trunfo há sua capacidade de extrair rapidamente a essência dos 

acontecimentos, descartando detalhes supérfluos para o dia-a-dia
58

. Por outro lado, esta 

capacidade é também sua grande falha inerente, especialmente ao tratarmos de 

testemunhos e depoimentos, pois em um cenário judicial tais detalhes são de extrema 

relevância. 

 

Partindo do princípio, o que entendemos por memória é parte de um processo de tradução 

entre a realidade das experiências, que serão convertidas pelos neurônios em memórias, e 

as quais serão novamente traduzidas de impulsos nervosos a sensações e recordações 

quando de sua evocação, sendo estes processos complexos e que se utilizam de códigos e 

parâmetros desconhecidos, e que por sua própria natureza não são idênticos aos estímulos 

da realidade – de um lado, temos luz, cheiros, tato, etc., os quais geram sinais bioquímicos 

e estruturais, e de outro temos sinais elétricos, sendo que, ademais, os processos 

moleculares de formação e de evocação são diferentes e não meras reiterações em sentido 

inverso.
59

 

 

Para compreender as limitações e particularidades da memória, é necessário caminhar 

brevemente pelos processos que levam à sua gênese. 

                                                           
56

 Ligada a fatos, eventos, ocorrências e localizações. Os outros tipos são as memórias não declarativas, como 

a memória de procedimentos (habilidades, hábitos e comportamentos) e a emocional (ligada sobretudo ao 

medo). Cf.: PURVES, Dale et al. (Eds.). Neuroscience. Sunderland: Sinauer, 2008. p. 726-727. E ainda: 

LUNDY-EKMAN, Laurie. Neurociências: fundamentos para reabilitação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 

369-372. 
57

 HAWARD, Lionel R. C. Alguns aspectos psicológicos da prova testemunhal. Revista Brasileira de 

Criminologia e Direito Penal, Rio de Janeiro, v. 2, n. 5, p. 17-35, abr./jun. 1964. p. 23. 
58

 THE ROYAL SOCIETY. Neuroscience and the Law. Brainwaves, v. 4, dec. 2011. p. 27. 
59

 IZQUIERDO, Ivan. Memória. Porto Alegre: Artmed, 2018. p. 10 e 63. 
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O primeiro passo da formação da memória é a aquisição, a “entrada” de uma situação nos 

sistemas neurais
60

, já nessa fase havendo uma seleção pela qual da multiplicidade e 

complexidade de estímulos existentes em cada evento, apenas alguns de seus aspectos 

serão codificados. Em regra, estes serão os mais relevantes para a cognição, mais 

marcantes para a emoção, mais fortes para os sentidos, e mais focalizados pela nossa 

atenção, também misturados àqueles randomicamente priorizados por critérios abstratos e 

desconhecidos.
61

 

 

Essa seleção, com o enfraquecimento ou fortalecimento do que será memorizado, possui 

forte componente emocional, assim como do estado de alerta e do grau e direcionamento 

da atenção e concentração, e também os hormônios, sobretudo os relacionados ao 

estresse.
62

 

 

Lembremo-nos ainda de que, a qualquer momento, estamos conscientes de apenas uma 

fração dos estímulos sensoriais que nos atingem
63

, e estes, por sua vez, não consistem de 

todos os estímulos possíveis e existentes em determinado ponto físico-temporal. De fato, 

podemos perceber estímulos aos quais não estávamos atentos, mas isto gerará um 

conhecimento defeituoso da situação. 

 

Após a aquisição, extremamente seletiva, há o armazenamento destes dados por algum 

tempo, a chamada retenção, ou consolidação, a qual é fortemente influenciada por 

elementos distratores da seleção.  

 

As memórias declarativas de longa duração demoram algum tempo para serem 

consolidadas, sendo em suas primeiras horas bastante lábeis, e assim suscetíveis a diversos 

tipos de interferências, como traumas físicos, uso de substâncias, exposição a outras 

situações que afetem a memória original, fatores estes que podem não apenas deturpar 

seriamente a memória, como até mesmo cancelar sua retenção.
64

 

                                                           
60

 Essa fase do registro sensorial leva de 1 a 2 segundos, cf.: LUNDY-EKMAN, Laurie. Neurociências: 

fundamentos para reabilitação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 370. 
61

 LENT, Roberto. Cem bilhões de neurônios? Conceitos fundamentais de neurociência. São Paulo: Atheneu, 

2010. p. 646-647. 
62

 Ibidem. p. 670. 
63

 KANDEL, Eric Richard. et al. Princípios de Neurociências. Porto Alegre: AMGH, 2014.  p. 372. 
64

 IZQUIERDO, Ivan. Memória. Porto Alegre: Artmed, 2018. p. 23. 
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Esta fase de retenção pode variar de alguns segundos a anos – neste caso passando pelo 

processo chamado de consolidação –, sendo certo que com o passar do tempo os aspectos 

da memória retida vão desaparecendo, através dos processos de esquecimento, parte 

absolutamente normal e esperada dos processos da memória, sendo medicamente relevante 

apenas em seus aspectos patológicos – como a amnésia –, e que teoriza-se desempenhar 

um papel adaptativo de prevenção de sobrecarga dos sistemas cerebrais.
65

  

 

Assim, o equilíbrio entre o que se recorda e o que é esquecido depende do grau de 

utilização das conexões sinápticas que compõem determinada memória, bem como dos 

processos cerebrais que continuamente alteram os padrões destas conexões, tanto com seu 

reforço pelo uso constante e associação de informações, como sua diluição pelo desuso ou 

mesmo pela neurogênese
66

, levando novos neurônios a locais pouco utilizados e, assim, 

alterando os padrões de conectividade. 
67

 Essas alterações não são meramente bioquímicas 

ou funcionais, mas são efetivamente alterações morfológicas das sinapses
68

, isto é, de sua 

configuração externa. 

 

Além da distorção que ocorre com a seleção da fase aquisitiva, a retenção da memória 

também pode levar a distorções, havendo sobre estas memórias iniciais uma interferência 

das expectativas individuais a respeito de determinados fatos – os pré-conceitos –, que 

moldam a forma que a memória irá adquirir, dado que todo novo fato observado é 

catalogado pelo cérebro de acordo com bases esquemáticas prévias, que determinam a 

interpretação do mundo daquele indivíduo, inclusive integrando diferentes eventos e 

aspectos de eventos em uma representação mnemônica única.
69

  

 

Estes moldes facilitam o trabalho do cérebro, mas ao mesmo tempo podem levar à 

desconsideração – e, assim, ao não armazenamento – de aspectos que não se coadunam 

com as expectativas existentes.
70
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A existência da seletividade e da ação interpretativa levam à necessária compreensão de 

que “a memória é um processo criativo”
71

, sendo as memórias conscientes construídas 

também por conhecimentos inconscientes – o que, na fase de evocação, pode levar o 

indivíduo a escolher uma narrativa ao “determinar quais memórias são plausíveis”
72

, 

verdadeiramente fabricando o passado com base naquilo que seus conhecimentos de 

mundo consideram como provável e factível.  

 

De fato, experimentos já demonstraram que as pessoas recordam-se de fatos de forma 

distorcida, tendo por base a sua expectativa de como seriam (ou deveriam ter sido) os 

acontecimentos
73

. Assim, toda avaliação ou recordação, por mais racional que pareça, é na 

verdade derivada de processos inconscientes que utilizam de categorizações presentes na 

sociedade em que vivemos.
74

 

 

É certo também que com o decurso do tempo, e a cada tentativa de recordação, estas 

distorções se acumulam, levando à consolidação gradual de uma memória que se aproxima 

cada vez menos do evento original
75

, ainda que os acontecimentos tenham sido de enorme 

impacto individual e social – como exemplo, um estudo
76

 encontrou que, um ano após os 

traumáticos e chocantes atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque, os próprios 

residentes da cidade possuíam recordações diferentes do evento, com cerca de 40% dos 

detalhes diferindo entre si. 

 

De fato, a mera reativação da memória pode ocasionar sua reconsolidação
77

 – isto é, uma 

nova consolidação, com novos elementos, o que pode ir a tais extremos como a criação de 

memórias sem nenhuma correspondência com a realidade. Nos dizeres de David 

Eagleman, o verdadeiro inimigo da memória “não é o tempo, são outras lembranças”, 
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sendo surpreendente o fato de que, ao indivíduo, a memória não lhe parece mudada, ele 

“sente, ou pelo menos supõe, que o quadro inteiro está ali”.
78

 

 

Todos estes processos ocorrem na formação hipocampal – hipocampo e subículo – e no 

neocórtex (nos córtices associativos parietal, temporal e frontal), de modo que lesões 

nestas estruturas resultam em deformações da memória. Além das lesões, a própria 

deterioração cerebral decorrente do processo de envelhecimento também leva a alterações 

de memória. 

 

Lesões na formação hipocampal levam à amnésia anterógrada (incapacidade de formação 

de novas memórias), enquanto no neocórtex levam à deterioração ou perda completa de 

memórias passadas (amnésia retrógrada).
79

  

 

O passo final, que ‘busca’ os eventos passados e os traz ao presente, é a evocação, ou 

lembrança, através do qual se acessa – e relata – a informação retida
80

, e pelo qual o 

cérebro deve recriar em instantes memórias que levaram horas para serem formadas
81

. 

 

Esta etapa de evocação, como dito, deixa as memórias vulneráveis ao fenômeno da 

reconsolidação, através do qual as memórias de longo prazo tornam-se sensíveis a um certo 

grau de maleabilidade, podendo ser alteradas antes de sua nova (re)consolidação
82

. 

 

Os processos de formação da memória delineados acima, portanto, sofrem interferências 

de elaboração – o quanto este evento está relacionado a conhecimentos pré-existentes do 

mesmo tipo de situação, do contexto social, e a expectativas e crenças individuais? –, de 

organização – como cada evento se relaciona? –, de tempo – conforme o decurso temporal, 

há interferências de traços de memória que competem entre si –, e da acessibilidade da 

recordação naquele determinado momento – probabilidade essa que se eleva com a 
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qualidade de “deixas” (cues) presentes quando da tentativa de evocação e o quanto estas se 

assemelham àquelas existentes no momento da formação da memória.
83

 

 

Para além dos processos neuronais, nossas memórias são também crenças pessoais, e o 

processo de recordação de um evento é como o de (re)escrever uma história a partir de 

fragmentos de notas.
84

  

 

Para compreender a incerteza da memória – e, assim, da realidade que nos cerca – de 

forma lúdica, já nos trouxe Fernando Pessoa: 

 

 

“Encontrei hoje em ruas, separadamente, dois amigos meus que se haviam 

zangado. Cada um me contou a narrativa de por que se haviam zangado. Cada 

um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham 

razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um via uma coisa e outro outra, 

ou um via um lado das coisas e outro um lado diferente. Não: cada um via as 

coisas exatamente como se haviam passado, cada um as via com um critério 

idêntico ao do outro. Mas cada um via uma coisa diferente, e cada um portanto, 

tinha razão. Fiquei confuso desta dupla existência da verdade.”
85

 

 

 

1.1 A NEUROBIOLOGIA DO FUNCIONAMENTO DA MEMÓRIA 

 

 

Voltando um passo atrás, é necessário firmar que “o cérebro não tem acesso ao mundo”, 

sendo os órgãos dos sentidos os seus intérpretes.
86

 Assim, tudo o que será abaixo detalhado 

se passa após o recebimento, pelo cérebro, de impulsos elétricos que buscam traduzir à sua 

linguagem o mundo exterior, em operações que, através de padrões, buscam entender os 

acontecimentos. 

 

Assim, após receber os fragmentos de dados passados pela interpretação dos órgãos dos 

sentidos, o cérebro preenche as lacunas – inclusive da memória – e une as peças deste 

                                                           
83

 KIHLSTROM, John F. DORFMAN, Jennifer. PARK, Lillian. Implicit and Explicit Memory and Learning. 

In: VELMANS, Max. SCHNEIDER, Susan (Eds.). The Blackwell Companion to Consciousness. Hoboken: 

Blackwell Publishing, p. 525-539, 2007. p. 525-526. 
84

 Ibidem. 
85

 PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro: Aguilar, 1965. p. 54. O mesmo pode ser encontrado no 

filme Rashomon, de Akira Kurosawa, tendo até mesmo sido dado o nome de “efeito Rashomon”. Cf.: 

ANDERSON, Robert. The Rashomon Effect and Communication. Canadian Journal of Communication, v. 

41, n. 2, p. 250–265, 2016. 
86

 EAGLEMAN, David. Cérebro: uma biografia. Rio de Janeiro: Rocco, 2017. p. 49. 



21 
 

quebra-cabeça com o uso das expectativas, contextos, e deduções
87

, e cria sentido, dando-

nos “a ilusão de apreender o mundo ao redor com riqueza de detalhes”
88

, nos entregando 

uma narrativa na qual acreditamos
89

, daí sendo possível dizer que o cérebro não grava uma 

experiência, ele cria a experiência
90

. 

 

Como mencionado, os processos da memória estão ligados sobretudo ao hipocampo
91

 e ao 

córtex temporal medial, havendo também um importante papel modulador desempenhado 

pela amígdala, mediante a intermediação da ação de hormônios e estímulos emocionais na 

consolidação da memória
92

, estruturas essas pertencentes ao chamado sistema límbico. 

 

Mais especificamente, a aquisição sensorial perpassa pelo córtex cerebral, sendo 

selecionadas e passadas por regiões do hipocampo, que então remete ‘a memória’ para as 

regiões corticais adequadas, havendo processos de consolidação tanto no próprio 

hipocampo como no neocórtex – o qual se divide em regiões que armazenam dados 

linguísticos e de objetos e conceitos (giros temporais médio e inferior), dados do espaço 

em relação ao corpo (região posterior do córtex parietal), e relações de distância (córtex 

pré-frontal medial).
93

 Esses traços da memória são denominados engramas
94

. 

 

Posteriormente, a memória fará o caminho inverso, de seus diversos locus para o 

hipocampo, então sendo evocadas. 

 

Já as regiões subcorticais são menos conhecidas, teorizando-se que os núcleos 

diencefálicos (o hipotálamo, os corpos mamilares, e núcleos talâmicos) participam da 
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consolidação da memória explícita em cooperação com o hipocampo.
95

 Já os corpos 

mamilares possuem importância para a memória episódica (memória declarativa 

autobiográfica).
96

 

 

Quando há forte componente emocional nas memórias, estas também utilizam as regiões 

da substância negra, o locus ceruleus, os núcleos da rafe, e o núcleo basal de Maynert (ou 

substância inominada, parte dos núcleos colinérgicos), bem como uma modulação da 

amígdala.
97

 

 

De forma a ilustrar os locais cerebrais ora mencionados, possibilitando uma visualização 

concreta destes: 

 

Figuras 1 e 2 – Hipocampo e lobo temporal 

 

 

Fonte: Princípios da Neurociência, Eric Kandel (2014)
98
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Fonte: Princípios da Neurociência, Eric Kandel (2014)
99

 

 

Figura 3 – Núcleos diencefálicos (regiões subcorticais)  

 

 

Fonte: Cem Bilhões de Neurônios, Roberto Lent (2010)
100

 

 

Figura 4 – Núcleos relacionados aos componentes emocionais nas memórias 
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Fonte: ICB USP, 2017. 
101

 

 

Partindo para uma análise mais específica dos processos neuronais, a partir da entrada 

sensorial, os neurônios são ativados pelas conexões sinápticas – cujas sinapses excitatórias 

são moduladas pelo neurotransmissor glutamato e as inibitórias pelo GABA
102

 (ácido 

gama-aminobutírico) –, podendo haver uma amplificação ou atenuação do sinal em razão 

do nível de alerta
103

 – função ligada a modulações de adrenérgicos, serotonérgicos, e 

colinérgicos
104

. 

