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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo central, fazer um estudo sobre os principais 

fatores que afetam a veracidade da prova testemunhal dentro do campo do processo 

penal brasileiro, bem como, enfatizar a questão da memória humana e de sua 

falibilidade. Buscaremos analisar as técnicas fornecidas pela Psicologia do 

Testemunho que visam reduzir os erros dos depoimentos, como por exemplo, os 

métodos da entrevista cognitiva e do depoimento sem dano. A pesquisa é amparada 

na doutrina de autores processualistas e de bibliografias da área da psicologia, o 

que transmite ao longo do trabalho a conexão entre essas duas áreas do 

conhecimento. Por fim, a intenção de elucidar sobre a necessidade de tratar as 

testemunhas com o cuidado que lhes é devido, tendo em vista o caráter subjetivo da 

prova testemunhal e da sujeição de todos os seres humanos às mais diversas 

influências tanto do ambiente externo como por questões pessoais.  

 

Palavras chave: Prova Testemunhal; Memória; Psicologia; Processo Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This paper aims to study the main factors that affect the veracity of testimonial proof, 

in the scope of brazilian criminal proceedings, also emphasize the topic of human 

memory and its fallibity. It shall be analysed the techniques provided by psychology 

of the testimony that intend to reduce the flaws on testimonials, such as the cognitive 

interview method and testimony without harmful effects. This research is supported 

by criminal proceedings doctrine as well as psychological literature, which aim to 

show along the research the connection between both of them. Lastly, another 

objective of this paper is to point the caring needed when it comes to treat the 

witness, since its subjective nature and how every human being is susceptible to a 

range of influences, from external environment to personal issues. 

 

Keywords: Testemonial Proof; Memory; Psychology; Criminal Procedure. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No sistema processual penal brasileiro, a prova testemunhal possui inegável 

importância. Muitos são os fatores que contribuem para sua ampla utilização, é na 

maioria das vezes um meio probatório acessível e simples de ser empregado de 

modo que a figura da testemunha é costumeiramente usada como única fonte 

responsável pelo convencimento do magistrado.  

O grande objetivo da prova testemunhal é o de solucionar pontos 

controversos, trazer novas informações ao processo e principalmente contribuir na 

busca da verdade real.  Contudo o que é dito pela testemunha, refere-se sempre ao 

passado e por tal razão está diretamente ligado com a memória e com a capacidade 

de perceber e reproduzir os fatos de uma forma verossímil.  

Estudos realizados por psicólogos e profissionais da neurociência, 

conseguem comprovar o quanto a memória humana é passível de contaminações e 

vulnerabilidade. São muitos fatores capazes de alterar determinada informação, um 

deles é o fenômeno das falsas memórias que retrata a facilidade com que os 

indivíduos aceitam dados falsos como sendo verdadeiros.   

Além das sugestões externas, existem também fatores internos que 

prejudicam a qualidade dos fatos presenciados como: o esquecimento, a perda de 

memória, a amnésia retrógada, dentre outros, que são vistos desde o momento 

inicial da aquisição até o momento que a pessoa tenta se recordar do fato.  

A dependência e a vinculação da prova testemunhal com a memória gera 

uma das problemáticas a ser enfrentada pelo nosso sistema processual, a 

fragilidade da prova testemunhal. Tendo em vista a ampla utilização deste meio 

probatório, torna-se preocupante considerar que aquilo que for dito pela testemunha 

nem sempre corresponderá com a verdade na sua totalidade, o que poderá 

prejudicar os julgamentos e nos afastar do ideal de justiça. A grande inquietação diz 

respeito a como poderiam ser reduzidos os erros suscetíveis das falhas da memória, 

se seria possível de fato trazer para o presente, fatos muito antigos com 

verossimilhança, como uma retrospectiva fiel do que aquela pessoa presenciou.  
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Consideradas as graves consequências geradas por uma sanção penal, é 

essencial que cada vez mais, exista essa busca por meios que minimizem os erros 

dentro das decisões proferidas, para que ninguém seja vítima de amargas injustiças 

e que também indivíduos culpados não sejam inocentados por meras falhas geradas 

por depoimentos infiéis.  

Felizmente, a Psicologia possui técnicas que podem ser aplicadas aos 

processos judiciais, sendo fundamental a complementariedade positiva que os 

conhecimentos psicológicos oferecem ao Direito. Os estudos fornecidos pela 

Psicologia podem ajudar na redução dos danos inerentes ao decurso do tempo e 

também auxiliar na recuperação da memória.  

O objetivo do trabalho é mostrar que apesar da ampla utilização da prova 

testemunhal, ela é vulnerável, merece ser analisada com enorme cuidado e ainda  

ressaltar a importância do bom uso dos métodos para ajudar na recuperação da 

memória da testemunha e mostrar a conexão entre as duas áreas do conhecimento, 

o Direito e a Psicologia.   

A metodologia aplicada para abordar tais questões teve como base a 

pesquisa bibliográfica fornecida por livros e também artigos, tanto sobre Psicologia 

como sobre o Direito. A compreensão e aprofundamento nos estudos dessa 

modalidade de prova são baseados nos ensinamentos de vários doutrinadores, o 

que será fundamental para elucidar questões referentes aos pontos mais técnicos da 

pesquisa, sem deixar de lado o cunho reflexivo.  

Este trabalho de conclusão de curso é composto por quatro capítulos. No 

primeiro, a ligação entre o Direito e a Psicologia através da análise do ramo 

conhecido como Psicologia do Testemunho. No segundo, abordada a prova 

testemunhal e sua importância dentro do Processo Penal. No terceiro, enfatizada a 

memória humana e com o auxílio da pesquisa bibliográfica, busca-se adquirir maior 

conhecimento sobre o assunto e a suscetibilidade que a memória possui de distorcer 

e acreditar em fatos que não existiram. Por fim, o quarto capítulo contém técnicas 

que podem ser utilizadas para evitar erros nos depoimentos, tendo como basilar a 

ideia já mencionada da vulnerabilidade da memória. Para atender essa proposta, 

encontram-se dispostos dois itens, um que analisa a entrevista cognitiva e o outro, o 
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depoimento sem dano que é aquele fornecido por crianças e adolescentes que 

apesar de sua aplicação recente, é interessantíssimo e merece ser abordado. 
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1 PSICOLOGIA JURÍDICA: SUA RELAÇÃO COM O DIREITO 

 

 

A Psicologia Jurídica é a área do conhecimento vista por alguns como um 

novo ramo de trabalho para os psicólogos, já para outros, é entendida como uma 

ciência. No final do século XIX por intermédio das demandas acerca da veracidade 

de testemunhos oferecidos em juízo, foram criados laboratórios para o estudo e 

compreensão de diversos fatores que rodeiam o testemunho, como a memória, 

percepção, sensação, dentre outros. (BRITO, 2012, p. 194-205) 

Será realizada uma abordagem conceitual sobre a Psicologia Jurídica, tendo 

como base sua notória importância no auxílio do exercício jurisdicional. É a área da 

Psicologia que possui a finalidade de amparar o exercício da justiça, para dentre um 

rol de finalidades, dedicar-se no auxílio dos procedimentos e atos jurídicos, a partir 

de diagnósticos, no apoio a avaliação da verdade e validade dos testemunhos, 

sendo questionada para subsidiar decisões judiciais das mais diversas esferas. 

Portanto é inerente a essa especialidade sua ligação com o Direito. 

Com tal panorama, nota-se que existe uma necessidade de colaboração da 

Psicologia para o melhor funcionamento do Direito, fornecendo a ele mais 

abrangência, indo além dos diplomas legais. Existem situações que escapam da 

mera objetividade onde uma sentença não gera o fim definitivo da lide que foi 

instalada entre as partes, por existirem fatores que não são pacificados apenas com 

uma homologação, precisam de um olhar mais atento, voltado as peculiaridades do 

conflito em tela. 

A justiça para que seja alcançada, necessita de máxima atenção e cuidado 

dos profissionais e deve ser amparada pelo uso de dispositivos, dos artigos de lei 

que são a fundamentação dos pedidos e mais do que isso, são um espelho da 

sociedade que regulamentam. Espelho porque refletem os avanços, as limitações, 

os impasses e os anseios de cada indivíduo que a compõe. 

 Toda lei, está sujeita aos avanços, suscetível a ser alterada pelo que é 

vivenciado no cotidiano e ao que interessa neste trabalho, dentre os muitos 

progressos experimentados pelas leis, um deles foi o de trazer para o ambiente 

forense a presença da Psicologia e de seus conhecimentos. Essa junção permitiu 
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uma nova modalidade de atuação dos psicólogos e permitiu que questões até então 

não visitadas, passassem a ser encaradas com maior cautela.  

Sensibilizando-se acerca da importância do papel exercido pelo psicólogo nas 

questões judiciais, a lei passou a tipificar casos em que seu trabalho é indispensável 

no âmbito do Direito. Assim, mostra-se cada vez mais o valor social atribuído a 

esses profissionais, tendo em vista que as lides invariavelmente confrontam 

situações dolorosas e difíceis de serem solucionadas. 

 A Psicologia complementa o ambiente forense, com suas técnicas, estudos e  

métodos de análise. Em sede doutrinária, existem conceitos passíveis de enfatizar a 

ligação entre as duas áreas do conhecimento: 

 

 

Tendo em vista a história da Psicologia Jurídica – originalmente 
constituída como campo de saber que auxilia os procedimentos e 
os atos jurídicos, que ajuda a avaliar a veracidade e a validade do 
testemunho [...] Sob o prisma de práticas que transitam na 
interface entre o Direito e a Psicologia e que são, por isso, sujeitas 
a focos de tensão, atritos, encontros e desencontros, exigindo 
constantes explorações e renovações; mais que encerrar 
questões, colocá-las em movimento; mais que encontrar 
respostas, formular as perguntas pertinentes (GONÇALVES; 
BRANDÃO, 2014, p. 8-9). 

 

 

Através do trecho exposto, nota-se que a Psicologia Jurídica insurge para 

dentre muitas atribuições, auxiliar o Direito na obtenção de sentenças com menores 

possibilidades de erros, visto os graves impactos que uma condenação gera para o 

indivíduo. 

Na observância das considerações iniciais aqui realizadas e da gravidade que 

possa existir nos casos onde não se conheça a verdade real é que irá se 

desenvolver este trabalho. Dentre os variados ramos de atuação da Psicologia 

Jurídica, é na Psicologia do Testemunho que existem técnicas auxiliares na 

obtenção da verdade, para minimizar os eventuais enganos que possam gerar nas 

sentenças abusivas.  

Uma das formas capazes de motivar a formação do convencimento do 

magistrado são as provas oferecidas pelas testemunhas. Será tratado neste trabalho 
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com o auxilio dos elementos fornecidos pela Psicologia sobre a fragilidade da prova 

testemunhal produzida no âmbito do Processo Penal brasileiro. 

 

 

1.1  CONSIDERAÇÕES SOBRE A PSICOLOGIA DO TESTEMUNHO 

 

 

A Psicologia do Testemunho é uma das vertentes da Psicologia Jurídica que 

possui como basilar a aplicação de técnicas utilizadas na avaliação dos relatos das 

testemunhas com o fim de verificar sua veracidade ou não. A necessidade de 

desenvolver e por em prática métodos para análise testemunhal, reside no fato de 

que um testemunho é um meio de prova subjetivo e complexo, o qual inclui uma 

série de variáveis que podem prejudicar sua autenticidade e nem sempre são 

facilmente perceptíveis. Portanto, se faz necessária uma avaliação técnica e 

detalhada por profissional competente.  

Existem traços psíquicos que influenciam diretamente no modo como uma 

pessoa registra um fato. Com o auxílio da Psicologia do Testemunho e o intermédio 

dos instrumentos de análise psicológica, será possível notar a presença de fatores 

externos ou internos, passíveis de impactar na imparcialidade daquilo que a 

testemunha declara em juízo.  

O testemunho relativo a um fato pretérito está diretamente relacionado com a 

maneira que o emissor percebeu o ocorrido e além disso , com a forma que sua 

memória guardou as informações e irá realizar a transmissão ao ouvinte no 

momento da tomada do depoimento. Para o Direito, o cerne é encontrar a verdade 

real e buscar na prova testemunhal um meio de reproduzir algo que aconteceu no 

passado e não poderia ser aferido de outra maneira. Com esse meio de prova, 

existe o interesse de trazer a realidade para o magistrado, para seu convencimento 

e consequente manifestação mais próxima possível da justiça, além de poder evitar 

as graves consequências de um julgamento que se permeou pelo erro de um 

testemunho.  

O principal objetivo dos operadores do direito e dos psicólogos será o de 

sanear os eventuais fatores que possam intervir na verdade efetiva dos fatos, tendo 
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em vista que o juiz não presenciou o delito, o testemunho surge para suprir essa 

dificuldade de acesso ao passado, através da participação das pessoas que relatam 

os detalhes do ocorrido. Por certo que a testemunha será então, um elemento 

central para determinar a veracidade, porque viu, ouviu ou estava presente no 

cenário da ocorrência e presume-se que não teria interesse direto no resultado do 

julgamento e agir com imparcialidade. (AMBROSIO, 2010, p. 395-407) 
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2. PROVA TESTEMUNHAL NO PROCESSO PENAL 

 

 

2.1 CONCEITO  

 

 

A palavra testemunha vem de testibus, que significa “dar fé a um 

acontecimento.” A testemunha é a pessoa que transfere para a autoridade o seu 

conhecimento sobre um fato determinado que esteja em julgamento dando garantia 

acerca da sua veracidade (AQUINO, 2002, p. 12).  Ao abordar a prova testemunhal, 

é imperioso reconhecer que ela é um meio probatório que tem como fundamento a 

presunção de veracidade humana; antes que prove o contrário, determinada fala 

será aceita como verdadeira.  

A prova testemunhal trata-se de prova por excelência, das mais antigas e 

generalizadas possíveis, não existindo nenhum sistema probatório que em sua 

origem negue a sua participação como no mínimo, uma auxiliar. E dentro do sistema 

processual penal, ela é a prova mais utilizada para colaborar no livre convencimento 

do juiz, conforme ensina Nicolitti (2014, p. 667): 

 

 

A testemunha é um meio de prova através do qual quem teve 
percepção sensorial sobre um fato criminoso imputado ao acusado 
depõe em juízo, principalmente sobre o que viu, ou ouviu, ou ainda, 
de forma mais incomum, sobre o que percebeu através do paladar, 
do tato ou olfato. 

 

 

Através das lições doutrinárias, muito embora cada autor conceitue de uma 

forma diferente, é unânime a ideia da importância que a testemunha possui dentro 

do processo. Ela trás para o momento presente reconstruções do que viu ou ouviu 

sobre o caso concreto, auxilia na formação do convencimento do magistrado, a 

contar com a capacidade de armazenar os acontecimentos e transmiti-los de um 

modo verossímil. 
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Então, deposita-se na testemunha a expectativa de obter a versão fidedigna 

de fatos passados. Sobre o tema, vale destacar o entendimento de Brito; Fabretti e 

Lima (2014, p. 209-210): 

 

 

[...] a cultura processual brasileira dedica quase que exclusivamente 
à testemunha a tarefa de reconstruir os fatos investigados em um 
processo penal [...] O que leva uma pessoa a assumir a condição de 
testemunha é a sua percepção, através de um dos sentidos, de 
algum fenômeno direta ou indiretamente relacionado com o delito. A 
testemunha pode ter ouvido um grito ou disparo de arma, pode ter 
visto o momento de uma explosão, e assim por diante – que 
transforma alguém em testemunha.  

