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DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

Rithielle Guerra da Rosa1 

Adriano Farias Puerari2 

 

RESUMO: O trabalho tem por objetivo analisar doutrinária e jurisprudencialmente o fenômeno das falsas 

memórias na prova penal dependente da memória humana. Para analisar a prova, sua confiabilidade e as falsas 

memórias, o trabalho trata dos princípios que a regem, pois são estes que garantem, se observados, o devido 

processo legal. Posteriormente, pretende-se demonstrar que a verdade real é utópica e violadora das garantias 

processuais, não sendo possível para os meios probatórios oferecer ao processo tal verdade. Desta forma, passa-

se a analisar o fenômeno das falsas memórias na prova e os elementos que fomentam a sua formação. Diante 

disso, na tentativa de reconstrução dos eventos passados, os quais o sistema penal se debruça, indaga-se: é 

possível garantir a confiabilidade da prova penal produzida pela memória, tendo em vista a ocorrência das falsas 

memórias e seu impacto decisório para o processo. Para tentar responder o problema que enseja o trabalho, o 

método de abordagem é o dedutivo, partindo de uma visão geral principiológica dos meios probatórios até a 

análise jurisprudencial. O método de procedimento adotado é o monográfico, para identificação de decisões 

absolutórias em crimes de estupro e estupro de vulnerável do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que 

abordam-se elementos configuradores do fenômeno das falsas memórias. Assim, conclui-se que a prova 

produzida pela memória não é passível de ter garantida a sua confiança no Processo Penal, sendo indispensável a 

utilização conjunta da prova técnica para o desfecho do caso, na tentativa evitar injustiças. 

 

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

 

ABSTRACT: The objective of this work is to analyze doctrinal and jurisprudential the 

phenomenon of false memories in the criminal trial dependent on human memory. In order to 

analyze the proof, its reliability and the false memories, the work deals with the principles that 

govern it, since these are the ones that guarantee, if observed, the due legal process. 

Subsequently, it is intended to demonstrate that the real truth is utopian and violates the 

procedural guarantees, and it is not possible for the evidentiary means to offer the process 

such truth. In this way, we begin to analyze the phenomenon of false memories in the test and 

the elements that foment their formation. Therefore, in an attempt to reconstruct past events, 

which the criminal system is concerned with, it is possible to guarantee the reliability of the 

criminal evidence produced by the memory, given the occurrence of false memories and their 

decisive impact on the process. In order to try to answer the problem that gives rise to the 

work, the method of approach is the deductive one, starting from a general overview of the 

evidentiary means to the jurisprudential analysis. The method adopted is the monographic 

one, to identify absolution decisions in rape and rape crimes of the Rio Grande do Sul Court 

of Justice, in which elements that shape the phenomenon of false memories are discussed. 

Thus, it is concluded that the evidence produced by the memor can not be guaranteed its 

                                                 
1 Acadêmica do 10º semestre do Curso de Direito da Faculdade Antonio Meneghetti – AMF. E-mail para 

contato: rithielle.guerra@hotmail.com. 
2 Orientador. Mestre em Ciências Jurídico-Políticas, com menção em Direito Administrativo pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, Portugal. Professor de Direito da Antonio Meneghetti Faculdade na área de 

Direito e Processo Penal. E-mail para contato: adriano@bmmc.adv.br. 
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confidence in the Criminal Procedure, being indispensable the joint use of the technical 

evidence for the outcome of the case, in an attempt to avoid injustice. 

 

Key-words: False Memories. Memory. Criminal proceedings. Criminal Proof. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho tem como propósito o estudo da formação do fenômeno das falsas 

memórias nos reconhecimentos pessoais e na prova testemunhal e sua consequência 

processual. As provas tentam reconstruir os fatos passados para convencer o juiz no momento 

de decidir o caso concreto, mas elas não conseguem transportar para o processo a verdade dos 

acontecimentos, principalmente quando são dependentes da memória  

 A memória não comporta todos os detalhes e informações recebidas de todos os dias 

da existência. Não é um hard disk drive3 que comporta tudo, sem perdas. A memória passa 

por processos mnemônicos, podendo haver alterações nas memórias sobre os acontecimentos 

vivenciados. Essas alterações, podem ser por via interna ou simplesmente o indivíduo ser 

sugestionado, acidental ou intencionalmente. Quando acontece esse processo, o indivíduo 

pensa que vivenciou determinados fatos e detalhes que na realidade nunca aconteceram, 

distorções que podem caracterizar a ocorrência das falsas memórias. 

 A inquietação em torno desse fenômeno ocorre porque as informações fornecidas pela 

memória são consideradas verdadeiras como também podem ser consideradas falsas. E essa 

dúvida sobre a veracidade das lembranças faz refletir sobre a demasiada confiança na 

memória humana por parte do processo.  

 Tendo-se em vista que a prova penal pode colocar em risco a credibilidade do rito 

processual, levanta-se o questionamento da pesquisa: é possível garantir a confiabilidade dos 

meios probatórios dependentes da memória, considerando-se a possível ocorrência dos 

fenômenos das falsas memórias e o seu impacto decisório no Processo Penal? Diante da 

instigação científica sobre o assunto, é de suma importância a temática abordada para estudo e 

análise de como a doutrina revela as variáveis que podem macular a prova e abalar a justiça 

processual.            

 A pesquisa utilizou-se de dois métodos: o método de abordagem escolhido é o 

dedutivo, pois parte-se de uma visão geral doutrinária até a jurisprudencial do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul. Em se tratando do método de procedimento, é adotado o 

monográfico para identificar possíveis decisões absolutórias do Tribunal de Justiça do Rio 

                                                 
3 Tradução: “hard” (rígido), ‘disk” (disco) e “drive” (unidade), ou seja, a expressão significa unidade de disco 

rígido ou memória de massa de computadores, conforme Dicionário Michaelis. 
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Grande do Sul nos crimes de estupro e estupro de vulnerável, em que foram percebidos a 

existência de elementos formadores das falsas memórias nos meios de prova. 

No primeiro capítulo do trabalho, é feito um estudo sobre os princípios que regem a 

prova e que são característicos de um sistema penal democrático. Em decorrência deste 

sistema e dos princípios da prova é demonstrada que a hipótese da busca pela verdade real é 

utópica e violadora do sistema acusatório. No segundo capítulo, é analisado o fenômeno das 

falsas memórias, seu conceito, elementos e a possibilidade de ocorrência na prova penal para, 

então, a pesquisa avançar no campo jurisprudencial e verificar como tema é recepcionado 

pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em decisões absolutórias de crimes de estupro 

e estupro de vulnerável. 

 

1 Princípios que conduzem a prova penal e desmitificam a verdade real como propósito 

do Processo Penal 

 

 Os princípios são pilares de sustentação para o ordenamento jurídico, ou seja, de 

acordo com Canotilho (2003, p.1255) “[...] exigem a realização de algo da melhor forma 

possível, de acordo com as possibilidades fácticas (sic) e jurídicas[...] impõem a optimização 

de um direito ou de um bem jurídico [...]”. Assim, representam a essência e a oxigenação que 

o Direito necessita para manter-se com base sólida e em constante evolução democrática. No 

que diz respeito ao Processo Penal, existem seis4 fundamentais princípios que o orientam em 

relação a prova que são: presunção de inocência, in dubio pro reo, contraditório, ampla 

defesa, livre convencimento motivado e jurisdição.      

 Estes princípios se justificam no estudo, pois de acordo com Giacomolli (2008, p.12) 

“[...] a Constituição Republicana não é um mero enunciado de intenções, mas indica um perfil 

claro e consistente de processo penal acusatório[...] que há de ser regido por princípios 

dinâmicos, mas comprometidos com os direitos humanos[...]”. Assim, devem estar presentes 

em cada fase do processo, da presunção de inocência do indivíduo ao direito de saber a lógica 

adotada pelo julgador ao decidir de acordo com os fragmentos históricos que penetram nos 

autos. Possuem a carga de assegurar, principalmente, que no caso de ocorrência de falsas 

memórias o princípio do in dubio pro reo guiará o magistrado nos fundamentos da sentença. 

  E da mesma forma por serem princípios nascidos do ventre da democracia e 

garantidores das regras do jogo, negam a qualquer custo a busca pela verdade real como 

                                                 
4 De acordo com classificação entendida por Di Gesu na obra Prova Penal e Falsas Memórias, 2014, p.58, com a 

única diferença de se desenvolver o princípio do in dubio pro reo após o princípio da presunção de inocência, 

assim, somando-se seis princípios.  
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função probatória, pois quando esta é o objetivo do processo a lógica principiológica se 

inverte, garantindo somente a verdade e não mais o indivíduo. 

 No que se refere a ideia de verdade real como um fim no processo, o trabalho objetiva 

esclarecer que esta ideia tem afinidade bem íntima com o sistema inquisitivo, o qual não foi 

abrigado no país por força constitucional e em observância aos princípios fundamentais 

democráticos. A discussão sobre a verdade, leva a pesquisa a percorrer vários autores com 

suas perspectivas sobre o tema, considerando a verdade científica e as verdades postas para 

compará-las com a verdade na prova penal.  