 

O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro, inibindo, de forma 

instantânea todos os processos envolvidos na formação ou evocação das memórias. Seus 

receptores podem ser ativados também com substancias benzodiazepínicas, etanol, 

barbitúricos, e esteroides anestésicos, daí o fato de tais substancias também interferirem na 
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formação de memórias. Em quantidade suficiente, a inibição suprime totalmente a ação 

excitatória glutamatérgica para a formação ou evocação de memórias.
105

 

 

As informações sensoriais são enviadas dos neurônios individuais a áreas hierarquicamente 

superiores, nas quais os neurônios codificam de forma seletiva as características 

específicas dos estímulos sensoriais em uma representação de informações complexas
106

, 

sendo novamente enviadas a áreas superiores que captam e consolidam os estímulos e 

informações na percepção. O princípio que rege a direção e amplitude da plasticidade 

sináptica no armazenamento das memórias é o de que neurônios que se ativam juntos, 

ligam-se juntos.
107

 

 

A modulação pela acetilcolina é especialmente importante, dado que neurônios 

colinérgicos inervam todo o hipocampo, mediando a formação tanto da memória episódica 

como semântica, tendo especial relevância em quadros demenciais como a doença de 

Alzheimer.
108

 Além disso, envolve-se com a neurogênese e a formação de sinapses com 

efeitos importantes na plasticidade sináptica, modulando circuitos do lobo temporal 

medial.
109

 

 

Como percepção, as memórias iniciam-se como memórias de curto prazo (ou memória de 

trabalho), a qual mantem representações transitórias no córtex pré-frontal, e que 

posteriormente podem vir a converter-se em memórias de longa duração, transição essa 

dependente do hipocampo e do lobo temporal medial
110

, em um processo que leva entre 

três a seis horas e envolve uma sequência de processos moleculares
111

.  
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A memória de trabalho depende, além dos neurotransmissores já mencionados, de 

modulação da dopamina, com déficits cognitivos em caso de defeitos na regulação deste 

neurotransmissor.
112

 

 

Já a memória de longo prazo pode ser dividida em memória implícita (ou não declarativa, 

ou procedimental), de caráter inconsciente e que se manifesta de forma automática – como 

habilidades motoras, hábitos e condicionamentos –, e a memória explícita (ou declarativa, 

de interesse para este trabalho), que é consciente e se relaciona à evocação de experiências, 

fatos, e conhecimentos.
113

 

 

Para estas memórias, há a necessidade de fortalecimento sináptico pela potenciação de 

longa duração – um estímulo forte e direto –, forma de plasticidade sináptica ligada a 

complexas interações iônicas.
114

 Esse fortalecimento da codificação e do armazenamento 

também depende da reativação sináptica durante o sono, momento no qual há uma 

redistribuição das memorias armazenadas no hipocampo para os diversos setores do 

neocórtex, momento de extrema importância para a consolidação.
115

 

 

Outra divisão existe na memória explícita, que pode ser episódica – memória 

autobiográfica – ou semântica – ligada a fatos e conceitos, ambas fortemente ligadas ao 

lobo temporal medial, havendo também ligação com o lobo frontal para a consolidação de 

memórias antigas.
116

  

 

É a memória declarativa explícita aquela que perpassa pelos já mencionados processos de 

codificação, armazenamento, consolidação, e evocação, sendo assim objeto de nosso 

interesse e estudo. 

 

1.2 AS VERDADES E AS FALSIDADES 
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Sendo o testemunho o relato de um fato, tal como percebido, memorizado, e transmitido 

pela pessoa, não se trata de uma narrativa, necessariamente, de como o fato efetivamente 

aconteceu.  

 

Suas falhas podem ser propositais (mentiras, um relato que conscientemente difere daquilo 

que foi percebido e memorizado) ou não propositais, sendo certo que o grau de 

consistência e coerência do testemunho não se correlaciona obrigatoriamente ao seu grau 

de veracidade. 

 

O Direito Penal tradicionalmente preocupa-se com o falso testemunho na acepção de uma 

narrativa conscientemente mentirosa
117

, ainda pouco se falando a respeito do depoimento 

que é inconscientemente inverídico, e que sub-repticiamente prejudica a justiça criminal e 

a busca pela verdade dos fatos – isso porque, ainda que não persista mais a busca da 

verdade real no processo penal, necessário que o julgador tenha em mente que esta 

parcialidade dos acontecimentos trazidos deriva também da dificuldade ou impossibilidade 

de apreensão e de relato do todo de forma absolutamente exata
118

.  

 

A respeito da dicotomia entre a necessidade do testemunho de forma geral, e de sua 

fragilidade intrínseca, Xavier de Aquino bem media a posição que o Direito Penal, ainda, 

deve adotar: 

 

 

“Se as pesquisas tecnológicas fincam suas raízes na fé e na credibilidade 

alheia, uma vez que, diante de nossas limitações, somos obrigados a aceitar 

como verdadeiros e certos os conhecimentos e as experiências de outrem, para 

depois fazermos as nossas próprias observações e considerações a respeito, a 

ciência jurídica, por seu turno, não poderia afastar-se desta regra geral, e 

deixar de acreditar no seu, até então, principal meio de prova, qual seja, o 

testemunho.”
119

 

 

 

Ainda, e para além do já exposto, há de se levar em consideração que toda a percepção 

individual passa por um filtro de percepção social, ou seja, todo fato apreendido pela 
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consciência é visto a partir da cultura e dos valores de cada indivíduo, podendo assim 

pintar determinadas ações com os coloridos de algum pré-conceito.  

 

Ligando-se a isso, tais noções arraigam-se de tal forma com a própria noção de verdade ao 

indivíduo que este nunca considerará estar equivocado, pois não consegue conceber outra 

forma de “verdade”.
120

 

 

Acontece que o juízo do conjunto probatório é ainda realizado pelos atores judiciais de 

forma binária – entre mentira e não mentira –, uma forma de pensar que isola a aplicação 

do Direito Penal de outras áreas do saber, e na qual se considera que se a testemunha não 

tem motivos para mentir, automaticamente estará falando a verdade, conferindo-se 

credibilidade às declarações de modo a fundamentar uma decisão condenatória, sem 

considerar-se que entre a verdade e a mentira existem inúmeras possibilidades que se 

perdem na memória humana e vão muito além da boa ou da má-fé individuais.
121

 

 

Enquanto não se repensa a forma pela qual a prova testemunhal é colhida e integrada ao 

processo, ainda desprezam-se em grande número os argumentos acerca das possibilidades 

de falsas memórias e demais particularidades dos processos mnemônicos, o que leva a um 

distanciamento dos atores jurídicos de sua função essencial de buscar a reconstrução 

imparcial dos fatos para que se decida com Justiça.
122

 

 

1.3 PARTICULARIDADES E LIMITAÇÕES 

 

 

Como visto, os processos de aquisição, codificação, e evocação da memória são complexos 

e falíveis. Também complexos e suscetíveis a falhas são os processos envolvidos na 

apreensão dos acontecimentos. 

 

Experiências demonstram que os principais elementos passíveis de serem relatados com 

erros são o momento temporal de acontecimentos, a localização espacial dos presentes 
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durante a ocorrência de um fato, e o número de objetos ligados ao evento, características 

essas que costumam ser centrais a uma investigação criminal.
123

 

 

Para que um fato possa ser relatado, este deve ter sido apreendido e consolidado na 

memória, conforme visto. Ocorre que todo processo de apreensão, armazenamento e 

consolidação está sujeito às particularidades do cérebro humano, seus intrincados 

mecanismos de funcionamento, e limitações, os quais podem gerar diversas 

imperfeições. 

 

Podemos classificar as imperfeições da memória em sete “pecados capitais”
124

: 

transitoriedade da lembrança, distração – resultado da falta de atenção a determinado 

aspecto da experiência –, bloqueio (ou momentânea falta de acesso, como ter algo “na 

ponta da língua”), erro de atribuição – um erro de associação entre a memória e o 

momento, local, ou indivíduo a que se refere –, sugestionabilidade – ou seja, a tendência de 

se incorporar informações externas e posteriores à memória como se originais fossem –, 

viés (bias) – o filtro de percepção inconsciente que reflete nos acontecimentos as crenças e 

conhecimentos do indivíduo, tornando memórias pouco detalhadas em relatos coerentes 

através do preenchimento de suas lacunas –, e persistência obsessiva – sobretudo em 

recordações com forte carga emocional.
125

 

 

O falso reconhecimento é uma espécie de erro de atribuição, reconhecendo-se como 

verdadeiro - no sentido de idêntico - algo que é meramente semelhante àquele estímulo 

original.  

 

Os erros de reconhecimento dão-se com frequência, pois a memória de reconhecimento 

depende de dois fatores distintos e concomitantes, sendo eles a familiaridade e a evocação 

de detalhes contextuais qualitativos, sendo esta última o limite mínimo de recordação a 

partir do qual a familiaridade passa a imperar.
126
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Já a sugestionabilidade é encontrada, por exemplo, em situações nas quais aplicam-se 

questões indutivas a testemunhas ou interrogados, conduzindo-os subliminarmente a 

determinado caminho narrativo. Mais que isso, a sugestionabilidade particularmente 

elevada de um indivíduo pode levar à formação e cristalização de falsas memórias, 

induzidas por terceiro.  

 

Por fim, o filtro pode levar à formação de narrativas injustas (para não dizer, falsas) a partir 

de pré-conceitos individuais, ou oriundos do “senso comum”.
127

 

 

Tudo isso ocorre após a apreensão dos fatos, e esta é influenciada diretamente pela atenção 

do indivíduo – a focalização da consciência. Esta pode ser tanto explícita – a leitura, por 

exemplo –, como implícita – como ouvir uma televisão em outro cômodo, enquanto os 

olhos estão fixados em um livro.
128

 

 

Assim, se um estímulo escapou à nossa atenção, como por um déficit que impediu a 

experiência sensorial, não existirão memórias a seu respeito – podendo isso se dar seja por 

uma deficiência (como a visão ou a audição comprometida), seja por situações pontuais 

como a parca iluminação ambiente, ou uma sobrecarga sensorial que leva à “desativação” 

temporária daquele sentido, ou mesmo de um sentido complementar
129

. 

 

Um interessante efeito que envolve a atenção focalizada é que, com um intenso foco em 

um ponto – no que, para o indivíduo, pareceu-lhe a circunstância mais relevante do que 

ocorria –, este mesmo ponto passa a adquirir uma espécie de prioridade temporal, sendo 

recordado como se ocorrera antes de outros eventos daquela mesma sequência.
130

   

 

Uma causa comum que altera a seletividade e a eficácia da atenção é a carga mental de 

determinado evento, de modo que quanto maior a carga, maior a chance da ocorrência da 

cegueira de desatenção (o não perceber um estímulo que estava no campo visual), 
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sobretudo para dados periféricos dos eventos. Estudos indicam que memórias codificadas 

nestas condições são mais sujeitas a induções.
131

 

 

Bastante interessante, neste ponto, é a constatação de que o esforço mental necessário para 

que o cérebro processe falas carregadas de um sotaque estranho ao receptor leva a uma 

diminuição da capacidade de memorizar a aparência dos agentes, o mesmo valendo para a 

carga emocional das falas, isto é, mensagens mais agressivas também levam a descrições 

menos precisas.
132

 

 

Outra importante particularidade é a possibilidade de interferência entre a memória que se 

tenta evocar e outras informações similares, de modo que os detalhes se imiscuem e 

contaminam a lembrança – um exemplo insidioso disto é a lembrança do rosto de outro 

indivíduo presente em uma situação ao invés daquele que perpetrava a ação
133

, a chamada 

transferência inconsciente
134

, fenômeno que é associado a uma elevada percepção subjetiva 

de confiança no reconhecimento realizado.
135

 

 

A interferência pode ser retroativa, quando o questionador introduz em suas perguntas 

informações a que o indivíduo questionado não tinha acesso, sendo então este novo detalhe 

incorporado à memória do fato e “relembrado”, ou pode ser proativa, quando uma 

memória mais antiga é relembrada no contexto de eventos narrados, contaminando a outra 

lembrança.
136

 

 

Essas interferências podem originar-se também de feedbacks como os fornecidos às 

testemunhas após uma identificação ou depoimento, o que leva a uma inflação da 
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percepção subjetiva de confiança na informação prestada, levando até mesmo a que a 

testemunha, em narrativas posteriores, superestime o grau de atenção prestado às cenas e a 

precisão com a qual conseguiu visualizar os fatos e os envolvidos, ocorrendo o inverso 

quando os feedbacks são negativos.
137

 

 

Outro fenômeno é o da confabulação, segundo o qual memórias são inconscientemente 

fabricadas ou distorcidas, geralmente segundo os esquemas de hábitos e temas centrais ao 

indivíduo
138

, sendo um elemento que deriva de interações entre disfunções cognitivas e 

influências sobre o estado emocional, as quais resultam em uma falha na capacidade de 

verificação da realidade e da temporalidade dos eventos
139

. 

 

De fato, toda recordação segue um script de reconstrução dos eventos, que 

automaticamente liga os detalhes em uma narrativa coerente. Esse script não é 

necessariamente formado no momento em que os fatos ocorrem, sendo alterado por 

pensamentos posteriores sobre o evento, por induções, ou por informações obtidas de 

terceiros.  

 

A depender da força dos novos estímulos e dados – exemplo, uma reportagem –, o script 

pode alterar-se para enfatizar alguns detalhes em detrimento de outros, bem como 

preencher lacunas da memória original com as novas informações, preenchimento este que 

também pode se dar por deduções inconscientes.
140

 

 

Uma das grandes fontes de contaminação é o co-testemunho, o qual leva a maior 

conformidade nos relatos quando comparado às influências de questionamentos guiados e 

de informações da mídia
141

, sendo, contudo, bastante subjetivo o grau de sujeição ao 

fenômeno, pois este depende do grau de independência do indivíduo (no sentido de não 

buscar conformar-se às expectativas sociais e de terceiros)
142

. 
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Como um exemplo, há estudo que concluiu que o fenômeno do co-testemunho é 

intimamente ligado a erros substanciais mesmo quando a informação prestada pelo outro 

indivíduo é claramente falsa, chegando a afetar 79,2% dos participantes no tocante a 

afirmar a participação em agressões de indivíduo que somente participou dos fatos, e de 

45,8% dos participantes em atestar a participação de um sujeito inocente o qual apenas 

observava os acontecimentos.
143

 

 

O fato é que nos recordamos dos pontos principais de um momento, e então 

inconscientemente construímos a memória através do preenchimento das lacunas da forma 

que faça o maior sentido probabilístico, o que leva à criação mental de fatos baseados em 

inferências que, por sua própria natureza, podem ou não ser verdadeira. Assim, “nós 

preenchemos as planícies da nossa memória através dos planaltos da nossa imaginação”.
144

 

 

Finalmente, também afetam a expressão do fato – isto é, sua evocação e transmissão –, o 

ambiente em que são feitos os questionamentos, os tipos de perguntas e a linguagem 

usada.
145

 

 

Todo este processo, contudo, não é uniforme entre os indivíduos. Para além das variações 

individuais que são impossíveis de se mapear, há determinadas variáveis que são passíveis 

de mensuração e possuem especial importância. 

 

Aqui, necessário apontar que os dados que serão apresentados abaixo são fruto de estudos 

científicos, baseados em protocolos de pesquisa e elaborados sob as perspectivas das 

ciências biológicas, de modo que refletem dados e conclusões que, enquanto possam soar 

peremptórias, sustentam-se por seus próprios métodos, não servindo como uma prescrição 

de certeza em casos individuais, mas como predição de padrões e probabilidades 

estatísticas, conclusões com base nas quais se afigura adequado e pertinente o estudo e a 

criação de políticas de cunho geral.  
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Mencionemos, ainda, que estudos não indicam diferenças significativas entre os gêneros 

no tocante à memorização de eventos e seu relato
146

, de modo que esta variante não foi 

incluída nesta tese. 