 

 

Sendo assim, evidencia-se novamente a ideia da importância que a 

testemunha exerce dentro do processo graças à sua atribuição legal de reconstruir 

fatos passados. Os detalhes, ainda que em primeira análise pareçam insignificantes, 

podem auxiliar na resposta de questões que antes eram desconhecidas e suscitar 

novas percepções sobre um mesmo fato. Não raro, uma informação trazida pela 

testemunha acaba por despertar novos dados que serão inseridos ao processo ao 

integrar o acervo probatório e aumentar o grau de convencimento do magistrado 

sobre determinado ponto.  

 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DO DEPOIMENTO  

 

 

Aquilo que é dito pela testemunha, é tecnicamente entendido como 

depoimento e através dos ensinamentos doutrinários, pode-se perceber a existência 

de alguns elementos indispensáveis que o definem: a judicialidade, objetividade, 

restrospectividade e oralidade.  

A judicialidade é entendida como característica do depoimento por ser parte 

intrinsicamente ligada com a tomada do depoimento, de modo que não existe prova 

testemunhal sem a verificação de um juiz que irá analisar seu valor probatório.  
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Já a objetividade atende o que é previsto pelo artigo 213 do Código de 

Processo Penal, “o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações 

pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato.”, ou seja, o depoimento da 

testemunha deverá ser sóbrio, narrando somente o que for pertinente ao fato, sem a 

presença de opiniões ou interpretações acerca do fato delituoso.  

A outra característica, da retrospectividade é o ponto central do depoimento, 

pois não existe como falar de um fato que já aconteceu, sem voltar no tempo, sem 

fazer uso desse elemento fundamental.  

A oralidade, também é outra regra primordial, sendo um dos pilares da prova 

testemunhal. Não há uma valoração de documentos, a fonte probatória vem do que 

a testemunha efetivamente diz, desse modo:  

 

 

Com o exame direto e oral do testemunho, o juiz, que tem sobre os 
seus olhos os vários elementos do julgamento, pode descobrir onde 
a testemunha foi deficiente por omissão ou inexatidão, e reparar por 
meio de oportunas interrogações. Quando tenha ao contrário, de 
julgar segundo testemunhos reduzidos a escrito por outrem, ainda 
que por um oficial público, existirá sempre a possibilidade de um auto 
não completamente fiel, seja por ter desprezado qualquer parte do 
depoimento oral ou subentendido [...] Há sinais de veracidade ou de 
mentira na fisionomia, no som da voz, na serenidade ou no 
embaraço de quem depõe. É um acúmulo precioso de provas 
indiretas, que se perde quando se julga sobre o escrito. Finalmente, 
a oralidade [...] garante a sua legitimidade, afastando a suspeita de 
que ele possa derivar de sugestões violentas, fraudulentas ou 
culposas. (MALATESTA, 2004, p. 326)  

 

 

O autor reforça a ideia da indispensabilidade do testemunho oral, ao trazer 

vantagens desse princípio para o processo penal e a qualidade da prova sob o 

aspecto da apreciação da veracidade. O contato direto com a testemunha e a 

observação das suas expressões corporais e faciais, pode contribuir com o 

convencimento do que ela diz como fora levantado pelo autor, além é claro, do 

afastamento de hipóteses de fraude, o que tira toda a legitimidade da prova, indo 

contra ao que todos esperam da justiça. Assim, a lei processual penal revela que em 

caráter primordial, a oralidade será a regra, a opção do legislador fica evidente no 

artigo 204 do Código de Processo Penal. 
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Art. 204.  O depoimento será prestado oralmente, não sendo 
permitido à testemunha trazê-lo por escrito. 
Parágrafo único.  Não será vedada à testemunha, entretanto, breve 
consulta a apontamentos. 

 

 

Os apontamentos referenciados pelo artigo devem obedecer à pertinência, ou 

seja, tratando apenas de detalhes relativos ao caso concreto, onde a consulta 

auxiliaria na recuperação de dados específicos, por vezes uma data, um endereço, 

informações pontuais que em conjunto podem contribuir com a prova. 

(DEMERCIAN; MALULY, 2014, p. 353-356)  

Nesse sentido: 

 

 

Quando o conteúdo do depoimento faz sentir a necessidade de notas 
ou lembretes, deve ficar sempre aberto o caminho para o seu uso, 
confiando-se a faculdade de o autorizar, a quem dirige os debates, 
para evitar que se abuse, recorrendo a notas por artifício ou por 
indolência, e não por uma necessidade natural, derivada pela 
natureza do depoimento. E esta necessidade acontece 
especialmente para alguns crimes; como para os de peculato, de 
concussão, de falência, de falsidade, para os quais é necessário por 
vezes referir detalhes intrincados e minuciosos de algarismos, que 
nem sempre se podem reter na memória. (MALATESTA, 2004, p. 
328) 

 

 

Muito embora a regra da oralidade seja evidente, existem algumas exceções 

que merecem destaque, dispostas no artigo 221, § 1° do CPP: 

 

 

Art. 221. [...] 
§ 1o O Presidente e o Vice-Presidente da República, os presidentes 
do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo 
Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por 
escrito, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e 
deferidas pelo juiz, Ihes serão transmitidas por ofício. (Redação dada 
pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977) 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6416.htm#art221§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6416.htm#art221§1
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Além dessas exceções, é válido ressaltar a dificuldade que o método oral 

enfrenta nas situações onde existem pessoas surdas, mudas e surdas-mudas. Em 

tais ocorrências, deve ser observado o que preceitua o Código: 

 

 

Art. 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será 
feito pela forma seguinte: (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 
1º.12.2003) 
I - ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele 
responderá oralmente; (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 
1º.12.2003) 
II - ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as 
por escrito; (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 
III - ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do 
mesmo modo dará as respostas. (Redação dada pela Lei nº 10.792, 
de 1º.12.2003) 

 

  

Por fim, entende-se que apesar dos obstáculos que o depoimento oral pode 

enfrentar quando envolver pessoas com algum tipo de limitação, tal hipótese não 

será necessária para afastar a ideia basilar de que a oralidade é a regra da prova 

testemunhal. 

 

 

2.3 CAPACIDADE PARA SER TESTEMUNHA  

 

 

Através da observância do que dispõe o Código de Processo Penal, em seu 

artigo 202, tem-se que toda pessoa poderá ser testemunha. Mais adiante, no artigo 

206 do mesmo diploma legal, está colocado que a pessoa não poderá se eximir de 

tal obrigação. E para consolidar o caráter impositivo, existirá a sanção penal aos que 

descumprirem o dever de depor, eles irão responder por crime de desobediência, 

disposto nos artigos 330 do Código Penal e 219 do Código de Processo Penal. 

Porém, ainda que em primeira análise tenha-se a percepção de que não há 

como eximir-se de tal responsabilidade, existem determinadas pessoas que podem 

negar-se a depor. Desse modo, in verbis: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm#art192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm#art192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm#art192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm#art192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm#art192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm#art192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm#art192
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Art. 206.  A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. 
Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou 
descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, 
o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando 
não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do 
fato e de suas circunstâncias. 

 

 

Além das pessoas destacadas pelo artigo exposto, existem indivíduos que 

possuem dever de guardar segredo, podendo apenas vir de modo desobrigado se 

assim quiserem: 

 

 

Art. 207.  São proibidas de depor as pessoas que, em razão de 
função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo 
se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu 
testemunho.   

 

 

Existem, ainda, indivíduos que não possuem o compromisso de dizer a 

verdade devido as suas condições especiais. Desta feita, os doentes e deficientes 

mentais, menores de 14 anos e as pessoas dispostas no artigo 206 do Código de 

Processo Penal não podem ser enquadrados no crime de falso testemunho. 

(DEMERCIAN; MALULY, 2014, p. 356-357).  

Essa exceção em prestar o compromisso está repartida em dois grupos; o 

primeiro grupo trata das pessoas que são incapazes naturais (doentes e deficientes 

mentais e os menores de 14 anos de idade); no segundo grupo estão os incapazes 

legais nos termos do artigo 206 do CPP são os parentes do acusado previstos em 

lei. (AQUINO, 2002, 71-76) 

 

 

2.4 CLASSIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS  

 

 

Na doutrina, existem nomenclaturas diversas para classificar as testemunhas, 

sendo que cada autor possui seu próprio entendimento acerca das possíveis 
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divisões. Dentre as inúmeras categorias existentes para as testemunhas, destacam-

se: presenciais, indiretas, próprias, impróprias, numerárias, informantes e referidas. 

A testemunha classificada como presencial, como a própria nomenclatura 

sugere, é a que teve contato direto com o acontecimento e por essa razão, é a 

testemunha mais útil dentro do processo.  

            Indireta é a testemunha que não presenciou o fato, mas ouviu falar do 

ocorrido ou sobre pontos secundários que possam auxiliar na obtenção de dados 

relevantes. (LOPES JUNIOR, 2015, p.474) 

Já a testemunha própria é aquela que tem a função de comprovar 

determinado fato. 

A imprópria tem a tarefa de atestar se determinado ato processual é correto 

ou não.  

Na sequência, tem-se a testemunha numerária que é a testemunha arrolada 

pelas partes e que prestam o compromisso de dizer a verdade.  

Informante é a que não presta compromisso e, por fim, a testemunha referida 

é aquela mencionada por outra testemunha. (ALVES, 2010, p.382) 

 

 

2.5 DEVERES DA TESTEMUNHA  

 

 

Consonante com o entendimento de Reinaldo Rossano Alves (2010, p. 383) 

as testemunhas possuem, em regra, quatro deveres: comparecer em audiência, 

prestar compromisso, depor e dizer a verdade. A partir do momento que a pessoa 

torna-se testemunha, ela possui obrigações com o Poder Judiciário, ficando sujeita 

às determinações dos artigos 218 e 219 do Código de Processo Penal, in verbis: 

 

 

Art. 218. Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de 
comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à 
autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida 
por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública. 
 
Art. 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista 
no art. 453, sem prejuízo do processo penal por crime de 
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desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência. 
(Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977). 

 

 

O primeiro dever, de comparecimento, está sujeito ao poder coercitivo do juiz 

para que a testemunha cumpra com o seu dever, porém essa regra comporta 

exceções: 

 

 

Art. 220.  As pessoas impossibilitadas, por enfermidade ou por 
velhice, de comparecer para depor, serão inquiridas onde estiverem. 

 
Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os 
senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os 
governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os 
prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às 
Assembléias Legislativas Estaduais, os membros do Poder 
Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo 
serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre 
eles e o juiz.  (Redação dada pela Lei nº 3.653, de 4.11.1959) 

 

 

O segundo dever ao qual a testemunha está sujeita, é o mais simples e rápido 

de todos, o de prestar compromisso de dizer a verdade. Na prática, o que ocorre é 

uma advertência por parte do magistrado sobre seu dever de dizer a verdade, neste, 

como já fora explicitado, existirão pessoas dispensadas de prestar esse depoimento 

e as pessoas dispensadas de depor, importa ressaltar tal exceção, pois esses 

indivíduos não poderão incorrer no crime de falso testemunho, se por um acaso 

acabarem depondo e mentirem.  

Na sequência, o terceiro dever de depor. Aqui, novamente existem as 

exceções, as pessoas dispensadas e as pessoas que são proibidas de depor. É 

válido destacar que a proibição possui certa relatividade, nesse sentido: 

 

 

A proibição é relativa, pois poderá ser quebrada observados dois 
requisitos: a testemunha aceitar depor e ser desobrigada pela parte 
interessada. Fora estes casos, o testemunho prestado constituirá 
prova ilegítima (violação de normas de caráter processual), devendo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L3653.htm#ART221
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L3653.htm#ART221
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ser desentranhado do feito, sem prejuízo de eventual 
responsabilização penal da testemunha por crime de violação de 
segredo (art.154 do CP). (DEMERCIAN; MALULY, 2014, p.385) 

 

 

Mesmo que seja desobrigada pela parte interessada em virtude do sigilo, a 

testemunha deverá submeter-se ao dever de compromisso, ou seja, poderá incorrer 

em falso testemunho se por ventura mentir.  

Por fim, tem-se o dever de dizer a verdade. Nele, o cerne da prova, daí sua 

importância fundamental. Quando a testemunha não fala a verdade, a consequência 

irá ser diferente para cada caso, se ela for compromissada terá a sanção 

determinada pelo crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código 

Penal:  

 

 

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como 
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo 
judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo 
arbitral: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001) 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  (Redação 
dada pela Lei nº 12.850, de 2013)   

 

 

Não sendo compromissada, não haverá a sanção. Outro fator a ser 

considerado diz respeito à impossibilidade do anonimato da testemunha que deve 

ser identificada através de qualificação completa, de modo que o magistrado não 

tenha dúvidas sobre a sua identidade, pode inclusive solicitar meios de verificar se 

as informações são corretas ou não.  

Porém, para que nos casos de identificações incorretas haja o crime de falso 

testemunho, a informação em questão deve ser relevante juridicamente, ou seja, 

deve ter relação com o thema probandum. Ao passo que está disposto no artigo 206 

do Código de Processo Penal que “a testemunha não poderá eximir-se da obrigação 

de depor”, existem casos que tal dever não ocorre; por motivo de parentesco ou em 

virtude de função, ministério, ofício ou profissão. As exceções existem por questões 

de ordem moral, ética e até sociais que fazem com que certas pessoas acabem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10268.htm#art342
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12850.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12850.htm#art25
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sendo parciais em seus relatos, o que não seria nem um pouco proveitoso para a 

produção da prova. (AQUINO, 2002, 84-91)  

 

 

2.6 PROCEDIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL 

 

 

2.6.1 Inquirição  

 

 

Em observância do que leciona Messa (2014, p. 572, 573) pode-se entender 

que a inquirição é o relato realizado pela testemunha onde não há a presença da 

sua opinião, exceto nas circunstâncias onde for imprescindível para o 

desenvolvimento da narrativa. 

Inicialmente, faz-se necessário demonstrar a quantidade de testemunhas que 

poderão participar de uma inquirição. A definição de quantas testemunhas serão 

arroladas irá depender do procedimento previsto em lei para o caso em concreto.   

            Sobre o limite numérico, Lopes Júnior (2015, p. 480) entende como regra 

geral: 

 

 
a) crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 
(quatro) anos de pena privativa de liberdade seguirá o rito comum 
ordinário, podendo ser arroladas até oito testemunhas por cada parte 
[...] 
b) crime cuja sanção máxima cominada for inferior a 4 (quatro) anos 
de pena privativa de liberdade seguirá o rito comum sumário, 
podendo ser arroladas até cinco testemunhas para cada parte [...] 
Há, contudo, exceções expressamente previstas em leis especiais, 
como ocorre com a Lei n. 11.343 (Lei de Tóxicos), em que, 
independente da pena, o número de testemunhas é de apenas 5 
(cinco) para cada parte. No Tribunal do Júri, na instrução (primeira 
fase), poderão ser ouvidas até 8 testemunhas para cada parte [...] 
em plenário, esse número é reduzido para 5 (cinco) [...] 
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Ainda sobre a questão numérica das testemunhas, Messa (2014, p.573) 

ensina que no número máximo não ficam inclusos o ofendido, o informante, o 

referido e aquele que nada souber acerca do delito.  

Após conhecer a quantidade de testemunhas que podem participar dos 

questionamentos, é importante demonstrar a mudança que o procedimento de 

inquirição sofreu após a reforma de 2008.  

