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RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar a importância do estudo da 

produção de provas no processo penal, com o fim de prevenir o fenômeno 

conhecido como falsas memórias, além dos consequentes erros judiciais. Esta 

análise buscará estudar a memória e sua relação com o processo penal, 

especificamente, em relação à prova testemunhal. Dentre os aspectos ligados à 

prova testemunhal, as modificações da memória, mesmo que não propositais, 

podem afetar drasticamente o processo penal e a colheita de provas. Inicialmente, 

o foco será o processo e as provas penais, com enfoque na prova testemunhal, que 

é a mais afetada pelas variações da memória. Partindo desta introdução, o estudo 

das falsas memórias aprofundará a discussão sobre o tema. Por fim, a busca pela 

prevenção aos erros judiciais será uma consequência dos temas abordados 

inicialmente, com enfoque na técnica chamada hipnose forense.  
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ABSTRACT: The objective of this study is to analyse the importance of the problem 

related to the evidence production in criminal proceedings, in order to prevent the 

phenomenon known as false memory syndrome, and consequent miscarriages of 

justice. This analysis will study the memory and its relation to the criminal 

proceedings, specifically in relation to the testimonial evidence. Among the aspects 

regarding this kind of evidence, it will be verified how the memory can be modified 

due to several reasons, and even though such circumstances don't occur 

intentionally, they can dramatically affect the criminal proceedings and the evidence 

collection. Firstly, the focus will be on process and criminal evidence, especially the 

testimonial evidence, which is the most affected by the memory changes. From this 

introduction, there will be a further discussion around the theme of false memory 

syndrome. At last, the search for preventing miscarriages of justice is a 

consequence from the issues originally covered, focusing on the technique known 

as forensic hypnosis. 

Keywords:  Criminal Procedure; False Memories; Judicial Error. 



1 INTRODUÇÃO 

O presente resumo expandido, apresentado ao 10° Fór um Científico da 

FAP1 também na forma de pôster/painel, estendido ao Curso de Direito, pretende 

abordar a importância do instituto da produção de provas no direito processual 

penal brasileiro e seus aspectos principais, principalmente no tocante às provas 

testemunhais, para proporcionar um entendimento geral sobre o tema, enfatizando 

a produção de provas na prevenção aos erros judiciais e falsas memórias. O tema 

pode ser considerado como um dos mais importantes no processo penal, visto que 

as provas são a base de toda e qualquer discussão processual.  

Inicialmente, o estudo estará focado na produção de provas e no processo 

penal. Após seu conceito, será observada a prova testemunhal e aspectos 

relacionados à memória, com o objetivo de melhor compreender o seu 

funcionamento, para, assim, estudar o fenômeno das falsas memórias. Neste 

contexto, ainda será analisada a falsificação da memória no processo penal, como 

no caso de depoimento infantil. Adiante, em uma análise breve, serão mencionadas 

as ocorrências de erros judiciários e a recente técnica conhecida como hipnose 

forense, para combater uma produção de provas deficiente e longe do princípio da 

verdade real almejado no processo penal. 

Neste contexto, pretende-se, em decorrência da exploração do tema 

delimitado, verificar as consequências da não observância do instituto da produção 

de provas testemunhais, além das abordagens específicas de erro judiciário e 

falsas memórias. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO  

De acordo com Nucci, prova, do latim probatio, significa ensaio, verificação, 

inspeção, exame, argumento, razão, aprovação ou confirmação.2 Assim, a prova 

auxilia o convencimento do juiz, sendo destinada especificamente ao magistrado, 

que formará sua convicção e julgará o que for produzido em juízo. Durante a 

instrução processual os fatos são apurados e o juiz deve estar convencido sobre a 

decisão que irá proferir. 

                                                           

1 Faculdade de Apucarana. 
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal . 11. ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 282. 



Já processo, em sentido amplo, é um instrumento para se alcançar o fim 

desejado.3 Portanto, entende-se que a instrumentalidade do processo penal 

objetiva a preservação das garantias individuais constitucionais, e que, 

simultaneamente, o Estado exerça seu poder coercitivo de punir os indivíduos. 

Neste contexto, a prova testemunhal é de longe umas das formas de provas 

mais utilizadas em processo penal, apesar de muito se discutir acerca de sua 

confiabilidade. Assim, “se no processo criminal é a mais comum, encontradiça e 

alicerçadora das provas, ao mesmo tempo representa a mais controvertida, a ponto 

de receber o epíteto pejorativo de a prostituta das provas”.4  

Por muitas vezes os crimes são eventos traumáticos na vida das pessoas, 

fatos que estas desejam esquecer. Assim, a memória, como mecanismo de defesa 

humano, se incumbe do papel de eliminar lembranças prejudiciais, mas que sem 

dúvida são imprescindíveis para desfecho de uma persecução criminal. 

