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RESUMO 

 

A demora na interrogação judicial e a forma pela qual as testemunhas são interrogadas podem 

influenciar no aparecimento de falsas memórias, gerando falsas acusações e condenações 

errôneas no processo penal. Essas, sendo de inocentes, geram prejuízos os quais são 

imensuráveis e irreparáveis, provocando uma sensação de que o Estado não consegue cumprir 

seu papel de promover um julgamento correto e imparcial, fazendo com que haja sofrimento e 

indignação, além de que as indenizações nunca se sobreponham às injustiças. 
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FALSE MEMORIES  

 

ABSTRACT 

 

The delay in the judicial interrogation and the way in which the witnesses are interrogated can 

influence in the appearance of false memories, generating false accusations and, erroneous 

condemnations in the penal process. These, being innocent, generate losses that are 

immeasurable and irreparable, generating a sense that the State cannot fulfill its role of 

making a correct and impartial judgment, causing suffering and indignation, and reparations 

never overlap with injustices. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem por objetivo ajudar na elucidação dos problemas encontrados no 

sistema judiciário brasileiro, sendo esses a demora no interrogatório judicial e o próprio 

sistema de interrogatório, que podem induzir falsas memórias, fazendo com que o resultado 

do processo não seja satisfatório. Isso leva a pensar que ninguém está seguro, pois, em uma 

acareação, a testemunha pode identificar uma pessoa inocente, gerando uma insegurança 

judicial, sendo que, no Brasil, não se tem nenhuma estatística sobre condenação de inocentes, 

cujas perdas são irreparáveis uma vez condenados. Têm-se este artigo para apontar melhorias 

nos sistemas inquisitórios existentes no atual processo penal, como a entrevista cognitiva, 

ajudando de forma que pessoas inocentes não sejam injustamente condenadas. 

Para isso, teve-se por base trabalhos, projetos e pesquisas realizadas, com as devidas 

citações, dentre eles a obra Falsas Memórias, os artigos Aspectos cognitivos da memória e a 

antecipação da prova testemunhal no processo penal e Como um monte de gente é presa por 

memórias falsas no Brasil, entre outros. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

Desde os primórdios da história, as testemunhas foram consideradas provas 

irrefutáveis e serviam para a condenação ou para a absolvição do réu. A testemunha é 

considerada a joia do processo e quem a possui tem maior “poder” nesse. Tal status não 

deveria ser assim, pois, em muitos casos, não são levadas em conta as provas periciais, 

sobrepondo a testemunhal sobre a pericial. Graças às pesquisas realizadas sobre a mente 

humana, nos últimos anos, isso vem mudando, principalmente os métodos de interrogatório e 

a influência sobre as memórias. Sobre isso, Stein (2010, p.15) propõe: 

 

Há pouco mais de duas décadas, o começo da década de 1990, houve um notável 

crescimento das pesquisas sobre a memória humana falsa, ou seja, pesquisas sobre 

as circunstâncias em que pessoas normais lembram-se de fatos específicos como se 

estivesse ocorrido durante determinados episódios de suas vidas quando, de fato, 

não ocorreram naquele momento – ou jamais ocorreram. [...] embora as falsas 

memórias que ocorrem no dia a dia sejam inofensivas, o mesmo não se aplica ao 

campo jurídico. De fato, talvez seja nesta arena jurídica em que os efeitos das falsas 

memórias podem ser verdadeiramente danosos. Em um julgamento civil ou penal, a 

maioria das evidências apresentadas são testemunhos juramentados, de modo que as 

evidências somente são verdadeiras até o momento em que as recordações da 

testemunha estiverem corretas. Todavia, quando as recordações da testemunha 

estiverem incorretas, é difícil refutar os erros da memória com base em evidências 

forenses inquestionáveis (p. ex., impressões digitais, teste de DNA, recibos 

financeiros e outros documentos físicos), pois, apenas em uma porcentagem mínima 

dos casos (menos de 10% dos delitos graves nos Estados Unidos) podem ser obtidas 

evidências desse tipo. (STEIN, 2010, p.15)  

 

Assim conclui-se que as falsas memórias são como as verdadeiras, a diferença é que as 

falsas são compostas por informações ou por lembranças que não existiram ( BALDASSO; 

ÁVILA, 2018, p.371-409). Elas podem ser autossugeridas, as quais acontecem de maneira 

natural, ou deliberadamente sugeridas, que derivam do ambiente (STEIN, 2010, p.15). 