 

Vejamos. 

 

1.3.1 IDADE 

 

É bem sabido que a idade da testemunha influencia no processo de memória, chegando-se 

a afirmar que as crianças não são testemunhas dignas de confiança, posto serem 

extremamente sugestionáveis,
147

 havendo até de julgado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo segundo a qual, “O ditado de que a verdade flui da boca dos pequenos – ex ore 

parvulorum veritas – é bastante desacreditado”
148

. Isso não significa, contudo, que a 

criança não mereça depor ou ter sua palavra valorada.  

 

Como lecionava Nicola Malatesta que “a idade imatura é considerada como causa de 

suspeita, devendo ser levada em consideração, admitindo-se sempre seu testemunho”
149

. 

Assim, o que isso implica é, somente, um maior cuidado na obtenção das informações e em 

sua colação com o restante das evidências. 

 

Acontece que, além do quanto observado em adultos, outra questão que interfere na 

memória infantil – e na formação de seus scripts –, é seu entendimento sobre os fatos que 

se desenrolam, ou a falta deste. Isso significa que, em primeiro lugar, apenas os pontos 

mais salientes de determinado fato serão codificados e armazenados a longo prazo, e em 

segundo lugar que os pontos de relevo serão assim considerados do ponto de vista infantil 

– assim, podem não fazer muito sentido a adultos, ou corresponder às suas expectativas do 

que deveria ser recordado.
150
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Ademais, embora isso não signifique que as crianças errem mais, é fato que há maiores 

omissões em seus relatos – omissões estas tanto no quanto é recordado, quanto no que é 

relembrado mas não dito. Estes níveis de omissão são inversamente proporcionais à idade 

da criança questionada. 
151 

E pode dar-se por um erro – o evento ocorreu e a criança não o 

relata –, ou por uma rejeição consciente daquela versão – o evento não aconteceu, e, 

portanto, não é mencionado pela criança (em outras palavras, a ausência de relato não se dá 

por erro, mas por inexistência de fato ligado à versão buscada pelos questionamentos).  

 

Ainda, a natural falta de conhecimento leva a brechas para manipulação da memória, muito 

utilizada por abusadores infantis, que dizem às crianças que as condutas criminosas seriam 

“brincadeiras” ou “carinhos”, assim levando a uma memorização deturpada que pode 

dificultar a extração da verdade.
152

 

 

Outra questão a ser observada é a elevada sugestionabilidade infantil. Se já é da natureza 

humana a vontade de agradar a um interlocutor, com crianças tal impulso é ainda mais 

forte, de modo que é necessário que se ouça a vítima sem deixar transparecer qual seria a 

resposta que se busca encontrar, bem como deve-se evitar a repetição de perguntas, o que 

pode gerar insegurança acerca da resposta dada, bem como à incorporação de tais 

inferências à memória real
153

, em uma “orgia de confusão entre o que [a criança] ouviu e 

suas próprias percepções”
154

. 

 

Ligando-se isso às omissões acima mencionadas, tem-se que é preciso muito cuidado ao 

avaliar uma narrativa.  

 

Assim, é preciso evitar que as crenças pessoais daquele que questiona a criança sobre o 

ocorrido interfiram na colheita da narrativa – e, numa entrevista forense, já se está partindo 

de um forte pressuposto de que houve um delito do qual a criança é a testemunha ou 

vítima, de modo que é relativamente fácil que aquele que questiona a criança atribua 

omissões a um erro, levando à possibilidade de que sejam feitas perguntas indutivas, as 
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quais podem contaminar o depoimento,
155

 e levar a graves desfechos, tanto para a saúde 

psicológica do menor, quanto para indivíduos erroneamente acusados, e mesmo 

condenados. 

 

Para além dos cuidados que devem ser tomados no momento da colheita do depoimento, 

existem questões de extrema importância que se cristalizam antes da ida da criança à 

delegacia, sendo estas a possibilidade de pais ou terceiros como um terapeuta, 

sugestionarem o menor, situação que eleva a possibilidade de criação e consolidação de 

falsas memórias.  

 

Nessa linha, estudos indicam que é bastante simples sugerir a uma criança que, por 

exemplo, um toque que ela realmente vivenciou tenha uma natureza distinta – por 

exemplo, um carinho inocente pode tornar-se uma carícia lasciva –, sendo a nova 

percepção incorporada como real e repetida em questionamentos futuros.
 156

 

 

Indo além, é necessário considerar que crianças agem de acordo com os tons emocionais 

dos ambientes em que se encontram. Assim, por exemplo, caso haja um tom acusatório, as 

crianças tenderão a fabricar eventos para se encaixar na narrativa que acreditam ser 

desejada, especialmente em situações nas quais estas sejam confrontadas com uma figura 

que considerem de poder.
 157

  

 

Essa posição de poder é comumente ocupada pelos pais, de modo que a realidade da 

criança é muitas vezes ditada e conformada pelo que os pais – ou outro adulto de confiança 

– afirmam ser a verdade, sendo estes substituídos pelos atores policiais e judiciais no 

contexto de um depoimento. 
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Tudo isso significa que o efeito das sugestões nas crianças é múltiplo e compõe-se de 

forma exponencial. Questionamentos sugestivos, com a implicação de que uma 

determinada pessoa seja “má” e de que esta não iria mais “ferir” a criança podem gerar 

uma falsa linha de recordações de detalhes que se alinhem com estas implicações, 

recordações estas que ao incorporar-se na memória infantil irão, por sua vez, afetar outras 

partes do seu script, bem como passar a compor todas as futuras narrativas, robustecendo-

se com o passar do tempo.
158

 

 

De fato, diversos estudos indicam que as crianças tem dificuldades no que se chama de 

monitoração da realidade, ou seja, a capacidade de separar a informação real daquela 

imaginada, ou de saber qual a fonte dos conhecimentos – se um fato, uma inferência, um 

sonho, conversas, programas de televisão, etc.
159

 

 

Nacionalmente, o caso Escola Base é nosso paradigma dos males advindos da manipulação 

– consciente ou não – da sugestionabilidade e maleabilidade da memória infantil. Nos 

Estados Unidos, houve nas décadas de 1980 e 1990 um boom de denúncias similares, em 

contexto social de pânico moral conhecido como o “Abuso Ritual Satânico” – verdadeira 

expressão de histeria de massa –, no qual escolas e creches tinham seus responsáveis 

acusados de abuso físico e sexual, motivados por devoção ao satanismo.
160

 

 

Nestes casos, os testemunhos das crianças foram de forma não criteriosa aceitos como 

verdades, levando a diversas condenações criminais, posteriormente anuladas. Verificou-se 

que o pânico moral, com inúmeras notícias e histórias bombardeando a mídia, bem como a 

superproteção de genitores e a intervenção não cuidadosa de terapeutas, levou à formação 

de falsas memórias em dezenas de crianças
161

 – que, certamente, foram negativamente 

afetadas por tal fato, quiçá permanentemente, apesar de nunca terem sido vitimadas de 

nenhuma outra maneira. 
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Em resposta a tais limitações e situações críticas, diversos estudos específicos foram 

empreendidos, podendo se sumarizar que a capacidade de testemunho da criança será 

otimizada em qualidade e quantidade de informações quando da utilização de adequados 

protocolos de entrevista forense
162

, os quais serão abordados adiante. 

 

No outro extremo, tem-se que o testemunho dos idosos também deve cercar-se de 

cuidados, principalmente em razão da natural perda da acuidade mental, e da possível 

existência de doenças ou condições que gerem maior sugestionabilidade e menor 

resistência mental, além da influência da imaginação
163

, havendo vários estudos 

demonstrado que idosos são passíveis de maiores erros de atribuição, falsas memórias, e 

desinformação
164

 do que a população adulta em geral. 

 

Até mesmo, do ponto de vista da percepção a captação de detalhes diminui 

progressivamente, sobretudo para objetos em movimento,
165

 o que também interfere na 

qualidade do testemunho dos idosos. 

 

1.3.2 ESTRESSORES 

 

Estressores afetam não apenas o foco do indivíduo, como a resposta emocional à situação, 

o que como visto interfere tanto na percepção dos fatos como na formação da memória.
166

  

 

É uma variável especialmente importante na seara criminal, posto que o ato de presenciar 

um delito “faz nascer, portanto, no espírito do ofendido, uma perturbação que, tornando 

difícil a exata percepção das coisas, possibilita os enganos”
167

. E mais:  
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“[...] preocupando o espírito já perturbado pela ofensa sofrida, torna-o propenso 

para as suposições, fazendo aceitar como probabilidades simples dúvidas e 

como certeza as probabilidades. 

[...] 

Todos compreendem que todos esses detalhes, por falta de calma na 

observação, não podem ser exatamente percebidos no momento do delito e, por 

isso, as semelhanças podem facilmente converter-se em identidade, aos olhos 

do ofendido”
168

 

 

 

Nesta linha, bastante estudada é a variável referente à presença de armas no evento, o que 

pode levar a um foco excessivo, ou até exclusivo, no objeto, em detrimento da percepção 

de outros elementos do fato,
169

 prejudicando a coerência e coesão de relatos futuros. 

 

Estudos indicam, ainda, que memórias relacionadas a eventos traumáticos podem ser 

codificadas de forma superficial
170

, levando a lembranças pouco detalhadas. Além disso, 

mecanismos de auto proteção da mente, como a dissociação, podem levar à perda de 

detalhes ou mesmo à completa eliminação da memória relacionada ao fato.
171

 

 

Isso porque, existe uma curva na qual se chega a um ponto ótimo entre a liberação de 

hormônios estressores e a melhoria na consolidação da memória – uma liberação moderada 

é benéfica, enquanto uma carga excessiva pode mesmo levar à amnésia.
172

 Daí, inclusive, 

advém os chamados “brancos”, sendo estes derivados de uma descarga elevada de 

corticoides pela suprarrenal em momentos de grande ansiedade e/ou estresse.
173
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Esse déficit é diretamente relacionado à severidade do trauma experimentado, com vítimas 

que sofrem de Transtorno de Estresse Pós Traumático possuindo os maiores déficits em 

comparação com as vítimas sem transtornos e estas com a população em geral.
174

 

 

Paradoxalmente, as memórias que são de fato formadas em eventos estressores, de carga 

emocional negativa, parecem gozar de uma maior força em sua retenção
175

, bem como de 

maior resistência à desinformação e incorporações falsas
176

, influência esta que leva a um 

efeito rebote na formação de memórias coerentes dos eventos que circundam o ponto focal, 

levando a uma menor coerência e a faltas de associação
177

 dos elementos alheios ao foco 

central. 

 

Especificamente a respeito de alterações da capacidade de identificação, esta parece não 

ser especialmente afetada, exceto em casos nos quais é realizada de modo que a 

testemunha não possui confiança plena em sua afirmação, sendo notado que assim há 

menor precisão nas identificações ligadas aos fatos ocorridos sob grande carga 

estressora.
178

 

 

Até mesmo fobias aparentemente não relacionadas ao evento devem ser levadas em 

consideração (como claustrofobia, fobia social, ansiedade generalizada, entre outros), 

posto que podemos colocar o indivíduo em uma posição de tentar responder o mais 

rapidamente possível ao que acreditam ser a versão desejada pelos questionadores, de 

modo a livrarem-se da situação. O mesmo vale para estressores físicos como a fome, sede, 

frio, calor, e cansaço.  

 

Além disso, o momento do questionamento também tem parte no processo de evocação. 

Pode ser que as testemunhas estejam ainda em estado de choque se levadas imediatamente 
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a depor frente à Polícia; e questionamentos em horários avançados, nos quais um indivíduo 

geralmente estaria dormindo, levam a perda na resistência e resiliência mental
179

. 

 

Essa menor resistência mental em situações estressoras, como costumam ser os 

comparecimentos frente a autoridades policiais e judiciais, nos quais há a percepção de 

grande expectativa sobre as respostas a serem dadas, também favorecem a 

sugestionabilidade.
180

 

 

Há, ainda, constatações de que a emoção sentida pelo indivíduo no momento de seu relato 

influi na narrativa, de modo que caso aquele que o questiona seja sobremaneira agressivo 

ou ofensivo, os sentimentos hostis despertados no indivíduo levarão a associações 

inconscientes no mesmo sentido, de modo que as palavras escolhidas refletirão este fato – 

como exemplo, mencionar “bater” ao invés de “tocar”.
 181

  

 

Já uma atitude fria para com a testemunha leva a mais enganos – provavelmente por 

aumentar o grau de ansiedade –, havendo estudos que indicam uma redução de cinquenta 

por cento na acurácia das evocações quando a testemunha foi colocada frente a um público 

hostil.
182

 

 

1.3.3 DOENÇAS E OUTRAS CONDIÇÕES FISIOLÓGICAS 

 

Também as doenças e outras questões ligadas à saúde e ao funcionamento do organismo 

interferem na memória e em sua exposição, seja por sua interferência nos sentidos, na 

capacidade de codificação, ou na capacidade de evocação. 

 

Enquanto quadros de perda parcial ou total dos sentidos da visão ou audição trazem claras 

as limitações à percepção e ao potencial de recordação, outras condições não são tão claras. 

Certas doenças e condições neurológicas levam a quadros de percepções distorcidas da 

realidade, baixa capacidade de memorização, sugestionabilidade exacerbada, incapacidade 

                                                           
179

 GUDJONSSON, Gisli H. The Psychology of Interrogations and Confessions: A Handbook. West Sussex: 

John Wiley & Sons, 2003. p. 312. 
180

 AVILA, Gustavo Noronha de. Falsas memórias e sistema penal: a prova testemunhal em xeque. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 124. 
181

 HAWARD, Lionel R. C. Alguns aspectos psicológicos da prova testemunhal. Revista Brasileira de 

Criminologia e Direito Penal, Rio de Janeiro, v. 2, n. 5, p. 17-35, abr./jun. 1964. p. 28-29. 
182

 Ibidem. 



42 
 

de apreender as implicações e consequências de suas afirmações, compulsão em mentir, 

personalidade manipuladora e tendências à confabulação.
183

 

 

Há danos físicos que levam à amnésia, e devem ser avaliados por profissionais antes da 

obtenção de relatos, sobretudo em indivíduos que foram de alguma forma lesionados nos 

eventos criminosos.   

 

Uma lesão vascular interessante é a ocasionada por politraumatismos cranianos, gerando 

áreas de infarto e lesões que levam a um quadro demencial secundário, conhecido como 

“demência pugilística”
184

.  

 

Além das lesões traumáticas, também são de interesse por sua interferência na cognição as 

lesões vasculares, os tumores, a submissão a tratamentos por eletroconvulsoterapia, e a 

síndrome de Wernicke-Korsakoff
185

, que atinge indivíduos alcóolatras, todos podendo 

levar a quadros de amnésia.
186

 

 

Passando para as doenças que levam a quadros de demência, a Doença de Alzheimer é a 

causa mais comum, devido à morte neuronal causada pelo acúmulo de proteínas em placas 

nos neurônios. Já na Doença de Parkinson, a demência ocorre apenas em estágios 

avançados, e mesmo assim em pequena porcentagem dos indivíduos. 