Existe uma “linha do tempo” dividida no que era antes da reforma de 2008 e o 

que ficou depois da reforma. Antes, o que existia era o sistema conhecido como 

presidencialista, onde o juiz era dotado de poderes inquisitórios, ele era o primeiro a 

inquirir a testemunha, e as partes só podiam inquirir depois de modo suplementar e 

com a interferência do magistrado. Então, na ordem: as testemunhas da acusação 

eram inquiridas primeiro pelo juiz e depois pelo órgão acusador, e na sequência a 

defesa.  

Em 9 de junho de 2008, ocorreu a alteração da Lei n° 11.690, que abandonou 

o sistema presidencialista, onde o juiz era dotado de mais poderes na hora da 

inquisição, dando espaço para o sistema acusatório, entendido por Tourinho Filho 

(2009, p. 651) como direct examination, onde as partes questionam as testemunhas 

de forma direta, sem a interferência que acontecia anteriormente.  

De acordo com Di Gesu (2010, p.75/80) após a mudança a sistemática sofreu 

um impacto.  

 

 

Aproximou-se ao cross-examination norte-americano, pois, em 
ambos, a acusação e a defesa formulam os questionamentos 
diretamente às testemunhas, as quais também ficam sujeitas ai 
contra-interrogatório da parte adversa; entretanto, diferindo-se deste 
porque a inquirição não é tarefa exclusiva das partes.  

 

 

A reforma tirou o centro da inquirição das mãos do magistrado, dividindo esse 

encargo com as partes, o que deu margem a uma maior liberdade na hora de 

questionar a testemunha. Porém, a mudança não retirou por completo o poder que é 

inerente ao juiz, o que a reforma buscou foi conseguir uma maior celeridade 

processual mas que nada obsta a participação do magistrado. 
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Com isso, o juiz estará atento para que possa impedir que sejam respondidas 

questões impertinentes, que já foram feitas, dentre outras possíveis perguntas que 

apenas arrastariam o andar da audiência. Deverá também se achar oportuno, 

complementar a inquirição sanando pontos obscuros que possam ter sido deixados 

pelas perguntas que foram formuladas pelas partes. Com a intenção de permitir que 

as partes produzam as provas de modo direto, o juiz não poderá ser o centro do 

sistema inquisitorial deixando para as partes apenas as complementações. 

Após iniciado o procedimento, se houver uma impossibilidade das partes 

formularem suas perguntas de modo direto às testemunhas, poderá ocorrer a 

nulidade relativa. A parte que alegar esse descumprimento da lei deverá mostrar o 

prejuízo experimentado, porém antes de se decretar a invalidade, haverá uma 

verificação se o interesse foi protegido ou se o fim foi atingido, pois, se o foi, não 

será decretada a ineficácia do ato. (PACHECO, 2006, p. 794) 

A primeira etapa do processo de inquirição da testemunha é a do 

comparecimento. Tal dever é realizado em observância do dia e horário 

estabelecidos e no caso da testemunha ausentar-se e não justificar sua ausência, 

ela poderá ser conduzida coercitivamente. (TÁVORA, 2010, p. 414) 

Após o comparecimento, ocorre a qualificação. A testemunha será 

questionada sobre seus dados pessoais e em caso de surgirem dúvidas sobre a 

veracidade das informações fornecidas, o magistrado poderá solicitar diligências. Se 

após a realização das diligências for constatado que a testemunha mentiu, ela irá 

responder pelo crime de falso testemunho. 

           Se houver alguma arguição de suspeição ou da inidoneidade da testemunha, 

poderá ocorrer a contradita. O juiz ouve a testemunha e ouve também a parte 

contrária e decide se vai aceitar a contradita ou não. Se o magistrado aceitar, ele irá 

escutar a testemunha sem o compromisso de dizer a verdade, se não aceitar, 

escutará com o compromisso. O compromisso será a regra, excetuado apenas nas 

situações de dispensa. 

Na sequência do procedimento, serão feitas as perguntas pelas partes. Essa 

fase representa a inquirição direta onde as partes perguntam diretamente para a 

testemunha e o juiz fica com a atribuição de observar a pertinência das questões 

elaboradas podendo intervir se assim achar necessário. A parte que arrolou aquela 
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testemunha começa perguntando para que depois a parte contrária possa fazer seus 

questionamentos.  

Por fim, tudo aquilo que for dito pela testemunha será reduzido a termo pelo 

magistrado. Recomenda-se que exista redobrada cautela para que a reprodução do 

relato seja o mais fiel possível. Após toda formalização estar finalizada, a 

testemunha, o juiz e as partes devem assinar o documento. (MESSA, 2014, p. 572, 

573) 

 

 

2.7 CONSTRANGIMENTO DA TESTEMUNHA COM A PRESENÇA DO RÉU E A 

POSSIBILIDADE DA VIDEOCONFERÊNCIA  

 

 

Existem fatores das mais diversas ordens que podem prejudicar o que será 

dito pela testemunha; elementos que deturpam sua veracidade, não possibilitando 

um relato livre e imparcial. Destaca-se aqui, o constrangimento que algumas 

testemunhas sentem ao estarem na presença do réu, sobre essa temática, 

pertinente mencionar a alteração sofrida pelo artigo 217 do Código de Processo 

Penal em virtude da Lei n° 11.690/2008: 

 

 

Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar 
humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao 
ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a 
inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa 
forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, 
com a presença do seu defensor. (Redação dada pela Lei nº 11.690, 
de 2008) 
Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no 
caput deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos 
que a determinaram. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

 

 

A mudança trouxe a previsão da videoconferência que não era celebrada pela 

antiga redação do mesmo artigo ao não fornecer alternativas para diminuir o 

constrangimento da testemunha, vez que a retirada do réu da sala de audiências só 
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acontecia se o juiz verificasse atitudes do réu que pudessem interferir na verdade do 

que seria dito pela testemunha, ou seja, era manifestamente exigível uma conduta 

ativa para que essa retirada fosse justificável.  

Porém, o artigo era silente em relação às hipóteses onde a simples presença 

do réu conseguiria afetar a forma com que o depoente iria se manifestar, ainda que 

não houvesse nenhuma atitude que pudesse ser o motivo desse receio. Também 

nada previa sobre atitudes do acusado que pudessem gerar um temor na 

testemunha, visto a existência ao direito de presença que o réu possui.  

Se por um lado, o acusado deve ter a garantia de estar na audiência, por 

outro, é de suma importância que a testemunha esteja confortável o suficiente para 

expressar sua versão do fato delituoso. No meio dessa conflituosa situação, fica o 

arbítrio do magistrado que deve ser o mais razoável possível, vez que não pode 

prejudicar nenhum deles. Nesse teor, Nucci (2012, p. 463):  

 

 

É certo que a norma menciona “atitude” do réu, fazendo parecer que 
este necessita empreender algum ato ameaçador visível(...) 
Entretanto, não se pode, mais uma vez, usar de posições 
radicalizadas: nem deve o juiz retirar o réu da sala a seu bel prazer, 
ou porque imagina que a testemunha deporá melhor na sua 
ausência, nem deve aguardar que o acusado aja, claramente, no 
sentido de conturbar o ato processual 

 

 

Nas hipóteses onde o magistrado perceber que em virtude da presença do 

réu naquela audiência existe margem para que a verdade seja prejudicada, ele 

poderá adiar a sessão e estipular que a colheita da prova se dê através da 

videoconferência. Para tanto, o juiz deve também conseguir identificar “temor”, 

“humilhação” e o “sério constrangimento.” 

            Em havendo o cumprimento desses requisitos, a audiência será adiada e na 

impossibilidade da videoconferência, a lei irá vislumbrar a hipótese de não haver 

participação do réu, onde ele estará representado por seu advogado constituído.  

Com isso, a previsão da videoconferência não configura uma afronta para a 

constitucionalidade, visto que o que se busca assegurar é o direito de presença do 

acusado, que na hipótese de não estar na sala de modo direto, estará 
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acompanhando de outra forma, porém sem estar excluído daquela audiência, em 

regra. (GOMES, 2008, p. 98-104)  

 

 

 2.8  VERACIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL  

 

 

            Conforme já foi visto, qualquer pessoa pode ser testemunha, seja ela parente 

da vítima, um policial, delegado, crianças e adolescentes, dentre outros. Tendo em 

vista as particularidades de cada indivíduo, é primordial que seus depoimentos 

sejam analisados de modo diferente, pois é certo que alguns possuem maior 

interesse no andamento do processo (como os parentes da vítima), outros que estão 

ali apenas para prestar informações técnicas (peritos) e os que possuem maior 

tendência ao erro (crianças e/ou adolescentes).  

            Sabe-se que a prova testemunhal é um dos principais meios probatórios 

utilizados na tarefa de demonstrar a verdade real dentro de determinado processo, 

assim sendo, sua veracidade deve ser interpretada com cautela pelo magistrado, 

vez que uma análise imprecisa dos relatos pode culminar em um desfecho diverso 

do que deveria acontecer. (SANTOS, 2010, p. 37, 38) 

            O depoimento da testemunha pode ser contaminado pela mentira seja ela 

intencional ou mero resultado de falhas da memória. Independentemente do caso, a 

verdade restará prejudicada; para tanto faz-se necessário apurar a veracidade dos 

testemunhos através de diferentes formas. 

 

 

Num primeiro momento deve-se verificar se a testemunha não está 
se contradizendo, uma hora afirmando uma coisa e logo em seguida 
dizendo outra sem qualquer nexo com o que havia dito. Para isso 
denomina-se deficiência de percepção e falhas de memória. Em 
outro momento analisa-se se o depoente está dizendo alguns 
episódios que, da análise dos autos, verifica-se que realmente são 
falsos. Nesses casos, pode ser que a testemunha esteja com medo 
de retaliações que possam vir a ocorrer caso diga a verdade. Isso 
ocorre, em alguns casos, no plenário do Tribunal do Júri, vez que a 
testemunha estará na frente do réu e pode ser que este a tenha 
ameaçado. Não só o réu intimidará a testemunha, mas também a 
presença da família deste, pois assim como a família do acusado, a 
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da testemunha também, involuntariamente, estará envolvida no 
processo. (SANTOS, 2010, p. 37, 38)  

  

 

Um dos objetivos que norteia e fundamenta a prova testemunhal é a 

reconstrução dos fatos passados. Sendo assim, aquilo que é produzido pela 

testemunha possuirá o importante papel de alterar, afirmar ou até por em 

questionamento a convicção do magistrado. “Provar significa induzir o juiz ao 

convencimento de que o fato histórico ocorreu de um determinado modo, como 

aproveitamento de chances, liberação de cargas ou assunção de risco de uma 

sentença desfavorável por não fazê-lo.” (DI GESU, 2010, p. 29). Porém, a 

demonstração dos fatos que é feita pelas partes nem sempre irá corresponder com a 

verdade do que efetivamente aconteceu, ou seja, nem sempre será equivalente com 

a verdade real.  

No momento da denúncia, quando é feita uma acusação, surge a dúvida para 

o juiz se o que foi dito é real ou não, e para sanar essa problemática, existem dois 

caminhos: conhecer diretamente o fato, ou depositar credibilidade no relato de 

alguém que vivenciou a experiência. (AQUINO, 2002, p. 57). Servir-se do relato 

testemunhal é depositar nessa testemunha a confiança de que suas palavras 

exprimem a verdade, a menos que seja provado o contrário. Mas na busca pela 

verdade real, muitas informações significativas se perdem, são alteradas, sofrem os 

prejuízos do tempo.  

 

 

É altamente desejável que o sistema chegue a um juízo de fato o 
mais próximo da verdade, mas é preciso ter a clara consciência de 
que aquilo que está provado pode ser falso, e o que não foi provado 
pode ser verdadeiro. À luz dessa consciência, é preciso que o 
sistema e principalmente o aplicador estejam sempre voltados à 
prevenção do erro, não confiando, ingenuamente, na possibilidade 
de reconstruir os fatos tais quais eles ocorreram no passado. 
(KNIJNIK, 2007, p.14).  

  

 

Muito embora a prova testemunhal seja o meio mais utilizado dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro, ele é também o mais tendencioso, podendo ser 
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facilmente distorcido. O grau de credibilidade do relato testemunhal gera um dilema 

dentro do sistema judiciário pois existem fatores já comprovados que influem na 

qualidade do que é trazido pelo emissor. Acerca do tema, a doutrina esclarece:  

       

 

 [...] a mente humana é extremamente volátil e as memórias, a 
depender do tempo e das características da pessoa, são substituídas 
ou misturas entre si ou com a fantasia. Optando-se pela prova 
testemunhal, vários fatores devem ser observados, apontados e 
considerados. Por exemplo, fatores pessoais como idade (crianças, 
idosos), doenças, deficiências (dificuldade de visão), relações de 
amizade ou inimizade, relações de sujeição (patrão, filhos). (BRITO, 
FABRETTI, LIMA, 2014, p. 209-210). 

 

 

Para tentar diminuir a parcialidade nos relatos, o Direito impede algumas 

pessoas de depor, justamente pela presunção de que elas não serão verdadeiras, e 

em casos de extrema necessidade de ouvir uma dessas pessoas, será na qualidade 

de informante, portanto sem o compromisso de dizer a verdade.  Tal compromisso 

de dizer a verdade, imponível para todos que não forem de alguma forma indicados 

pela lei como meros informantes, possui além de tudo um caráter repressivo, pois 

seu descumprimento configura o crime de falso testemunho disposto no artigo 342 

do Código Penal.  

Apesar da busca pela verdade real, deve-se ter em mente que não há como 

considerar uma única forma de interpretar e transmitir um fato, portanto, não existe 

uma verdade absoluta e inquestionável, o que torna ainda mais delicada a 

apreciação da prova.  

Tendo em vista as graves consequências geradas por uma sanção penal, 

antes de se falar em falso testemunho, tenta-se ao máximo chegar nas reais 

intenções do emissor, porque muitas vezes, a incompatibilidade do relato tem como 

causa um fator inconsciente.  

O judiciário tem como dever procurar medidas para que não profiram 

julgamentos fundados no erro, condenando inocentes por mera falha de um 

depoimento mal tomado.  
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2.8.1 Elementos que podem prejudicar a veracidade do depoimento  

 

 

Determinados mecanismos executados pelo cérebro humano alteram a 

realidade do que efetivamente aconteceu e cria uma espécie de realidade 

alternativa. São muitos os fatores que possuem a capacidade de editar as 

informações que a mente absorve. Aqui serão analisados apenas os elementos que 

mais se relacionam com a elaboração da prova testemunhal afetando diretamente 

sua produção e qualidade. 

A sensação e a percepção são de modo inicial, as formas pelas quais o 

individuo nota o meio externo. As duas agem em conjunto constituindo um 

procedimento contínuo que começa com a recepção de estímulos culminando na 

interpretação de um dado.  

Sentir é uma forma de relativizar as informações, visto que nesse processo 

estão envolvidas questões tanto de ordem interna como externa. De acordo com o 

estado que os conteúdos percebidos chegam ao cérebro, eles serão dotados de 

uma imagem mental que interpreta o ocorrido na visão pessoal daquele observador.  

A percepção fica vinculada com a interpretação do que a pessoa sentiu ao ter 

contato com determinado fato, ela é o resultado da observação. É também, em 

outras palavras, a transferência de estímulos físicos para estímulos psíquicos, 

levando algo que foi vivenciado para o armazenamento da consciência. 