O depoimento testemunhal para ser útil à instrução processual deve estar 

livre de vícios. Isto consiste em tornar o momento do depoimento o mais natural 

possível, deixando a testemunha livre de coações que possam constrangê-la no 

que deve esclarecer, bem como distante de falsos testemunhos.5 

Falsas memórias tratam-se de um fenômeno que faz as pessoas se 

recordarem erroneamente de fatos que não existiram. Em outras palavras, “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”.6 

                                                           

3 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constit ucional . 8ª ed. 
Porto Alegre: Lumen Juris, 2011, V.I, p. 26. 
4 ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da Prova no Processo Penal . 7ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006, p. 157.   
5 “O depoimento é a tentativa de reconstrução do passado; é o relato de fatos já ocorridos. Em um 
processo judicial, pode haver dois tipos de depoimento: o pessoal e o testemunhal. A testemunha é 
um terceiro (estranho ao feito) capaz, chamado para falar o que ouviu ou viu acerca dos fatos. Ela 
tem o dever de comparecer em juízo e de dizer a verdade, uma vez que, conforme o disposto no 
artigo 342 do Código Penal, ‘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 configura o crime de falso testemunho’, com pena cominada de um a três anos de 
reclusão e multa” (BRASIL. Código Penal Brasileiro . 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).  
6 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Política não criminal e processo penal: a interseçã o a partir 
das falsas memórias da testemunha e seu possível im pacto carcerário . Disponível em: 
<http://150.162.138.5/portal/sites/default/files/processo_penal_e_politica_nao_criminal.pdf>. 
Acesso em: 26 ago. 2016. apud BARBOSA, Cláudia. Estudo experimental sobre emoção e 
falsas memórias.  Porto Alegre: PUCRS, 2002. Dissertação (Mestrado em Psicologia), Faculdade 
de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2002, p. 26. 



Dentro do tema falsas memórias, a sugestionabilidade do depoimento 

infantil foi estudada por Alfred Binet, que concluiu que a memória infantil realmente 

é muito frágil, constatando que é mais fácil esquecer uma memória verdadeira do 

que uma falsa memória, ou seja, algo que nunca ocorreu, mas foi inserido na 

memória de uma criança através da sugestão, dificilmente será esquecido. 

A interessante análise acima explica o motivo que pessoas são 

reconhecidas de forma equivocada: a falta de certeza, ou a certeza dotada de falsas 

memórias, ou até mesmo a generalização de estereótipos criminosos são fatores 

determinantes quando o assunto é reconhecimento de pessoa realizado de forma 

errada, devendo este tipo de prova ser verificado com cautela, devido a 

possibilidade da testemunha reconhecer uma pessoa inocente. 

Neste mesmo sentido, ocorre erro judicial sempre que há injustiça na 

jurisdição, podendo ser, como exemplo, uma sentença injusta ou prisão indevida. 

Como explica Nanni, “o erro judiciário é aquele oriundo do Poder judiciário e deve 

ser cometido no curso de um processo, (...) os juízes estão sujeitos a erros de fato 

ou de direito, pois a pessoa humana é falível, sendo inerente a possibilidade de 

cometer equívocos”.7 

Com o fim de reduzir os erros processuais e a ocorrência de falsas 

memórias, a Polícia Científica paranaense tem desenvolvido, além de suas 

inúmeras atividades, a chamada hipnose forense, que desde 1983 é referência 

nacional “(...) como técnica auxiliar as investigações criminais e, também, na 

confecção do Retrato-Falado. Tais experimentos obtiveram ótimos resultados, 

tendo sido criado oficialmente em dezembro de 1.999, o primeiro Laboratório de 

Hipnose forense, considerando o único do país”.8  

Tal técnica é recomendada nos casos de testemunhas que sofreram 

traumas e por esta razão possuem dificuldades de expressar as informações 

necessárias.  

 

                                                           

7 NANNI, Giovanni Ettore. A Responsabilidade Civil do  Juiz . São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 
02. 
8 PARANÁ. Instituto de Criminalística do Paraná – Policia Científica. Hipnose Forense.  Disponível 
em: <http://www.ic.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=10>. Acesso em 31 jul. 
2016. 

 



3 CONCLUSÃO 

A falta de reflexão que os tempos modernos impõem não são sinônimo de 

qualidade. Os processos devem ser rapidamente concluídos, mas acima de tudo a 

observância dos aspectos jurídicos como a condução da correta produção de 

provas não podem ser deixados de lado. Afinal, as consequências que um processo 

criminal traz para a vida de um indivíduo serão inculcadas como parte de sua 

pessoa, e por este motivo não se pode deixar de questionar a enorme quantidade 

de erros judiciais produzidos pela má aplicação do direito. 

O presente estudo pretendeu abordar o tema da produção de provas no 

processo penal, com enfoque nas provas testemunhais, com o objetivo de analisar 

ainda a ocorrência das falsas memórias e os consequentes erros judiciais. Por fim, 

espera-se com a conclusão deste trabalho o aumento dos estudos realizados sobre 

os temas aqui abordados, dada a importância do assunto para o processo penal. 
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