Alfred Binet (1900) fez um estudo sobre falsas memórias em adultos, chamado de 

Procedimento de Sugestão de Falsa Informação ou Sugestão, em que uma informação 

interfere ou atrapalha a codificação e posterior recuperação de outra. O experimento 

constituía-se de uma cena original, apresentada aos participantes, em que ocorria um acidente 

de carro devido a um dos motoristas não obedecer a uma placa de parada obrigatória. O 

experimentador sugeria alterações quanto ao que havia sido visto na cena original e, quando 

questionados quanto a essa cena, os participantes respondiam de acordo com a sugestão da 

informação falsa, ou seja, afirmavam terem visto a placa de “dê a preferência”, apesar de 

terem sido instruídos a responderem com base na cena original. Pode-se notar que, nesse caso, 

houve a ação das falsas memórias, que derivam do ambiente, pois os participantes eram 
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induzidos a responder o que se perguntava. Isso também ocorre com o interrogatório policial, 

no qual são feitas perguntas e a testemunha tem de responder de acordo com o que lhe é 

perguntado. 

Estudos assim levam a concluir que a memória pode sofrer distorções, tanto pelo 

resultado de processos internos quanto externos, originando as falsas memórias espontâneas 

ou sugeridas. As primeiras, que são aquelas internas à pessoa, são autossugeridas, ocorrem 

quando a lembrança é alterada internamente. Verifica-se esse funcionamento no exemplo 

abaixo: 

 

Um exemplo baseado em uma situação real aconteceu com uma colega de trabalho 

que tinha certeza de ter trazido seus óculos de grau presos a um cordão no pescoço, 

já que lembrava vividamente ter ajeitado os óculos no cordão, quando saía do seu 

carro ao chegar à universidade. Não conseguindo encontrar seus óculos, depois de 

frustradas buscas pelos caminhos que teria passado naquele dia, ela resolveu arcar o 

prejuízo e comprar óculos novos. Alguns dias depois, outro professor encontrou os 

óculos perdidos em sua sala, onde a colega havia estado para uma reunião alguns 

dias antes. Neste exemplo, a colega falsamente lembrou que estaria com os óculos 

ao chegar naquele dia na universidade, uma vez que tinha certeza de tê-lo ajeitado o 

cordão ao siar do carro. (STEIN, 2010, p.25) 

 

Outro exemplo é o sujeito lembrar-se de que alguém lhe contou algo que, na verdade, 

ele viu em um filme ou em uma novela. As falsas memórias sugeridas são derivadas de 

informações falsas externas à pessoa, ocorrendo devido à aceitação de uma informação que 

ocorreu após o evento em questão e à incorporação dessa informação na memória original, 

podendo dar-se de forma acidental ou deliberada. Ocorre que essa falsa informação tende a 

reduzir as lembranças verdadeiras e a aumentar as falsas. Um exemplo disso pode ver-se no 

relato a seguir: 

 

Uma situação que ilustra o efeito da sugestão de falsa informação ocorreu com uma 

amiga quando ela ainda estava na faculdade. Certa noite, chegando de uma desta, 

esta amiga esbarrou em um vaso de bronze que ficava em cima de uma mezinha o 

hall do apartamento, desta forma arranhando a parede. Alguns dias depois, sua mãe 

lhe perguntou se foi ela a responsável pelo arranhão. Ela negou, dizendo que a mãe 

estava equivocada e que foi a própria mãe a responsável pelo arranhão quando, na 

semana anterior, deixou ali as compras do supermercado, antes de irem à missa, para 

a qual já estavam atrasadas. A mãe reluta em acreditar, mas lembra-se de que 

realmente em dia saíram apressadas para a missa e que quando voltaram lembrou 

que algumas compras realmente estavam no chão, supondo então que tivessem caído 

e arranhado a parede. Semanas depois, a parede do apartamento recentemente 

reformado. Neste caso, a filha sugeriu deliberadamente a sua mãe uma falsa 

informação que era condizente com outras lembranças que a mãe mantinha em sua 

memória, tornando a falsa informação plausível. Desta forma, a informação foi 

incorporada à memória da mãe que passou a lembrar de ter arranhado a parede do 

apartamento. (STEIN, 2010, p.26) 
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O resultado é que tudo pode influenciar a testemunha: suas convicções, suas 

interpretações, seu modo de reflexão e outras pessoas influenciam como ela vai recordar os 

fatos. Isso vem pela aceitação e pela incorporação, na memória, de falsa informação, posterior 

ao evento original, podendo ser uma mentira, uma pressão social ou até mesmo por perguntas 

sugeridas ou pelo reconhecimento de suspeitos. Os pesquisadores têm utilizado três modelos 

teóricos para solucionar as abordagens dos mecanismos responsáveis pelas falsas memórias 