 

1.1 Princípios constitucionalizantes da prova penal  

 

 Com a presunção de inocência tem-se a estrutura fundante do sistema penal 

acusatório, no qual, segundo Ferrajoli (2006, p.506) “a culpa, e não a inocência, deve ser 

demonstrada, e é a prova da culpa – ao invés da de inocência, presumida desde o início – que 

forma o objeto do juízo”. Porém, tal princípio foi muito violentado e criticado por este seu 

conteúdo garantidor nos sistemas penais inquisitivos, pois nestes vigorava um estado de 

culpabilidade e de violação de garantias em nome da verdade real, como demonstra Foucault 

(2014, p.44):  

 

Assim, uma meia-prova não deixava inocente o suspeito enquanto não fosse 

completada: fazia dele um meio-culpado; o indício, apenas leve, de um crime grave, 

marcava alguém como “um pouco” criminoso. Enfim, a demonstração em matéria 

penal não obedecia a um sistema dualista; verdadeiro ou falso; mas um princípio de 

gradação contínua: um grau atingido na demonstração já formava um grau de culpa 

e implicava consequentemente num grau de punição. O suspeito enquanto tal, 

merecia sempre um certo castigo; não se podia ser inocentemente objeto de suspeita. 

 

Assim mostrava-se a lógica inquisitorial, arquiteta de grandes injustiças, sendo a 

presunção de inocência mais uma de suas vítimas. A respeito da inobservância deste 

princípio, Carnelutti (2016, p.69), já afirmava que “infelizmente, a justiça humana procede 

assim: não submete o ser humano a tanto sofrimento por ser culpado, tanto quanto o faz para 

saber se é ou não inocente”. 

Com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (ASSEMBLEIA 

NACIONAL CONSTITUINTE DA FRANÇA, 1789), no artigo 9º5, houve a preocupação em 

assegurar a presunção de inocência em reprimenda aos abusos punitivos do Estado. Nesse 

                                                 
5 Artigo 9º, caput: Todo o acusado se presume inocente até ser declarado culpado e, se se julgar indispensável 

prendê-lo, todo o rigor não necessário à guarda da sua pessoa, deverá ser severamente reprimido pela Lei. 
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mesmo sentido, vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), no artigo 

XI.I6 e o Pacto de São José da Costa Rica (OEA, 1969), no artigo 8.27, que disciplina as 

garantias judiciais. Veja-se que a presunção de inocência é um princípio previsto e 

resguardado internacionalmente, sendo logo mais tarde abrigado no Estado Democrático de 

Direito brasileiro. 

No país, a Constituição Federal da República (BRASIL, 1988), no artigo 5º, inciso 

LVII, protege a presunção de inocência, ao dispor que “ninguém será considerado culpado até 

o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Explicando a importância e 

abrangência deste princípio constitucional para o indivíduo, Di Gesu (2014, p.64) afirma que 

“possui um dúplice significado, tendo implicações diretas no âmbito da prisão e da prova [...]. 

Quanto a matéria probatória, a presunção de inocência é tida como regra processual, no 

sentido de o acusado não ser obrigado a fornecer prova de sua inocência[...]” [grifo da autora], 

pois quem tem o encargo de produzir prova no processo é a acusação.  

 Desta forma, o significado da presunção de inocência voltada aos meios probatórios é 

de interesse do trabalho, porque demonstra tamanha a intensidade que esse princípio exerce 

no processo, assegurando a inocência do indivíduo até que se prove o contrário. Caso a 

acusação não tenha êxito em comprovar a culpa, permanecendo a mínima dúvida, esta é 

entendida em favor do acusado em obediência ao princípio do in dubio pro reo. 

Então, o indivíduo só pode ser considerado culpado quando as provas da acusação 

convencerem absolutamente o juiz sobre a materialidade e autoria do fato. Não ocorrendo a 

demonstração absoluta da culpa nos autos, o juiz somente poderá decidir pela absolvição do 

acusado. Desta forma, segundo Giacomolli (2008, p.16) “por isso, a ratio mais profunda da 

presunção de inocência se expressa no princípio universal e humanitário do in dubio pro reo” 

[grifo do autor].          

 Assim, evidencia-se a profunda ligação entre a presunção de inocência e o in dubio 

pro reo no que se refere a força probatória. Mas nesse âmbito das provas, faz-se necessário 

também trazer à baila outros dois princípios que são o cerne do processo democrático, quais 

sejam, o contraditório e a ampla defesa. 

 Para a realização e efetividade do devido processo, principalmente no que tange aos 

meios probatórios, tanto o contraditório como a ampla defesa deverão estar presentes como 

                                                 
6 Artigo XI.I: Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a 

sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido 

asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. 
7 Artigo 8.2: Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove 

legalmente sua culpa [...]. 



 8 

condição, segundo Lopes Jr. (2017, p.97), “[...]da estrutura dialética do processo”, alegação 

acusatória e alegação defensiva. Assim, são princípios que estão intimamente conectados, mas 

que não se confundem enquanto essência.       

 Conforme Pacelli (2017, p.335), o contraditório “[...]passou, com a doutrina do 

italiano Elio Fazzalari, a incluir também o critério de igualdade ou da par conditio (paridade 

de armas), no sentido de que a participação, então garantida, se fizesse em simétrica paridade” 

[grifo do autor]. Desta forma, o princípio vai além do direito ao conhecimento sobre o 

processo e as provas, pois como ensina o autor, deve-se ter equidade entre as partes no 

processo, como se tal fosse um jogo de xadrez.      

 No que diz respeito ao princípio da ampla defesa, Pacelli (2017, p.335) diz que é 

“[...]exigida não só a garantia de participação, mas a efetiva participação, assegurando que o 

réu tenha uma efetiva contribuição no resultado final do processo” [grifo do autor]. Neste 

sentido, este princípio se divide de acordo com Di Gesu (2014, p.70), em “defesa técnica e 

defesa pessoal ou autodefesa, sendo esta subdividida em defesa pessoal positiva e negativa” 

[grifo da autora]. Sobre esta subdivisão, Lopes Jr. (2017, p.366-367) explica que: 

 

[...] a defesa pessoal ou autodefesa é a possibilidade de o sujeito passivo resistir 

pessoalmente à pretensão acusatória, seja através de atuações positivas ou negativas. 

A autodefesa positiva deve ser compreendida como direito disponível do sujeito 

passivo de praticar atos, declarar, participar de acareações, reconhecimentos, 

submeter-se a exames periciais etc. A defesa pessoal negativa, como o próprio nome 

diz, estrutura-se a partir de uma recusa, um não fazer. É o direito do imputado não 

fazer prova contra si mesmo, podendo recusar-se a praticar todo e qualquer ato 

probatório que entenda prejudicial à sua defesa [...]. 

 

 Desta forma, a ampla defesa é o somatório da defesa técnica exercida por advogado ou 

defensor público com a defesa do próprio indivíduo, em um agir ou não agir. Portanto, nota-se 

a extensa importância de tais princípios e sua observância para um processo democrático, 

tanto que a Constituição Federal da República (BRASIL, 1988), no artigo 5º, inciso LV, 

assegurou o contraditório e a ampla defesa como direitos fundamentais aos indivíduos. 

 Depois de feita a produção probatória, com enfrentamento de teses entre acusação e 

defesa, ao juiz é dado o momento de decidir o caso conforme as provas compreendidas nos 

autos do processo. Esta decisão judicial deve observar o princípio do livre convencimento 

motivado, pelo qual os atos e todas as decisões deverão ser fundamentadas, conforme 

previsão constitucional do artigo 93, inciso IX (BRASIL, 1988), o qual dispõe que “todos os 

julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 

decisões, sob pena de nulidade[...]”. 
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Segundo Irigonhê (2015, p.22) este princípio é “vigente para todos os julgamentos em 

seara penal que não tratem de crimes dolosos contra a vida. Através dele, o juiz decide a causa 

de acordo com seu convencimento, desde que não se desonere de fundamentá-lo”. Nesse 

sentido, o texto do artigo 1558 do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941) expressa tal 

princípio na apreciação probatória pelo juiz. Porém a disciplina deste dispositivo é passível de 

críticas pela doutrina quanto a admissão de forma complementar de elementos informativos 

do inquérito policial.  

Em crítica ao texto deste artigo, Di Gesu (2014, p.79) diz que “é elementar que os atos 

produzidos durante a fase pré-processual, eminentemente inquisitória, não observem as 

garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa”. Sendo assim, Giacomolli (2008, 

p.23), orienta que o magistrado “admitirá esses elementos somente quando forem para afastar 

um provimento condenatório”, em conformidade constitucional e principilógica. 

Feita a exposição dessa importante crítica em torno do texto legal, é interessante trazer 

o entendimento de Lopes Jr. (2017, p.870) sobre o princípio, dizendo que “a fundamentação 

das decisões é instrumento de controle da racionalidade e, principalmente de limite ao poder, 

e nisso reside o núcleo da garantia”. E essa garantia quer dizer estar atrelado a princípios para 

que o poder decisório não se sobreponha ao que está nos autos. Nessa direção, Streck (2016, 

p.65) afirma que “[...] juiz não é Deus [...]”, porque o seu poder é (e deve ser) limitado pela 

fundamentação no que está no Direito. 

