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O EFEITO PRIMING E A INCIDÊNCIA DE FALSAS MEMÓRIAS NO

TESTEMUNHO POLICIAL

Jenifer Camila Rezende Gimenes

RESUMO

O presente trabalho tem como escopo o estudo acerca das influências do cotidiano policial na
memória  dos  agentes  policiais  em  investigações  de  casos  que  envolvam  tráfico  de
entorpecentes. Dessa forma, partindo de um estudo interdisciplinar entre os aspectos jurídicos
e os aspectos neurocientíficos, buscou-se compreender como as memórias são estruturadas e
quais influências podem sofrer em seu processo de formação devido ao cotidiano de agentes
da polícia  investigativa no Brasil. Analisa-se quais efeitos a memória sofre em sua formação
devido à incidência de falsas memórias. Assim, discute-se os aspectos estruturais da formação
da memória  de policiais  na  realização  de suas  atribuições  a  fim  de  estabelecer  um novo
sistema de oitiva policial que atinja sua eficácia para os casos concretos. 

Palavras-chave: Prova Testemunhal. Memória. Falsas Memórias.

THE PRIMING EFFECT AND THE INCIDENCE OF FALSE MEMORIES IN
POLICE TESTIMONY

ABSTRACT

The present work has as scope the study about the influences of the police's everyday in the
memory of the police  agents in  investigations of cases that involve  traffic  of drugs.  Thus,
starting  from an interdisciplinary  study between the legal  and  neuroscientific  aspects,  we
sought  to understand how memories are structured and what influences they may suffer in
their  training  process due to the daily  routine of investigative  police agents in  Brazil.  It is
analyzed  which  effects  the memory suffers  in  its  formation due to the incidence  of false
memories.  In  this  way,  the  structural  aspects  of  police  memory  formation  in  the
accomplishment of its attributions are discussed, in order to establishnew system of testimony
for police officers, to achieve effectiveness in concrete cases.

Keywords: Testimonial evidence. Memory. False memories. 



1 INTRODUÇÃO 

A  memória  é  uma  característica  humana  ainda  permeada  de  enigmas  não

compreendidos pela ciência,  uma vez que, a cada nova descoberta,  novas dúvidas surgem.

Como tudo que envolve o ser humano e suas peculiaridades, a memória ainda possui muitas

características que colocam estudiosos em dúvida quanto a sua formação e a quais aspectos a

circundam. A memória é estudada há anos pela neurociência, a fim de se compreender como

ela se manifesta no ser humano e qual interação possui com o mundo exterior ao indivíduo. 

Muito se descobriu com o estudo da memória, como por exemplo, o fato de que só se

compreende como a memória é falha  se se levar  em conta que, em diversos momentos,  a

memória falhou. É um processo de avaliação e posterior dedução, tendo em vista que, ainda

que já  existam diversos estudos quanto a sua formação física,  a memória  ainda demonstra

enormes dúvidas quanto à forma pela qual se manifesta na mente humana.

Destarte as pesquisas no âmbito da neurociência, assim como em diversos assuntos, o

Direito  se ocupou de  compreender  as  consequências  da  formação  de falsas  memórias  no

âmbito jurídico, logo existem diversas pesquisas acerca da incidência de falsas memórias em

diversos âmbitos do Direito. Em especial,  no âmbito do processo de formação do conjunto

probatório necessário para uma efetiva decisão judicial em processos no âmbito processual

penal.  A  formação  de  um  conjunto  probatório  no  direito  processual  penal  leva  em

consideração as provas documentais, bem como as provas testemunhais.  Essas, em especial,

são essenciais  para a formação da convicção  do magistrado em uma decisão de casos em

concreto.

Por esse fato, é notável a importância de uma analise minuciosa acerca da formação

das memórias e quais são as consequências que ela pode gerar no momento do testemunho

processual penal,  a fim de se evitar a existência de condenações equivocadas, baseadas em

memórias  permeadas  de ideais  errôneos ou pela  clara incidência  de memórias  que jamais

existiram, assim alcançando a máxima efetividade dos testemunhos processuais penais.

2 PRIMING: MEMÓRIA E REPETIÇÃO

Imagine  a seguinte ambientação: um policial,  no exercício  de seu ofício,  avista um

pequeno grupo de jovens com uma média de idade entre 16 e 25 anos, todos muito parecidos,

estatura média,  magros e roupas muito similares,  ou seja,  um grupo comum.  Ocorre que o
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grupo se encontra em local suspeito, onde há grande fluxo de traficantes realizando a venda e

a entrega de entorpecentes.  Visto como local suspeito, o policial  realiza  a  abordagem dos

jovens,  oportunidade  em  que  encontra,  com  alguns  deles,  pequena  quantidade  de

entorpecentes. Dessa forma, o policial realiza o Auto de Prisão em Flagrante e leva os jovens

abordados  com entorpecentes  para  a  delegacia  de  polícia  para  a  realização  do  Auto  de

Qualificação. 

Após voltar para as ruas para a realização de novas rondas, esse mesmo policial realiza

diversas abordagens estreitamente parecidas com a primeira, e, assim como essa, todos os dias

e a todo momento, esse policial, no exercício de suas funções, realiza diversas abordagens que

o colocam em situação similar.