Existem muitos pontos que podem afetar a percepção humana, um deles é a 

ilusão perceptiva, que nada mais é do que uma percepção distorcida de estímulos 

sensoriais reais. O estado emocional da pessoa impede que exista uma 

interpretação exata do que ela está vendo, esse tipo de engano pode ser crucial na 

tomada de um depoimento, pois pode levar a pessoa a acreditar em algo que não 

existiu. São vistas com frequência, ilusões perceptivas nos depoimentos emitidos 

pelas testemunhas, graças ao forte impacto emocional que elas sofrem.  

A emoção experimentada no momento de um crime gera uma série de 

processos mentais inconscientes associados ao medo, ansiedade, nervosismo que 

deturpam o que aconteceu.  
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O efeito que a emoção gera na memória, já é notadamente conhecido. As 

testemunhas, além de experimentarem emoções adversas no momento em que 

viram o delito, também lidam com emoções diferentes das que estão acostumadas 

no momento da inquirição.  

A presença de autoridades, todo o trâmite judicial, a gravidade da situação, 

são fatores que contribuem com a inibição da memória. As palavras desaparecem, o 

pensamento torna-se atribulado o que conduz a conclusões erradas, explicações 

fantasiosas, respostas infundadas. (FIORELLI, MANGINI, 2015, p. 35) 

Não há como evitar pensamentos a respeito de um fato assistido ou sobre 

uma história que é contada por alguém, ou seja, é impossível manter-se isento de 

emoções.  

 

 

As emoções podem ser desencadeadas inconscientemente, a partir 
de pensamentos ou de aspectos de nossos estados corporais que 
não podemos perceber. Há uma circularidade: emoções geram 
pensamentos e pensamentos geram emoções; reforçam-se 
mutuamente, para o bem ou para o mal. Emoções negativas 
empobrecem a percepção. O indivíduo dominado por elas nada 
enxerga além da “figura” que as desperta, a qual domina sua visão e 
drena-lhe as energias psíquicas. A pessoa apega-se à situação que 
vivencia e perde a disposição para enfrentar mudanças. A fluência 
das ideias está reduzida na tristeza e aumentada durante a 
felicidade. A emoção positiva (felicidade, alegria, amor) predispõe a 
pessoa para enfrentar novos desafios. (DAMÁSIO, 2004, p.110 apud 
FIORELLI, MANGINI, 2015, p. 35) 

 

 

Em geral, as pessoas percebem apenas o que for condizente com a sua 

própria visão de mundo, ignorando informações que sejam incompatíveis com as 

suas vontades.  

Considerando que nos casos criminais, quase sua totalidade, geram 

impressões traumáticas em quem o assiste tornando as vulnerabilidades acerca da 

percepção do emissor já são naturalmente acentuadas. Conforme é possível 

perceber: 
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                 [...] nos eventos traumáticos, uma fisiologia da percepção distorce a 
ação dos sentidos. O corpo prepara-se para determinadas ações e 
concentra as energias em alguns procedimentos; ampliam-se muitos 
detalhes e ignoram-se outros; a emoção desencadeia mecanismos 
de defesa para preservar o organismo. Essa situação favorece o 
surgimento de esquemas de pensamento e pensamentos 
automáticos a respeito dos acontecimentos, propiciando distorções. 
As pessoas “veem” o que acreditam que devam enxergar. Isso 
acentua-se entre fanáticos e preconceituosos. Testemunhas levam 
aos tribunais sua bagagem socioemocional, com a qual respondem 
aos interrogatórios e opinam. O entrevistador defronta-se com o 
desafio, nada desprezível, de separar os efeitos dos preconceitos, 
das crenças arraigadas, das visões distorcidas, do emaranhado 
tantas vezes confuso das respostas, para deduzir aquilo que seria 
“real”. (FIORELLI, MANGINI, 2015, p.184) 

 

 

Isto posto, torna-se cada vez mais perceptível a importância do suporte 

prestado pela Psicologia ao buscar a redução dos erros nos relatos, por possuir uma 

visão mais analítica sobre as eventuais falhas que possam contaminar aquilo que foi 

dito, sejam provenientes de fatores conscientes ou inconscientes da testemunha, 

movidas pela emoção dos fatos que presenciaram e do quanto isso pode ter 

acrescido, diminuído ou ainda alterado os detalhes do que realmente aconteceu na 

cena do delito.  

É certo que as influências tanto de caráter interno quanto externo interferem 

na credibilidade do que é dito, porque o depoimento é uma prova subjetiva, sendo 

influenciada pelos traços pessoais de cada depoente. Os traços pessoais somados 

ao fator tempo, a título de exemplo, já gera uma problemática na credibilidade do 

testemunho.  

Ainda acerca da questão da veracidade, Lopes Júnior (2015, p. 551-555) 

considera: 

 

 

O que se vê é um labirinto de subjetividade e de contaminações que 
não permite atribuir ao processo a função de, através da sentença, 
revelar a “verdade” (nem real, nem processual, pois o problema está 
na “verdade”). [...] O crime sempre é passado, logo, história, fantasia, 
imaginação. Depende, acima de tudo, da memória. Logo, existe um 
obstáculo temporal insuperável para a verdade: o fato de o crime ser 
sempre passado e depender da presentificação dos signos do 
passado, da memória, da fantasia e da imaginação. [...] Importa é 
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considerar que a “verdade” é contingencial e não fundante. O juiz, na 
sentença, constrói – pela via do contraditório - a “sua” história do 
delito, elegendo os significados que lhe parecem válidos, dando uma 
demonstração inequívoca de crença. O resultado final nem sempre é 
(e não precisa ser) a “verdade”, mas sim o resultado do seu 
convencimento.      

 

 

Consegue-se perceber que o inevitável fator temporal acaba distanciando as 

partes do que ocorreu no dia do crime, restando ao magistrado a tarefa de assegurar 

o direito ao devido processo legal, porém rodeado pelas limitações e dificuldades 

que as provas dependentes do passado possuem.  

 

 

O ideal seria poder trazer aos autos, através da reconstrução da 
pequena história do delito, aquilo que realmente ocorreu. Contudo, a 
atividade retrospectiva ou recognitiva não é tarefa fácil e simples, na 
medida que envolve uma série de fatores complexos, dependendo, 
na grande maioria das vezes, da memória, da emoção, da formação 
de falsas lembranças, entre outros fatores, daqueles que depõe. (DI 
GESU, 2010, p.68) 

 

 

A veracidade da prova testemunhal depende da conjugação de diversos 

fatores tanto internos quanto externos, e pela impossibilidade humana de manter-se 

emocionalmente inabalável a suscetibilidade ao erro torna-se uma constante difícil 

de evitar, fragilizando e reduzindo a credibilidade da prova. 

 

 

Sabemos que a prova testemunhal não é a mais fidedigna de todas e 
que, embora a lei a cerque de diversas formalidades, tentando se 
prevenir contra os perigos, e a Psicologia, como ciência, regule e 
invente instrumentos para a sua valoração (CARNELUTTI, 2012, 
p.72) 

 

 

Importante atentar que a fidedignidade será responsável pelo resultado 

correto do julgamento. Se o indivíduo consegue lembrar-se do ocorrido, com a 

cautela para não alterar os fatos e ainda transmite as informações de maneira clara 
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e de fácil compreensão, está mantida a idoneidade probatória. Porém, isso nem 

sempre ocorre; interessando ao Direito se essa falta de idoneidade na transmissão 

dos dados teve a presença de dolo ou não. Sendo a presença do dolo o elemento 

que irá determinar a incidência da responsabilidade criminal da testemunha; 

lembrando que nos casos de mentira gerada por erro, sem intenção, não haverá 

essa responsabilidade.  

Na ocorrência de dúvidas sobre hipóteses de suspeição ou de inidoneidade 

da testemunha, caberá a figura da contradita, que nada mais é do que o direito que 

as partes possuem de arguir pontos relevantes em face da testemunha; destaca-se 

que a contradita é um instrumento aplicável somente em face da pessoa física e não 

sobre o que ela declarou em juízo. Estão inclusas nesse rol, aquelas testemunhas 

que tenham relações com o acusado, com a vítima, amizade, inimizade, suspeitas 

de suborno ou corrupção, dependentes econômicos; em outras linhas, são os 

indivíduos que por determinada causa não seriam completamente parciais em seus 

relatos. A arguição da contradita irá ocorrer no início do depoimento de acordo com 

o disposto na lei, porém, pode também ser aplicada durante os relatos.  

Na observância do que é dito por Malatesta (2004, p. 340, 357) para que 

ocorra um relato verdadeiro, é preciso ter conjuntamente a presença de dois fatores: 

que a testemunha não se engane e também que ela não queira enganar. Se houver 

a manifestação de fatores do intelecto ou de questões sensoriais e através delas 

não for possível obter uma visão adequada dos fatos, existirá uma inidoneidade por 

deficiência de percepção, que nada se relaciona com a intenção livre do indivíduo 

em falhar com a verdade.  

De outra feita, se uma testemunha for moralmente levada a enganar o 

destinatário do seu relato, será um caso de inidoneidade por deficiência na vontade 

de falar a verdade. Do mesmo modo que é verificada a existência das testemunhas 

inidôneas, existem as idôneas, que em linhas gerais são as que conseguem 

observar os fatos mantendo a veracidade do que foi visto, transmitindo apenas a 

verdade.  

Além dos fatores já analisados que podem contaminar uma informação 

prejudicando a qualidade dos relatos, outro fator insurge. A questão da perda de 

memória e o esquecimento, pelo destaque constante que vem sendo dado para a 
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questão da importância que a memória desempenha no relato, pertinente, trazer 

também os aspectos que levam os indivíduos a perder determinada memória ou até 

mesmo a esquecê-la.  

Nos últimos vinte anos, os estudos acerca da aquisição, consolidação e 

expressão da memória tiveram um crescimento mais expressivo, porém ainda não 

existem muitos materiais que abordem a questão do esquecimento, questão que é 

um dos pontos mais influentes no tema da testemunha. Aqui será retratado o que as 

pesquisas descobriram sobre as causas de esquecimento, como ocorre tal 

processo, dentre outros pontos.  

Existem muitas formas de esquecimento, mas sem dúvidas que a mais 

conhecida e estudada é a extinção. 

 

 

A extinção se deve à desvinculação de um estímulo condicionado do 
estímulo incondicionado com o qual tinha se associado e gerado uma 
resposta aprendida; o estímulo passa a se vincular com a ausência 
desse último estímulo. Por exemplo, se associamos uma campainha 
(estímulo condicionado) com um choque elétrico (estímulo 
incondicionado) e com isso se gera uma resposta de flexão, e 
passamos a apresentar à campainha isolada, sem o choque, essa 
aos poucos irá se associando com a falta de choque e a resposta de 
flexão será suprimida. A campainha deixa de sinalizar um choque; 
passa a sinalizar que não virá mais um choque. Se vamos todos os 
dias a um guichê onde recebemos dinheiro, e a partir de certo dia lá 
não nos dão mais dinheiro, associaremos o guichê com a falta de 
dinheiro. (IZQUIERDO; BEVILAQUA; CAMMAROTA, p. 289-296, 
2006). 

 

 

Nota-se no trecho a capacidade adaptativa da memória, como se ela fosse 

seletiva, moldando-se dia após dia de acordo com a realidade, a extinção dos 

estímulos está diretamente relacionada com a extinção daquela memória. Após 

longos lapsos temporais, eventos que suscitem amnésias, patologias e etc., existirão 

a extinção de algumas memórias, deixando claro antes de prosseguir no tema, que a 

extinção da memória não significa esquecimento, ainda que a nomenclatura possa 

sugerir isso. 

Extinção quer dizer que a memória ainda existe, só que pela falta de estímulo, 

causa a impressão de não possuir mais conhecimento do fato, porém, quando 
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despertada, ela volta a fazer parte do arquivo de memórias. Existem várias formas 

de reviver uma memória extinta; estímulos em forma de dicas que poderão fazer o 

indivíduo retomar acontecimentos que estavam adormecidos.  

Tal tipo de memória tem a função de auxiliar nas evocações parciais ou 

defeituosas que ocorrem com mais frequência em pessoas idosas ou com fatos que 

ocorreram há muito tempo. Apesar disso, algumas situações de grande repercussão 

ou carga emocional, ficam vivas, contudo não permanecem com seus detalhes 

intocáveis na mente. Por vezes, é possível lembrar-se do quadro geral que envolvia 

a cena, mas as pequenas circunstâncias vão sendo gradativamente extintas, 

justamente pela capacidade seletiva que o cérebro humano possui. 

Nos casos de emoções demasiadamente fortes, principalmente as que geram 

algum tipo de sofrimento, guardar tantos detalhes atrapalharia de forma significativa 

para lidar com situações semelhantes no futuro, como se o cérebro já estivesse 

sempre alerta, antecipando as eventuais tristezas que tais fatos poderiam gerar.  

Outra forma de esquecimento é a repressão: 

 

 

[...] da repressão de memórias. Essa pode ser voluntária ou 
inconsciente. Na primeira, propomo-nos a cancelar a evocação de 
memórias que nos causam desagrado, mal-estar ou prejuízo: "Não 
quero me lembrar mais da cara daquele sujeito (ou daquele lugar, ou 
daquele incidente)". Na segunda, o cérebro faz isso por conta 
própria, para o qual evidentemente tem uma tendência autoprotetora. 
Há muitas evidências de que ambas as formas de repressão 
representam, essencialmente, a mesma coisa. Se o cérebro reprime 
determinada(s) memória(s), deverá ser em razão de um estímulo 
originado em algum lugar, seja esse voluntário ou não. Esse estímulo 
deve provir da própria memória, por definição. (IZQUIERDO; 
BEVILAQUA; CAMMAROTA, p. 289-296, 2006) 

 

 

É importante salientar que tanto a extinção quanto a repressão não significam 

um esquecimento real e irreversível, essas memórias podem retornar se forem 

corretamente despertadas com os estímulos adequados. O esquecimento real e sem 

volta, é aquele que acontece pela falta de uso ou necessidade daquela memória 

permanecer viva.  



    41 
 

Outro obstáculo que prejudica a qualidade do depoimento é a declaração 

mentirosa.  

Fundamentalmente, existem dois tipos de declaração mentirosa: a voluntária 

e a involuntária. Como o próprio nome sugere, na mentira voluntária, o sujeito quer 

deliberadamente mentir. Já na involuntária, a testemunha possui a intenção de dizer 

a verdade, porém motivada por alguma espécie de erro, seja ele de percepção, de 

memória ou ainda por sugestão, realiza uma modificação da verdade. Tanto o 

magistrado quanto a autoridade policial ainda que sem terem esse intuito podem 

influenciar o que será dito pela testemunha, então essa figura não pode ser 

confundida com o crime de falso testemunho, pois aqui não há o dolo, o que existe é 

um erro. 

Existem outros meios que acabam realizando essa influência, não raro, a 

mídia em suas diversas atribuições ao emitirem informação em massa, sem filtro, 

age como formadora de opinião, tanto mexendo com as convicções da testemunha 

bem como do juiz. (AQUINO, 2002, p.50) 

Quando os crimes geram grande repercussão, ficam o tempo todo nos 

jornais, nos programas de rádio e TV, são exaustivamente comentados em redes 

sociais, e sobre eles, muitos profissionais da comunicação como jornalistas, 

apresentadores, acabam por emitir ao grande público suas opiniões pessoas acerca 

daquele delito.  

Esse excesso de conteúdo sendo dissipado ao mesmo tempo em que existe 

um processo em curso, pode gerar mudanças nas formas como os sujeitos 

processuais encaram a questão, visto que nem sempre a mídia exerce um papel 

imparcial na divulgação das notícias ainda mais quando fala-se em crimes.  