 

No quadro das doenças tem-se também a Doença de Huntington, a esclerose múltipla, a 

epilepsia, questões vasculares (como aterosclerose), a demência com corpúsculos de Lewy 

(causa também alucinações visuais), a Doença de Pick (que inclui alterações 

comportamentais, sobretudo de caráter sexual), doenças de príons
187

 (principalmente a 

Creutzfeldt-Jakob, que em sua versão adquirida pela alimentação tem o nome popular de 

doença da “vaca louca” – encefalopatia espongiforme bovina), hidrocefalia oculta – 
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Síndrome de Hakim-Adams –, e paralisias – como a síndrome corticobasal, que leva a 

perda neuronal.
188

 

 

Também podem levar a quadros demenciais algumas questões metabólicas, como 

complicações da diabetes mellitus, alterações na função renal ou hepática, hipotireoidismo 

– levando à encefalopatia de Hashimoto –, carências de cálcio, de iodo – levando ao 

cretinismo e ao bócio –, de vitamina B12 – esta comum em indivíduos que seguem dietas 

vegetarianas ou pobres em alimentos de origem animal –, de vitamina B9 – ligado não 

apenas à dieta, mas também a doenças de má absorção intestinal, malária, e câncer – e de 

vitamina B1 – deficiência nutricional, também associada ao abuso de álcool, que é causa 

da Beribéri, podendo levar à encefalopatia de Wernicke.
189

 

 

Diversas situações e condições que também causam déficits na memória e na cognição, 

não se caracterizando porém como demências, são os tumores cerebrais, hematomas, a 

hidrocefalia, a síndrome de Steele-Richardson-Olszewski (que causa degeneração cerebral 

progressiva), e as encefalites (inflamações cerebrais, muitas vezes em indivíduos 

imunocomprometidos
190

), que podem ser de origem bacteriana – como meningite e sífilis – 

ou viral – podendo ser causada por herpes (tanto o herpes simplex como herpes-

zoster/varicela), raiva, poliovírus, sarampo, influenza (a gripe pode levar a danos ao lobo 

frontal e mesmo à encefalite letárgica, também chamada de Doença de Von Economo), 

dengue, febre amarela, e meningite viral. 
191

 

 

Outras causas comuns de déficits cognitivos são a gravidez
192

, a menopausa
193

, a apneia 

obstrutiva do sono e a insônia crônica
194

, as doenças do espectro autista
195

, o transtorno de 

                                                           
188

 ARLT, Sönke. Non-Alzheimer’s disease–related memory impairment and dementia. Dialogues in Clinical 

Neuroscience, v. 15, n. 4, p. 465-473, 2013. p. 468-469. 
189

 GALLUCCI NETO, José. TAMELINI, Melissa Garcia. FORLENZA, Orestes Vicente. Diagnóstico 

diferencial das demências. Rev. psiquiatr. clín.,  São Paulo ,  v. 32, n. 3, p. 119-130,  jun.  2005 .   Disponível 

em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-60832005000300004&lng=en&nrm=iso. 

Acessado em: 02.10.2019. E também: BEAR, Mark F. CONNORS, Barry W. PARADISO, Michael A. 

Neurociências: desvendando o sistema nervoso. Porto Alegre: Artmed, 2008. p. 210. 
190

 A exemplo daqueles portadores do vírus do HIV e que desenvolveram a AIDS. Nos casos de lesões 

cerebrais ocasionadas dentro do quadro da AIDS, estas são múltiplas e generalizadas, levando a uma rápida 

evolução a um quadro de amnésia. Cf.: IZQUIERDO, Ivan. Memória. Porto Alegre: Artmed, 2018. p. 92. 
191

 ARLT, Sönke. Non-Alzheimer’s disease–related memory impairment and dementia. Dialogues in Clinical 

Neuroscience, v. 15, n. 4, p. 465-473, 2013. p. 468-470. 
192

 DAVIES, S. J. et al. Cognitive impairment during pregnancy: a meta-analysis. Med J Aust, v. 208, n. 1, p. 

35-40, 15 jan. 2018. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29320671. Acessado em: 

08.3.2019. 



44 
 

estresse pós-traumático, a depressão, e a esquizofrenia.
 196

 Nesta última, há achados de 

redução substancial no hipocampo, o que explicaria o déficit de memória.
197

 

 

É interessante notar que, quanto aos déficits ligados aos distúrbios do sono, estes persistem 

mesmo quando há o uso de medicamentos que induzem o sono ou aumentam sua duração, 

o que parece indicar que há apenas a indução do processo de dormir, mas não das funções 

do sono ligadas à consolidação das memórias,
198

 parte fundamental do ciclo de formação 

das memórias de longo prazo. 

 

Especificamente quanto à depressão, esta tem ligação com déficits na atenção, no 

aprendizado visual, na memória, e nas funções executivas, os quais persistem, ainda que de 

forma atenuada, mesmo em pacientes em remissão do quadro depressivo.
199

 Ademais, o 

uso de medicamentos antidepressivos não necessariamente é ligado a uma melhora das 

funções cognitivas, podendo inclusive piorá-las
200

 como parte dos efeitos colaterais, 

 

Há, ainda, o delirium (confusão mental de origem aguda) causado por exemplo por 

infecções em estado avançado, uso de certas medicações
201

, intoxicações, traumatismos, 

crises de abstinência, hipoglicemia, e falta de sono.
 202
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Por fim, déficits de memória também são observados em doenças genéticas
203

 como as 

Síndromes de Rett
204

, Klinefelter
205

, Down
206

, e Velocardiofacial (Síndrome de 

DiGeorge)
207

. 

 

1.3.4 USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

 

Situação bastante comum no cotidiano das investigações policiais é a necessidade de oitiva 

de indivíduos ainda sob os efeitos de substâncias psicoativas e as oitivas de usuários de 

drogas em diversos estágios dos trabalhos policial e jurídico. Assim, de rigor também que 

se saiba de que modo a influência destas sob o organismo se manifesta. 

 

A respeito do efeito do álcool na memória, há estudos indicando que este influencia 

negativamente tanto a quantidade como a qualidade das recordações, embora não tenham 

sido identificados déficits específicos na precisão de identificações
208

 – provavelmente 

pois, tratam-se de esforços cognitivos distintos –, efeito que já pode ser percebido até 

mesmo com o consumo de doses pequenas
209

.  
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Por outro lado, foi identificado que em casos nos quais o suspeito não encontra-se presente 

ao reconhecimento há um maior volume de falsas identificações
210

, o que parece indicar 

que na ausência de um reconhecimento busca-se realizar uma identificação positiva ao 

sujeito que mais se aproxime da (falha) recordação, situação que, vale dizer, também 

ocorre para com indivíduos em geral. 

 

Inobstante, identificou-se que a utilização de questões de resposta aberta não aumentava o 

volume de informações imprecisas
211

, de modo que esta forma de arguição é preferível 

também nestas situações. 

 

Evidente que, em casos de uso crônico, podem interferir quadros como a amnésia alcóolica 

(síndrome de Wernicke-Korsakoff), além de lesões vasculares que levam a quadros 

demenciais
212

. 

  

Sobre o uso de maconha, estudos indicaram uma maior suscetibilidade dos usuários a 

distorções da memória, ainda quando estes encontravam-se em abstinência da 

substância
213

, sugerindo um comprometimento a longo prazo das capacidades cognitivas 

relacionadas à memorização.  

 

No tocante ao uso de substâncias estimulantes como as anfetaminas – mesmo aquelas de 

caráter legal e em uso terapêutico –, estas produzem maiores intrusões nas recordações, 

bem como reconhecimentos falsos
214

, alterações estas acompanhadas de um inflado senso 

de confiança sobre a precisão das lembranças,
215

 devendo assim a autoridade atentar-se a 

não dar aos elementos colhidos o mesmo valor que aquele que o narra. 
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Já com relação à cocaína e ao crack, embora também afetem a memória durante o uso, 

indivíduos que cessam o consumo parecem retomar, com algumas condições, suas 

capacidades mnemônicas
216

, isso caso não tenham ocorrido lesões vasculares cerebrais, as 

quais levam a quadros demenciais, ou ainda a chamada síndrome pré-frontal, também 

podendo ser acompanhada de demência
217

. 

  

Para aqueles que ainda estão em uso, há grandes déficits na atenção e na capacidade de 

recuperação de memórias visuais, além de déficits na fluência verbal
218

, o que compromete 

ainda mais a qualidade dos relatos obtidos. 

 

Outra droga de uso comum é o ecstasy (“bala”, MDMA), o qual também gera déficits 

correlacionados com o tempo de uso, embora em menor escala que as drogas anteriormente 

analisadas.
219

 

 

1.4 POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO DOS MECANISMOS E SUAS FALHAS INERENTES 

 

 

Como visto, a memória de eventos é composta por um emaranhado de lembranças 

verdadeiras, inferências, interferências e associações mentais.  

 

Ligando-se intimamente a essa rede de associações, um mecanismos cerebral de interesse é 

o chamado priming (preparação), pelo qual o fato de se “pensar em um conceito, de 

alguma maneira, se estende a outros conceitos relacionados, tornando-os mais prováveis de 

serem lembrados”
220

, o que pode levar à criação de falsas associações – e, assim, memórias 

– com a confusão de fatores relacionados
221

. 
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Um ponto fundamental é entender que o efeito de associação gerado pelo priming tem forte 

componente da criação (nurture), já que “as associações específicas que aprendemos são 

produtos do ambiente, da cultura e da educação”
222

, ou seja, diferentes indivíduos terão 

diferentes gatilhos de associação, de acordo com seu histórico sociocultural, e isto é 

importante pois certas situações, nas quais não se tenham todas as informações, podem 

fazer com que o priming busque nas referências mentais do indivíduo fatos que completem 

a narrativa, o script, de forma coerente – podendo, com isso, incorrer-se em preconcepções 

seja quanto aos eventos (por exemplo, imaginando que o assaltante disse algo comumente 

ouvido na televisão), seja quanto aos personagens envolvidos (como presumir a etnia de 

um agressor, ou inferir as ações com base nesta)
223

. 

 

A respeito da questão étnica e racial, vale observar que há estudos que indicam que o 

reconhecimento inter-racial costuma ser menos preciso do que o intra-racial, o mesmo 

valendo para a etnia dos indivíduos envolvidos.
224

 

 

Outra observação empírica interessante é a de que a obstrução de traços da parte superior 

do rosto (olhos, testa, cabelo) compromete mais a identificação do que a obstrução de 

traços da parte inferior do rosto (boca, queixo, bochechas)
225

 – assim, um perpetrador de 

boné e óculos escuro encontra-se mais protegido de um reconhecimento do que alguém de 

lenço na parte inferior, como visto em manifestações por exemplo. 

 

Relevante lembrar-se que, sempre, o fato de evocar e relatar um evento gera uma operação 

de registro sobre este, de modo que a cada vez que a memória é recuperada, esta é um 

pouco diferente da original. Questionamentos repetidos e um feedback positivo (ou 

induzido) de autoridades podem aos poucos alterar a memória até que outra versão desta se 

consolide. 
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Realmente, mesmo quando adultos há forte inclinação em obedecermos ou seguirmos as 

induções de autoridades, seja por supormos que tais indivíduos possuem mais 

conhecimento e poder, seja por considerarmos (ainda que inconscientemente) que é melhor 

ser complacente do que sofrer uma repressão.
226

 

 

Um interessante meio de elevar a resistência a estas pressões e influências é tomar o 

compromisso prévio das testemunhas, como a assinatura de termos nos quais estas aduzem 

a veracidade das suas informações, e o fato de faze-las assinar todos os depoimentos 

prestados, reduzidos a termo.
227 

Ao que os estudos indicam, o fato de ligar a testemunha à 

sua responsabilidade pela qualidade da narrativa por meio de ações simbólicas é eficaz 

para combater interferências superficiais.  

 

Exemplo de um caso no qual houve clara indução da autoridade é o caso de Ronald Cotton, 

erroneamente condenado por estupro com base, principalmente, na falsa identificação 

pessoal realizada por Jennifer Thompson-Cannino, a vítima.  

 

Já tendo cumprido dez anos de sua pena, Ronald foi exonerado após a polícia local ter 

liberado a evidência à defesa, sendo então testado o DNA do sêmen encontrado na vítima 

com aquele de Ronald e identificado que o material genético não era seu.
228

 A respeito da 

razão para tal erro, tem-se que: 

 

 
“[...] o feedback positivo do detetive logo que ela apontou um suspeito tenha 

contribuído para ‘atualizar’ sua memória. Na época em que foi para o 

julgamento, meses após o estupro, a lembrança em relação ao estuprador era a 

imagem clara e bem viva do homem das fotos e da fila para o reconhecimento, 

em vez da imagem escura e fragmentada da noite da agressão”
229

 

 

 

Outras questões relevantes que geram defeitos na memória dos fatos estão relacionadas à 

atenção da testemunha ao fato, como a cegueira por desatenção (inattentional blindness) e 

a cegueira de mudança (change blindness), nas quais há uma mudança na estimulação 

sensorial porém sem que o observador se dê conta desta, mantendo-se a percepção anterior. 
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No primeiro caso, o que ocorre é que o indivíduo se encontra tão focado em um ponto 

específico do acontecimento que deixa de perceber informações e ações relevantes 

desenrolando-se junto ao fato.
230

 Já no segundo caso, grandes mudanças ocorrem sem 

serem percebidas pela testemunha, posto que a alteração se deu simultaneamente a algum 

estímulo distrativo.
231

 De fato, sendo a atenção fundamental para a percepção consciente, 

deixamos de experienciar aquilo que ocorre fora de nossa zona de atenção.
232

 

 

Outro fenômeno é o da transferência inconsciente (unconscious transference), pelo qual 

uma testemunha pode classificar erroneamente um indivíduo como suspeito (o qual na 

verdade é inocente) porque o tinha visto anteriormente, em um contexto situacional 

diverso.
233

  

 

Nesse fenômeno, ocorre uma transferência da memória inconsciente daquele indivíduo 

para o fato criminoso presenciado, sedimentando uma memória inverídica a respeito do 

perpetrador da ação – exemplo é a testemunha ocular confundir o perpetrador da conduta 

com algum indivíduo que se localizava próximo à cena do crime, ou mesmo confundir o 

número de sujeitos envolvidos, mesclando em uma única imagem na memória as 

características de dois ou mais indivíduos.
234
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O chamado co-testemunho, ou seja, quando existe mais de uma testemunha de determinado 

fato, também apresenta pontos de interferência, sendo que muitas vezes estes estão sob o 

controle das autoridades policiais e/ou judiciais.  

 

A problemática aqui surge pois, ao ouvir relatos diversos baseados nos mesmos fatos 

presenciados, é elevado o potencial de convergência destes – não como uma expressão 

verdadeira de percepções similares, mas derivada da reformulação da memória advinda do 

compartilhamento de informações e experiências.
235

 

 

Nesse sentido, estudos identificaram que, após um acontecimento, toda atividade de 

rememoração (evocação) do fato reduz a possibilidade de recordação correta do evento em 

datas futuras, isto é, a cada vez que a testemunha narra os acontecimentos (a familiares, 

policiais, advogados, etc.), sua descrição fica mais e mais inexata.
 236

 

 

Por fim, há a questão de toda lembrança ser contexto-dependente, de modo que o ambiente 

e o contexto em que as perguntas são feitas, se extremamente diferentes daqueles do fato, 

levam a um certo grau de diminuição da acurácia da narrativa. Assim, para combater este 

fato, instruir o indivíduo a imaginar o contexto original levaria a uma maior precisão nas 

respostas.
237

 

 

Estes fenômenos, ou falhas (bugs), são inerentes a todos os indivíduos e há pouco que se 

possa fazer para controlar sua (in)existência. Há, no entanto, formas de manipulação da 

memória através destas fragilidades.  

 

Vejamos algumas. 

 

1.4.1 INDUÇÃO 
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Existem dois principais tipos de indução através da sugestionabilidade. O primeiro se dá 

pela realização de questionamentos sugestivos ou que conduzam a um raciocínio
238

, 

enquanto o segundo se dá pelo feedback negativo e atitude confrontacional ou crítica às 

respostas da testemunha,
239

 gerando autodúvida. 