(KNOOW, 2017): 

 

a. Paradigma Construtivo, esse entende que a memória é parecida com um 

sistema e se utiliza da teoria Construtivista e dos Esquemas como formas de explicar as falsas 

memórias (VASCONSELOS; MANZI, 2017, p.66-74); 

 

b. Teoria do Monitoramento da Fonte, em que a memória é a fonte de 

formação para um julgamento (KNOOW, 2017); 

 

c. Teoria do Traço Difuso, em a memória é construída por dois sistemas 

independentes de armazenamento e de recuperação da informação (KNOOW, 2017). 

 

a. Paradigma Construtivista 

 

Basicamente, a memória é considerada como um sistema que se constrói com a 

interpretação que a pessoa faz dos eventos, aquilo que ela está vendo, o seu ponto de vista; de 

possa dessa nova informação, integra-a a informações prévias que sua mente possui 

(VASCONSELOS; MANZI, 2017, p.66-74).  

Para a Teoria Construtivista, a pessoa extrai o significado de novas informações, ou 

seja, o que ela apreendeu daquele fato, e incorpora na memória, reestruturando-a de uma 

forma que se encaixe com seu entendimento. Em outras palavras, ela acrescenta a nova 

informação, adaptando-a a seu ponto de vista (VASCONSELOS; MANZI, 2017, p .66-74).  

Já segundo a Teoria dos Esquemas, para a construção da memória, a pessoa utiliza 

esquemas mentais, que são representações mentais em que se reúnem conceitos gerais sobre o 

que esperar em cada situação, são conceitos pré-formados de cada assunto para melhor 

interpretação do fato (BZUNECK, 1991). 
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b. Teoria do Monitoramento da Fonte 

 

Nessa teoria, a mente utiliza processos realizados a partir da realidade vivenciada para 

distinguir a fonte de uma informação. Com isso, as falsas memórias acontecem quando a 

fonte é trocada para o monitoramento ou quando se tem atribuições erradas de fontes que 

podem interferir no resultado de pensamentos, de imagens ou de sentimentos que são 

erroneamente atribuídos à experiência original. O erro acontece devido à troca de fontes, a 

mente identifica uma fonte errada para aplicar ao fato que está acontecendo e com isso faz o 

julgamento errado do caso (HUANG, 2009). 

 

c. Teoria do Traço Difuso 

 

Aqui é proposto que a memória é composta por dois sistemas, a memória de essência e 

a literal, em que as pessoas armazenam, separadamente, as representações literais e de 

essência de uma mesma experiência. As memórias literais gravam todos os detalhes 

específicos e superficiais do evento, e as memórias de essência captam a compreensão do 

significado da experiência. As falsas memórias ocorrem quando são aplicadas as memórias de 

essência em vez das literais, quando é necessários saber os detalhes do fato e a pessoa acaba 

por inventar informações que não ocorreram (OLIVEIRA; ALBUQUERQUE, 2015). 

 

2.1 O QUE É SUGESTIONABILIDADE?  

 

As Falsas Memórias, segundo Stein (2010, p.167), podem ser induzidas com a 

sugestão de informações falsas que são apresentadas aos sujeitos, por vontade ou não, como 

se fosse parte da experiência de vida da pessoa. A sugestionabilidade se baseia na tendência 

de um agente em incutir informações errôneas, distorcidas, derivadas de fontes externas às 

suas recordações pessoais, e essas informações podem ser apresentadas de forma intencional 

ou acidental, fazendo com que a testemunha comece a pensar que viveu uma situação ou a 

tenha visto, adquirindo a memória como se fosse sua, e ela acaba respondendo o que o 

entrevistador quer.  