Como já mencionado, mesmo que o indivíduo não queira enganar a 

autoridade judiciária, todos estão sujeitos à manipulação por fatores externos, até o 

mais probo dos homens pode ter lapsos onde se vê sendo influenciado; as opiniões 

podem ser modificadas, ainda mais quando uma figura de renome expõe sua visão 

publicamente, aquilo pode parecer um argumento bastante convincente apenas por 

ser uma opinião emitida por uma pessoa respeitada.  
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2.8.2 Consequência da falta de veracidade: o crime de falso testemunho 

 

 

Para realizar a abordagem sobre a consequência jurídica aplicável aos que 

faltarem com a verdade no conteúdo de suas declarações prestadas em juízo é 

imprescindível abordar a figura popularmente conhecida e tipificada em lei, qual 

seja, o crime de falso testemunho, in verbis: 

 

 

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como 
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo 
judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: 
(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001) 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. (Vide Lei nº 12.850, de 
2.013) (Vigência) 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação 
dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vigência) 
§ 1º - Se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a 
produzir efeito em processo penal: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
§ 2º - As penas aumentam-se de um terço, se o crime é praticado 
mediante suborno. 
§ 3º - O fato deixa de ser punível, se, antes da sentença, o agente se 
retrata ou declara a verdade. 
§ 1o As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é 
praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova 
destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil 
em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. 
(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001) 
§ 2o O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo 
em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. 
(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001) 

 

 

De acordo com Nucci (2012, p. 1239-1253), para que seja configurado o 

crime de falso testemunho, devem conter no relato: afirmações falsas, que 

consistem em mentir ou em narrar algo que não guarde relação com a verdade do 

acontecimento testemunhado; a negativa da verdade através do não 

reconhecimento de que algo ocorreu ou havendo uma recusa em admitir aquilo que 

foi presenciado; calar sobre a verdade, que constitui o ato de silenciar perante um 

fato ou não relatar a verdade sobre ele. 
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Seguindo a explanação do autor, existe uma diferenciação entre negar a 

verdade e calar a verdade; ele apresenta a ideia de que negar a verdade faz com 

que o indivíduo apresente contradições sem com isso ter que fazer uma afirmação; 

já o ato de calar a verdade se refere a uma recusa em responder o que foi 

questionado. Os sujeitos ativos do crime podem ser as testemunhas, os peritos, 

contadores, tradutores ou intérpretes, ou seja, fala-se aqui de um crime de mão-

própria, que são aqueles realizados pelo sujeito ativo sem que haja a colaboração 

de terceiros intervenientes. Em contrapartida, o sujeito passivo, aquele que é lesado 

por essa conduta, será o Estado e a pessoa que eventualmente for prejudicada por 

esse ato.  

O que a testemunha alega em juízo para que seja encarado como conduta 

criminosa, deve ser referente a fatos que possuam relevância jurídica, entende-se 

que o relato deve possuir então finalidade para o curso processual, senão seria 

apenas um crime impossível. Ainda que haja uma afirmação falsa, porém, de 

conteúdo não relevante para o caso em análise, esses dizeres não terão força 

suficiente para obstar o processo.  

Sobre a temática de fatos que não configuram o crime de falso testemunho, 

tem-se a opinião da testemunha. O dever da testemunha está relacionado a contar 

em juízo sobre o que presenciou e não em expressar suas convicções pessoais. 

Com isso, em uma indagação onde é permitida que a pessoa demonstre sua opinião 

não poderá ser penalizada por isso, pois trata-se do foro íntimo daquela testemunha. 

Diferentemente dos casos onde a opinião pericial é versada por falsos relatos, pois 

entende-se que a opinião desse profissional tem atribuição técnica, influindo no 

processo.  

O legislador conferiu uma situação onde há a possibilidade de uma condição 

negativa de punibilidade, tal ideia está relacionada com a busca da verdade real.  

A sede pela verdade do que efetivamente ocorreu, incentiva a busca pela 

informação correta. Tendo então, preocupação com o melhor andamento da justiça, 

a previsão do artigo 107, VI do Código Penal, retrata a extinção da punibilidade do 

agente nos casos em que haja a retratação.   

Ainda que o crime já tenha sido consumado no momento em que ocorreu, 

essa liberalidade aparece como um incentivo na busca do que de fato foi visto na 
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cena do crime, então esse inciso demonstra a vantagem do arrependimento do 

sujeito ativo, a sua não punição criminal. (NUCCI, 2012, p. 1239-1253) 
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3. MEMÓRIA E A SUA RELAÇÃO COM O TESTEMUNHO 

 

 

A memória é um dos processos psicológicos mais significativos porque além 

de ser a principal responsável pela identidade dos indivíduos, ela está diretamente 

relacionada com funções corticais importantíssimas, como o aprendizado. Ainda que 

de modo despercebido, os indivíduos utilizam o tempo todo os recursos cognitivos. 

         Nas atividades simples do cotidiano, como entrar no carro para ir para a 

faculdade, é preciso lembrar qual destino desejado. Se não houver essa recordação, 

não será possível chegar ao local. Sem a memória, as pessoas não saberiam onde 

estudam, qual curso fazem, nem o nome dos seus amigos.  

Em outros fatos também simples como o exemplo da faculdade, notam-se as 

ligações feitas pela memória, como a constante sensação de realizar determinadas 

atividades no “automático” que acontece devido ao excesso de repetições geradas 

no corpo. As repetições ocasionam a memorização de movimentos, atos, locais, que 

permite a realização das atividades sem que seja necessário ter a plena consciência 

do que é executado para atingir os objetivos. (MOURÃO JUNIOR; FARIA, 2015, 

p.781) 

 

 

“Memória” é a aquisição, a formação, a conservação e a evocação 
de informações. A aquisição é também chamada de aprendizagem: 
só se grava aquilo que foi aprendido. A evocação é também 
chamada de recordação, lembrança, recuperação. Só lembramos 
aquilo que gravamos, aquilo que foi aprendido (...) O acervo de 
nossas memórias faz com que cada um de nós seja o que é, com 
que sejamos, cada um, um indivíduo, um ser para o qual não existe 
outro idêntico(...) O passado, nossas memórias, nossos 
esquecimentos voluntários, não só nos dizem quem somos, mas 
também nos permitem projetar rumo ao futuro; isto é, nos dizem 
quem poderemos ser. (IZQUIERDO, 2007, p.09)  

 

 

Quando o autor diz que as memórias são o que garantem a individualidade, 

apenas com essa visão, já é possível perceber que os fatos relacionados com vida 

de cada pessoa, contribuem para que elas sejam como são. As boas recordações 

culminam por gerar a vontade de reviver aquilo, já em contrapartida, as recordações 
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sobre fatos ruins, inibem, calam, deixam os indivíduos retraídos. E dependendo da 

intensidade que esses eventos representaram, as consequências e impactos na 

personalidade serão mais sérios ou apenas superficiais. A prova testemunhal 

produzida na esfera penal, cerne do presente trabalho, quase em sua totalidade 

abordará eventos traumáticos, tendo em vista que poucos são os crimes que não 

geram comoção nas pessoas. Dentro de tal cenário que as considerações sobre o 

tema da memória humana serão realizadas; enfatizando que a testemunha lida com 

diversos aspectos; sejam eles de ordem interna, como por exemplo, suas próprias 

emoções acerca do fato, bem como fatores de ordem externa como a questão 

temporal, aquela demora que existe entre o crime até a o dia da colheita dos 

depoimentos.  

Sobre o decurso temporal, que na justiça brasileira costuma ser longo, a 

doutrina reafirma a prejudicialidade que esse fator gera na recuperação de uma 

memória:  

 

   

[...] fatos esquecidos, lacunas, que o sujeito, inconscientemente, 
procurará preencher, por meio de breves confabulações, decorrentes 
de um mecanismo de defesa inconsciente de proteção: o indivíduo 
não quer dar a entender que não sabe, com receio de que isso o 
comprometa ou ao seu depoimento. A confabulação origina-se, 
também, de uma continuidade lógica do raciocínio [...] Os efeitos 
dessa dissonância temporal entre a justiça e a vida corrente são 
marcantes sob os mais diversos aspectos; as emoções modificam-
se; a memória pode ser aliada ao delinquente e adversária da vítima 
ou vice-versa; a importância privada e social dos acontecimentos 
modifica-se com o passar do tempo. (FIORELLI, MANGINI, 2015, p. 
185 e 187) 

 

 

A memória não é um arquivo imutável, os registros dos fatos vão desbotando 

com o tempo, perdendo os detalhes, pelo natural esquecimento fisiológico que todos 

estão sujeitos. 

 

  

E não é raro que gerem em nós perturbadoras sensações de 
estranheza, fragmentação, não pertencimento e até mesmo 
recombinações ilusórias de imagens e informações que ocupam 
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nossa mente como um caleidoscópio. A memória e o esquecimento, 
a imutabilidade e a reestruturação das lembranças são aspectos 
tanto conflitantes quanto complementares de nossa mente. Essa 
ambiguidade tem um valor evolutivo crucial. Se, de um lado, a 
memória desempenha uma função adaptativa fundamental para a 
espécie humana, de outro, sem a capacidade de esquecer não 
aprenderíamos nada de novo, não corrigiríamos nossos erros, não 
inovaríamos velhos esquemas. Assim, é plausível afirmar que, 
enquanto a memória tende a preservar a história individual e coletiva, 
o esquecimento tende a ofuscar, progressivamente, as recordações 
infantis, os eventos do passado, os empreendimentos coletivos, as 
antigas memórias. Não por acaso, os humanos erguem lápides e 
monumentos para se defenderem do esquecimento. (MALDONATO, 
OLIVERO, 2012) 

 

 

Atualmente, é possível verificar que não há estabilidade sobre a permanência 

de lembranças ou experiências, são infinitas variáveis que participam do tema, 

sofrendo as influências do tempo, do grau de importância que os fatos ganham ou 

perdem, dentre muitos outros. Assim, para que se possa avaliar um testemunho, a 

Justiça deve manter-se atenta levando em conta os fatores que podem deturpar a 

veracidade do depoimento dado pelo emissor. A memória pode também ser 

prejudicada por aspectos fisiológicos ou patológicos.  

 

 

3.1 PROCESSOS DE FORMAÇÃO DA MEMÓRIA 

 

 

Para que exista a formação de uma memória, antes é necessário que seja 

percorrido um caminho composto por fases, onde cada etapa possui suas 

particularidades. Os psicólogos cognitivos costumam tratar dos processos da 

memória os dividindo em três operações: codificação, armazenamento e 

recuperação. A primeira fase da codificação como a própria nomenclatura sugere, 

trata-se da forma como o individuo percebe o ambiente externo para que ele realize 

“traduções” codificadas do que ele observou. É o momento de entrada de uma 

informação, onde já é constatada a interferência das percepções pessoais daquele 

indivíduo, tendo em vista que se várias pessoas observarem uma mesma situação, 

cada uma terá uma interpretação diversa. E é através da forma como é encarado o 
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fato que ele será processado em forma de memória. Após a codificação da 

informação, vai ocorrer o seu armazenamento, que nada mais é que a retenção dos 

dados dentro da memória. 

 
Quando dizemos que o cérebro armazena informações, não 
podemos imaginar que a informação fique guardada dentro de 
«gavetas cerebrais», ou seja, armazenar uma informação não 
significa colocá-la dentro de certos neurônios como se estes fossem 
uma espécie de armário. O armazenamento é possível graças à [...] 
capacidade que o cérebro tem de se transformar diante de pressões 
(estímulos) do ambiente. Disso, podemos concluir também que as 
informações ficam armazenadas em regiões difusas do cérebro, 
envolvendo redes complexas de neurônios, as quais modificam-se 
para armazenar informações (KANDEL; SCHWARTZ; JESSELL; 
SIEGELBAUM; HUDSPETH, 2013, apud MOURÃO JUNIOR; FARIA, 
2015).  

 

 

Por fim, a recuperação, também chamada de evocação é o mecanismo 

através do qual a pessoa obtém acesso a uma informação que está inserida em sua 

memória, como ela irá se recordar de um dado.  

 

 

[...] jamais será possível extrair da memória a recordação completa 
da cena, como se fosse um filme. [...] A recuperação efetuada pela 
memória pode ser o resultado de processos de reconstrução, que 
reativam e criam informações de natureza episódica e semântica 
relevantes para o que se deseja lembrar. Essas informações são 
integradas entre si, e a “recordação” é o resultado final dessa 
integração. [...] Dado que a memória é sempre reconstitutiva, ainda 
que em graus variáveis, uma testemunha nunca terá o relato exato 
do ocorrido. (MAZZONI , 2005, p.81) 

 

 

As etapas integrantes da construção de uma memória estão suscetíveis aos 

mais variados efeitos, a intensidade emocional relacionada a um fato, o estado de 

humor e até a condição da sua consciência no momento da percepção. Não há 

como separar os fatores contextuais da criação da memória, tudo influirá no 

momento da sua recuperação. Além disso, o não reforço de um determinado 

pensamento torna-o progressivamente mais difícil de ser recordado, por isso, uma 
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das formas de manter os dados na memória, é forçando sua evocação de modo 

habitual, para que as informações não se percam.  (STERNBERG, 2010, p. 247) 

 

 

3.2     DIFERENTES MEMÓRIAS  

 

 

É certo que existem várias classificações de memória, dependendo da visão 

pessoal e dos estudos de cada pesquisador, seria impossível esgotar tais divisões, 

portanto aqui serão tratadas as visões de alguns estudiosos em específico para com 

isso, conseguir conceituar as modalidades.  

As diferentes visões sobre o tema tornam o percurso mais difícil, pois o que 

existe é uma enorme quantidade de classificações conceituais para descrever a 

memória, e mesmo entre autores reconhecidos internacionalmente existem 

divergências. Porém, sem realizar divagações acerca das divergências existentes 

entre os pesquisadores, aqui será priorizada a compreensão das modalidades mais 

visivelmente perceptíveis e conhecidas da memória.  

 

 

3.2.1 Memória de trabalho 

 

 

A memória de trabalho é o sistema responsável pela realização de atividades 

mais complexas que pedem ao mesmo tempo um armazenamento e um 

processamento de informações, ela serve como referencial para manter dados na 

mente enquanto ocorrem situações que exigem mais do nosso cérebro. A memória 

de trabalho não é apenas uma memória de armazenamento, ela também auxilia a 

pessoa no gerenciamento de dados que estão “perdidos” no cérebro.  

Ela retém somente a porção de memória de longo prazo que foi ativada por 

último, e faz a transferência desses elementos ativados para dentro ou para fora do 

armazenamento temporário. (DOSHER, 2003, apud, STERNBERRG, 2010, p.168) 
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3.2.2 Memória de curta duração 

 

 

A memória de curta duração é um sistema secundário que possui a finalidade 

de manter determinados dados operando enquanto não há uma formação integral da 

memória principal.  Sua duração é de até 6 horas, e seu papel fundamental é o de 

permitir que o indivíduo responda mediante uma cópia da memória principal, 

enquanto ela ainda não estiver formada, depois do período que pode variar de 4 até 

6 horas, essa memória começa a sofrer um processo de substituição dando lugar 

para a memória de longa duração. (IZQUIERDO, 2007, p. 52, 54 e 55) 

Ela é a responsável por manter representações transitórias de informações 

relevantes para atender necessidades do momento presente. 