 

No primeiro caso, é sabido que estes podem levar à reconstrução mental do evento na 

moldura exposta pelas questões.
240

 Já o segundo aspecto, é bastante forte na indução de 

respostas de crianças, sendo também relevante para adultos, sobretudo aqueles já em 

situação estressante e com a ansiedade aumentada – fator muito presente em 

questionamentos criminais e após a ocorrência de eventos traumáticos, sendo que o próprio 

ambiente forense é um causador de intimidação, assim como as frequentes advertências de 

magistrados a respeito da necessidade de se relatar “a” verdade
241

. 

 

Um questionamento repetitivo mostra, implicitamente, que o questionador não está 

satisfeito com as respostas, ou até mesmo duvida destas, de modo que aquele que é 

questionado pode, para proteger-se psicologicamente da situação, passar a adaptar suas 

respostas,
242

 para agradar ao interlocutor. 

 

Já as perguntas muito sugestivas aproveitam-se do efeito do priming, induzindo à ativação 

de determinadas associações neurais que não necessariamente correspondem à memória 

original, e passam a ser incorporadas à lembrança daquele ponto em diante.
243

 

 

Estudos apontam que é mais provável que as testemunhas incorporem sugestões 

relacionadas a pontos nos quais não tomaram atenção particular, ou nos quais sua memória 

original já não era tão clara – seja pelo decurso do tempo, pela falta de percepção de fatos, 
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ou por outras razões que afetem a sua formação e consolidação –, bem como às induções 

de maior sutileza.
244

 

 

Evidentemente, que o grau de sugestionabilidade individual será fundamental para o 

sucesso da indução, dependendo este de variáveis ocultas
245

 e também da idade e da saúde 

mental do indivíduo. 

 

Outro meio interessante é a autoindução, na qual a expectativa de um fato – como um 

reconhecimento positivo, por exemplo – sugestiona a pessoa de tal modo que esta 

inconscientemente adequa sua memória de modo a conformar-se ao que se lhe é 

apresentado.
246

  

 

1.4.2 FALSAS MEMÓRIAS 

 

Anteriormente mencionamos os casos de memórias forjadas em crianças. No entanto, 

também adultos são passíveis de manipulação em nível profundo o suficiente para que se 

criem complexas recordações de fatos absolutamente inexistentes. 

 

Podemos dizer que as falsas memórias podem tanto ser completas fabricações quanto 

criações derivadas de uma construção inconsciente a partir da lembrança (verídica) de 

traços gerais de um acontecimento – inversamente, a memória verídica é a lembrança tanto 

dos traços gerais como dos detalhes específicos.
247 

 

Na seara das criações, definidas como eventos que nunca ocorreram ou cujo relato difere 

substancialmente da ocorrência verdadeira
248

, estas podem ocorrer, por exemplo, ao se 

fazer o indivíduo imaginar um evento, com seus detalhes
249

 e, a partir daí, dar validação à 

sua memória e solicitar mais e mais detalhes, a pretexto de se obter acesso a supostas 

memórias reprimidas. Também podem ser utilizados métodos que abrem a mente a 
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sugestões, como a hipnose, a interpretação de sonhos, a utilização de materiais lúdicos, e 

psicotrópicos. 

 

De fato, inúmeros experimentos indicam que imaginar um evento pode aumentar a crença 

individual de que este efetivamente ocorreu
250

, criando memórias falsas. Estes 

experimentos apontam que os processos neurais ativados na rememoração de eventos 

passados e aqueles ativados na simples imaginação de eventos são muito similares, de 

modo que não surpreende que o cérebro facilmente confunda-se nestas situações, 

sobretudo quando a base do evento imaginado é um fato concreto.
251

 

 

A maleabilidade da memória é de fato tamanha que é inclusive possível – e relativamente 

simples – a implantação de memórias autobiográficas acerca do cometimento de delitos
252

, 

o que leva à conclusão de que memórias referentes a fatos externos às ações do indivíduo 

seriam ainda mais maleáveis e facilmente distorcidas, evidenciando sua fragilidade 

intrínseca. 

 

Na linha da importância do sono a consolidação das memórias, sujeitos em situações de 

privação de sono são mais sugestionáveis e suscetíveis à indução de falsas memórias em 

situações nas quais há a inserção de desinformação antes de que estes tenham a 

possibilidade de passar por um ciclo de sono – e, assim, de codificar a memória 

original.
253

 

 

Outros importantes casos que servem para ilustrar a formação de falsas memórias em 

adultos são o das americanas Beth Rutherford e Nadean Cool.  
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A primeira, em suas sessões de terapia, teve implantadas memórias supostamente 

“reprimidas” de eventos traumatizantes, principalmente de abusos sexuais cometidos por 

seu pai contra si, além de outros crimes. A segunda, também em sessões de terapia, 

“lembrou-se” de, criança, ter comido bebês humanos e feito sexo com animais em um culto 

satânico, no qual teve de testemunhar o assassinato de sua amiga.
254 

 

 

Tais exemplos, certamente de extremos, demonstram que mesmo situações aparentemente 

absurdas podem ser implantadas na mente humana com sucesso, servindo de ponto de 

alerta e cautela para com a possibilidade de manipulação inadvertida das memórias de 

terceiros, e o caos que isto gerará na psique de todos os envolvidos e o sistema de justiça. 

 

Também vale a pena mencionar a possibilidade de uma falsa memória negativa, isto é, a 

falsa crença de inexistência de um fato ou situação. Esta se liga a quadros de manipulação 

e abuso psicológico (fenômeno chamado gaslighting), fazendo o sujeito desacreditar de 

suas recordações – assim, não é tanto a o “apagamento” de uma memória, como o 

convencimento do sujeito de que esta recordação é errônea e, portanto, falsa, um fruto de 

sua mente e sem base na realidade.
255

   

 

Essa modalidade é bastante presente em situações de violência doméstica contra a mulher, 

porém pode existir em outras relações com dinâmicas nas quais aja elevada desproporção 

de poder e controle, inclusive em relações de raça.
256

 

 

  

                                                           
254

 LOFTUS, Elizabeth F. Creating False Memories. Scientific American, p. 70-75, sept. 1997. 
255

 ABRAMSON, K. Turning up the lights on gaslighting. Philosophical Perspectives, n. 28, p. 1-30, 2014. 

Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/phpe.12046. Acessado em: 03.10.2019. 
256

 Ibidem. E ainda: DAVIS, Angelique M. ERNST, Rose. Racial gaslighting, Politics, Groups, and 

Identities, 23.11.2017. Disponível em: 

https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/21565503.2017.1403934?scroll=top&needAccess=true. 

Acessado em: 03.10.2019. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/phpe.12046
https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/21565503.2017.1403934?scroll=top&needAccess=true


56 
 

2. A PROVA TESTEMUNHAL 

 

 

 

A memória ergue-se ao púlpito do Direito Penal com a colheita da prova testemunhal
257

 

um elemento fundamental do processo penal brasileiro
258

, sendo cercada com tal 

consideração de sua fidedignidade que até se prevê que o juiz pode mandar investigar a 

testemunha se entender que esta “fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade”
259

, 

havendo a tipificação de crime de falso testemunho
260

. 

 

A prova testemunhal consiste, em síntese, de depoimento em juízo de fatos percebidos – ou 

seja, testemunhados – pelos sentidos de determinado indivíduo, sendo este “o meio de 

prova mais utilizado, embora se trate de prova sujeita a influências e sentimentos que 

podem afastá-la do caminho da verdade”
261

. 

 

Acontece que inobstante adotar-se no país a teoria do livre convencimento do julgador, não 

havendo previsão de hierarquia de provas, também é certo que na prática observa-se que a 

prova testemunhal, sobretudo da acusação, possui grande peso nas decisões, dado que é 

natural que, sendo criatura social, o ser humano creia no relato de outro, desde que não 

desconfie de que tal narrativa esconde finalidades ulteriores. 

 

Contudo, é situação absolutamente comum a existência de versões divergentes de um 

mesmo fato, dadas por testemunhas presentes no momento do delito. Ambas possuem a 

certeza de que seu relato está correto e no entanto uma deve obrigatoriamente estar 

equivocada.  

 

Todo ato de observação e aquisição de informações é subjetivo, não se pode cometer o erro 

de considerar que este é uma função objetiva e neutra. Como visto o aparelho sensorial 
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escolhe os estímulos a serem codificados, e estes são filtrados por cada indivíduo a partir 

de seus modelos de impressões e experiências passadas, criando os contornos do que, 

posteriormente, será forçosamente evocado e convertido em palavras, travestido de fato, no 

momento de um depoimento.
262

  

 

Ora, dada a importância vital dos testemunhos e relatos, como conciliar as suas inevitáveis 

falhas com a intervenção repressiva – e extremamente grave – do Direito Penal? 

 

Sendo a prova testemunhal um imprescindível fator de humanização do processo penal, é 

preciso ter em mente algumas fontes de contaminação, buscando suavizá-las e 

compreendê-las para que sejam obtidas informações qualitativa e quantitativamente 

superiores.
263

 

 

2.1 O VALOR ATRIBUÍDO À PROVA TESTEMUNHAL  

 

 

Já em 1940 Alberto Tornaghi lecionava que o testemunho é uma afirmação que se 

apresenta como verdadeira, mas que “intrinsecamente não tem evidência”, exigindo-se 

assim que tenha verossimilhança, de modo que seu valor é precário.
264

 

 

Apesar do exposto acima, temos que, especialmente no direito criminal, os depoimentos 

adquirem valor muitas vezes conclusivo para a condenação ou absolvição de indivíduos, de 

forma que é necessário que se eleve ao máximo a exatidão do relato dos fatos
265

, e isso 

porque quase nenhum processo criminal pode desenvolver-se sem a oitiva de testemunhas, 

já que sendo o delito um “episódio da convivência humana”
266

, é inevitável que seja assim 

representado em juízo. 
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Pode-se dizer que a prova testemunhal é “perigosa”, já que tem-se a propensão de se 

acreditar fielmente no depoimento da testemunha
267

, apesar de ser fato que mesmo “as 

testemunhas honestas cometem erros”
268

. 

 

Sobre esta crença na fidedignidade, empiricamente, há estudo
269

 que demonstra que, para 

90,3% dos atores jurídicos entrevistados, a prova testemunhal possui mais valor do que as 

demais, sendo considerada fundamental por 94,4% dos entrevistados. Quanto ao 

reconhecimento realizado pelo ofendido, 69,2% dos entrevistados atribuem valor maior a 

este do que às demais provas. 

 

Exemplo do que ocorre ao se dar peso indevido às provas testemunhais presentes no 

processo pode ser visto no caso de Israel de Oliveira Pacheco, preso pelo crime de estupro. 

Em sua revisão criminal, apesar do exame de DNA atestar que o material genético de Israel 

não era compatível com aquele encontrado na cena do crime – mas sim a um terceiro 

indivíduo –, os desembargadores optaram por ignorar a evidência científica e fazer 

prevalecer o reconhecimento feito pela vítima, mantendo a condenação e a prisão, situação 

que foi revertida no Supremo Tribunal Federal em votação apertada.
270

 

 

Friamente sabe-se que o reconhecimento pessoal é dotado de alto grau de subjetividade e, 

portanto, de falibilidade. Ocorre que, “por sua força impressionística, mesmo diante das 

comprovadas falhas desse meio de prova, os juízes continuam a ser influenciados pela 

identificação positiva realizada pela testemunha”.
271

 

 

Da análise empírica das decisões condenatórias que emprestam (erroneamente) força 

fundamental ao reconhecimento pessoal, estas apresentam uma linha argumentativa 

comum, tendo por pano de fundo uma ideia de que a repetição desse reconhecimento em 

juízo seria suficiente para afastar dúvidas – quando, justamente, esse fato confirma os 

vieses e processos inconscientes de confirmação. Ainda, valorizam-se demasiadamente 
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pontos que não guardam relação necessária com o acerto do reconhecimento, sendo a 

riqueza de detalhes da prova oral que complementa o reconhecimento, e a convicção 

externada pela vítima neste ato.
272

 

 

Outro exemplo das consequências da má valoração probatória é o já citado caso da Escola 

Base, que demonstra a facilidade (e o perigo) da indução de depoimentos e criação de 

falsas memórias, gerando situação que arruinou a vida dos envolvidos, apesar de o 

inquérito ter sido arquivado por ausência de provas. 

 

Há estudo americano que indicou que, de uma amostragem de 70 casos de absolvição 

conseguidos através de evidências por DNA, dentre os fatores que foram os maiores 

contributos para a condenação tem-se em primeiro lugar a identificação equivocada.
273

 E 

uma vez feito esse reconhecimento, apesar de inverídico, tende a tornar-se mais e mais 

consolidado a cada vez que a testemunha vê o suspeito, colocando em ação um viés 

psicológico de que, ao visualizar o sujeito sempre na posição de culpado, o indivíduo 

consolida sua crença nesta informação.
274

 

 

Em análise da pesquisa empreendida junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

encontram-se alguns exemplos da valoração do depoimento testemunhal à luz de 

argumentos acerca de sua falibilidade.  

 

Em um acórdão, tem-se que a discrepância entre os dados físicos de um agressor sexual 

fornecidos pela vítima na ocasião do registro da ocorrência e, após cerca de um ano, ao 

acreditar ter identificado o indivíduo em uma reportagem na televisão, levaram o Tribunal 

a entender não haver segurança probatória quanto à autoria. Da fundamentação, tem-se a 

argumentação bastante sensível de que a ânsia da vítima em ver localizado seu agressor 

pode levar esta a, induzida por posterior matéria jornalística, criar retroativamente uma 

memória envolvendo o novo indivíduo.
275
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Em sentido similar, há acórdão também absolutório sobre questão na qual incidiu o fato 

bastante peculiar de, antes mesmo de ter registrado oficialmente a ocorrência, a vítima ser 

chamada à Delegacia – através de conhecidos de si e do escrivão – para realizar 

reconhecimento pessoal do “suspeito”. 

 

Nesta ocasião, perfilaram-se junto do então Apelante alguns indivíduos de pele morena 

clara, sendo aquele o único negro presente, de modo que claramente houve a má condução 

do processo de identificação bem como a influência sobre a vítima de que ali estava “o” 

suspeito de ser o responsável pelo delito cometido contra si, não havendo nos autos, 

ademais, quaisquer outros elementos de identificação anteriores ao reconhecimento 

maculado.
276

  

 

Do voto condutor deste caso, lavrado em 2003, vale destacar, por sua clareza ainda 

infelizmente não tornada padrão pelos magistrados, que: 

 

 

“A vítima é tomada de grande emoção no momento do crime e, portanto, pode 

não ter a oportunidade de visualizar, com detalhes, os agentes da conduta 

delituosa. Nessas circunstâncias, procurará, depois, rememorar os fatos, 

dialogar sobre eles e eventuais lacunas da lembrança serão suprimidas, 

substituindo-se por sugestões acerca do evento. A psicologia judiciária adverte 

que a testemunha, depois de recolher a sensação primitiva, sofre uma série de 

ações que tendem a lhe alterar a imagem do evento. 

[...] 

[...] Assim, se o crime envolve personagens desconhecidos, somente 

identificáveis por traços fisionômicos genéricos, poderá, ao lhe ser apresentado 

alguém, algum tempo depois, reconhece-lo, porque o suspeito está envolvido 

em crime semelhante. Essa lembrança poderia ser fruto do que, em psicologia, 

chama-se de ‘reflexo condicionado’. 

[...] 

[...] É óbvio que, salvo situações excepcionais, a vítima não tem interesse em 

falsa incriminação. Contudo, ainda assim, é passível de equívocos e cabe ao juiz 

afastar a possibilidade do engano na identificação, confrontando-a com outras 

provas colhidas, para ver se entre elas há compatibilidade ou concordância.” 