Contudo sob a fundamentação do livre convencimento, existe ainda a compreensão de 

que o juiz possui o poder de “fazer (ou entender) o Direito” conforme sua vontade. Streck 

(2016, p.67) faz crítica sobre a grave relativização do Direito pelas decisões judiciais baseadas 

no livre convencimento, pois “pensar que o direito é aquilo que os tribunais dizem que é 

constitui uma carta branca ao Judiciário. Pensar assim é o mesmo que apostar em uma 

‘hermenêutica de resultados’, algo do tipo ‘decido-e-depois-busco-o-fundamento’”. A 

preocupação do autor não é vazia, visto o protagonismo judicial que o país vive. Um Poder 

Judiciário tendo afeição em legislar e decidir conforme a consciência e não conforme as 

provas que estão nos autos.          

 E por último, mas não menos relevante tem-se o princípio da jurisdição, que é aquele 

que sustenta a aplicação exclusiva do Direito pelo órgão judicial, assim de acordo com Pacelli 

(2017, p.205) “a jurisdição penal, monopolizada pelo Estado, realiza, portanto, a relevante 

                                                 
8 Artigo 155, caput: O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 

judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.   
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função de aplicação do Direito Penal aos fatos violadores de bens, direitos e valores 

reconhecidos pelo corpo social, na exata medida e proporção previamente indicadas em lei”. 

Ferrajoli (2006, p.496), ensina que existem duas jurisdições, a em sentido lato e a em 

estrito, assim, “enquanto a submissão à jurisdição em sentido lato é exigida em qualquer tipo 

de processo, tanto acusatório como inquisitório, a submissão à jurisdição em sentido estrito 

supõe a forma acusatória de processo, ainda que nela não esteja pressuposta”, ou seja, na 

estrita, existe observância constitucional do devido processo legal, enquanto que na lato, há 

necessidade de uma lei anterior que defina um fato como ilícito, dependendo de um processo 

para aplicação de uma pena ao indivíduo, se for o caso. 

 No que concerne ao conteúdo probatório e sua relação com este princípio, Lopes Jr. 

(2017, p.353) se posiciona afirmando que “somente são considerados atos de prova e, 

portanto, aptos a fundamentarem a sentença, aqueles praticados dentro do processo, à luz 

da garantia da jurisdição e demais regras do devido processo legal” [grifo nosso]. O 

entendimento do autor é o correto e deveria estar expresso na lei, mas como já visto o artigo 

155 do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941) autoriza a fundamentação do magistrado 

em elementos informativos, desde que a motivação da decisão não seja somente nestes. 

Assim, como afirma Giacomolli (2008, p.23), este dispositivo “[...]representa uma afirmação 

da inspiração inquisitorial de processo penal” que ainda resiste ao tempo no ordenamento 

vigente.  

Esses são os princípios responsáveis por nortear o conteúdo probante à luz da vertente 

constitucional. Desta breve exposição, conclui-se que a produção de provas com 

inobservância aos princípios que as regem, faz com que aquelas se posicionem contrárias a 

Constituição Federal da República de 1988 e ao devido processo legal legitimado no sistema.

 Desta maneira, visto a íntima ligação entre os princípios e a prova penal e a 

importância daqueles para a produção e apreciação desta, ancora no estudo a discussão sobre 

a verdade real no processo. A análise em torno da verdade no processo se faz necessária, 

porque no exercício fantasioso de sua busca os princípios já estudados sofrem violações e a 

crença na memória como fonte da verdade para o processo torna-se estremecida por conta do 

fenômeno das falsas memórias. Os princípios que garantem um devido processo legal tentam 

frear essa busca que nada mais é do que um ranço do cenário inquisitivo e que ainda é 

sustentada em campo jurídico.  

 

1.2 A qual verdade se refere no Processo Penal? 
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 Parte-se neste momento, para uma das questões mais angustiantes do Processo Penal, 

no que se refere ao significado intencional de verdade real voltado para os meios probatórios. 

Significado este, que lança um distanciamento entre a prova produzida e o devido processo 

legal, fluindo para o sistema inquisitivo fundado por governos autoritaristas e fundante de 

parte da história que envergonha ou deve envergonhar a democracia.   

 Porém, mesmo com a história alertando a civilidade para não percorrer pelas mesmas 

estradas que há muito levaram a atos de atrocidades laboradas pelo sistema penal inquisitivo, 

justificando seus atos pela busca da verdade, existe ainda resquícios desta no Estado 

Democrático de Direito, tanto em parte do Processo Penal como também em parte da 

doutrina. Resquícios esses que são veementemente rebatidos em nome da justiça e da 

observância de princípios constitucionais.        

 O ser humano por narcisismo ou por necessidade não consegue sobreviver sem certas 

verdades estabelecidas. Diz-se estabelecidas, mas poder-se-ia afirmar também que são 

verdades formadas, com a finalidade de acreditar-se nelas como absolutas. Mas, esse 

absolutismo da verdade não se sustenta por muito tempo.     

  Quando Ferrajoli (2006, p.53), reflete sobre a existência da verdade real no processo, 

aquele se posiciona criticando-a, principalmente quando se dá a verdade a definição de 

irretocável, argumentando que, “a ‘verdade’ de uma teoria científica e, geralmente, de 

qualquer argumentação ou proposição empírica é sempre em suma, uma verdade não 

definitiva, mas contingente, não absoluta, mas relativa ao estado dos conhecimentos[...]”.

 Desta forma, se até a ciência não é absoluta, pois suas teorias tem validade não se 

eternizando no tempo, é de se observar que o Processo Penal não tem o poder de alcançar a 

verdade igualmente no todo. Pode-se considerar, então, que a verdade é relativa, mutável e 

modulada por interesses individuais ou coletivos que precisam se materializar para 

produzirem efeitos no universo fático e também no jurídico, como a infundada verdade real, 

utópica e violadora de garantias processuais.       

 Neste mesmo sentido, Miranda Coutinho (1997, p.12) ao trabalhar com a reflexão 

carneluttiana, expressa que “resta evidente, por óbvio, que estamos diante de uma 

impossibilidade, de uma insegurança enquanto pretende-se exatamente o oposto[...]; assim 

estamos diante de uma verdade aceita, corroborada[...]” [grifo do autor]. Neste sentido são as 

verdades, produzidas com intencionalidade de criar algo, objeto, ou instigar emoções, medo, 

que são rapidamente aceitas e disseminadas, tornando-se indiscutíveis pela sociedade. Mas, 

Miranda Coutinho (1997, p.12) vai além, dizendo que “[...]de seguro mesmo, só a certeza de 

que se pode manipular o axioma” [grifo do autor]. 
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A insegurança, então, é a consequência do ser humano não conseguir apreender o todo 

que o envolve, caindo em frustração. Em Carnelutti (2016, p.56), tem-se que a verdade não 

pode ser tomada de forma total, pois “somente vemos e ouvimos uma parte das cores e dos 

sons que existem; da mesma forma, também não nos é possível conhecer plenamente a 

verdade, só podemos conhecê-la em parte”. E no processo não haveria de ser diferente, pois a 

prova não tem a finalidade de alcançar o todo, pois se assim fosse não haveria o porquê das 

partes produzirem teses e provas, se uma única prova haveria de oferecer a “verdade” do fato 

ao magistrado, construindo seu convencimento para julgar.   

 Mas há quem sustente na doutrina, a verdade real como um princípio, como é o caso 

de Capez (2014, p.71), afirmando que sob o direcionamento da verdade “[...]o juiz tem o 

dever de investigar como os fatos se passaram na realidade, não se conformando com a 

verdade formal constante dos autos. Para tanto, o art. 156, II, faculta ao juiz, de ofício[...]”. 

Essa possibilidade do agir de ofício do magistrado, é segundo Giacomolli (2008, p.8) “[...]um 

resquício inquisitorial, forjado na concepção da presunção de culpabilidade e não na 

presunção de inocência. Por que não absolver se o juiz está em dúvida? [...]”. Porque, de 

acordo com Foucault (2014, p.44) “[...]não se podia ser inocentemente objeto de suspeita”. 

Desta maneira, o poder do juiz em produzir provas determina sua parcialidade no processo, 

pois é direcionado pelo ranço da sistemática inquisitiva, que corrói o processo democrático 

alinhado aos princípios regentes da prova penal.  

Assim, de acordo com o sistema acusatório adotado pelo Estado é proibido, 

teoricamente ao juiz, despir-se da imparcialidade para ocupar tanto o espaço de parte como o 

de investigador, porém o legislador em desatenção profunda ou entendendo ser a verdade real 

um norte do processo, com modulação de interesse, elaborou o texto do artigo 1569, incisos I 

e II do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941), pelo que observa-se, com influência 

inquisitiva. 