 

 

3.2.3 Memória de longa duração 

 

 

A memória de longa duração é também conhecida como memória 

consolidada. Ela consegue guardar os dados por um longo período de tempo e para 

que seja possível existir o armazenamento por tanto tempo, os dados devem ser 

necessariamente do nosso conhecimento, ou seja, fazem menção a tudo que 

sabemos efetivamente. O que acontece é um processo de fixação de registros na 

memória que é conhecido como consolidação: a memória de curta duração existe 

até que seja formada a de longa duração, ou seja, até que haja a consolidação da 

memória.  

Uma característica importante da memória de longa duração é sua 

capacidade de reter informações por tempo indeterminado, para isso, ela só precisa 

ser estimulada com o passar do tempo. Sua capacidade é tão extensa que ainda 

não é conhecido com precisão todo seu potencial de arquivamento, mas o que já é 

conhecido é que sua capacidade é de fato amplíssima.  

Para atender fins didáticos e facilitar o entendimento do tema, será oportuno 

trazer o que é ensinado por Lent (2010, apud MOURÃO JUNIOR; FARIA, 2015, p. 
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785) que subdivide a memória de longa duração em duas categorias principais: (a) 

memória declarativa que corresponde às memórias que estão prontas e que podem 

ser evocadas através de palavras; (b) memória não declarativa que correspondem 

às memórias que estão em nível subconsciente, não podendo ser evocadas por 

palavras, mas sim por ações.  

É na memória declarativa que ficam os acontecimentos mais antigos, como 

cenas da infância, viagens feitas há muitos anos, estudos de matérias vistas na 

escola, dentre outros. Dentro dela ainda existe mais uma divisão que a separa em 

mais duas categorias: (a) memória episódica, que lida com as vivências do passado 

que tiveram um significado marcante, e acaba por definir a nossa história de cada 

indivíduo e a pessoa que ele irá se tornar.  

Já a memória semântica guarda conteúdos relativos ao tempo e ao espaço, 

ela não guarda momentos marcantes, mas sim conhecimentos específicos como 

fatos que estudados sobre a história do Brasil, os diferentes tipos de animais 

classificados pela biologia, e muitos outros. Quanto mais rica em detalhes for a 

memória, maior será a quantidade de sinapses modificadas.  

Existem memórias simples que não exigem grandes esforços do cérebro para 

serem ativadas, nessas situações alguns milhões de sinapses modificadas no 

cérebro em partes localizadas são suficientes. No caso da memória complexa, como 

algum conhecimento técnico, bilhões de novas sinapses acontecem e em várias 

regiões do cérebro.  

Não é apenas nas sinapses que existem diferenças entre uma memória 

simples e uma memória complexa, mas também na quantidade de tempo que leva 

cada uma para ser consolidada. Uma memória de longa duração leva 

aproximadamente de 3 até 8 horas para ser armazenada, e durante todo esse 

processo, as pessoas ficam vulneráveis às mais variadas influências, como 

interferência de outras memórias, fatores externos que alterem seus 

neurotransmissores, dentre outras possibilidades.  

Esse fato é facilmente constatado, a suscetibilidade da memória enquanto 

não houve a formação completa da mesma é vista em vários casos do cotidiano, 

muitas pessoas após sofrerem situações como um desmaio, um acidente, uma 

queda, costumam relatar que não se lembram de nada antes da descarga de 
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adrenalina que o susto ocasionou, esse desconhecimento dos fatos é conhecido 

como amnésia retrógrada.  

Até mesmo em eventos extremamente marcantes e de alta carga emocional, 

o armazenamento das informações sofre influências e acaba prejudicado, o que 

remete a outra característica especial das memórias de longa duração que é a 

possibilidade de serem mudadas constantemente, dando novas versões para o 

mesmo fato. Com isso, além das perdas, a cada nova evocação, um detalhe ou 

outro é alterado. 

 

 

De fato, a evocação nada mais é do que um processo de edição de 
fragmentos de memória, os quais são organizados pela memória de 
trabalho e pelas funções executivas visando formar um todo mais ou 
menos coerente. Por isso cada um lembra de um determinado fato à 
sua maneira. A evocação está, portanto, longe de ser uma 
reprodução fiel das informações que foram arquivadas. Trata-se, em 
verdade, mais de um processo criativo do que reprodutivo. As perdas 
durante o processo de consolidação devem ser encaradas de 
maneira natural, uma vez que o que os neurônios realmente fazem é 
traduzir a realidade por nós percebida em potenciais elétricos ou em 
alterações bioquímicas. Em toda tradução há perdas, e quem já leu a 
tradução de qualquer texto comparando-o ao original sabe disso. 
Além dessa primeira tradução, nossas memórias são novamente 
traduzidas quando são evocadas e, novamente, há perdas ou 
modificações, pois fatos novos podem ser adicionados, incluindo 
falsas memórias (MOURÃO; ABRAMOV, 2011 apud MOURÃO 
JUNIOR; FARIA, 2015, p. 785-786) 

 

 

Da leitura do trecho, nota-se que além das perdas naturais, das mudanças 

que as evocações geram nos fatos, existe mais uma problemática chamada de 

falsas memórias. O tema exige uma pormenorização que será feita a seguir. 

 

 

3.3 FALSAS MEMÓRIAS 

 

 

        Conforme o entendimento que fora consolidado, a prova testemunhal é o 

meio de prova mais utilizado no processo penal brasileiro. Porém, apesar da sua 
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farta aplicação, ela é a mais manipulável e com isso, questiona-se sua 

confiabilidade.  

Existem fatores que atrapalham os processos de reconstrução do fato; 

artimanhas do cérebro, informações imprecisas, sugestões externas geradas por 

outras pessoas ou até mesmo pela mídia. Esse fenômeno é conhecido como falsas 

memórias, e no âmbito criminal é ainda mais grave em razão das consequências 

que um dado incorreto pode alcançar. Ainda que a falsa memória não seja uma 

experiência que realmente aconteceu, os indivíduos lembram-se dela como sendo 

verdade.      

Provavelmente, a maior referência em estudos do tema até os dias atuais, 

seja a psicóloga americana Loftus (1997, p.70-75) que ilustrou a manifestação das 

informações inverídicas através de experimentos, realizando uma ampla e notória 

pesquisa. Seus estudos conseguiram comprovar que de fato é possível sugerir 

informações completamente distorcidas o que faz com que sejam aceitas como reais 

pelo indivíduo, graças ao poder de indução ao qual a memória humana está 

suscetível. 

Ainda que os primeiros estudos sobre a falsificação da memória remontem o 

início do século XX, com experimentos de Binet, Stern e Barlett, foi Elizabeth Loftus 

que, a partir da década de 70, tornou-se uma das maiores autoridades no que se 

refere à temática das falsas memórias, por ter sido pioneira na introdução de uma 

nova técnica para o estudo das falhas mnemônicas consistente na sugestão da falsa 

informação. (DI GESU, 2010, p. 106) 

O mais surpreendente ao longo de toda a análise realizada pela psicóloga foi 

conseguir constatar que é possível que uma pessoa acredite que viveu algo que ela 

nunca viveu através da sugestão de informações.  

            Ao abordar o impacto gerado pelo fenômeno das falsas memórias dentro do 

processo penal, é indispensável pontuar que existe um vínculo indissolúvel entre a 

prova testemunhal e a capacidade de recordação dessa testemunha, de modo que a 

atividade probatória serve principalmente para trazer ao julgador a retrospectiva do 

crime, porém tal retrospectiva nunca será construída de modo impecável. Conforme 

reforça Souza (2012, p.1-17): 
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Tal retrospectiva do passado, no entanto, nunca será perfeita (quem 
dera o fosse!), mas tão somente uma tentativa de reconstruir aquilo 
que aconteceu. Isso decorre da impossibilidade de restaurar um fato 
da mesma forma que ele efetivamente ocorreu no passado, eis que a 
lembrança – que vai se apagando com o tempo – só existe na 
memória de quem vivenciou o evento. O que sobrevém no processo 
penal é, portanto, apenas uma parte da história. 

 

 

           Se por um lado, o próprio cérebro humano já possui suas falhas, por outro, 

ainda é preciso reconhecer a existência de inúmeros gravames que agem de modo 

prejudicial na qualidade da retrospectiva que será realizada pela testemunha, assim 

os ensinamentos de Ávila (2014, p. 16) elucidam:              

 

 

Nos processos que tentam a (re)construção do fato criminoso 
pretérito, podem existir artimanhas do cérebro, informações 
armazenadas como verdadeiras, ou induções dos entrevistadores, de 
outras pessoas e/ou da mídia que, no entanto, não condizem com a 
realidade. Estas são as chamadas falsas memórias, processo que 
pode ser agravado, quando da utilização de técnicas por repetição, 
como as empregadas de forma notória no âmbito criminal. Falsas 
memórias consistem em recordações de situações que, na verdade, 
nunca ocorreram. A interpretação errada de um acontecimento pode 
ocasionar a formação de falsas memórias. Embora não apresentem 
uma experiência direta, as falsas memórias representam a verdade 
como os indivíduos as lembram. Podem surgir de duas formas: 
espontaneamente ou através de uma sugestão externa.  

 
 
 
        As falsas memórias são divididas em espontâneas ou sugeridas. As 

espontâneas surgem do próprio indivíduo, através da sua memória. Já as sugeridas, 

são oriundas do ambiente externo e passam a se incorporar na memória. Uma 

memória falsa nem sempre será resultado de uma influência externa, ela pode ser 

fruto de enganos, distorções, dentre outros. Além dos elementos já mencionados, 

insurge outro prejudicial, a questão do tempo entre o fato e o testemunho. 

 

 

Sobre a testemunha e a sua memória do evento, os efeitos do tempo 
são nefastos. O intervalo entre o depoimento em inquérito e a oitiva, 
como testemunha no processo, pode demorar anos. Assim, “a 



    55 
 

correspondência entre o que a testemunha viu, a imagem que 
registrou na consciência e o que vão relatar ao juiz sofrem forte 
influência do tempo”. (THUMS, 2006) Enxergar, através dos olhos da 
testemunha: eis um dos desafios comuns ao juiz durante o processo 
penal. Apesar desta dificuldade e de todas as possíveis “impurezas”, 
advindas deste tipo de prova, não é possível prescindir de sua 
existência. (CARNELUTTI) Isto porque existem crimes, 
especialmente os materiais, que dificilmente poderão ser analisados 
de outra forma que não pela testemunha. O homicídio é um claro 
exemplo desta situação. (ÁVILA, 2014, p.18) 

 
 
 
          Ainda com a finalidade de conceituar as falsas memórias, viabilizando sua 

contextualização no processo penal, faz-se oportuno observar:  

 

 

As Falsas Memórias (FM´s) podem ser definidas como lembranças 
de eventos que não ocorreram, de situações não presenciadas, de 
lugares jamais vistos, ou então, de lembranças distorcidas de algum 
evento (Roediger & McDermott, 2000; Stein& Pergher, 2001). São 
memórias que vão além da experiência direta e que incluem 
interpretações ou inferências ou, até mesmo, contradizem a própria 
experiência (Reyna & Lloyd, 1997). As FM´s podem ser elaboradas 
pela junção de lembranças verdadeiras e de sugestões vindas de 
outras pessoas, sendo que durante este processo, a pessoa fica 
suscetível a esquecer a fonte da informação ou elas se originariam 
quando se é interrogado de maneira evocativa (Loftus, 2005). 
(ALVES, LOPES, 2007, p.45-56) 

 

 

            Em uma primeira análise, o conceito de falsa memória parece confundir-se 

com o que popularmente é entendido como mentira. Contudo, aqui é necessário 

cautela para que não exista equívoco. Muito embora se assemelhem, existe uma 

larga diferença entre elas; na falsa memória, o indivíduo acredita honestamente 

naquilo que diz, graças ao resultado danoso gerado pela sugestão externa de 

informações fictícias ou pelo seu próprio engano. Já a mentira, é um ato totalmente 

consciente e sabido da pessoa que a produz. Nesse sentido, prosseguem os 

autores:  
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É preciso diferenciar este tipo de memória de uma mentira 
deliberada. Nas FM´s a pessoa sinceramente acredita que viveu 
aquele fato, e na mentira ela está consciente de que o narrado por 
ela não aconteceu, mas sustenta a história por algum motivo 
particular. (ALVES; LOPES, 2007, p. 45-56) 

 

 

É evidente que ambas as situações são perigosas para a qualidade da prova 

testemunhal, mas as falsas memórias são ainda mais graves, pois a testemunha não 

tem consciência do grau de imaginação presente em seu relato, o que abre a 

possibilidade para mais fantasias. (LOPES JUNIOR, 2015, p. 485, 486) 

A complexidade do fenômeno reside no fato de que os indivíduos passam a 

acreditar naquilo que foi incorporado como sendo uma experiência real, o que 

dificulta ainda mais o reconhecimento da falsa informação. Ademais, todo o 

processo opera-se de modo inconsciente durante os mecanismos naturais de 

formação da memória que já foram inclusive visitados na presente pesquisa. Assim 

pontua Di Gesu (2010, p.86): 

 

 

A neurologia destaca a possibilidade de modificação da memória no 
interregno entre a aquisição e a consolidação, devido à influência de 
fatores internos e externos, o que nos leva a crer que no intervalo de 
tempo entre o acontecimento e o relato, seja ele extrajudicial ou 
judicial, pode também ocorrer alteração da lembrança da testemunha 
ou vítima. Isso vem a justificar o estudo das Falsas Memórias.  

 

 

Sendo assim, percebe-se que na própria sequência da formação da memória, 

que é um ato involuntário, já existem alterações nos fatos que foram observados.  A 

edição das lembranças é um fato constatável que pode acontecer tanto pela 

alteração dos fatos feita pelo próprio indivíduo como por sugestão de terceiros, onde 

irá acontecer o fenômeno da falsa memória.  

 

 

As pesquisas estão começando a nos dar uma compreensão de 
como falsas recordações de experiências emocionalmente 
envolventes e completas são criadas em adultos. Primeiro, há uma 
exigência social para que os indivíduos se lembrem; por exemplo, 
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num estudo para trazer à tona as recordações, os pesquisadores 
costumam exercer um pouco de pressão nos participantes. Segundo, 
a construção de memórias pelo processo de imaginar os eventos 
pode ser explicitamente encorajada quando as pessoas estão tendo 
dificuldades em se lembrar. E, finalmente, os indivíduos podem ser 
encorajados a não pensar se as suas construções são reais ou não. 
A elaboração de falsas recordações é mais provável de acontecer 
quando estes fatores externos estão presentes, seja num ambiente 
experimental, terapêutico, ou durante as atividades cotidianas. 
(LOFTUS, 1997, p. 70-75). 

 

 

Com o avanço das pesquisas na área, a vulnerabilidade da memória humana 

gera para o sistema criminal notáveis implicações, pois mostra-se como um 

fenômeno difícil de ser evitado e que possui um grande potencial de deturpar 

informações que auxiliariam a  justiça na busca da verdade sobre o que realmente 

aconteceu no crime. Os erros de percepção, as sugestões falsas, dentre muitos 

outros fatores fazem parte do cotidiano de todos os indivíduos o que preocupa a 

qualidade da produção das provas testemunhais tendo em vista a possibilidade dos 

relatos testemunhais trazerem dados incompatíveis com a verdade e que jamais 

aconteceram.  
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4 TÉCNICAS PARA REDUÇÃO DOS DANOS NOS DEPOIMENTOS 

 

 

Após abordar os pontos que prejudicam a veracidade da prova testemunhal, 

faz-se oportuno trazer o outro lado dessa questão, ou seja, as possíveis medidas 

aplicáveis nos casos concretos para que haja uma redução nos danos. Atualmente, 

existem medidas de fácil implantação e que auxiliam significativamente na busca por 

um depoimento mais limpo, sem tantos desacertos. 