 

 

Outro procedimento, com desfecho contrário, traz no voto-vencido a ponderação de que 

apesar de realizado o reconhecimento pessoal, ainda assim não haveria provas seguras de 

autoria, posto que os fatos ocorreram de forma conturbada, já havendo nos autos a 

comprovação do engano de um policial, apesar da certeza então declarada por este, de 
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modo que não se poderia emprestar ao reconhecimento feito pelas vítimas, anos após o 

fato, um valor absoluto.
277

 

 

Neste caso, o voto vencedor entendeu, sem adentrar em detalhes, que fora seguro o 

reconhecimento realizado pelas vítimas, constando, sem qualquer atenção às 

particularidades da mente e da memória, “a palavra das vítimas prepondera, não se 

vislumbrando qualquer motivo que as fizessem mentir em Juízo ou acusar um inocente”. 

 

Também se manteve o édito condenatório, com o mesmo argumento sobre a sinceridade 

que se espera das vítimas, mesmo em face da possibilidade de que o policial induzira a 

ofendida a realizar o reconhecimento.
278

 É situação interessante, já que neste caso o 

Relator fora o mesmo do supracitado caso decidido em 2003. Neste caso, a argumentação 

passa a ser oposta, e até em alguns momentos contraditória, sendo aduzido que: 

 

 

“Deve ser merecedora de total credibilidade, pois não há evidência de que fosse 

pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por essa situação. Além 

disso, não parece razoável que fosse incriminar inocente, imputando-lhe o grave 

delito, sobretudo se não havia qualquer fundamento para que fosse falsamente 

acusado, não se atina para o motivo que a levasse a agir nesse sentido. Saliente-

se que a vítima, salvo hipóteses excepcionais, não mente para prejudicar um 

desconhecido. Fatos vividos recentemente, seguidos de identificação em breve 

intervalo de tempo, podem trazer preciosas contribuições à verdade pesquisada. 

Além disso, a imparcialidade, no âmbito processual, é atributo inerente à 

atividade jurisdicional, enquanto da vítima espera-se, como ocorreu nos autos, 

apenas sinceridade nas declarações. 

[...] 

Ao contrário do afirmado pela defesa, a variação nas declarações da ofendida 

acerca de qual agente do crime a agredira não lhe retira a credibilidade. Não se 

pode olvidar que passados quase quatro meses da data dos fatos, alguns detalhes 

podem ser perdidos pelo sistema de memória humana.” 

 

 

No âmbito do testemunho infantil, há acórdão no bem se expressa que “é das mais difíceis 

tarefas do juiz, quando deve prestar jurisdição em processos como este”, chegando-se a 

reconhecer “a precariedade de meios técnicos de que se serve o Poder Judiciário”
279

. 
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Outro exemplo de voto vencido em acórdão de Tribunal Paulista, acolhendo a tese 

defensiva de falsa associação, adentra com elogiável detalhe na questão da percepção 

sensorial e apreensão dos estímulos, e a forma como estes se decodificam na memória
280

, 

enquanto o voto condutor afastou a tese de falsa associação, bem como a asserção acerca 

de discrepâncias entre depoimentos, aduzindo que estas não gerariam insegurança por 

serem “oriundas das imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas 

condições em que a prova é realizada” – constatação correta, porém não expandida para os 

outros conceitos das imperfeições da memória. 

 

O fenômeno da transferência inconsciente foi também abordado em acórdão no qual se 

entendeu ser possível a atribuição equivocada da conduta criminosa a um indivíduo 

vagamente similar à memória original falha e incompleta, fato que “revela o que não é 

novidade alguma: a falibilidade da memória ao reconstituir fatos, mesmo percebidos 

recentemente”
281

. 

 

Como último exemplo nacional, há estudo empreendido junto ao Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul que identificou que, similarmente ao que ocorre no Tribunal Paulista, as 

(poucas) teses que tratam da falibilidade da memória são costumeiramente afastadas
282

, 

restando evidenciado não haver preocupação a respeito das técnicas utilizadas para a 

entrevista e colheita de testemunhos, inclusive em casos envolvendo crianças
283

. 

 

Percebe-se assim um claro cenário no qual se “[...]‘aperfeiçoa’ a indiferença institucional 

destinada à identificação pessoal com a atitude intelectual nada modesta dos julgadores, os 

quais não hesitam em conferir suficiência probatória a conclusões de procedimentos que 

estão em completo descompasso com a busca pela verdade.”
284

. 
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Dada a situação de insegurança jurídica acerca do tema na análise judicial – o que, embora 

não possa ser considerado escusável é compreensível, posto que os atores jurídicos não 

encontram-se acostumados a conhecer e aplicar métodos científicos, geralmente deixando 

a tarefa aos peritos
285

 –, faz-se necessária esta incursão na temática da memória humana, 

em sua formação e suas limitações, bem como em suas falhas que podem ser exploradas – 

para o bem ou para o mal –, com a exposição de técnicas para se buscar uma maior 

objetividade e fidedignidade nos relatos. 

 

2.2 ASPECTOS PSICOLÓGICOS DO DEPOIMENTO 

 

 

Há de se ter em mente que o depoimento é, sobretudo, uma atividade na qual se toma 

contato com elementos íntimos da psique do indivíduo que é questionado, com todas suas 

particularidades, bem como com a carga emotiva que este traz de sua vida pregressa e, 

sobretudo, do fato ao qual testemunhou. 

 

Assim, não se pode pretender tratar testemunhas como máquinas de relatos, e tampouco 

ignorar suas condições psicológicas e estados de emoção enquanto frente ao juízo ou em 

delegacias de Polícia – faze-lo seria, em resumo, desumano.  

 

De fato, pode-se dizer que mesmo quando as memórias não possuem uma correspondência 

completa para com o fato experimentado, sempre terão coerência para com o “eu” de cada 

indivíduo
286

, daí a importância da compreensão do depoente enquanto ser humano 

dinâmico. 

 

O equilíbrio psíquico é condição delicada, e seu rompimento levará a recordações 

deformadas, com falta de coordenação associativa, confusões e reticências, e até mesmo 

falsas recordações
287

, de modo que cabe às autoridades sua manutenção, através dos 

adequados mecanismos de questionamento, já que é também através destes mecanismos 
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que se colocarão as respostas nos moldes adequados à linguagem jurídica, de modo que as 

crenças que se formam no bojo do processo – verdadeiro esforço criativo – sejam o mais 

possível afastadas de preconcepções
288

. 

 

A respeito deste esforço mental, cabe pontuar que especialmente o ato de reconhecimento 

– o qual se dá geralmente em Delegacias de Polícia, mas também em juízo – desencadeia 

processos psicológicos profundos, com a ativação dos mecanismos da memória para uma 

atuação imediata, em contraste com a atividade declarativa da narração dos 

acontecimentos, suscetível a um controle lógico e gradual. Por isso que, conforme trazido 

por Mariângela Tomé Lopes
289

, é importante a ativação da memória do reconhecedor antes 

de que este visualize os sujeitos, devendo ser requerido ao reconhecedor que apresente 

verbalmente as características daquele indivíduo por si visto na data do fato. 

 

Pode-se dizer, assim, que o reconhecimento ocorre ou não ocorre, e qualquer tentativa de 

explica-lo se dará a posteriori do fenômeno mental, adentrando assim a seara das 

evocações controladas e verbalizadas. 

 

Ainda, há que se compreender que, dada a emoção e o choque experimentado, geralmente 

os depoimentos imediatos são desordenados ou desprovidos de lógica
290

, de modo que não 

se deve pressionar demasiado o indivíduo ou agir com descaso, mas acalmar a pessoa – 

inclusive verificando se esta não está em estado de choque – para que, com um breve 

momento para respirar e coletar seus pensamentos, esta possa narrar o ocorrido de forma 

concatenada. 

 

Outro ponto relevante são as atitudes internas individuais, que modificam e moldam a 

experiência do ponto de vista psicológico, principalmente no tocante aos estereótipos e 

preconceitos, já que assim, imbuída a testemunha de seus pré-conceitos, ao presenciar uma 

cena esta tem grande probabilidade de “ver” o que seu inconsciente atribui como atos 
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“padrões” de determinados grupos de indivíduos, atribuindo significados nem sempre 

presentes às ações.
291

 

 

Estas atitudes internas também filtram a percepção através do fenômeno psicológico da 

preparação, segundo o qual facilita-se o recebimento de certos estímulos em detrimento de 

outros. Assim, por exemplo, uma pessoa com medo pode interpretar qualquer ato como um 

ataque.
292

 

 

Por fim, temos o fato de que o acesso à memória é sempre uma operação ativa do momento 

presente, não derivando do passado como uma faculdade espontânea e passiva, mas sendo 

sim um esforço voluntário, o qual está em intima relação com o aspecto social do ser 

humano – pois todas as informações e interações servem a alterar suas recordações.
293
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3. EXPERIÊNCIAS: TÉCNICAS PARA A MELHORA DA 

FIDEDIGNIDADE DOS RELATOS 

 

 

 

Embora não seja objetivo desta tese adentrar a seara processual, cabe retomarmos aqui a 

doutrina de Hélio Tornaghi, que há quase oito décadas afirmou que o Brasil: 

 

 

“[...] dia a dia, mais aperfeiçoa os aparelhos políticos, administrativos, 

judiciários e policiais, dotando-os os seus dirigentes de moderna organização, 

fazendo-se seguir os métodos científicos mais em vóga, conscientes de que 

nisto verdadeiramente reside o amor à Pátria, traduzido antes em realizações 

que em balofa demagogia. 

A prova testemunhal, a mais velha, a mais humana, a mais expontanea e natural 

de todas as provas, perde dia a dia o caráter apriorístico que a enfraquecia, para 

se aproximar da perfectibilidade, que a fará produzir frutos de real valor para a 

humanidade sequiosa de Justiça.”
294

 

 

 

Se ainda não se chegou à idealizada perfectibilidade da prova testemunhal, é verdade que 

já existem métodos diversos de colheita otimizada de depoimentos e testemunhos, variando 

conforme o contexto e o resultado que se espera alcançar, sendo que o meio mais poderoso 

para se alcançar a redução substancial de erros testemunhais é a condução das oitivas e 

depoimentos através de técnicas apropriadas
295

. 

 

Nessa linha, recomenda-se que as informações de testemunhas sejam tratadas como 

evidências e não provas em si mesmas, de modo que devem ser submetidas a métodos 

científicos para sua produção e validação.
296

 

 

Dentre os diversos métodos existentes, e levando em consideração o quanto exposto acerca 

das particularidades, falhas e bugs da memória, há o método de entrevista cognitiva
297

, o 

qual é extremamente eficaz em reduzir os problemas apontados – desde que, 
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evidentemente, aplicado de forma apropriada –, método esse que comprovadamente, em 

comparação com o interrogatório comum, produz um maior número de detalhes corretos e 

juridicamente relevantes
298

. 

 

Por ser uma aliança entre as ciências da cognição e da comunicação é relevante uma breve 

exposição sobre os métodos da entrevista cognitiva. Nesta, é importante iniciar a entrevista 

com um restabelecimento do contexto original dos fatos através da recriação mental destes 

e de seu ambiente, buscando aproveitar-se da memória contexto-dependente, isto é, o 

resgate das memórias através da ativação de associações ao ocorrido.
299

 

 

Outro aspecto é o fato de a entrevista cognitiva basear-se em questionamentos amplos e 

abertos, dando à pessoa tempo para responder sem interferências, mediante relato livre
300

. 

Isso contrapõe-se diretamente à narração por perguntas diretas – como é o caso em juízo –, 

na qual os erros se elevam a uma média de 25%, ainda que se tome o cuidado de não 

apresentar perguntas indutivas.
301

 

 

Já o “clima” da entrevista é bastante neutro, até relaxado se possível
302

, posto que existe 

uma direta influência do estado de ânimo da testemunha sobre seu relato, tendo sido visto 

que a emoção passada à testemunha quando da inquirição pode alterar a forma com que 

esta narra os acontecimentos.
303

 

 

Assim, tem-se que na colheita de provas devem ser privilegiadas as interpelações com 

perguntas abertas, a narrativa livre, bem como o chamado cross-examination (com 
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arguição direta), modalidades que embora sacrifiquem a quantidade de informações 

obtidas, aumentam sua confiabilidade.
304

 

 

Infelizmente o que se observa no país, na prática, é que os atores jurídicos baseiam-se 

apenas em suas próprias experiências ou na de colegas para a condução de depoimentos e 

interrogatórios, havendo uma crítica falta de conhecimentos e formação específica sobre 

técnicas de entrevista investigativa.
305

 

 

Existem inciativas nacionais e internacionais que buscam parametrizar as técnicas de 

obtenção de relatos. Em linha com o objetivo deste trabalho de realizar uma aproximação 

entre as ciências, é relevante a exposição, ainda que breve, de métodos já existentes. 

 

3.1 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 

 

 

Internacionalmente, já existem guias de entrevista cognitiva para adultos e para crianças
306

.  

 

Dentre as orientações, está a utilização de equipes multidisciplinares – com a utilização do 

serviço social e outras equipes ligadas à proteção da infância e da juventude em casos nos 

quais haja o envolvimento de menores –, o que aumenta a eficiência das investigações, 

reduz o trauma sobre as vítimas e testemunhas, e reduz a possibilidade de interferências 

derivadas da multiplicidade de momentos de interrogatórios e interrogadores.
307

 

 

O primeiro conjunto de critérios para a obtenção de declarações testemunhais foi criado 

por Udo Undeutsch para vítimas infantis de abuso sexual, sendo uma  Análise de 

Realidade das Declarações, na Alemanha na década de 1960, e que buscava, a partir do 

preenchimento ou não dos critérios pré-definidos (como riqueza de detalhes, originalidade, 
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consistência interna e com as leis naturais, correções espontâneas, etc.), determinar o grau 

de validez das declarações, mediante entrevistas estruturadas.
308

 

 

Dentre os métodos mais difundidos, a Entrevista Cognitiva foi desenvolvida por Ron 

Fisher e Edward Geiselman na década de 1980, sendo utilizada nos Estados Unidos, 

Escócia, Inglaterra e Canadá, por exemplo, tendo sido adaptada em 2006 à realidade 

brasileira em estudo pioneiro na qual identificou-se que o método trouxe maior exatidão e 

maiores detalhes às provas teste colhidas.
309

 

 

Esta baseia-se nas interfaces da memória, das dinâmicas sociais, e da comunicação, de 

modo que busca-se estabelecer um vínculo emocional com a vítima, sendo a evocação da 

memória é facilitada pela aplicação de estímulos através da recontextualização – 

emocional, atmosférica e cognitiva –, solicitando-se dados sensoriais e esforços de 

imaginação para que se veja o fato de outras perspectivas, tudo devendo ser apreendido 

pelo entrevistador, de forma gravada, sem um conjunto pré-determinado de questões a 

serem abordadas, deixando a entrevista ser fluida e espontânea.
310

 

 

A Entrevista Cognitiva foi atualizada por seus criadores em 1992, com a Enhanced 

Cognitive Interview, na qual se atribui maior relevância a aspectos como o estabelecimento 

da relação com o entrevistado, a definição das regras de comunicação, e a valorização da 

vítima enquanto fonte de informação.
311

 

 

Também em 1992, criou-se nos Estados Unidos o Memorandum of Good Practice, foi 

posteriormente substituído pelo Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings - 

Guidance on Interviewing Victims and Witnesses, and Using Special Measures em 2011
 

312
, ambos protocolos que se baseiam fortemente nos princípios da Entrevista Cognitiva. 
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Ainda na década de 1990, Yuille, Joffe, Hunter e Zaparniuk criaram a Step Wise Interview 

(Entrevista passo a passo) em 1993
313

, e Steller e Kohnken criaram o Criteria Based 

Content Analysys no final da década
314

. A primeira baseava-se na Entrevista Cognitiva, 

enquanto a segunda era sistema que se baseava na utilização de categorias de validade, 

como o conjunto alemão criado nos anos 1960, possuindo um modelo de decisão clínica 

para a formação de um juízo acerca da veracidade do testemunho.  