Desta maneira, pela tutela das garantias processuais não existe no Processo Penal a 

ideia sustentável de verdade real, mas alguns autores refletem sobre a existência de uma 

verdade processual, de uma certeza ou também de uma verdade adequada a um espaço 

específico no processo. Para Ferrajoli (2006, p.53), existe “[...]a verdade processual, que 

também pode ser concebida como uma verdade aproximada [...]” [grifo do autor], que se 

                                                 
9 Artigo. 156, caput: A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: 

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e 

relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; 

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir 

dúvida sobre ponto relevante. 
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distingue em duas: uma refere-se aos eventos vivenciados e a outra aos fatos previstos 

anteriormente em norma legal, conforme artigo 1º do Código Penal (BRASIL, 1940) 

(FERRAJOLI, 2006, p.54). 

Porém, em Carnelutti há o abandono da ideia de existência tanto da verdade real como 

da processual. Segundo Moraes da Rosa (2004, p.199), “em ‘Verdade, dúvida e certeza’, 

Carnelutti reconhece a inconsistência da diferenciação entre ‘Verdade Material e Verdade 

Formal’ defendida por ele [...]” [grifo do autor]. Mas a frustração de entender que a verdade 

não é capturada pelo ser, fez com que o autor partisse em busca de conforto para os “braços” 

da certeza. Assim, conforme Miranda Coutinho (1997, p.15) “diagnosticada a falta da 

verdade, no lugar dela Carnelutti propõe que no processo passe-se a buscar e investigar a 

certeza. No fundo, é bom que se diga desde logo, não vai mudar muito” [grifo do autor], pois 

a certeza de algo ou de alguém, segue a mesma lógica da verdade, é uma certeza parcial. 

 A complexidade da questão toma volume, quando Khaled Jr. (2015, p.171) sustenta 

“que a noção de passeidade opera como o postulado a partir do qual deve ser (re)definida a 

verdade, que não será expulsa, mas redimensionada, perdendo seu lugar canônico no sistema 

processual penal contemporâneo”. Decorrente disso, encontra-se no autor o posicionamento 

contrário a verdade real, mas sem chegar ao ceticismo.      

 Para a compreensão do raciocínio produzido por Khaled Jr. (2015, p. 181), é 

importante trazer à baila a passagem de que: 

 

O grande equívoco está em considerar o signo do Mesmo (verdade correspondente) 

e do Outro (afastamento completo da verdade) de forma isolada, ou apenas 

relativizando o Mesmo em função da distância do Outro;[...]Heidegger percebeu que 

o rastro expressa simultaneamente presença e ausência, o que exige um regime 

absolutamente distinto de verdade, que como dissemos, passa pelo crivo do Mesmo, 

do Outro e, finalmente, do Análogo: Ser-como e Não-ser, o que não expressa uma 

verdade correspondente, mas por outro lado, não expulsa a verdade por completo do 

processo; apenas a reposiciona de forma a eliminar a patologia de seu caráter 

canônico[...] 

 

A ideia do autor em trabalhar com a percepção de Heidegger sobre os rastros, que são 

fragmentos de um passado que simultaneamente está e não está no hoje, nega a ideia da 

verdade total, mas afirma que ignorar a existência de rastros é ignorar o passado ou o 

ontem histórico. Assim, os rastros no processo são provas produzidas com atenção ao 

devido processo legal, não seguem os extremos do Mesmo ou do Outro, mas são de 
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acordo com o autor uma analogia (Análogo), sem correlação verdadeiramente absoluta 

com o que já foi, porque o ontem somente estará no hoje por conta dos rastros.  

 Contudo, os rastros históricos que estão unicamente na memória provocam inquietude 

quando aportam no processo como provas, pois diferentemente da prova técnica, a 

memória contém rastros que podem ser alterados em parte ou absolutamente distorcidos 

pelas falsas memórias, podendo afastar a verdade sobre o que realmente foi vivenciado 

pelo indivíduo. Então, estaria a memória quando totalmente distorcida da realidade 

relacionada com uma variante do Outro de que trata o autor? Um questionamento 

persistente e longe de ser solucionado.       

 Para Lopes Jr. (2017, p.374), a reflexão sobre a verdade é em dizer “[...]qual é o 

‘lugar’ que ela ocupa: legitimante do poder jurisdicional ou contingencial, deslocando o 

argumento de legitimação para o respeito ao devido processo”. Feita essa reflexão, o autor 

segue o posicionamento de que a verdade deve ser contingencial, o que também é apoiado 

por Khaled Jr. (2015, p.183) ao dizer que “[...]significa abrir mão desse fim – a busca da 

verdade – [...]” [grifo do autor].         

 De todos os questionamentos e agitações do espírito de cada doutrinador sobre a 

verdade no processo, uma das únicas afirmações que se pode trazer é que a prova penal é 

produzida com intenção (não única) de derrubar o argumento contrário ou pelo menos 

deixar rastros de dúvida fazendo o juiz considerar cada fragmento dos autos. Fragmentos, 

porque os autos caracterizam-se pelo somatório de várias memórias (reconhecimentos e 

testemunhos) e não pelo de verdades.        

 Assim, compreende-se pelas palavras de Morais da Rosa (2004, p.199), que “ao 

perceber a finitude do ser-aí, inexistem mais verdades eternas[...]. O conforto metafísico 

da verdade fundante, primeva, passível de ser alcançada/descoberta faz construir prédios 

inteiros [...]”, que instrumentalizam os indivíduos, o Processo Penal e assumem um cunho, 

permite-se afirmar, religioso.        

 Diz-se religioso, pois a verdade nesse sentido, é como um ritual, que se alimenta de 

devoção, mas o Processo Penal e nem a prova, que vem a dar respaldo para a tese, tem a 

ver com crenças, pois a única motivação e responsabilidade daqueles é estar de acordo 

com o devido processo legal, pois como assevera Lopes Jr. (2017, p.58) “forma é 

garantia”.           

  Então, para responder a pergunta que enseja esta parte do trabalho, é preciso entender 

que a verdade não habita em uma determinada parte do universo ou da memória humana e 

nem é possível que o Processo Penal consiga abraçá-la. Acreditar que a verdade, seja ela 
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real, formal ou até aceitar que a certeza é atingida é brutalizar o sistema penal. Então, o 

que pode se constatar com a breve análise feita, porém sem conclusões definitivas, é que 

existem estratégias de argumentação no processo, tendo a prova o protagonismo para dar 

solidez às alegações, tentando torná-las convincentes perante o Juízo.    

 A construção racional produzida por Khaled Jr. é extremamente importante para o 

processo, pois rastros pertencem ao que foi e ao que está, porém com o fenômeno das 

falsas memórias é diferente: é como se os rastros se localizassem na areia e fossem 

alterados de acordo com a força do vento, distorcendo as memórias e consequentemente a 

verdade. Feito essas reflexões, o trabalho irá se debruçar adiante no fenômeno das falsas 

memórias, que de fato abate a ideia de verdade na prova penal derivada das memórias 

humanas, produto da existência. 

2 Falsas memórias na prova penal: entendimento doutrinário e jurisprudencial dos 

crimes de estupro e estupro de vulnerável do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul 

 

As memórias de vida são consideradas como a parte mais verdadeira pertencente a cada 

indivíduo, pois abrangem lembranças particulares e lembranças de conteúdo social. Estas 

lembranças são construídas e introduzidas no decorrer do tempo e formam a história de 

existência de cada ser humano, que podem ser relembradas acionando o botão de replay do 

sistema. Porém, tais memórias não ficam inertes, elas podem ser reeditadas sem permissão do 

indivíduo protagonista, pela normal atividade da memória ou por induzimento do ambiente 

externo.           

 A reedição das memórias, pode ser considerada como o fenômeno das falsas 

memórias. Tal fenômeno, consiste em distorções sobre momentos da vida, podendo acontecer 

pequenas alterações nas memórias ou construção de memória totalmente falsa. A formação de 

falsas lembranças, podem ser facilitadas por vários elementos que agem na memória, podendo 

contaminar meios probatórios, como a prova testemunhal e reconhecimento pessoal, 

colocando em dúvida a extrema confiabilidade destas no Processo Penal. Assim, passa-se 

abordar tal fenômeno e seus reflexos variados tanto na memória como no processo.  

2.1 Das teorias sobre falsas memórias à prova testemunhal e reconhecimento de pessoas: 

breve análise dos artigos 212 e 226 do Código de Processo Penal Brasileiro de 1941 
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A crença na confiabilidade da memória resta estremecida cientificamente, pois as 

memórias que são externadas por alguém, podem não ser reais, não correspondendo em parte 

ou no todo com o evento passado. Conforme, Barbosa, Ávila, Feix e Grassi-Oliveira (2010, 

p.133) “a metáfora da memória humana como um gravador ou como uma filmadora que 

registra com precisão e armazena aspectos da experiência, não tem sido sustentada ao longo 

dos últimos anos de investigação científica”. A memória passa então a ser questionada sobre a 

(i)mutabilidade dos conteúdos que guarda, derrubando a afirmação de que as memórias são 

totalmente confiáveis e que os detalhes da vida são conservados até o final da existência de 

cada indivíduo.           