Conseguir apurar o grau de verdade de um testemunho é um dos pontos 

principais para um julgamento justo. No presente capítulo, serão abordadas as 

técnicas utilizadas pela psicologia para a redução dos danos causados por 

informações incorretas. Para que a verdade seja alcançada, é indispensável que a 

memória do depoente receba estímulos com a finalidade de recuperar os fatos que 

aconteceram no passado, muitas vezes, após um longo lapso temporal do crime. 

Enfatizando novamente a importância dos interrogadores na tomada dos 

depoimentos; eles devem trazer conhecimentos acerca das particularidades da 

memória humana, conhecendo técnicas que ajudem na estimulação das 

lembranças, considerando o quanto a memória pode ser falível, principalmente por 

influências externas que podem muitas vezes induzir na crença de fatos que jamais 

aconteceram, como visto no tema das falsas memórias. 

Existem inúmeros detalhes capazes de “atrapalhar” a qualidade do 

testemunho, recomenda-se, portanto toda cautela por parte do profissional na 

inquirição, deixando a testemunha à vontade, sem gerar nela sensações de 

desconforto, medo, que alterariam a capacidade do indivíduo em prestar um bom 

depoimento.  

Serão aqui examinadas duas técnicas que possuem o propósito de minimizar 

a quantidade de testemunhos falhos. Inicialmente, a entrevista cognitiva, uma 

técnica que é reconhecida como uma das mais respeitadas e capazes de fornecer 

tal auxílio. E por fim, será apresentada a técnica do depoimento sem dano, que 

iniciou-se como um projeto sem tantos recursos e atualmente é aplicada em várias 

localidades do Brasil.   
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4.1 ENTREVISTA COGNITIVA  

 

 
Entrevistar as testemunhas constitui um meio indispensável na obtenção de 

provas dentro do curso da investigação. Sendo assim, dada a importância que os 

relatos possuem no resultado dos julgamentos, torna-se cada vez mais essencial 

que existam técnicas capazes de apurar a qualidade do depoimento prestado.  

Até meados da década de 80, não existiam métodos que fossem alicerçados 

em estudos científicos para auxiliar os operadores do Direito na tarefa de obter 

testemunhos com menor quantidade de erros. Então, em 1984, com o objetivo de 

suprir a demanda por uma metodologia eficaz que pudesse melhorar a técnica da 

inquirição, os psicólogos americanos Ronald P. Fisher e Edward Geiselman 

desenvolveram a entrevista cognitiva. (AMBROSIO, 2014, p. 126-130) 

Incialmente, a entrevista cognitiva continha quatro fases: relatar tudo, 

restabelecimento do contexto, mudança de ordem e mudança de perspectiva.  

Relatar tudo é pedir que a testemunha conte tudo que se recordar, com o 

maior grau de detalhe possível, ainda que a informação pareça irrelevante, pois a 

ativação dessa uma memória poderá ser pista para informações muito significativas.  

Em seguida, o restabelecimento do contexto, é a fase onde a testemunha 

deve reviver a cena do crime, se inserindo nela novamente. Essa etapa conta com a 

ideia de que uma memória é mais facilmente recuperada quando existe a recriação 

do contexto em que ela foi memorizada.  

           Já na mudança de ordem, a testemunha relata o crime em diferentes ordens 

temporais, geralmente a ordem inversa. Pretende-se aqui que exista uma estratégia 

de recuperação diversa, tendo em vista que diferentes mecanismos podem ativar 

novas memórias.  

           E por último, na mudança de perspectiva, a testemunha deve recordar dos 

fatos se colocando em diferentes posições. Ela deve relatar o que teria visto se 

estivesse no lugar da vítima, do suspeito, em outra distância da cena, e assim por 

diante, do mesmo modo que na fase anterior, aqui busca-se que a testemunha 

consiga através de estratégias de recuperação diversas, ativar novas memórias.  

Porém, anos mais tarde, Fisher e Geiselman (1992) concluíram que utilizar 

apenas as quatro etapas não conduziam necessariamente à obtenção de um relato 
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satisfatório. Eles perceberam que alguns detalhes precisam ser incorporados para 

que a entrevista tivesse maior possibilidade de atender ao seu propósito. Por isso, 

adicionaram novos elementos, o que criou a entrevista cognitiva melhorada. 

(PAULO, ALBUQUERQUE, BULL, 2014, p. 21-30) 

 

 
4.1.1 Fases da entrevista cognitiva 

 

 

A primeira fase da entrevista busca estabelecer uma boa relação com a 

testemunha. Essa etapa que foi acrescida é importante porque aqui existe o primeiro 

contato entre o entrevistador e o entrevistado que deve ser amistoso para que toda a 

entrevista seja bem executada. Nesse início ocorre também a personalização da 

entrevista, observando as particularidades da testemunha e adotando métodos 

específicos para cada necessidade. (PAULO, ALBUQUERQUE, BULL, 2014) 

A etapa inicial inclui outros cuidados, como a organização de um ambiente 

propício, simples e sóbrio com baixa possibilidade de distrações. Sendo 

indispensável que o entrevistador assegure que os fatores ambientais não 

atrapalhem o curso da entrevista, tirando a atenção da testemunha.  

            Na sequência, o entrevistador deve explicar os objetivos da entrevista. Essa 

explicação deve ser de uma forma clara e objetiva, onde deverá ser apresentada a 

sistemática que guiará o procedimento, as razões que motivam a execução daquela 

Entrevista bem como haverá o estabelecimento de regras básicas. O entrevistador 

deve destacar a importância de a testemunha dizer sempre a verdade durante o seu 

relato para estimular o entrevistado de modo inconsciente a não mentir. 

(AMBROSIO, 2014, p. 126-135) 

            Na terceira etapa, o relato livre, o principal objetivo será obter o máximo de 

informações possíveis. A testemunha deve realizar sua narrativa sem que seja 

interrompida pelo entrevistador, tendo em vista que as eventuais pausas podem 

atrapalhar a lembrança do entrevistado. Para essa fase, os psicólogos recomendam 

a utilização da técnica de recriação de contexto, que é baseada na teoria da 

especificidade da codificação e na teoria dos múltiplos traços.  
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De acordo com essas teorias, as lembranças são formadas por uma 
rede de associações de modo que existem vários caminhos pelos 
quais uma recordação pode ser recuperada. Assim, muitas vezes, 
não nos esquecemos porque as lembranças foram apagadas, mas 
porque não fornecemos pistas adequadas para a memória recuperar 
essas informações [...] se o entrevistador conseguir recriar, no 
momento do relato, o mesmo ambiente em que se deu a percepção 
dos fatos, serão fornecidas poderosas pistas à memória, favorecendo 
o acesso aos dados arquivados. (AMBROSIO, 2014, p. 126-135)  

 

 

            Terminado o relato livre, é chegada a fase do questionamento. Aqui, são 

realizadas perguntas que visem dirimir pontos controversos deixados pelo relato, é 

um momento de aprofundar as informações e investigar com detalhes. O 

entrevistador deve manter-se cauteloso para não sugerir nenhum tipo de ideia ao 

realizar as perguntas, para que não influencie nas respostas que serão dadas. 

(PERGHER, STEIN, 2005, p. 11-20)  

            Na quinta fase, o entrevistador deve utilizar novas estratégias de 

recuperação, nos casos onde ainda não foi possível obter informações suficientes e 

o entrevistador necessitar de novos dados.  

 

 

Caso o entrevistador considere que a testemunha poderá ainda ser 
capaz de relatar mais informação, através do uso de novas 
estratégias de recuperação, algumas estratégias poderão ser 
utilizadas.  
Uma destas estratégias é a utilização da mnemónica Mudança de 
Ordem. Ao aplicar esta mnemónica o entrevistador deverá instruir a 
testemunha da seguinte forma:  
“Agora gostaria que fizéssemos outra tarefa que, por vezes, ajuda as 
pessoas a lembrarem-se de ainda mais informação. Gostava que me 
contasse novamente tudo o que se lembra acerca do crime, mas, 
desta vez, pela ordem inversa. Ou seja, comece por relatar o último 
acontecimento que se lembra, e depois passe para o que aconteceu 
imediatamente antes disso, e por aí fora. Sei que parece difícil mas 
irei ajudá-la(o). Qual foi o último acontecimento de que se lembra?”  
[...] A mnemónica de Mudança de Perspectiva pode também ser útil 
em algumas situações. Por exemplo, caso a testemunha tenha 
mostrado dificuldade em descrever as ações do assaltante[...]:  
“Queria agora pedir-lhe que relate o episódio a partir de uma 
perspectiva diferente, pois este procedimento ajuda as pessoas a 
relatar mais informação que previamente podem não ter recordado.” 
(PAULO, ALBUQUERQUE, BULL, 2014, p. 21-30)  

 



    62 
 

Depois da aplicação de técnicas que possam auxiliar a recuperação de dados 

importantes, chega-se ao momento do resumo. Nessa etapa, o entrevistador faz 

uma breve síntese de tudo que foi apurado ao longo da entrevista e também é 

possível que a testemunha realize seu próprio resumo sobre os fatos, aqui podem 

surgir novas recordações e até correções de dados que foram anteriormente 

fornecidos.  

É chegado o fim da entrevista, o fechamento. Nessa última fase, o mais 

importante é deixar a testemunha com boas impressões acerca daquele 

procedimento. Nesse sentido, Pergher e Stein (2005, p.11-20) elucidam:  

 

 

Para finalizar a EC, é interessante que o entrevistador busque deixar 
o entrevistado com uma imagem positiva da entrevista. Agradecer 
pelo seu esforço no trabalho conjunto ali desenvolvido, ressaltando a 
importância do papel ativo do entrevistado, é uma estratégia muito 
interessante para este momento, principalmente se houver a 
necessidade futura de uma nova entrevista. Também é interessante 
que o entrevistador coloque-se à disposição para responder 
eventuais perguntas, demonstrando respeito e consideração ao 
entrevistado (Ainsworth, 1998) [...] o intuito de favorecer o 
desenvolvimento de um trabalho cooperativo, o qual pressupõe um 
canal aberto de comunicação.   

 

 

            A entrevista cognitiva é reconhecida como um dos meios mais eficazes para 

a realização de depoimentos, pois ela leva em conta a importância que cada sujeito 

exerce dentro da inquirição e os trata de modo personalizado. A técnica também 

considera que muito embora a testemunha seja colocada como a grande 

responsável pela qualidade do relato, o entrevistador também possui uma grande 

influência naquilo que será dito, portanto enfatiza ao longo de toda a execução o 

quanto é essencial que não existam perguntas tendenciosas, interrupções 

desnecessárias, distrações, dentre outros fatores que possam atrapalhar a 

recuperação das informações.  

            Tendo em vista a inegável importância de uma boa inquirição e do quanto 

esse procedimento pode influenciar na qualidade do depoimento, a entrevista 

cognitiva aparece como um método de reduzir os eventuais erros que possam 

contaminar o testemunho. Cada uma das fases analisadas possuem papéis 
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específicos que em conjunto irão contribuir com a ativação da memória do 

entrevistado, trazendo fatos pretéritos para o momento atual reduzindo a 

possibilidade de danos.  

 

 

4.2 DEPOIMENTO SEM DANO  

 

                                      

Ao longo de toda a pesquisa aqui realizada, buscou-se trazer as evidências 

acerca da fragilidade da memória humana e do quanto ela é suscetível a ser 

enganada. Por certo que algumas pessoas tem maior chance de produzir relatos 

falsos do que outras, o terreno fértil e a imaginação que as crianças e adolescentes 

possuem, os coloca nessa posição, de indivíduos extremamente suscetíveis ao erro.  

Alguns fatores precisam ser considerados para entender porque é preciso ter 

tanta cautela na oitiva dessas testemunhas, nesse sentido:  

 

 

a) as crianças não estão acostumadas a fornecer narrativas sobre 
suas experiências; 
b) a passagem do tempo dificulta a recordação de eventos; 
c) há dificuldade de se reportar a informações sobre eventos que 
causem dor, estresse ou vergonha; 
d) a criança raramente responde que não sabe e muda 
constantemente a resposta para agradar o adulto entrevistador. 
(LOPES JUNIOR, 2015, p. 492) 

 

 

Existe uma complexidade significativamente maior ao entrevistar crianças e 

adolescentes se comparado com adultos. Os desafios vão além da tendência natural 

que eles possuem para criar e modificar os fatos, é também possível reconhecer 

através das lições dadas por Fiorelli, Mangini (2015, p. 366) outras particularidades 

reconhecidas pela doutrina que merecem ser observadas nessa etapa: 

 

 

A linguagem constitui uma barreira respeitável que precisa de técnica 
e competência para ser transposta. O desafio é triplo: 
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- emitir uma linguagem que a criança entenda; 
- compreender a linguagem que ela utiliza [...]; e 
- preservar sua integridade psíquica, não submetendo-a a situação 
que possa comprometê-la. 

 
 
 

Diante de tantas complicações e possibilidades de erro, em 2003 foi iniciado 

um projeto chamado depoimento sem dano no Rio Grande do Sul, com o objetivo de 

evitar que a criança ou adolescente passasse por uma experiência dolorosa ao ter 

que se recordar de eventos dotados de forte carga emocional que elas possam ter 

vivenciado.  

De acordo com José Antônio Daltoé Cezar, juiz da 2ª Vara da Infância e da 

Juventude de Porto Alegre (RS), que foi o criador do projeto, o depoimento sem 

dano vem sendo usado para obter o relato de crianças desde 6 de maio de 2003. 

Nesse procedimento especial, a oitiva de crianças deve acontecer em um 

ambiente separado e desenvolvido apenas para essa finalidade, devendo ser 

acolhedor, equipado com câmeras e microfones.  

Devem estar presentes apenas a criança e o técnico que for designado para 

realizar a técnica, esse profissional será um psicólogo ou um assistente social 

munido de um ponto eletrônico através do qual ele irá ouvir e repassar as perguntas 

feitas pelo juiz para a criança. Na sala de audiências, o juiz, o representante do 

Ministério Público, os advogados, o acusado, assistem ao depoimento que a criança 

estiver realizando em tempo real.  

O procedimento é iniciado com o encaminhamento de uma intimação para os 

responsáveis pela criança, onde terá o dia e horário que ela deve comparecer no 

fórum, respeitando uma antecedência de trinta minutos do horário da audiência para 

que um técnico possa fazer um acolhimento inicial e evite que ela veja o réu pelos 

corredores.  

A próxima etapa é a da inquirição que dura cera de 20 até 30 minutos, onde 

tudo é gravado. Após isso, o depoimento será transcrito e anexado aos autos junto 

com um compact disc de áudio e vídeo. Por fim, haverá o acolhimento final da 

criança que dura em média 30 minutos. (BRITO, PARENTE, 2012, p. 178-186)  

Concluídas tais fases, chega-se na etapa final, do acolhimento. Esse final 

foge do costume visto habitualmente, onde após a audiência, a pessoa é dispensada 
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e não possui mais contato com os funcionários; no depoimento sem dano existe uma 

dinâmica diferenciada:  

 

 

(...) Permanece o técnico, após o final da audiência, com a 
criança/adolescente e sua família, com o sistema de gravação 
desligado, realizando as devoluções do depoimento, inclusive com a 
coleta de assinaturas no termo de audiência. O técnico ainda, após 
avaliar se é necessário, realiza intervenções como encaminhamento 
para atendimento junto à rede de proteção, podendo ainda conversar 
a respeito dos sentimentos de tristeza, raiva, culpa, vergonha, etc, e 
identificar através desses aspectos, como a família está gerenciando 
os conflitos familiares (DALTOÉ, 2008, p. 15) 

 

 

A técnica do depoimento sem dano foi inserida com o propósito de trazer uma 

inovação que ajudasse a reduzir os danos nos depoimentos de crianças e 

adolescentes de um modo que fosse pouco oneroso e trouxesse bons resultados.  