 

Na Espanha buscou-se unir o método da verificação da realidade das declarações com o 

acréscimo de avaliações do dano psicológico e da capacidade para testemunhar, além da 

utilização da entrevista cognitiva e, se necessário, dos protocolos de entrevista forense para 

incapazes.
315

 

 

A crítica a estes métodos de categorias de validade é que o Direito Penal não é compatível 

com exercícios de juízos de mera probabilidade, já que frente à garantia da presunção de 

inocência e da segurança jurídica, a liberdade individual não pode ficar à mercê de juízos 

incertos.
316

 

 

Nos Estados Unidos, em 2014, foi produzido relatório com revisão da literatura e de 

melhores práticas no tocante aos procedimentos de obtenção de relatos testemunhais, 

chegando a nove recomendações, quais sejam: (i) treinar os envolvidos na atividade de 

Polícia Judiciária acerca dos princípios de influências na memória e melhores práticas; (ii) 

implementar melhores procedimentos de reconhecimento pessoal ou fotográfico, sobretudo 

fazendo com que o responsável por aplicar o procedimento de identificação à testemunha 

não tenha conhecimento prévio acerca de quem seria o suspeito
317

; (iii) utilizar instruções 

simples e padrão para testemunhas; (iv) questionar e documentar a opinião pessoal da 
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testemunha sobre seu grau de certeza da narração; (v) gravar procedimentos de 

reconhecimento; (vi) realizar questionamentos judiciais antes do julgamento conforme 

apropriado; (vii) informar os jurados com detalhes acerca de reconhecimentos realizados 

pelas testemunhas e suas circunstâncias; (viii) utilizar o testemunho de peritos em questões 

relevantes acerca da memória humana; e (ix) instruir o júri de forma concisa e clara a 

respeito do que deve ser considerado como relevante e válido. Além disso, recomendou 

que se estabelecesse um comitê nacional para pesquisas sobre o tema e a ampliação destas 

pesquisas.
318

 

 

Outro método difundido, e dos mais eficazes existentes, é o protocolo do NICHD
319

, 

também com origem em aspectos da Entrevista Cognitiva e igualmente datado dos anos 

1990, estudo em constante aprimoramento foi inicialmente criado para entrevistas forenses 

com crianças, notando-se que este aumenta a qualidade e a precisão das informações 

obtidas de vítimas de todas as idades
320

, trata-se de protocolo que cuida desde a fase de 

preparação da entrevista à análise das informações, sendo considerado o máximo estado da 

arte em matéria de entrevista forense
321

, sendo utilizado em diversos países como Estados 

Unidos, Canadá, Reino Unido, Suécia, Israel, e Portugal.
 322

 

 

Inicia-se este Protocolo com a preparação do local, deixando-o confortável, e então 

havendo uma fase introdutória de apresentação entre entrevistador e entrevistado, na qual 

se estabelecem com clareza a razão da entrevista e as regras de comunicação, além de 

estabelecer-se um vínculo pessoal de modo a reduzir a ansiedade e a relutância, o que 

aumenta a capacidade de relato e diminui a vitimização secundária. Durante a entrevista 

formulam-se questões abertas que, gradativamente partem para questões focalizadas – 

porém sem a menção a informações alheias ao relato –, sendo que as questões diretas são 

utilizadas apenas em último caso.
323
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O grande trunfo deste protocolo é a criação de um roteiro específico e que claramente 

determina as condutas adequadas, bem como restringe a possibilidade de que o 

entrevistador influencie os depoimentos, criando um documento que pode ser utilizado 

globalmente e por indivíduos de todos os níveis de expertise no assunto.
324

 

 

3.2 INICIATIVA NACIONAL 

 

 

Há no Brasil, no tocante à obtenção do depoimento infantil, a Recomendação 33/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça que cria o ‘depoimento especial’, nos moldes da Entrevista 

Cognitiva, tendo se originado de uma iniciativa conduzida no estado do Rio Grande do Sul, 

chamada de ‘depoimento sem dano’. 

 

Trata-se de medida que visa, simultaneamente, reduzir a vitimização secundária e 

aumentar a credibilidade dos fatos narrados pelo menor, através da utilização de um 

profissional especializado para mediar a comunicação entre este e a Justiça.
325

  

 

Depois de feita a Recomendação, houve reiterada chancela da questão pelo Superior 

Tribunal de Justiça, aduzindo-se que “a inquirição da vítima por meio de profissional 

preparado e em ambiente diferenciado, denominado ‘depoimento sem dano’, não configura 

nulidade ou constrangimento ilegal”
326

. 

 

Posteriormente a iniciativa foi elevada ao status legal com a Lei n. 13.431/2017, a qual 

cuida da proteção da criança e do adolescente vítima de violência – violência aqui em 

conceito expandido, não apenas as de cunho sexual e sequer apenas as que envolvem o 

Direito Penal –, contando com disposições específicas a respeito do depoimento 
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especial
327

, inclusive com pontos que utilizam os achados já consagrados acerca de 

técnicas como a Entrevista Cognitiva. 

 

Com a entrada em vigor da norma o Conselho Federal de Psicologia emitiu nota técnica a 

respeito
328

, com diversas críticas às omissões da lei, bem como com o viés dado 

precipuamente à produção probatória (depoimento especial) em detrimento do acolhimento 

do menor. Ainda, pontua que a escuta psicológica não deveria confundir-se com um relato 

para produção probatória, finalizando com uma recomendação formal para que os 

psicólogos não participem de procedimentos de inquirição pelo modelo do depoimento 

especial. 

 

Inobstante o posicionamento do Conselho Federal de Psicologia, foi possível obter alguns 

exemplos do uso de entrevistas cognitivas no cotidiano forense brasileiro, em casos de 

abuso sexual de menores, sendo constatado o uso no Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios através do Serviço de Atendimento às Famílias em Situação de 

Violência – SERAV
329

, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – utilizando o 

‘depoimento sem dano’
330

 –, do Instituto Geral de Perícias no Rio Grande do Sul
331

 e do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
332

, e pela Coordenadoria da Infância e da 

Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo – também na modalidade ‘depoimento sem 

dano’.  

 

Ainda, foi lançado em 2014 um guia para a capacitação de profissionais em colheita de 

Depoimento Especial, em parceria com a UNICEF, a Universidade Católica de Brasília, e a 

ONG Childhood Brasil
333

. 
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Verificando a situação concreta da aplicação junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo foi 

possível identificar acórdão que defende a aplicação do ‘depoimento sem dano’ como 

prova técnica e cabível para que não se “agrave mais ainda a situação psicológica das 

fontes”
334

, sendo o entendimento daquele plenamente conciliável com o Código de 

Processo Penal e com a Constituição
335

. 

 

Também protegendo vítimas menores, há decisão que, reconhecendo as vantagens do 

método e seu uso nas Comarcas de Atibaia e São Caetano do Sul, aduz que a Comarca de 

Mogi das Cruzes não dispõe “da aparelhagem necessária para tal abordagem”, de modo 

que na ausência deste restaria indeferido uma nova inquirição dos menores pelos métodos 

tradicionais, “incapazes de preservá-los de prejuízos psicológicos ainda mais severos”
336

. 

 

Embora a iniciativa nacional restrinja-se à colheita do testemunho de menores, o Protocolo 

NICHD foi testado no cenário nacional com resultados positivos, sobretudo na qualidade 

das entrevistas e no menor uso de questões sugestivas.
337

 Igualmente, a Entrevista 

Cognitiva também foi testada com bons resultados, havendo claro aumento na quantidade 

de detalhes corretamente recordados, sem prejuízo da precisão destes,
338

 de modo que a 

introdução destes no cenário forense brasileiro é passo extremamente positivo sendo 

importante buscar sua difusão. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

Ao longo desta tese realizou-se uma análise dos fundamentos neurocientíficos e 

psicológicos que cercam a memória humana, sintetizando-se seu funcionamento e falhas 

inerentes, bem como apontando o desenvolvimento dos métodos considerados mais 

seguros e adequados para a produção da prova testemunhal, conjugando as diferentes 

ciências para oferecer à academia e à sociedade um material que se mostre apto a orientar 

estudos e políticas que tratem do tema, seja no que tange a aprimorar produção probatória, 

seja no tocante a dar às provas testemunhais a devida valoração. 

 

Não foram perdidas de vista as implicações éticas do trabalho, ao passo em que ao se 

fornecer informações a respeito de características que estatisticamente preveem uma 

maior ou menor confiabilidade da memória individual, pode-se estimular uma espécie de 

“classificação informal” de sujeitos que passem a ter seus relatos levados em maior ou 

menor consideração sem qualquer adequação individual e concreta, bem como de que o 

maior conhecimento acerca da questão possa levar à deturpação de relatos e memórias 

por atuações propostas. 

 

Contudo, considerando-se o amplo interesse da questão, acredita-se que sua aplicação 

positiva suplante quaisquer eventuais – e pouco práticas – aplicações perniciosas, haja 

vista principalmente a quase total ausência de abordagem da questão e, no meio forense, a 

patente falta de preparo das Cortes sobre o tema. 

 

Ainda, também se tem ciência das possíveis implicações processuais penais – como, por 

exemplo, o melhor momento da colheita da prova, suas formalidades, e seu caráter (seria a 

prova testemunhal uma prova irrepetível?) –, bem como suas implicações às garantias 

fundamentais de todo acusado – há prejuízo ao contraditório a adoção dos métodos acima 

expostos, ou na valoração de depoimentos testemunhais colhidos em sede policial? –, 

contudo estas fogem ao escopo desta tese, devendo ser objeto de estudos posteriores por 

aqueles ligados a estas ciências.  
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Entende-se que, dadas as particularidades do país, com amplas diferenças de recursos 

orçamentários da Polícia Judiciária e do Poder Judiciário dos estados, bem como a 

sobrecarga do sistema de Justiça criminal, e indo além da determinação legal de existência 

de núcleo especializado na aplicação do ‘depoimento especial’/’depoimento sem dano’ aos 

menores vítimas de violência, é necessário o treinamento e implementação de formas de 

entrevista forense que tragam melhoria da qualidade dos resultados investigativos também 

para a colheita de testemunhas de adultos. 

 

Os protocolos e parâmetros do ‘depoimento especial’ não levam em conta detalhes para 

além do limiar da psicologia, pautando-se no (necessário) acolhimento do menor, porém 

sem ir além com técnicas de melhor recuperação e redução de contaminações. 

 

No tocante aos adultos, a situação é completamente abandonada, não havendo qualquer 

capacitação, ou mesmo preocupação, para com a preservação de memórias e obtenção de 

relatos fidedignos, apenas focando-se na obtenção do maior número possível de resultados 

(julgamentos), independentemente de sua correspondência com os fatos e da real justiça 

decisória.  

 

Para além da escolha de métodos de questionamento e entrevista, um ponto que restou 

claramente identificado é o de que quando se trata da aventada “busca da verdade real”, as 

decisões encontram-se melhor alinhadas com o conceito das fragilidades da memória 

humana, o mesmo não podendo ser dito quanto à análise destas mesmas fragilidades no 

tocante ao valor a ser atribuído à prova eventualmente produzida, o que parece revelar 

tanto uma falta de conhecimento quanto um possível viés do julgador a descartar como 

mero inconformismo defensivo (depreciativamente chamado de jus sperniandi)
339

 os 

argumentos que trabalhem nesta linha. 

 

Desse modo, entende-se que os conhecimentos ora trazidos a lume não apenas são 

necessários como medida de atualização da ciência criminal junto dos conhecimentos 

científicos mais recentes, como também do ponto de vista de armar os operadores do 

Direito para buscarem e garantirem a preservação da presunção de inocência e da ampla 
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defesa, princípios caros ao Direito Penal e hodiernamente tripudiados, não se podendo 

permitir passivamente que sua profanação se dê mediante a ignorância dos temas ora 

tratados ou, pior, com sua má-utilização. 

 

Para responder à pergunta com a qual se começou esta tese (“estaria a atual concepção do 

Direito Penal acerca da confiabilidade da prova testemunhal – e, portanto, da memória – 

condizente com a realidade da mente humana, e haveria modos de obtenção de relatos com 

a maior fidedignidade possível?”) podemos dizer com clareza que o Direito Penal 

brasileiro não se encontra atualizado frente aos conhecimentos necessários à colheita, 

produção, e valoração da prova testemunhal da forma mais justa e precisa possível, 

havendo a urgente necessidade de capacitação dos atores jurídicos e de criação de 

protocolos obrigatórios para balizar sua atuação. 

 

Sugere-se para tal a necessária atualização de estudantes, operadores do Direito, 

membros do Poder Judiciário, e das Polícias a respeito do atual conhecimento 

neurocientífico no tocante à memória humana e suas limitações, bem como a criação de 

protocolos de colheita dos depoimentos testemunhais e de verificação dos resultados 

concretos destas coletas e das variáveis envolvidas nos depoimentos colhidos, criando 

parâmetros que humanizem e deem maior qualidade às colheitas probatórias – levando, 

em consequência, a uma melhor qualidade das investigações –, bem como parâmetros 

que balizem a decisão do ponto de vista da análise científica daquela prova, com a 

preservação do in dubio pro reo. 

 

Não se trata de tentativa de separar a verdade real de outras narrativas, mas de capacitar 

todos os atores envolvidos na atuação do pesado braço do Estado para uma aplicação 

humana de suas punições, de forma que reconheçam as dúvidas inerentes ao sistema e 

possam sopesá-las no caso concreto para chegar a decisões que não fechem os olhos a estes 

elementos em favor de condenações indiscriminadas.  

 

O resultado buscado não é um menor número de condenações, embora se acredite que na 

atual situação, em que se prende muito e prende-se mal, esta será uma consequência 

inevitável. Busca-se, isso sim, uma maior qualidade decisória, com melhores juízos de 

certeza em linha com o adequado funcionamento do sistema criminal em um Estado 

Democrático de Direito. 
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Propõe-se assim que se determine como política institucional do Poder Judiciário a adoção 

dos métodos da Entrevista Cognitiva e a capacitação de seus integrantes, com atenção tanto 

às bases psicológicas da questão – que se ligam sobretudo à forma de questionamento e de 

não-contaminação –, como com as bases neurológicas da memória – possibilitando um 

melhor entendimento da formação da memória a nível individual, a depender das 

características fisiológicas daquele que é entrevistado, bem como de quais aspectos devem 

ter maior atenção do entrevistador por sua importância na modulação da percepção, da 

codificação, ou da evocação. 

 

Ligando-nos ao segundo questionamento de abertura desta tese (“há formas de se 

robustecer a ciência jurídica no tocante a estudos como o presente, e à sua aplicação 

prática?”), entende-se ser imperativo que a Medicina Forense retome seu papel de 

protagonismo junto ao Direito Penal, auxiliando os órgãos da Polícia Judiciária e do Poder 

Judiciário na colheita de provas e na valoração destas para a tomada de decisões, trazendo 

a ciência penal e seus resultados concretos para junto da ciência atual. 

 

Para tanto, propõe-se como necessário um fortalecimento desta desde a base de formação 

dos operadores do Direito, com a (re)inserção de matérias de Medicina Forense nos 

currículos acadêmicos e a adoção de políticas institucionais de estímulo à produção 

científica da área, formando uma nova base de operadores capacitados para a tarefa de 

integração de ambas as ciências. 