 Esse avanço da ciência tem reflexos relevantes na prova penal, pois com a existência 

da possibilidade de ocorrer distorções nas próprias memórias, tornando-as falsas, fica 

duvidoso o conteúdo da prova penal formada por estas, principalmente, quando são as únicas 

a embasar uma hipótese no Processo Penal.        

 No campo de estudo sobre a memória, Loftus e Pickrell (1995, p.725), afirmam que 

“[...]when these sorts of distortions occur, people are sometimes confident in their distorted or 

false memories, and often go on to describe the pseudomemories in substantial detail10[...]”. 

Detalhes que são peças do quebra-cabeça de um arquivo interno, “bagagem” cumulada por 

anos e que se distorcidos alteram o significado de partes da vida ou de evento importante que 

se quer relembrar por este requerer atenção do Processo Penal. 

Segundo Neufeld, Brust e Stein (2010, p.37) as falsas memórias são diferenciadas em 

internas e externas, assim: 

 

Dificilmente contra-argumentamos com alguém que lembra de um evento com 

certeza absoluta e com riqueza de detalhes. Todavia, o avanço das pesquisas sobre 

FM demonstra que o ser humano é capaz de lembrar, de forma espontânea e 

sugerida, eventos que nunca aconteceram, instiga questionamentos sobre os limites 

entre o falso e o verdadeiro. [grifo das autoras] 

 

Desta forma, tem-se memórias que são desvirtuadas pelo processo interior no sistema 

de cada indivíduo, existindo confusão no significado do acontecimento, sendo estas 

conhecidas como falsas lembranças internas. Mas também existem aquelas memórias que são 

modificadas pela ação externa proposital ou eventual, consideradas falsas lembranças por 

indução ou externas (NEUFELD E STEIN, 2001, p.180). Neste mesmo sentido, os avanços 

                                                 
10 Tradução “[...]quando esses tipos de distorções ocorrem, as pessoas estão confiantes em suas memórias 

distorcidas ou falsas e muitas vezes passam a descreverem as pseudomemórias em detalhes substanciais[...]”. 
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nas pesquisas científicas em neuroimagem procuram entender quando e como acontecem a 

formação de falsas memórias, para tanto Grassi-Oliveira e Rohenkohl (2010, p.74), ensinam 

que “os resultados indicam que as FM11 podem ser o resultado de um processamento mais 

elaborativo durante a codificação de eventos quando comparados com MV12”.  

 Para explicar a ocorrência das falsas memórias, grandes pesquisadores mergulharam 

profundamente neste espaço fértil e ao mesmo tempo desconhecido e construíram três teorias 

que abordam este fenômeno e sua causa. Desta maneira, para a compreensão da relevância do 

tema se faz necessário discorrer sobre cada uma destas teorias.    

  Para a teoria do Paradigma Construtivista, a memória é uma estrutura integrada que é 

elaborada de acordo com os fatos e o aprendizado decorrentes destes (NEUFELD, BRUST e 

STEIN, 2010, p.27). Do entendimento desta teoria, duas outras surgem, para a investigação do 

fenômeno das falsas memórias, a Teoria Construtivista e a Teoria dos Esquemas. 

 Sobre a Teoria Construtivista se tem, segundo, Neufeld, Brust e Stein (2010, p.29), 

“[...] uma série de críticas em função da sua concepção de que somente o significado de uma 

experiência seria armazenado na memória, e as informações específicas dessa experiência não 

seriam memorizadas[...]”, ignorando as peculiaridades do fato passado ou narrado para no 

lugar destes tecer uma significação particular. Já para a Teoria dos Esquemas, conforme, 

Neufeld, Brust e Stein (2010, p.29), “[...]as FM, tanto espontâneas quanto sugeridas, ocorrem 

devido a um processo de construção: informações novas vão sendo interpretadas à luz dos 

esquemas já existentes e integradas ao mesmo conforme a categoria a qual pertencem[...]”. A 

teoria, consiste em afirmar que os eventos são arquivados em pastas na memória, de acordo 

com a percepção que cada indivíduo possui de suas atividades diárias.  

 Para as teorias acima, o sistema é um só, integrado, extraindo definições, sejam elas 

particulares ou gerais a um determinado acontecimento, o que para a comunidade científica 

não bastou para explicar completamente a ocorrência das falsas memórias.  

 Então, surge a Teoria do Monitoramento da Fonte, na tentativa de preencher as 

lacunas sobre o tema. Explicando as novas pesquisas desta teoria, Neufeld, Brust e Stein 

(2010, p.31), afirmam que: 

 

[...] distinguir a fonte de uma informação implica processos de monitoramento da 

realidade vivenciada. Portanto, as FM ocorrem quando cometemos erros no 

monitoramento ou quando são realizadas atribuições equivocadas de fontes [...] 

 

                                                 
11 A abreviação FM significa: falsas memórias. 
12 A abreviação MV significa: memória verdadeira. 
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 A velocidade e a quantidade das notícias que chegam por todos os meios de 

tecnologias de comunicação e informação e também as que são transmitidas de um indivíduo 

para outro vão causando confusões de conteúdo nas memórias, podendo distorcê-las, levando 

ao fenômeno das falsas memórias. Para tal teoria, o indivíduo que não consegue diferenciar a 

fonte de informação, tem probabilidade de contaminação nas lembranças. Porém, o 

Monitoramento da Fonte não soube, efetivamente, convencer os cientistas, sendo necessário 

nascer outra teoria, a do Traço Difuso. 

A teoria que mais aproximou-se de explicar o fenômeno das falsas memórias é a 

Teoria do Traço Difuso. De acordo com ensinamento de Neufeld, Brust e Stein (2010, p.33) 

“a TTD propõe que a memória é composta por dois sistemas distintos – a memória de 

essência e a memória literal”. Logo, parte do princípio que a memória é uma estrutura com 

ramificações e refuta que esta seja integrada. Para explicar as ramificações da memória, Di 

Gesu (2014, p.140) afirma que, “as memórias literal e de essência são recuperadas de forma 

paralela e independente, sendo que a recuperação de uma não leva a da outra”. Portanto, 

pode-se lembrar de presenciar uma tentativa homicídio (memória de essência), sem 

necessariamente recordar a arma da ocorrência do fato (memória literal). 

Essas são as principais teorias que se empenham em explicar as falsas memórias, 

embora cada uma delas tenha sido objeto de críticas por parte da comunidade científica, 

demonstrando que o tema é complexo, está distante de conclusões definitivas, mas se 

apresenta convidativo para estudo, tanto na área da Psicologia como no campo do Direito. 

 Para compreensão de como a ocorrência do fenômeno das falsas memórias pode ser 

facilitada por elementos, como o tempo, a mídia, os estereótipos e a hipótese de convicção do 

entrevistador, faz-se indispensável abordá-los, observando que alguns desses elementos entre 

outros não estão distanciados do dia-a-dia e interferem na construção das memórias. 

 Com o passar do tempo quase nada permanece inalterado e com a memória não é 

diferente. As lembranças estão em constantes modificações, pois a memória completa os 

traços que vão se apagando com o que mais se encaixa, no esquema do quebra-cabeça. Às 

vezes as peças deste esquema não foram vivenciadas pelos indivíduos e em muitas ocasiões 

perdeu-se o conteúdo destes momentos. A memória adequou-se a lidar com o elemento 

tempo, mas nem sempre se pode confiar nas lembranças que nela habitam.   

 Com o demorado sistema que existe para apuração dos fatos, a memória vai perdendo 

os detalhes e substituindo por outros. A variável tempo vai agindo diretamente e acarretando 

problemas de difíceis soluções tanto nos reconhecimentos como em testemunhos 

(CARVALHO e ÁVILA, 2015, p.553). Neste sentido, para Giacomolli e Di Gesu (2008, 
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p.4337), “[...]o tempo e as informações pós-evento abrem uma brecha à formação de falsas 

memórias, na medida em que acabam por confundir a testemunha, a qual não distingue mais o 

evento original daquilo que foi incorporado depois”. Veja-se que o lapso temporal labora 

contra os detalhes e no que se refere ao Processo Penal, isto tem um custo inestimável na 

liberdade de alguém. Entenda-se liberdade como o fio que motiva a existência de cada ser 

humano.  

 Além do tempo, temos os meios midiáticos como um dos principais colaboradores 

para estimular a absorção de informações na memória da vítima e/ou da testemunha. Como 

elemento de forte indução, Di Gesu (2014, p.186) diz que “[...] a exatidão da recordação pode 

ser gravemente afetada pela influência de fatos sabidos posteriormente através da televisão e 

dos jornais, sem falar nos comentários de familiares e vizinhos”, que inflam a imaginação do 

indivíduo receptor da informação sem que este se dê por conta. Essa habilidade, que mídia 

tem para penetrar no fato, nas investigações, na memória das testemunhas, na vida da vítima e 

na história de vida do possível autor do fato, faz da memória uma das principais vítimas da 

invasão de informações, que lhe furtam a confiabilidade.  