Buscou-se com isso, elucidar crimes e punir seus autores, defendendo os 

direitos de todas as crianças e adolescentes. dentro do depoimento, a criança ou o 

adolescente, possui um tratamento especial, para evitar que a participação em juízo 

e a rememoração do que fora vivenciado por ela, não culmine em um momento 

desagradável nem traumatizante.  

A busca pela redução dos danos gera benefícios que ultrapassam o resultado 

processual, alcançando o foro intimo dos participantes, com a devida sensibilidade 

inerente ao método, tendo sempre como norte a ideia do quanto as testemunhas são 

fundamentais para o bom andamento processual e por isso, merecem ser tratadas 

de acordo com suas particularidades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em virtude dos fatos mencionados nesta pesquisa, foi possível atestar os 

pontos que inicialmente motivaram o estudo do tema. A escolha pela abordagem da 

prova testemunhal, esteve intrinsicamente ligada com a relevância que o referido 

meio probatório possui dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 

As mais diversas áreas do conhecimento servem-se da amplitude que o 

assunto oferece. E não é de se surpreender que os olhares se voltem para as 

particularidades que a prova testemunhal possui, e ao mesmo tempo, que as 

pessoas se interessem cada vez mais por entender as dificuldades que permeiam a 

matéria. 

Por ser uma prova vinculada diretamente com o passado, a testemunha está 

o tempo todo realizando retrospectivas, ou seja, ela precisa lembrar o que ocorreu 

no delito para que auxilie no melhor funcionamento da justiça, cumprindo seus 

deveres legais enquanto testemunha. A sua lembrança depende da sua memória, 

uma não existe sem a outra, e desse ponto, surge a outra parte do tema deste 

trabalho.  

A ideia inicial de que a memória humana possui um forte impacto na produção 

da prova testemunhal, foi comprovada. Além disso, graças a pesquisa tanto em 

doutrinas jurídicas bem como em estudos feitos pela psicologia, foi possível 

conhecer fatores capazes de prejudicar a qualidade da memória gerando 

consequências gravíssimas para o processo no qual a prova será inserida. 

A grande consequência gerada pelas falhas da memória é a falta de 

veracidade nos depoimentos. Ainda que reine o bom e velho ideal de justiça e a 

busca incessante pela verdade real, foi possível perceber que os próprios 

doutrinadores reconhecem a impossibilidade da existência de uma verdade única e 

imutável. Porque para um mesmo fato, existem várias visões, os indivíduos não irão 

apenas ver como irão também interpretar os eventos dando a ele suas próprias 

cores de acordo com a forma que encaram o mundo ao seu redor. Assim, a 

imparcialidade que tanto é querida, hoje já pode ser vista como um mito distante de 

ser alcançada principalmente no que tange aos delitos.  
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A própria natureza subjetiva do meio probatório oferecido pelas testemunhas 

já é um óbice, que aliado com a falibilidade da memória, torna a prova testemunhal 

um meio questionável e, portanto, frágil. Os processos naturais de formação da 

memória que escapam à vontade consciente, por si só, já geram perdas, as 

eventuais recordações que as pessoas fazem dos fatos vividos, geram a cada nova 

lembrança, alterações no evento original, como foi demonstrado ao longo do estudo.  

A junção de tais problemáticas acaba por atormentar todo um sistema 

probatório, um sistema que muito se baseia nos relatos trazidos pelas testemunhas, 

devido a acessibilidade do meio quando comparada com outras fontes de prova que 

demandam muito mais do judiciário. Muito embora a questão seja atribulada e 

preocupante, felizmente existem alternativas que auxiliam a reduzir os danos aqui 

mencionados. 

É nessa hora que fica ainda mais evidente a importância da conexão entre o 

Direito e a Psicologia, onde uma área apoia a outra cedendo seus conhecimentos e 

trazendo novas formas de solucionar os percalços. As contribuições dos estudiosos 

da memória permitiram incorporações de métodos ao mundo jurídico, são avanços 

que foram visitados por este trabalho que jamais devem parar de crescer. Dada sua 

capacidade de auxiliar efetivamente na redução dos erros, viabilizando relatos mais 

limpos e passíveis de integrar ao processo com informações realmente verossímeis. 

Uma das técnicas aqui abordadas foi a entrevista cognitiva. Sua metodologia 

enfatiza ao longo de todo o processo a importância na tratativa da testemunha, 

aborda também a empatia e a criação de um ambiente menos apreensivo para que 

a pessoa consiga produzir seu relato de modo mais sereno, sentindo-se mais à 

vontade. Como fora mencionado, a entrevista é um mecanismo reconhecido que 

inclusive está na ordem do dia, sendo possível encontrar cursos sobre o tema, 

estudos cada vez mais detalhados e recentes.  

Outra demonstração que foi examinada, o depoimento sem dano, igualmente 

contribui com o aperfeiçoamento do relato, dedicando-se na observância do que é 

dito por crianças e adolescentes. O projeto que começou de forma simples, cresceu 

a nível institucional sendo atualmente conhecido e empregado em diversas 

localidades, o que mostra a dimensão que uma ideia pode ganhar quando é 

proposta de forma séria e com interesses genuínos. A sensibilidade que a iniciativa 
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teve, já é uma nítida demonstração de que o ordenamento jurídico brasileiro está se 

desenvolvendo e preocupando-se cada vez mais com o bem estar das pessoas que 

infelizmente sofrem com a criminalidade, reconhecendo a importância de oferecer as 

melhores condições para que a experiência de tocar novamente em um fato 

traumático, não seja mais dolorosa ainda. 

Percorrer os avanços que o Direito está angariando, muito nos motiva, 

servindo como verdadeiros exemplos de que existem inúmeras alternativas para 

lapidar métodos e provas que são a base de todo e qualquer processo. Os melhores 

projetos não se iniciam em regra, com muitos integrantes tampouco contando com 

grandes tecnologias, mas com o passar do tempo e com os resultados positivos que 

essas técnicas trazem, novos corações vão sendo conquistados, fazendo uma ideia 

isolada muitas vezes tomar conta de um sistema, basta que os objetivos não se 

percam.  

Certamente há muito para aprimorar, tanto nas técnicas de redução dos 

danos, quanto na forma como a prova testemunhal é analisada, mas os primeiros 

passos já foram dados e servem como referencial para projetos ainda mais 

inovadores e completos. A pesquisa aqui realizada amparou-se na ideia de que o 

Direito é um campo que permite muitas intersecções, e que todo auxilio quando bem 

executado, é bem-vindo, por mais que os resultados demorem a chegar. Ainda, teve 

como foco demonstrar a importância no cuidado que deve existir ao apurar um 

depoimento, os profissionais devem manter-se atentos e conhecer os pontos que 

foram visitados sobre as inegáveis falhas que todos os indivíduos estão sujeitos ao 

recordar de um fato.  

Os tópicos que fundamentaram esta pesquisa possibilitam numerosas 

análises, projetos, alterações, tendo sempre como norte a ideia de que o Direito 

deve andar em conjunto com a sociedade que ele regulamenta, avançando e não 

medindo esforços para um processo justo, que respeite todas as partes nele 

envolvidas. 

 

 

 

 



    69 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ALVES, Cíntia Marques; LOPES, Ederaldo José. Falsas Memórias: questões 
teórico-metodológicas. Ribeirão Preto,  v. 17, n. 36,  2007. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103863X2007000100
005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 18/10/16 
 
 
ALVES, Reinaldo Rossano. Direito Processual Penal. 7ª ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2010.  
 
 
AMBROSIO, Graziella. Psicologia do Testemunho. Curitiba, v.1, 2010. Disponível 
em: <http:// www2.pucpr.br/reol/index.php/direitoeconomico> Acesso em: 16/03/16 
 
 
__________________. Psicologia do Testemunho: Técnicas de Entrevista 
Cognitiva. São Paulo, v.78, 2014. Disponível em:  
< https://www.researchgate.net/publication/273904671> Acesso em: 21/10/16 
 
 
AQUINO, José Carlos Xavier de. A prova testemunhal no processo penal 
brasileiro. 4ª ed. São Paulo: Juarez de Oliveira LTDA, 2002.  
 
 
ÁVILA, Gustavo Noronha. Política não-criminal e Processo Penal: A intersecção 
a partir das Falsas Memórias da Testemunha e seu possível impacto 
carcerário, v. 2, 2014. Disponível em: < 
http://seer.ufrgs.br/index.php/redppc/article/view/51816> Acesso em: 19/10/16 
 
 
BRASIL. Presidência da República. Código de Processo Penal. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil.03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm> Acesso 
em: 02/03/16 
 
 
_______. Código Penal Brasileiro. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
 
BRITO, Alexis Couto de; FABRETTI, Humberto Barrionuevo; LIMA, Marco Antônio 
Ferreira. Processo Penal Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
 
 
BRITO, Leila Maria Torraca de. Anotações sobre a Psicologia Jurídica. Brasília, v. 
32, 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo. Acesso em: 10/03/16. 
 

https://www.researchgate.net/publication/273904671
http://biblioteca.versila.com/?q=Brito%2C+Alexis+Couto+de&dc=author
http://biblioteca.versila.com/?q=Fabretti%2C+Humberto+Barrionuevo&dc=author
http://biblioteca.versila.com/?q=Lima%2C+Marco+Ant%C3%B4nio+Ferreira&dc=author
http://biblioteca.versila.com/?q=Lima%2C+Marco+Ant%C3%B4nio+Ferreira&dc=author


    70 
 
__________________________; PARENTE, Daniella Coelho. Inquirição judicial 
de crianças: pontos e contrapontos. Psicol. Soc.,  Belo Horizonte,  v. 24, n. 1, 
2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
71822012000100020&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 20/10/16  
 
 
CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. Campinas: Editora 
Servanda, 2012. 
 
 
DALTOÉ, José Antônio Cezar. Projeto depoimento sem dano: Direito ao 
desenvolvimento sexual saudável. Porto Alegre, 2008. Disponível em: 
<http://www.amb.com.br/docs/noticias/2008/projeto_DSD.pdf> Acesso em: 17/08/16. 
 
 
DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf. Curso de Processo Penal. 
9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.  
 
 
DI GESU, Cristina. Prova Penal e Falsas Memórias. Porto Alegre: Lumen Juris, 
2010. 
 
 
FIORELLI, José Osmir; MANGINI, Rosana Cathya Ragazzoni.  Psicologia Jurídica. 
6ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
 
 
GOMES, Luiz Flávio. A prova no processo penal: Comentários à Lei n° 
11.690/2008. 1ª ed. São Paulo: Premier, 2008. 
 
 
GONÇALVES, Hebe Signorini; BRANDÃO, Eduardo Ponte. Psicologia Jurídica no 
Brasil. 3ª ed. Rio de Janeiro: NAU, 2014. 
 
 
IZQUIERDO, Iván. Memória. Porto Alegre: Editora Artmed, 2007. 
 
 
_______________; BEVILAQUA; Lia R. M.; CAMMAROTA, Martín. A arte de 
esquecer. São Paulo,  v. 20, n. 58, 2006. Disponível 
em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010340142006000300
024&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 24/09/16.  
 
 
KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: 
Forense, 2007.  
 



    71 
 
LOFTUS, Elisabeth F. Criando falsas memórias. Universidade de Washington, 4ª 
ed,1997.Disponível:<https://webfiles.uci.edu/eloftus/Loftus_SciAm_PortugueseTrans
_97.doc?uniq=o1b2id> Acesso em 15/03/16 
 
 
LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
 
MALATESTA, Nicola Framarino Dei. A lógica das provas em matéria criminal. 3ª 
ed. Campinas/SP: Bookseller, 2004.  
 
 
MALDONATO, Mauro; OLIVERO Alberto. O fascínio da memória, 2012. Disponível 
em <http://www2.uol.com/sciam/artigos/o_fascinio_da_memoria.html> Acesso em: 
23/09/16. 
 
 
MAZZONI, Giuliana. Crimes, testemunhos e falsas recordações. Revista Viver 
Mente&Cérebro, São Paulo, ano 1, n. 149, 2005.  
 
 
MESSA, Ana Flávia. Curso de direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 2ª ed, 
2014.  
 
 
MOURÃO JUNIOR, Carlos Alberto; FARIA, Nicole Costa. Memória. Psicol. 
Reflex.Crit, Porto Alegre, v. 28, n. 4, 2015. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex&pid=S010279722015000400017&l
ng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 14/09/16 
 
 
NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 5ª ed, São Paulo: RT, 2014. 
 
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012. 
 
 
PACHECO, Denilson Feitoza.  Direito processual penal: teoria, crítica e práxis. 4ª 
ed. Niteroi: Impetus, 2006.  
 
 
PAULO, Rui M.; ALBUQUERQUE, Pedro B.; BULL, Ray. A Entrevista Cognitiva 
Melhorada: Pressupostos teóricos, investigação e aplicação. Revista da 
associação portuguesa de psicologia, v. 28, 2014. Disponível em: 
<http://www.scielo.mec.pt/pdf/psi/v28n2/v28n2a03.pdf> Acesso em: 12/03/16. 
 
 

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:livro:2006;000767694


    72 
 
PERGHER, Giovanni Kuckartz; STEIN, Lilian Milnitsky. Entrevista cognitiva e 
terapia cognitivo-comportamental: do âmbito forense à clínica. Rev. bras.ter. 
cogn., Rio de Janeiro,  v. 1, n. 2.  2005. Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-
56872005000200002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 30/09/16. 
 
 
SANTOS, Danilo Cesar Brito dos. A credibilidade da prova testemunhal no 

processo penal. Monografia (Especialista no curso de Pós-Graduação em 
Ministério Público) - Fundação Escola do Ministério Público do Paraná – 
FEMPAR. Curitiba, 2010. Disponível em:< http://femparpr.org.br/ >Acesso em: 
17/10/16  
 
 
SOUZA, Bernardo de Azevedo e. O fenômeno das falsas memórias e sua relação 
com o processo penal. Revista JusSocietas, v. 6, n.1, 2012. Disponível em: 
http://www.academia.edu/5881409/O_fen%C3%B4meno_das_falsas_mem%C3%B3
rias_e_sua_rela%C3%A7%C3%A3o_com_o_processo_penal> Acesso em: 17/10/16 
 
 
STERNBERG, Robert J. Psicologia Cognitiva. 5ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas 
Sul, 2010.  
 
 
TÁVORA, Nestor. RODRIGUES, Rosmar Alencar. Curso de direito processual 
penal. 4ª ed. Salvador: JusPodivm, 2010. 
 
 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 11ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009.  

http://femparpr.org.br/
http://www.academia.edu/5881409/O_fen%C3%B4meno_das_falsas_mem%C3%B3rias_e_sua_rela%C3%A7%C3%A3o_com_o_processo_penal
http://www.academia.edu/5881409/O_fen%C3%B4meno_das_falsas_mem%C3%B3rias_e_sua_rela%C3%A7%C3%A3o_com_o_processo_penal