Outra forma de contaminar a entrevista pode ocorrer quando o agente responsável pela 

entrevista aumenta sua condição de desigualdade em relação ao entrevistado (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 2015). Isso ocorre quando o entrevistador faz perguntas fechadas ou 

direcionadas ao interrogado que tem de respondê-las (BALDASSO; ÁVILA, 2018, p.371-
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409), ou ainda quando ele entra em uma sala de audiências e senta em frente ao juiz, ao 

promotor de justiça, ao advogado de defesa ou a outras autoridades judiciais, geralmente em 

uma cadeira posicionada de forma isolada e, por vezes, situada em um piso inferior em 

relação aos outros lugares, sentindo-se inferior a todos. A partir do reconhecimento de que a 

organização do espaço físico pode ser, além de geradora de estresse para ele, comprometedora 

de sua recordação e de seu relato, ele começa a sentir-se inferior ou acuado e tende a querer 

agradá-los (STEIN, 2010, p.167). Nota-se isso no caso a seguir: 

 

No final do ano de 2000, em uma pequena cidade do norte da França, Outreau, um 

menino de 9 anos revelou a uma assistente social ser vítima de repetidos estupros e 

outra formas de violência sexual, além de diversas agressões. Seus três irmão 

menores confirmaram os relatos dele e também afirmaram os relatos dele e também 

afirmaram serem vítimas dos mesmos crimes. Os pais das crianças, Myriam Badaoui 

e Thierry Delay, juntamente com outro casal, foram apontados como os autores das 

agressões contra seus filhos, assim como de outras duas crianças. À época dessas 

primeiras denúncias, Myriam Badaoui citou o nome de 14 pessoas que também 

estariam envolvidas em atos criminosos contra crianças, revelando, desta forma, a 

existência de uma suposta rede de pedofilia cujos crimes praticados envolviam 

tortura, prática de bestialismo, realização de filmes pornográficos e assassinatos. As 

crianças, filhos de Myriam Badaoui, confirmaram as denúncias da mãe. 

Por conta das acusações de Myriam Badaoui e dos relatos das crianças, 17 pessoas 

foram presas, acusadas da prática de pedofilia. Eram pessoas que viviam e 

trabalhavam na comunidade local, entre essas, um motorista de táxi, um padeiro, um 

padre, um advogado e dois pedreiros, todos conhecidos da família. Os relatos das 

crianças, assim como da mãe, foram considerados credíveis por um psicólogo, perito 

da justiça francesa. O juiz que presidia o caso empenhou-se por um julgamento 

rápido e condenou os acusados que permaneceram presos. 

Porém, passados alguns anos, em 2004, Myriam Badaoui admitiu, perante o tribunal, 

ter acusado falsamente as 14 pessoas. ‘Eu sou uma mulher doente e uma mentirosa’. 

Admitiu que somente ela, o marido e o outro casal estavam efetivamente envolvidos 

nos crimes. A retratação de Myriam gerou uma crise sem parâmetros no sistema 

judicial francês, colocado em pauta à questão do depoimento das crianças, a 

avaliação do perito e a forma como o juiz havia conduzido o processo criminal. Esse 

foi considerado um dos mais escandalosos ‘erros judiciais’ da França e levou o 

Ministro da Justiça, o Primeiro Ministro e o próprio Presidente da República à 

época, a pedirem publicamente desculpas aos injustamente condenados e aos 

cidadãos franceses. 

Entretanto, os danos causados para as 14 pessoas que permaneceram presas durante 

cerca de quatro anos, cumprindo pena por crimes que não haviam cometido, já eram 

irreversíveis. Alguns dos condenados ficaram afastados dos próprios filhos por cerca 

de três anos, tendo suas crianças, algumas muito pequenas (com 1, 2 anos), sido 

encaminhadas aos cuidados de instituições. Uma dessas pessoas cometeu suicídio na 

prisão, muitos adoeceram, foram humilhados, perderam suas famílias e seus 

empregos. 