Neste sentido, Carnelutti (2016, p.69) diz que “[...] as testemunhas, encurraladas como 

lebres por cães de caça, muitas vezes são perscrutadas, sugestionadas, induzidas a venderem 

informações [...]”. Desde a muito, a mídia opera essa sinistra atividade de cercar as partes 

envolvidas no processo e de noticiar massivamente informações, tornando reconhecimentos e 

testemunhos viciados. Aqueles que devem relatar o fato, já não sabem mais discernir o que 

realmente aconteceu daquelas informações que foram noticiadas pelos meios de comunicação 

e que acabaram contaminado a memória, prejudicando o processo. 

De todos os elementos que contribuem para o fenômeno, tanto no reconhecimento de 

pessoas como no testemunho, os estereótipos são os mais devastadores no que se compreende 

como civilização. Lopes Jr. (2017, p. 493) diz que existe “uma tendência de reconhecer em 

função desses estereótipos (exemplo típico ocorre nos crimes patrimoniais com violência –

roubo– em que a raça e perfil socioeconômico são estruturantes de um verdadeiro estigma)”. 

E esta cultura, se é que se pode dizer assim, está entranhada no seio social e se apresenta 

nítida e seletivamente no sistema investigatório e processual. 

 Outro exemplo de facilitação de falsas memórias, é o uso incorreto de técnica de 

entrevista nos depoimentos. Di Gesu (2014, p.177) afirma que “quando o entrevistador está 

convicto da ocorrência de determinado acontecimento, molda sua entrevista, a fim de obter 

respostas condizentes com suas convicções”. A ocorrência desta forma de entrevista com 

perguntas fechadas no procedimento, facilita a introdução de informações falsas, tendo alto 
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potencial de induzir respostas que não correspondam ao fato vivenciado. Essas informações 

construídas, tem por efeito estender suas consequências no inquérito e também na produção 

de provas no processo, servindo para a formação de um juízo condenatório, infelizmente. 

Os elementos, brevemente vistos, não são os únicos que eivam a memória de falsas 

lembranças e que contaminam a prova penal, mas são os mais corriqueiros em caráter de 

preencher os espaços nas “gavetas” da memória. Essa construção e preenchimento de lacunas, 

despertou na ciência a curiosidade e a intenção de estudar como se formam as memórias 

falsas e suas consequências na exteriorização destas pelos indivíduos. Este empenho 

científico, resultou por hora, uma das únicas afirmações sobre o tema: que a dúvida paira 

sobre a confiabilidade das memórias, podendo estas não refletirem o que ocorreu, mesmo que 

o indivíduo narre em pormenores a lembrança que guarda.      

 Para o Processo Penal, esses estudos tem grande expressão, no que se refere aos 

reconhecimentos e testemunhos, provas derivadas da memória. Além disso, a doutrina 

colabora para reflexão dos atores policiais e judiciais, sobre quanto os elementos facilitadores 

do fenômeno interferem nos procedimentos e ressalta o questionamento para como se pode 

minimizar essa intervenção, embora não haja ainda uma solução para os riscos de 

contaminação da prova penal.         

 A problemática deste tema é melhor entendida quando aliada ao estudo dos meios 

probatórios, dispostos no Código de Processo Penal (BRASIL, 1941), principalmente, com 

uma breve análise voltada aos artigos 212 e 226. Nestes dispositivos existe uma carga de 

importante relevância quanto ao o cuidado com perguntas fechadas, o controle da indução de 

respostas voltadas às testemunhas e a observância ao formalismo no procedimento de 

reconhecimento de pessoas, que se ignoradas essas obrigatoriedades legais, a probabilidade de 

contaminação da prova aumenta drasticamente.  

A prova penal tem como função no processo a (re)construção de fragmentos pela 

(im)possibilidade de se ter o todo, em rejeição a verdade real. Reconhecimentos e 

testemunhos são realizados com o propósito de trazer o fato e o possível responsável à tona. 

Mas, para tais provas serem válidas, deverão ser observadas formalidades elencadas no 

Código de Processo Penal de 1941. Algumas dessas formalidades, estão previstas nos artigos 

212 e 226 desta mesma legislação (BRASIL, 1941), merecendo apreciação sobre seu texto e 

sobre a possibilidade de através do exercício dos atores do sistema penal, o fenômeno das 

falsas memórias surgirem.         
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 Com relação a disciplina do artigo 21213 do Código de Processo Penal (BRASIL, 

1941), que dispõe sobre questionamentos feitos de forma direta para as testemunhas, 

Giacomolli (2008, p.20), ensina que “no que tange ao cross examination, há o perigo da 

desvirtuação subjetiva no momento dos questionamentos diretos do Ministério Público e da 

defesa às testemunhas, motivo por que se faz necessária a filtragem judicial [...]” [grifo do 

autor]. Esse dispositivo tem a finalidade de obstar as perguntas fechadas, as quais não dão 

liberdade para a testemunha narrar o fato, abrindo uma porta perigosa de sugestionamento que 

tem probabilidade de afetar a memória da testemunha, acabando por criar falsas memórias. 

 Sobre o parágrafo único14 do referido artigo, a pesquisa de Avanços Científicos em 

Psicologia do Testemunho aplicados ao Reconhecimento Pessoal e aos Depoimentos 

Forenses, afirma que não pode o juiz se desfazer da toga da imparcialidade e ir além dos 

limites a serem elucidados, em respeito ao sistema acusatório. Cuidado semelhante deve ter 

ainda para não induzir ou forçar a evocação de memórias, sob pena de sugestionamento de 

quem está a narrar o fato passado (BRASIL,2015, p.67).      

 A preocupação quanto a ocorrência do fenômeno das falsas memórias na prova penal é 

uma das questões mais instigantes a ser estudada no campo do Direito, aliando o que a 

legislação atual apresenta com os avanços anteriormente vistos, para que não se cometam 

injustiças. No entanto, o descumprimento das formas previstas e a carência de técnicas, 

ameaçam a credibilidade do ritual na prática. Giacomolli e Di Gesu (2008, p. 4350-4351) 

ensinam que, 

 

a investigação e a análise da possibilidade da presença de falsas memórias nos 

depoimentos de testemunhas evita que pessoas sejam investigadas, presas, acusadas 

e condenadas com base em uma prova frágil, tal como é a prova testemunhal, a qual, 

muitas vezes, se vale de uma memória distorcida, dissociada da realidade do fato 

delituoso. 

 

 Se o sistema e seus atores conhecem as falsas memórias, existe a possibilidade de 

redução dos impactos que podem vir a ocorrer na investigação e na fase judicial, pois o busílis 

da questão é dificultar as contaminações que incidem nas recordações de vítimas e 

testemunhas. Nesse sentido, Brust, Neufeld, Ávila, Williams e Stein (2010, p.63), afirmam 

que “[...]a forma como é feita a entrevista com vítimas ou testemunhas oculares pode ser 

responsável pela falsificação da memória para o evento original, por sugestão de falsa 

                                                 
13 Artigo 212, caput: As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz 

aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já 

respondida. 
14 Parágrafo único.  Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. 
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informação ou viés na testagem”, alargando os efeitos de uma entrevista mal conduzida para a 

liberdade de alguém.  

Já no que diz respeito ao reconhecimento pessoal, o artigo 22615 do Código de 

Processo Penal (BRASIL, 1941) é o que expressa o ritual a ser cumprido. Sobre este 

dispositivo, é importante criticar o juízo de não obrigatoriedade dado ao inciso16 II, pois se faz 

necessário, que em reconhecimentos pessoais, o indivíduo seja colocado ao lado de outros que 

com ele tenham traços parecidos e não distintos e que a vestimenta destes seja neste mesmo 

sentido, para não influenciar quem deva reconhecer (DI GESU, 2014, p.160). Sobre a forma 

como os reconhecimentos são realizados no Brasil, a pesquisa de Avanços Científicos em 

Psicologia do Testemunho aplicados ao Reconhecimento Pessoal e aos Depoimentos Forenses 

(BRASIL,2015, p.69), afirma que, 

 

raramente existe estrutura (especialmente o chamado “vidro técnico”) para a 

realização de reconhecimentos. Também existem dificuldades no cumprimento do 

inciso II, que recomenda sejam colocadas pessoas com características físicas 

semelhantes, lado a lado. Quando houve menção ao procedimento de pessoas 

alinhadas, estas eram selecionadas entre os demais presos em flagrante presentes na 

Delegacia. Geralmente, são os próprios policiais civis que escolhem as pessoas a 

serem alinhadas. É sabido quem, entre os colocados para reconhecimento, é 

considerado suspeito. 

 

 Existe grande probabilidade de ocorrer um reconhecimento errado, porque não são 

seguidas as regras processuais, tanto na delegacia quanto na presença do juiz. Um 

reconhecimento mal realizado, com contaminação da memória tanto da vítima como da 

testemunha, tem grande margem para causar injustiças, ainda mais no sistema brasileiro que 

apresenta grave inobservância das garantias processuais. Segundo Irigonhê (2015, p.91) “[...] 

a testemunha reconhece o réu em juízo porque sua percepção remete-a ao reconhecimento 

realizado em delegacia, e não à vivência de ter presenciado o crime”. 