 

Tal trabalho de base também deve ser acompanhado pela imperativa capacitação dos 

integrantes da Polícia Judiciária, do Ministério Público, e da Magistratura, não apenas na 

utilização dos métodos, conforme já descrito, mas para a compreensão do tema, ainda que 

não de forma profunda, sobretudo as implicações das limitações e falhas de memória para 

a aplicação concreta da Justiça, evitando a já constatada e preocupante supervalorização 

dos testemunhos e depoimentos em detrimento de outras fontes de prova, e os erros e 

injustiças daí derivados. 

 

Finalmente, espera-se que trabalhos futuros possam apoiar-se nesta tese, desenvolvendo de 

forma prática, inclusive em estudos ligados ao processo penal, os melhores métodos para a 
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implantação destes conceitos no cotidiano forense, convidando-se assim os pesquisadores 

da área para contribuir com este desafio. 
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ANEXO I 

 

 

 

O ora apelante foi denunciado pela prática de atentado violento ao pudor (art. 214, caput, 

c.c. o art. 224, alínea "a", e art. 226, inciso II, todos do Código Penal) em razão de fato 

ocorrido no dia 27 de abril de 2001, por volta das 23h, na Rua xxx, n° 190, Vila xxx, 

naquela Comarca, quando teria constrangido Tauane xxx, à época com cinco anos de 

idade, mediante violência presumida, a permitir que com ela praticasse ato libidinoso 

diverso da conjunção carnal. Narra a denúncia que o ora apelante, no dia dos fatos, 

aproveitando-se da condição de companheiro da avo materna da vítima, cujas residências 

compartilhavam o mesmo quintal, entrou na casa desta última, tirou sua roupa e colocou a 

boca na vagina da criança, chegando a mordê-la. 

 

Foi condenado a seis anos de reclusão, no regime integralmente fechado, como incurso no 

art. 214, caput, c.c. o art. 224, alínea "'a", todos do Código Penal (fls. 175-186). 

 

Apela da sentença, buscando a absolvição, argumentando com o resultado negativo do 

exame de corpo de delito e a alteração no depoimento da mãe da vítima em razão desse 

resultado, mostrando-se nítida a intenção em prejudicá-lo. 

 

Alternativamente, pugna pela fixação de regime mais brando para iniciar o cumprimento 

da pena, possibilitando a progressão (fls. 203-207). 

 

Contra-razões a fls. 211-214. 

 

A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do não provimento do recurso (fls. 

220-223). 

 

É o relatório. 

 

É das mais difíceis a tarefa do juiz, quando deve prestar jurisdição em processos como 

este. A severa imputação de crime não se faz amparar por qualquer prova objetiva e sequer 
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há testemunho visual do delito, como, aliás ocorre, de ordinário, em situações como a 

relatada nestes autos. 

 

Conforme informação da mãe, tomara conhecimento do fato no dia em que, chegando ã. 

residência de volta do trabalho, encontrara a filha segurando uma moeda de cinquenta 

centavos e, perguntada sobre como teria conseguido tal dinheiro, a criança relatou que o 

recebera do acusado e, depois, chorando, teria informado que este tirara suas roupas e 

colocado a boca em sua vagina (fl.126). 

 

É de se observar, entretanto, que a vítima era de tenra idade, apenas cinco anos e, por isso, 

seria – conforme descreve a informação da psicóloga que primeiro a atendeu – criança 

inocente, singela, sem malícia ou perspicácia (fl. 32). Se assim era, é possível que não 

pudesse formular juízos normativos acerca de comportamentos sexuais e, para que reagisse 

de modo espontâneo, informando que o acusado lhe tirara a roupa e colocara a boca em sua 

vagina - palavra que por certo não usaria - não se comportaria nervosamente, chorando, 

como se soubesse que algo grave e proibido tivesse ocorrido. Talvez reagisse de outro 

modo, se não houvesse, qualquer influência de adulto inquirindo-a sugestivamente e, 

relatando o fato, o faria de modo natural, mencionando a pessoa - que, aliás, não lhe era 

estranha, pois convivia com a avó há mais de quinze anos - a teria beijado ali, apontando o 

lugar. Talvez até revelasse curiosidade acerca do comportamento, pois acostumada a 

receber beijos em outras partes do corpo, fora surpreendida com a nova modalidade de 

carícia. 

 

Entretanto, se a partir da posse de uma moeda, a mãe já a inquirira acerca da origem, 

possivelmente sugerindo pela conduta e entonação de voz que algo grave poderia ter 

ocorrido, é certo que a criança ficasse assustada e reagisse nervosamente, até mesmo 

chorando. A partir daí, perguntas sugestivas acerca do que fizera o acusado, se lhe tocara o 

corpo, se mexera em sua vagina ou algo assim, poderiam ter conduzido a respostas 

afirmativas, porque essa é a reação infantil normal, concordar com o adulto em situações 

estressantes, percebendo que deve assentir às sugestões, pois se imagina sob censura e 

ameaçada pelo comportamento. 

 

Estudos sobre o tema, relatados por Edmond Picard, citado pelo prof. Hélio Gomes, 

"refletindo o pensamento geral dos autores, apresenta as seguintes recomendações 
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relativamente ao depoimento infantil: 1c) É preciso por extrema circunspeção nas 

inquirições feitas a crianças: uma pergunta, uma atitude, uma ameaça, tem no que lhes diz 

respeito, o alcance de verdadeira sugestão, podendo induzi-las a mentir; 2c) uma criança 

que comparece ante a justiça, depois de haver sido interrogada por seus pais, por vizinhos, 

por agentes subalternos, não oferece garantias; suas declarações podem ser admitidas 

apenas a título de informações muito frágeis; 3c) nos casos, muito raros, em que a criança 

seja inquirida primeiramente por um juiz experimentado e prudente, cumpre não lhe fazer 

nenhuma pergunta sem que se precisem os fatos podendo sugerir respostas; é preciso 

deixar que a criança exponha por si mesma; 4c) os dizeres de uma criança, quaisquer que 

sejam, não podem ser admitidos de plano, exigem a mais severa verificação analítica, 

postos em confronto com as circunstâncias exteriores, quer com as que possam contradizê-

los, quer com as que possam confirma-los”. 

 

Daí as conclusões do psicólogo Daniel L. Schacter ao relatar rumoroso caso havido numa 

creche americana, onde se suspeitou que dezenas de crianças tivessem sido molestadas por 

alguém que ali trabalhava: "Os erros cometidos nas entrevistas da década de 1980 também 

são responsáveis por novas pesquisas nos anos 90, que deverão trazer benefícios para as 

crianças e o resto da sociedade". E logo depois: “Entrevistadores que recorrem a perguntas 

simples, abertas e evitam técnicas arriscadas usadas no passado têm uma excelente 

oportunidade de conseguir informações corretas até mesmo de testemunhas de tenra 

idade". 

 

Segundo conclusões das pesquisas então realizadas, “recordações espontâneas de crianças 

tendem a ser corretas, enquanto suas respostas a perguntas especificas são mais suscetíveis 

de conter distorções". Anotou-se que, na forma como realizadas as entrevistas iniciais, se 

estas não produziam respostas satisfatórias, as crianças da Creche Fells Acres eram 

entrevistadas em diversas outras ocasiões e os resultados eram bastante parecidos: a 

princípio não se reportavam a molestamento e, por fim, acabavam admitindo haver sido 

tocadas, ou seja: "respostas negativas acabavam sendo substituídas por respostas 

positivas".  

 

Isso levou os pesquisadores a entender como alarmante o resultado, pois estudos 

conduzidos pelos psicólogos, demonstraram que, quando crianças são entrevistadas duas 
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vezes e dão detalhes na segunda entrevista que não foram mencionados na primeira, existe 

grande probabilidade de que os novos detalhes sejam imprecisos. 

 

Ressaltou-se, ainda, a vulnerabilidade básica do sistema de memória das crianças: "Quando 

são indagadas repetidamente sobre eventos especificas, podem começar a achar que os 

incidentes são familiares porque foram mencionados várias vezes. E uma vez que não têm 

lembranças detalhadas da fonte dessa sensação de familiaridade, as crianças em idade pré-

escolar podem começar a misturar trechos e partes de diferentes episódios do passado, ou 

mesmo incluir elementos de fantasia e imaginação em suas recordações. Os problemas de 

fonte de memória explicariam porque os pais podem, inadvertidamente, sugerir para as 

crianças, experiências que na verdade nunca aconteceram.". 

 

Em processos como este, onde graves acusações são feitas a alguém, fundadas em 

depoimento infantil que poderia ter sofrido sugestionabilidade, é altamente temerária a 

condenação, assentada em relatos que, em princípio, teriam sido colhidos sem qualquer 

técnica. Depois, levada a criança para profissionais respeitáveis, que se dispunham a ouvi-

la sobre o fato, estes já estariam trabalhando sobre lembranças calcadas na memória 

infantil e seria preciso técnica e especialização específicas, além de pacientes estudos - 

envolvendo todo o núcleo familiar - para que se pudesse formular juízos de valores sobre o 

relato. 

 

A despeito da elogiável atenção dedicada pelo juízo e promotoria de justiça a este 

processo, a instrução padeceu da precariedade dos meios técnicos de que se serve o Poder 

Judiciário.   

 

À míngua de profissionais próprios para esse tipo de investigação, serviu-se da dedicada 

boa vontade de órgãos externos, mais afeitos ao tratamento de incontestes vítimas de 

violência sexual, que à pesquisa da verdade sobre depoimentos infantis. Isso se infere no 

relatório do Centro de Referência As Vítimas de Violência, cujo auxílio foi solicitado no 

processo.  

 

A princípio acentuou-se a dificuldade de contatos com a mãe e a criança, porque 

obstáculos advindos do trabalho materno impediam-nas de comparecer. Depois, formulou-

se, apenas, hipótese sobre o ocorrido, dispondo-se textualmente: "Por todo o processo que 
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Tauane tem passado, levantamos a hipótese de que esta criança apresenta-se intimidada 

com as consequências advindas de sua revelação. Temerosa com o que pode vir a 

acontecer e dispõe de defesa bastante comum entre as crianças, que diferentemente dos 

adultos, não tem nenhum controle da situação, buscando o fechamento, o isolamento como 

modo de sobrevivência. Tal forma de lidar com o trauma também é reconhecido naqueles 

que são os responsáveis pelas crianças vitimadas, uma vez que existe em muitos casos um 

sentimento de culpabilização principalmente da mãe de filhas que sofreram abuso sexual. 

Devido a esse sentimento, é também de grande importância que esta mãe seja 

acompanhada terapeuticamente para que Tauane possa progredir em maior facilidade".  

 

Como se lê adiante, naquele relatório, não se reportou ali a qualquer técnica investigativa 

especializada. Como centro de tratamento de vítimas evidentes de violência, os 

subscritores ressaltam: "O CNRVV tem como norte em todos os casos o acreditar na 

palavra da criança ou adolescente e, uma vez que Tauane já expôs sua história à mãe, avó, 

tia e, também, à psicóloga anteriormente designada para averiguação dos fatos, 

acreditamos que o processo legal pode ter andamento, mais importante é que cuidemos 

dessa criança, tão pequena e tão maltratada e abusada” (fl. 50). 

 

Vale dizer, com o fato eventualmente ocorrido em abril de 2001, em outubro de 2002 

somente restaria acreditar que o relato infantil fosse verdade e que se cuidasse do 

tratamento psicológico da mãe e filha. É confortador sob o aspecto humano da questão, 

contudo, nada contribuiu para a pesquisa da verdade, acerca da imputação motivadora do 

processo. 

 

De outro lado, é certo que havia animosidade entre a mãe da criança e o ora apelante, como 

este sustentou, ao negar o delito. Ele convivera por década e meia com a mãe daquela 

primeira e, ao que parece, entre esta e o padrasto não teria havido convivência harmônica.  

Enquanto enteada, a mãe de Tauane acusava o réu de tê-la molestado quando era criança, 

embora nada houvesse dito a ninguém, até o incidente motivador deste processo (fl. 127). 

 

Não se pode formular seguro juízo de valor acerca, também, dessa informação. Não raro 

filhos culpam os estranhos que invadem a relação familiar, atribuindo-lhes a 

responsabilidade pela família original desfeita e são capazes de projetar-lhes sentimentos 

de vívida repulsa, embora possam não evidenciá-los claramente. Com o tempo, podem, 
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inconscientemente, rememorar algum episódio passado e alterar a lembrança do fato para a 

punição do aparente culpado. Relatos de memórias resgatadas de molestamento sexual, 

dentro do núcleo familiar, foram situações recorrentes na década a partir de 1980, com 

revelação posterior dos diversos equívocos descobertos. 

 

Estudos recentes de neurociência têm revelado a pouca precisão da memória, fundada em 

fatos ocorridos ainda há pouco tempo. A neurocientista brasileira, Suzana Herculano-

Houzel, mestra pelo Case Westem Reserve University, nos Estados Unidos, doutora pela 

Université Paris VI e pesquisadora por quatro anos no Instituto Max-Planck, na Alemanha, 

atualmente no Museu da Vida, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, afirma: 

"Que é possível lembrar do que não aconteceu não é novidade alguma" e adiante: "Como é 

passivei haver no cérebro um registro de algo que não aconteceu? A primeira razão é que o 

cérebro não é uma câmera de vídeo - lembrar não é reprisar a fita dos sentidos. Muito pelo 

contrário, aliás: acredita-se hoje em dia, que a memória é reconstituída a cada vez que é 

'chamada', juntan.do lembranças distribuídas cérebro afora". E arremata explicando: 

"Acontece também que a imaginação, ou mais exatamente a visualização mental, o 'ver 

com os olhos da mente), usa exatamente os mesmos circuitos que a visão 'vinda de fora', e 

esses circuitos também fazem parte da memória. O que quer dizer que as visualizações 

mentais particularmente vívidas podem deixar traços indistinguíveis dos que seriam 

deixados pelo evento real". 

 

Portanto, não seria impossível que a mãe da ofendida houvesse visualizado mentalmente 

fato que em verdade não ocorrera com ela, motivada pela conflituosa convivência anterior 

com o acusado. Poderia ter ouvido relatos de molestamentos infantis e os re-elaborara 

inconscientemente, como fatos vivenciados. O fenômeno é cuidado em psicologia como 

erro decorrente da criptominésia: “pessoas podem, de boa-fé, reproduzir de memória, 

escrita ou idéias de outros indivíduos e, inconscientemente, erradamente atribuir essas 

criações a si mesmas”. A criptomnésia, associada ao sentimento de repulsa ao padrasto, 

poderiam tê-la induzido a uma falsa lembrança de molestamento por este e, depois, ao 

interrogar a filha sobre a moeda, de modo também inconsciente, passado a sugestionar 

respostas no interrogatório, levando ao resultado obtido. 
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É claro, todas essas observações, tal como no relatório do CNRVV acima mencionado, não 

passam de meras hipóteses acerca do ocorrido. Não se descarta, sequer, a possibilidade de 

que os depoimentos e demais informações colhidas no curso da ação sejam verídicas.  

 

Entretanto, não há elementos informadores seguros e estudos de confiabilidade técnica - 

somente possíveis de se obter com criteriosa e alongada análise por profissionais 

especializados - ignorando-se a verdade real sobre os fatos motivadores deste processo. 

 

Contudo, essa insegurança sobre a prova, a mera possibilidade não descartada pela 

psicologia, de que tudo pudesse decorrer de resgate de falsas memórias e erro pela falta de 

técnica no questionamento infantil, deve beneficiar a defesa. A dúvida deve ser causadora 

do non liquet, sendo altamente temerária a condenação, com base em provas tão 

imprecisas, como a reunida nos autos. 

 

Em face desses motivos, acolhe-se o apelo. 

 

Assim, dá-se provimento ao recurso, para absolver o ora apelante, J. M. de O., nos termos 

do artigo 386, VI do CPP. 