Outros países também se viram envolvidos em casos jurídicos semelhantes ao ‘Caso 

Outreau’ na França. Basta que se recorde, no Brasil, o caso da Escola de Base, 

ocorrido em São Paulo em 1994, quando denúncias de abusos sexuais supostamente 

cometidos por donos e funcionários da escola contra os alunos estamparam, por 

algum tempo, as páginas dos principais jornais e revistas do país. Algumas pessoas 

foram presas, a escola foi depredada e saqueada. Poucos meses depois, foi verificado 

que as denúncias eram infundadas e o caso foi arquivado. (STEIN, op. cit.) 
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2.2 FALSAS MEMÓRIAS, SUGESTIONABILIDADE E TESTEMUNHO 

 

Em agosto de 2006, a Organização das Nações Unidas (ONU) apresentou as 

principais conclusões de um estudo sobre a violência contra crianças, realizado em 

131 países de todas as regiões do mundo, com a participação de representantes de 

governos, de organizações não governamentais e das próprias crianças. Entre as 

principais conclusões, foi destacado que a violência contra as crianças é desprezada 

por não existirem modos seguros para as crianças e os adultos a demonstrarem. 

(FEIX, 2008) 

 

A maioria das crianças que testemunham, de acordo com Stein (2010, p.178-179), é 

vítima em situações de violência e seus relatos dizem respeito a memórias de experiências 

traumáticas. Muitas vezes, o testemunho de crianças é usado como prova em um processo 

penal na falta de outras evidências. Nem sempre os abusos e os maus-tratos contra elas 

deixam evidências em seus corpos ou geram danos psicológicos. Ademais não é sempre que 

uma criança passa por uma situação traumática, como estresse pós-traumático, que terá 

indícios concretos para que essa situação possa ser considerada uma violência e, 

necessariamente, seja encaminhada para a justiça. Para que não haja muitas possibilidades de 

uma situação falsa ser considerada verdadeira, ou verdadeira como falsa, em uma situação de 

maus-tratos, é imprescindível que o agente responsável pela entrevista com a criança leve em 

consideração reunir o maior número possível de informações sobre o caso: junto a própria 

criança, aos responsáveis por ela, a seu rendimento escolar, exames físicos e psicológicos, 

buscando sempre diminuir a possibilidade de erro no julgamento e não ocasionar problemas 

futuros para a criança, para sua família e para a sociedade (SARAIVA, 2012). 

O principal problema que se pode encontrar é no contexto judicial forense com a 

sugestionabilidade. É aqui que o profissional responsável tem de tomar mais cuidado. Na 

Psicologia Forense, é fundamental que ele conheça em que condições a memória pode ser 

distorcida, para não se tornar suscetível à produção de Falsas Memórias, apontando como 

evitá-las e mostrando como alcançar os objetivos almejados em um relato correto e que se 

possa utilizar sem problemas, capaz de dar valor ao testemunho, aumentando seu valor como 

prova testemunhal. Se esse relato demora ou é acompanhado de muita ansiedade ou estresse, 

pode ter-se a perda das informações e prejuízos incalculáveis para a investigação ou para o 

processo (SARAIVA, 2012), como ilustrado a seguir: 

 

Quanto mais demora há em realizar a entrevista com as crianças, maior perda de 

informações relevantes sobre o evento acontece. Em outras palavras, é possível que 

uma criança falhe em relatar um episódio de violência sexual não porque não 

consiga lembrar bem a experiência vivida, mas sim por não ter disposição para 
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relatá-la, em função de sentimentos de medo, vergonha ou culpa, por exemplo. 

(STEIN, 2010, p.164) 

 

2.2.1 Sugestão de Falsa Informação 

 

Outra opção que pode envolver a implantação de falsa memória e ocasionar uma 

errônea sobre o evento original é a imaginação, que é a produção de uma representação 

mental de uma informação. Essa sugestão de informação também pode ser introduzida no 

experimento em função do contato com o pesquisador. Isso, especialmente com menores, 

sendo que o pesquisador estará exercendo um papel de autoridade semelhante ao dos pais ou 

ao dos professores, colocando afirmações ou perguntas sugestivas, situação em que essas 

poderão levar à distorção da informação verdadeira. Tal possibilidade fica comprovada em 

experimentos e em análises feitas por especialistas (CANAL CIÊNCIAS CRIMINAIS, 2015), 

como o exposto a seguir: 

 

Os efeitos dessas manipulações podem ser observados em contextos naturalísticos, 

quando o papel de autoridade é exercido pelo terapeuta que pode distorcer a 

informação para o evento original. Um dos métodos muitas vezes utilizado na 

clínica psicoterápica, e que pode ser sugestivo, é a interpretação dos sonhos. 

Algumas pesquisas indicam que interpretar sonhos pode ser uma maneira de 

direcionar a criação de lembranças sobre eventos que não aconteceram, ou seja, as 

FM.” 