 A realização de reconhecimento por fotografia não está prevista na legislação, mas 

esta é feita muitas vezes e sem o devido cuidado. O meio fotográfico deve ser entendido com 

                                                 
15 Artigo 226, caput: Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela 

seguinte forma: 

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; 
16  II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela 

tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; 

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra 

influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que 

esta não veja aquela; 

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada 

para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. 

Parágrafo único.  O disposto no nº III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário 

de julgamento 
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as devidas limitações, podendo ser usado previamente ao reconhecimento pessoal, mas em 

hipótese alguma em seu lugar. O artigo 226, I do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941) 

diz que, deverá ocorrer a descrição do suspeito, pela memória de quem deva descrevê-lo com 

o mínimo de contaminação possível, ou seja, não é recomendada ser substituída a descrição 

por uma foto ou um álbum fotográfico. Para Lopes Jr. (2017, p.495), tal meio utilizado como 

prova “[...] é censurável e deve ser evitado[...] (ainda que seja mero ato preparatório do 

reconhecimento pessoal), dada a contaminação que pode gerar, poluindo e deturpando a 

memória”. 

 Sobre o reconhecimento de pessoas, na fase anterior à investigativa, a pesquisa de 

Avanços Científicos em Psicologia do Testemunho aplicados ao Reconhecimento Pessoal e 

aos Depoimentos Forenses, elenca algumas maneiras encontradas, como: quem deve proceder 

ao reconhecimento está localizado no interior do automóvel policial, ou por meio de 

aplicativos telefônicos e também existe a realização de reconhecimento em espaço público. 

Estas formas, podem influenciar na ocorrência das falsas memórias, principalmente, se o 

reconhecimento ser feito com a exposição de somente um sujeito (suspeito), que pode viciar 

desde já todo o procedimento, com a acusação de alguém inocente (BRASIL,2015, p. 50). 

Os efeitos decisórios, que a prova derivada da memória, exerce sobre a fase policial e 

judicial, lançam-se com mais impacto na liberdade e inocência de alguém. Souza e Ávila 

(2013, p.312), neste sentido, avisam sobre “[...]a fragilidade dos elementos que consideramos 

suficientes para condenar alguém a prisão, ou mesmo para fazê-lo passar pelos diversos 

momentos do processo penal, cada qual com suas ‘penas’ antecipadas”, espraiando 

sofrimento, não só para o indivíduo como para todo o eixo familiar deste. 

Irigonhê (2015, p.120), tecendo críticas a suscetibilidade de erros aos meios 

probatórios produzidos pela memória e a estrutura seletiva do sistema penal brasileiro, afirma 

que “[...]o preço da ocorrência de falsas memórias em testemunhos oculares continuará a ser 

pago, pelos menos favorecidos pela estrutura de poder, com aquele que constitui um dos bens 

mais caros à vida humana: a liberdade”. Assim, destaca-se que confiabilidade demasiada na 

memória justifica decisões judiciais condenatórias, no modelo tradicional e de estereótipos, 

sendo responsável por graves erros judiciais.       

 Aos poucos, o Processo Penal, que é na maioria das vezes, dependente da memória 

humana, deve incorporar uma cultura de prova mais técnica para corroborar com a prova 

testemunhal e com reconhecimentos, observando-se cada formalidade existente na legislação 

vigente. Desta forma, enquanto a doutrina vai tecendo críticas construtivas e trabalhando 

minimizações sobre a questão, é preciso analisar como o Tribunal de Justiça do Rio Grande 
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do Sul comporta-se quanto a ocorrência das falsas memórias na prova penal e como este 

constrói sua fundamentação acerca da temática.  

 

2.2 Posição jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre o 

fenômeno das falsas memórias nos crimes de estupro e estupro de vulnerável  

 

A compreensão sobre o fenômeno das falsas memórias toma complexidade maior e 

real quando analisados casos concretos, nos quais a discussão é em torno da prova e da sua 

contaminação. Em razão dos limites do trabalho foram escolhidas três decisões absolutórias 

do ano de 2017 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nos crimes de estupro e estupro 

de vulnerável. Para a realização desta pesquisa foram utilizadas as palavras-chave “falsas 

memórias em crimes de estupro”. 

 A primeira decisão, é a Apelação Crime nº70072253065, julgada pela Sexta Câmara 

Criminal, de Relatoria do Desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, tendo como data de 

julgamento 23 de março de 2017. Neste caso, de estupro de vulnerável17, o réu em instância 

de primeiro grau foi condenado a pena de quatorze anos e três meses de reclusão, em regime 

fechado.           

  O fato ocorrido envolve o padrasto (acusado), a enteada (vítima) e a mãe 

(testemunha) desta e companheira daquele. Em 10 de março do ano de 2015, na parte da 

tarde, o acusado, ouvindo o aparelho telefônico da vítima tocar, se dirige ao quarto desta, para 

retirar o celular da cama, enquanto a vítima dormia. Para localizar o aparelho, o acusado 

mexeu nas cobertas, neste instante adentrando no quarto a sua esposa, que começou a 

esbravejar e atacar fisicamente o acusado, por este estar abusando da vítima, na época com 11 

anos de idade.            

 Tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública, apelaram da decisão de 

primeiro grau. Esta pediu pela absolvição, alegando que as provas não supriram as dúvidas do 

caso, pois contraditórias, ou pela desclassificação do tipo. Pediu também pelo benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita para o réu. Já aquele argumentou pela consideração das 

agravantes na segunda fase da dosimetria e correção do tempo da pena.   

 O Relator, entendeu por dar parcial provimento, tanto para a acusação quanto para a 

defesa. Afirmou, na sua fundamentação (RIO GRANDE DO SUL, 2017, p.16) que, “[...]em 

nenhum momento de todas as manifestações de Ana, há indicativos de indução por outrem ou 

de introjeção de falsa memória [...]”. Foram desconsideradas pelo Relator, o teor emocional 

                                                 
17 Artigo 217-A do Código Penal Brasileiro de 1940. 
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do momento, as contradições quanto a vítima estar dormindo ou se acordar com a testemunha 

esbravejando, estar ou não coberta, com ou sem celular e sobre o que foi visualizado pela 

testemunha para alegar que o abuso ocorreu de fato.      

 Assim, considerando, essas provas produzidas pela memória, o Relator manteve a 

decisão condenatória, com majoramento da pena e concedeu o pedido da defesa com relação 

ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Porém, discordando da decisão e dos 

fundamentos firmados pelo Relator, o Presidente Desembargador Aymoré Roque Pottes de 

Mello, concluiu pelo não provimento da apelação acusatória e pelo provimento do recurso 

defensivo. Entendeu que a prova nos autos não basta para um juízo condenatório, muito 

menos deixa claro quanto a materialidade e autoria do fato analisado.   

 Analisando os fragmentos contidos nos autos, o Presidente Desembargador, (RIO 

GRANDE DO SUL, 2017, p.27), afirma que o caso é de “falsa percepção como causa, falsas 

memórias como efeito, na proteção do barraco armado pela sua mãe”. Entende-se, deste 

modo, que pela situação ter potencial de emoções bem consideráveis e de ver a sua mãe 

agindo com violência, estes fatores influenciaram a vítima a acreditar e relatar que o fato 

realmente ocorreu.           

 A prova testemunhal e o depoimento da vítima, foram examinados pelo Presidente 

Desembargador e comparados, até mesmo o depoimento prestado pela vítima na mesma 

audiência, por duas vezes, demonstrando consideráveis contaminações nas memórias. O 

Presidente Desembargador Pottes de Mello (RIO GRANDE DO SUL, 2017, p.27), 

convenceu-se “[...] de que se consolidou na mente da menina o fenômeno das falsas 

memórias”. Compreensão esta, que se mostra coerente e acertada, pela dúvida exposta nos 

autos, tanto da narrativa da vítima como da testemunha.     

 As falsas memórias podem surgir, como já visto, quando o indivíduo confunde as 

fontes de informação, fundindo um evento original com uma informação destoante, tendo 

acentuadas chances de formação do fenômeno. Ou seja, o induzimento de uma informação em 

outra, constrói falsas lembranças. No caso, a vítima tinha uma percepção sobre o momento 

que foi modificada pela interpretação da testemunha, sua mãe.     

 Visualizando a ocorrência das falsas memórias, o Presidente Desembargador, cita 

artigo sobre o tema, de autoria de Lopes Jr. e arremata o voto dizendo que a existência de 

dúvida no processo, provocada pelas falsas memórias, é entendida a favor do réu, ou seja, por 

observância ao princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se o condenado. Nesse mesmo 

sentido, foi o voto da Desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, em divergência 
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com o Relator e em total concordância com o Presidente Desembargador Pottes de Mello, que 

por maioria dos votos, absolveram o réu.  