[...] “Durante a fase de teste, era solicitado que o participante relatasse lembranças 

de sua história de vida correspondentes a situações apresentadas por meio de 

fotografias. Algumas fotografias foram fornecidas pelos pais dos participantes, 

enquanto uma imagem foi produzida por meio de um programa de edição de 

imagens, representando um evento que não havia acontecido – passear em um balão 

de ar. Para que a descrição fosse considerada uma FM, não bastava que os 

participantes dissessem que se lembravam do acontecimento, era necessário que 

descrevessem o evento que nunca havia ocorrido com informações que não 

constavam na fotografia (p. ex. descrever ações ou sensações sobre a situação). Os 

resultados indicaram que 50% dos participantes recordaram ter passeado em um 

balão de ar com grande riqueza de detalhes, apesar de isso nunca ter ocorrido. 

(CANAL CIÊNCIAS CRIMINAIS, 2015) 

 

Esse experimento demonstra que os eventos que aconteceram influenciam muito na 

relação entre a aquisição da memória e a recuperação dessa. Também se vê essa alteração de 

recuperação da memória durante a fase de teste, como no momento da testagem e no 

momento da repetição do teste, sendo que a primeira é o momento da realização do teste, 

podendo ser logo após a apresentação do material-alvo (teste imediato), ou horas, dias e até 

meses ou anos depois (teste posterior). A outra, repetição do teste, tem por objetivo a 

investigação do desempenho da memória ao longo do tempo, e o mesmo participante 

responde a dois ou a mais testes de memória. Uma área beneficiada com os estudos sobre 
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distorções da memória autobiográfica é a Psicologia do Testemunho. Recorrentemente, a 

única prova de que a Justiça dispõe é o depoimento da testemunha, ou seja, suas lembranças 

armazenadas sobre os fatos (CANAL CIÊNCIAS CRIMINAIS, 2015), confirmadas por Lilian 

Stein (2010): 

 

Nos crimes em que não há evidências materiais, físicas, uma prova consistente 

implica uma entrevista bem conduzida com a testemunha. Assim, técnicas de 

entrevista baseadas nos conhecimentos científicos sobre funcionamento da memória 

são poderosas ferramentas na coleta de informações detalhadas e acuradas, as quais 

permitirão a efetiva aplicação da lei. (STEIN, 2010, p. 112) 

 

Não se pode esquecer também dos vieses apresentados pela figura do entrevistador. 

Assim como um terapeuta, um investigador pode ter uma visão sobre os fatos acontecidos e, 

com isso, corre o risco de adotar um viés confirmatório em suas entrevistas. A consequência 

dessa ação pode ser danosa, porque ele pode implantar uma falsa memória por meio de 

sugestões. A Psicologia Clínica é fundamentalmente embasada em memórias que têm maiores 

chances de serem distorcidas caso o terapeuta se utilize, intencionalmente, ou não, de técnicas 

sugestivas. Exemplo disso é, no Brasil, o fato ocorrido em São Paulo, Jd. Aclimação, na 

Escola Base, onde algumas crianças começaram a contar histórias de abusos que não 

ocorreram. Durante a investigação, o delegado empolgou-se com o fato e acabou 

interrogando-as sem a ajuda de um profissional, condenando os supostos réus, que foram 

declarados inocentes, mas até hoje não se recuperaram em nenhum aspecto de tudo o que 

sofreram (CANAL CIÊNCIAS CRIMINAIS, 2018). 

Em entrevistas feitas com pessoas que querem agradar ao entrevistador, elas tendem a 

dizer aquilo que ele quer escutar, predispondo-se a gerar falsas memórias, conforme a seguir: 

 

Os primeiros estudos associando características de personalidade com Falsas 

Memórias surgiram com o interesse em entender erros de memória em entrevistas 

com testemunhas (Gudjonsson, 1983, 1988). Procurava-se predizer quais pessoas 

seriam mais suscetíveis à sugestionabilidade, ou seja, quão sugestionável é um 

indivíduo em aceitar falsas informações por meio de perguntas feitas durante 

interrogatório policial. Gudjonsson (1983) mediu, pela Escala de Inteligência 

Wechsler para Adultos, o quociente intelectual dos participantes da pesquisa e 

concluiu que pessoas com uma menor capacidade intelectual apresentaram uma 

maior suscetibilidade para Falsas Memórias, já que pessoas com essa característica 

confiavam menos em seus próprios julgamentos. No mesmo estudo pôde-se 

observar que as pessoas que possuíam forte necessidade em se apresentarem de 

forma favorável e com tendência a agradar aos outros (isto é, necessidade de 

desejabilidade social), possuíam maior tendência às Falsas Memórias já que, por 

desejarem aceitação por parte dos outros, acabavam sendo mais suscetíveis a erros 

de memória (Wilkinson e Hyman, 1998). (STEIN, 2010, p.146)  
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2.3 MEMÓRIA EM JULGAMENTO: TÉCNICA DE ENTREVISTA PARA MINIMIZAR 

AS FALSAS MEMÓRIAS 

 

Durante o depoimento, as questões cognitivas e emocionais são grandes e exercem 

uma forte influência sobre a testemunha. Isso acontece porque a maioria das pessoas não está 

acostumada a descrever em detalhes situações que vivenciaram. O momento de tomada do 

depoimento de uma testemunha ou de uma vítima pode ser entendido como um teste de 

memória para o evento em questão. Com isso, o uso de técnicas inadequadas para a coleta das 

informações contidas na memória da testemunha pode resultar em problemas na coleta do 

depoimento. Pesquisas mostram que as pessoas, ao vivenciarem uma situação, tendem a focar 

apenas alguns aspectos da situação. Assim não conseguem armazenar todas as informações 

necessárias sobre o que viveram. Dessa forma, quando são inquiridas sobre o que realmente 

aconteceu, não conseguem lembrar os detalhes do ocorrido. A consequência é ela acrescentar 

novas informações às lembranças, ou seja, falsas memórias. O papel do entrevistador 

investigativo é fundamental, porque ele deve engajá-la no processo de busca de informações 

precisas, contidas em sua memória, contudo sua própria postura pode ser um fator de 

influência (O TEMPO, 2016), conforme demonstrado abaixo: 

 

Existem evidências mostrando que a postura do entrevistador, bem como suas 

crenças e hipóteses a respeito do evento investigado, podem influenciar 

significativamente o comportamento da testemunha, podendo levar a distorções no 

depoimento (Ceci e Bruck, 1995). Com relação a técnicas utilizadas por muitos 

entrevistadores forenses, Memon (2007) aponta as dez falhas mais comuns 

detectadas em entrevistas1. Todas as falhas se referem ao uso de técnicas de 

entrevista inadequadas, bem como à postura do entrevistador, e podem ser 

minimizadas e até mesmo neutralizadas, a partir do uso de técnicas mais apropriadas 

de entrevista investigativa. (STEIN, 2010, P.209-210) 

 

2.3.1 Entrevista Cognitiva 

 

A entrevista cognitiva baseia-se nos conhecimentos científicos de duas grandes áreas 

da Psicologia: Psicologia Social e Psicologia Cognitiva. No que concerne a 

Psicologia Social, integram os conhecimentos das relações humanas, 

particularmente o modo de se comunicar efetivamente com uma testemunha e, no 

campo da Psicologia Cognitiva, somam-se os saberes que os psicólogos adquiriram 

                                                           
1 1. Não explicar o propósito da entrevista; 2. Não explicar as regras básicas da sistemática da entrevista; 3. Não 

estabelecer rapport; 4. Não solicitar o relato livre; 5. Basear-se em perguntas fechadas e não fazer perguntas 

abertas; 6. Fazer perguntas sugestivas/confirmatórias; 7. Não acompanhar o que a testemunha recém disse; 8. 

Não permitir pausas; 9. Interromper a testemunha quando ela está falando; 10. Não fazer o fechamento da 

entrevista (O TEMPO, 2018). 
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sobre a maneira como nos lembramos das coisas, ou seja, como a nossa memória 

funciona. (STEIN, 2010, p.210) 
 

Tudo o que se conhece sobre o funcionamento da memória não deixa dúvidas de que 

todos estão sujeitos a distorcer suas memórias, inclusive o entrevistador. Mesmo que a 

entrevista cognitiva seja fundada nas técnicas para não haver falhas da memória da 

testemunha, as distorções do entrevistador devem ser levadas em conta. Assim toda entrevista 

deve ser registrada em vídeo, caso não seja possível, que seja ao menos gravado o áudio, para 

que o entrevistador ou outro profissional envolvido com a investigação possa ter acesso direto 

às informações literais do depoimento e consiga corrigir eventuais sugestões ou intimidações, 

perguntas fechadas ou tendenciosas, fazendo da entrevista tanto mais próxima à realidade dos 

fatos quanto possível, evitando fazer com que a testemunha tente agradar ao entrevistador por 

qualquer motivo (PERGHER; STEIN, 2005, p.11-19). 