A segunda decisão, é a Apelação Crime nº70071958003, julgada pela Quinta Câmara 

Criminal, de Relatoria do Desembargador João Batista Marques Tovo, com data de 

julgamento em 29 de março de 2017. O presente caso é de estupro18, fato alegado na data de 7 

de maio de 2016, à noite, na cidade de Venâncio Aires. Em primeira instância, a juíza 

entendeu por estarem comprovados a materialidade e autoria do fato, havendo produção de 

um juízo condenatório, embasado em reconhecimento fotográfico pela vítima e de prova 

testemunhal realizada por um policial.        

 A defesa apelou da decisão, alegando inobservância das formalidades do artigo 226 do 

Código de Processo Penal (BRASIL, 1941), induzimento em sede policial, insuficiência 

probatória e se for entendido que a decisão a quo deve ser mantida, postulou pela redução da 

pena privativa de liberdade. O Relator Marques Tovo, entendeu por dar provimento ao 

recurso defensivo, trazendo à baila o princípio do in dubio pro reo, pois o reconhecimento por 

fotografia não foi ratificado no reconhecimento pessoal e o testemunho do policial é 

considerado bastante duvidoso, não sendo capazes de abater as várias dúvidas contidas no 

processo.           

 Na ementa, afirma-se (RIO GRANDE DO SUL, 2017, p.1), que existe “[...]motivos 

para suspeitar de falsa memória por indução  [...]”, pois a autoridade policial, utiliza-se de uma 

única foto do acusado  para “facilitar” o reconhecimento pela vítima. Esse tipo de 

reconhecimento, de acordo com a pesquisa de Avanços Científicos em Psicologia do 

Testemunho aplicados ao Reconhecimento Pessoal e aos Depoimentos Forenses (BRASIL, 

2015, p.69), é “[...]o mais sujeito a erros de identificação”. Neste caso, o Relator levanta 

vários questionamentos sobre como os procedimentos foram realizados tanto em fase policial 

como em fase judicial, verificando que no relatório da investigação, afirma-se que a vítima 

tinha certeza de ter reconhecido o acusado, porém em fase judicial, a vítima afirma com 

veemência que no reconhecimento por foto, fez um juízo de semelhança.    

 Disto compreende-se que houve sugestionamento da vítima na fase policial para obter 

o reconhecimento do réu, demonstrando que a falta de técnica e a inobservância das 

formalidades essenciais para o reconhecimento, pode fazer com que a memória sofra com o 

fenômeno das falsas memórias, levando alguém inocente a ocupar o lugar de acusado. 

Acertadamente, o réu foi absolvido, sendo o voto do Relator, acompanhado tanto pela 

                                                 
18 Artigo 213 do Código Penal Brasileiro de 1940. 
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Desembargadora Lizete Andreis Sebben quanto pela Desembargadora Cristina Pereira 

Gonzales. 

A terceira decisão, é a Apelação Crime nº70072155336, julgada pela Sexta Câmara 

Criminal, de Relatoria do Desembargador Aymoré Roque Pottes de Mello, com data de 

julgamento em 25 de maio de 2017. O caso em discussão, trata-se de estupro de vulnerável, 

com juízo condenatório em sede de primeiro grau. A defesa apelou da decisão.  

 No caso, a prova produzida tanto pelo relato da vítima quanto pelo de sua mãe, 

testemunha, apresenta agudas contradições e mudanças, tanto em fase policial quanto em 

Juízo. A vítima acusa seu primo, em um primeiro momento, de beijá-la na boca e passar as 

mãos pelo seu corpo. Já em conversa com o médico psiquiatra, a vítima alega que foi 

conduzida ao quarto do acusado e lá houve tentativa de conjunção carnal. Mas, em Juízo, a 

vítima produz outra versão dos fatos, afirmando a conjunção carnal. No mesmo sentido, a mãe 

da vítima altera os fatos fazendo conjecturas.      

 Neste caso, o Relator analisa cada trecho dos relatos e afirma que não há, em hipótese 

alguma, como firmar uma condenação com as provas que estão contidas nos autos, ainda 

mais, quando a prova pericial de exame de corpo de delito, de pesquisa de espermatozoides e 

de ato libidinoso, negaram lesões, alegaram a virgindade da vítima e deram negativo para 

espermatozoides. Já o acusado, continua coerente nas suas alegações, afirmando que nunca 

encostou na vítima, não alterando o relato, ou seja, permanece constante.   

 O Relator Aymoré Roque Pottes de Mello (RIO GRANDE DO SUL, 2017, p.11), 

afirma que “os elementos contidos nos autos não indicam que qualquer dos relatos da vítima 

se trate de evento real, podendo estar-se diante do fenômeno das falsas memórias. Isso porque 

a vítima mostra-se em sofrimento ao ser ouvida em Juízo [...]”. Desta forma, pode ter havido 

ocorrência das falsas memórias, pela confusão e sugestionamento de informações por sua mãe 

e também pela contribuição de diversos elementos, como o lapso temporal entre o depoimento 

no ano de 2013 em âmbito policial e o depoimento em fase judicial em 2016.   

 Assim, o Relator fundamenta a decisão pela absolvição do acusado, em nome do 

princípio do in dubio pro reo e por entender que seja caso de falsas memórias, sendo que a 

prova fabricada pela memória tem caráter de fragilidade. Na mesma compreensão do caso, a 

Desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak e o Desembargador Ícaro Carvalho de 

Bem Osório acompanham o Relator, para em unanimidade, prover o recurso defensivo.  

 Estes casos analisados, demonstram como a ocorrência de falsas memórias podem ser 

danosas para o Processo Penal. Nas três decisões, houveram juízos condenatórios em primeira 

instância, valorando extremamente reconhecimentos, testemunhos e os depoimentos das 
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vítimas. No último caso, pode-se observar a importância da prova técnica para o desfecho do 

caso em contrariedade a prova penal derivada da memória, que embasou em primeiro grau um 

juízo de condenação.          

 As decisões proferidas em segunda instância, mostram-se atentas ao fenômeno das 

falsas memórias, trazendo à baila artigos e pesquisas científicas sobre o tema. Já, em sede de 

primeiro grau, as decisões são calcadas na prova penal dependente da memória, “arrancando” 

destas a fundamentação frágil para condenações que repercutem na vida de alguém, cuja 

inocência e liberdade estão por um fio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema das falsas memórias é atraente e complexo, tem avançado muito 

internacionalmente pelas descobertas científicas e pelo diálogo que a doutrina jurídica vem 

tecendo sobre seu impacto no Processo Penal, tornando possível um outro olhar para a 

produção dos meios probatórios.        

 No contexto brasileiro, as reflexões sobre o tema ainda são tímidas, pois colocam a 

tradicional confiança na prova testemunhal e nos reconhecimentos pessoais em dúvida, 

desconstruindo a mística verdade das memórias humanas e da prova penal.  

 Verdade que não encontra respaldo no sistema acusatório e nem pode ser alegada 

como finalidade dos meios probatórios, pois estes narram somente fragmentos do passado, 

sendo incapazes de transmitir o fato como ele aconteceu, totalmente. Deste modo, a prova 

produzida em atenção aos princípios que a governam tem como função dar ao julgador o 

convencimento necessário para embasar mais uma hipótese do que a outra ou fazer nascer 

dúvidas sobre a autoria e materialidade em questão.     

 Assim, a ideia utópica de quem ainda defende a possiblidade da verdade total aportar 

ao processo, cai por terra, quando enfrenta o fenômeno das falsas memórias. Fenômeno este 

que faz parte da habitualidade da memória, sendo possível por enquanto pensar em 

minimizações de interferências, principalmente, quanto aos elementos facilitadores de sua 

ocorrência e sobre o protagonismo da prova testemunhal e do reconhecimento de pessoas no 

Processo Penal.          

 Tal protagonismo destes meios probatórios faz aumentar condenações injustas, além 

de fazer pairar a nuvem do Processo Penal em cima de alguém inocente e que pode ter sua 

liberdade retirada. O tema das falsas memórias e do impacto probatório no processo, foi 

abordado de duas maneiras: primeira parte teórica e crítica para depois aliar a pesquisa, a 
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análise de casos decididos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que se discutiu 

a questão.            

 Com estes casos reais, verificou-se que a confiança somente na prova oral foi capaz de 

condenar, injustamente, os acusados. Também foi possível observar que em um dos casos a 

prova pericial foi totalmente ignorada pela magistrada de primeiro grau, em favor da prova 

derivada da memória. Esses exemplos bastam para demonstrar a inobservância das formas 

legais e a ausência de técnica dos atores do sistema penal, tanto para evitar induções quanto 

na identificação de falsas memórias.        

 Assim, a melhor chance de evitar erros judiciais, por causa da ocorrência do fenômeno 

das falsas memórias, é investir em provas técnicas aliadas as provas testemunhais e 

reconhecimentos pessoais, colaborando para esclarecimentos sobre os fatos. O que se propõe 

ao Processo Penal é não confiar de forma excessiva na memória, como se esta fosse infalível, 

retirando-lhe o papel de sentenciante de vidas. 
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