 

2.4 CONDENAÇÃO DE INOCENTES 

 

Com a técnica errada de entrevista, o entrevistador pode implantar a falsa memória na 

testemunha, sendo por fotos, por reconhecimento, por perguntas sugestivas, entre outras, até 

mesmo contrariando provas técnicas e periciais com base apenas no depoimento testemunhal, 

que, às vezes, pode demorar longos períodos. Tem-se a condenação de um número 

significativo de pessoas inocentes em processos criminais, não existindo, no entanto, qualquer 

dado sobre a condenação desses inocentes no Brasil. Nos EUA, a condenação de inocentes 

por falsas memórias chega a 70%, segundo explica Gustavo Noronha de Ávila (PONTE, 

2018), sendo que esse reconhecimento é feito com base no estereótipo do relato da pessoa. 

 

2.5 O QUE PODE SER FEITO PARA MINIMIZAR AS FALSAS MEMÓRIAS E AS 

CONDENAÇÕES DE INOCENTES? 

 

Existem duas estratégias importantíssimas. A primeira é o investimento em cursos, 

capacitações, treinamentos de todos os atores jurídicos envolvidos no processo de 

criminalização. Muito poucas horas costumam ser alocadas para os conteúdos de 

psicologia do testemunho nas Academias de Polícia (Militar e Civil), bem como nas 

Escolas de Magistraturas e do Ministério Público. Quanto à disciplina de psicologia 

do testemunho, ela tem sido discutida apenas em espaços acadêmicos restritos, como 

a da pós-graduação. É necessária cada vez mais a aproximação entre teoria e prática, 

neste sentido. A antecipação da prova penal depende da memória, desde que 

observado de forma plena a ampla defesa e contraditória constitucional, perante um 

juiz de garantias, também poderia colaborar para diminuir a influência do tempo e a 

consequente curva de esquecimento da vítima/testemunha. (PONTE, 2018) 
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O que se deve fazer, nesse sentido, é aproximar as teorias discutidas nos estudos dos 

agentes que estão em contato com a testemunha, para que eles aprendam a interrogar a 

testemunha sem interferir nas respostas ou sem fazer com que ela incorpore uma memória que 

não é sua, ou ainda queira agradá-lo devido a sua posição hierárquica, como por exemplo, a 

de um juiz. Também deve-se investir em treinamentos para esses agentes, capacitando-os para 

isso. Outra maneira de minimizar as falsas memórias é pela antecipação da oitiva da 

testemunha, evitando o grande lapso temporal entre o fato e o interrogatório e, 

consequentemente, o esquecimento de detalhes do fato (PONTE, 2018). 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O histórico mostra que a palavra da vítima tem um papel determinante na maioria dos 

processos, já que, em muitos casos, seu testemunho é a única prova de incriminação do réu, 

contrariando provas técnicas e não refletindo a realidade. É sabido que inclusive as memórias 

mais vívidas de eventos da vida podem conter distorções ou, até mesmo, serem falsas, 

implantadas, induzidas, assimiladas ou esquecidas, independentemente do grau de certeza que 

se tem sobre elas. Não existindo dados sobre a condenação de inocentes no Brasil, dificulta-se 

ainda mais a análise de memórias baseadas exclusivamente em relatos individuais e 

aumentam-se as chances de que graves equívocos possam ocorrer em julgamentos criminais, 

gerando resultados errôneos e condenações equivocadas de pessoas inocentes, fato esse que 

jamais pode ser reparado ou indenizado.  

Necessita-se, urgentemente, que se mude o modo de entrevista com a testemunha, 

sendo indicada a entrevista cognitiva, com profissionais capacitados e capazes de minimizar a 

implantação de falsas memórias da testemunha ou até mesmo suas. Isso, objetivando-se que a 

testemunha se sinta à vontade para relembrar o fato ocorrido, a partir de muito treinamento 

dos agentes que colaboram desde a investigação até o julgamento, para que os erros possam 

ser minimizados. 
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