O  fato  de  que  esse  policial  está  a  todo  o  momento  em  situações  extremamente

parecidas cria uma memória implícita, o que significa que o ambiente em que ele se encontra

exercendo  suas  funções  todos  os  dias  lhe  confere  uma  memória  devido  à  repetição  de

atividades  muito  similares  ou com poucas  alterações.  As  memórias  implícitas  desse  tipo,

geradas pela repetição de um acontecimento, são chamadas de Priming. 

Conforme explica Stein (2010, p.117), o  Priming Direto se mostra quando um fato

ocorre de forma repetitiva,  armazenando, no sistema cognitivo do indivíduo, uma memória

que, posteriormente, poderá ser evocada. Explica Izquierdo (2014, p.38-39) que o Priming é

demonstrado no momento em que o indivíduo é exposto a uma situação com elementos muito

similares aos de fatos passados, dando-lhe uma espécie de “dica” e faz, assim, com que ele

relembre situações passadas por meio de elementos similares já armazenados na memória.

No momento em que um indivíduo é exposto diversas vezes a uma situação similar

àquela ocorrida anteriormente, ele estará suscetível a relembrar um fato devido à repetição e a

essas  “dicas”,  como  é  o  caso  do  policial  que  está  a  todo  momento  exposto  a  situações

repetitivas devido a seu cotidiano de trabalho.

2.1 FALSAS MEMÓRIAS

A produção de um filme longa-metragem, na indústria cinematográfica, ocorre cena a

cena, interligando-as em um processo contínuo de reprodução de um fato. Isso ocorre pois um

filme  é  contado  de forma  linear,  ou seja,  os  fatos  são  demonstrados  de  forma  contínua,

descrevendo-se  como  ocorreram em sua  ordem cronológica.  Esse  procedimento  não  é  o

mesmo que ocorre quando uma memória é relembrada e contada.
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As memórias  humanas raramente se exteriorizam de forma linear.  Muitas vezes,  ao

contar uma história, o indivíduo passa a esquecer-se de certos detalhes do fato ou até mesmo

conta o fato de forma não-linear, intercalando partes do final e partes do início da história. A

razão disso é que a dificuldade de se relembrar um fato de forma linear é inerente à mente

humana, uma vez que essa é permeada por interferências que podem ser cruciais  para uma

boa narrativa  de um fato rememorado. A ausência  do fator linearidade  torna as memórias

suscetíveis ao esquecimento, à reorganização e, inclusive, às falsas memórias.

Considerada  um fenômeno  recorrente em diversos  campos  da sociedade,  as  falsas

memórias ainda seguem permeadas de diversos enigmas, uma vez que sua ocorrência não é

mera criação da mente, mas está rodeada de interferências, tanto biológicas, quanto externas,

necessitando de estudos quanto a todos seus elementos constitutivos. 

Demonstra Stein (2010) que as falsas  memórias  não  são construídas  com base  em

mentiras ou em fantasias,  mas é, em verdade, uma distorção de elementos preexistentes na

memória  do indivíduo,  levando-o a crer que passou por uma situação que, pelo  contrário,

nunca existiu.

Essas distorções podem ocorrer por fatores de interferência interna, como sentimentos

do indivíduo,  ou de sugestões do meio,  como é o caso  em que o sujeito,  exposto a uma

situação em que deve exercer diversas tarefas simultaneamente,  acaba por armazenar todas

elas  de forma  abstrata  e,  em um momento  posterior,  ao tentar relembrá-las,  pode ocorrer

distorção dessas memórias. 

Uma distorção pode gerar a falsa ideia de que um fato inverídico realmente ocorreu,

levando o indivíduo a acreditar na existência daquele fato, ainda que jamais o tenha vivido.

Assim as falsas memórias podem ocorrer quando o indivíduo tenta relembrar fatos e esses

acabam  por  sofrer  interferências  internas  ou  externas,  seja  pela  incidência  de

sugestionabilidade do meio,  seja por distorções endógenas,  aquelas em que o indivíduo, de

forma intencional, produz uma ideia inverídica sobre um acontecimento.

2.2 EFEITO PRIMING COMO FATOR DE INDUÇÃO ÀS FALSAS MEMÓRIAS

Os  primes são  como  dicas,  podendo  ser  fornecidas  ao  indivíduo  tanto  de  forma

indutiva, quanto de forma inconsciente. Por exemplo, quando um indivíduo atua em uma área

profissional em que está exposto a situações muito parecidas, senão iguais, a todo o momento.

Os  elementos  contidos  nessas  situações  criam,  no  inconsciente  do  indivíduo,  um

armazenamento com memórias específicas para aquela situação. São armazenados elementos
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os quais farão com que o indivíduo relembre aquela situação de forma instantânea, como por

exemplo,  como  ele  deve  realizar  uma  atividade  e  quais  resultados  deve  alcançar.  Essas

memórias  são  simples  e  associativas,  ou  seja,  o  indivíduo,  ao  captar  esses  elementos,

automaticamente relembra a situação passada e compreende como deve realizá-la.

Izquierdo  (2014,  p.40)  aponta  que  o  Priming pode  ocorrer  quando  memórias

associativas  são  evocadas,  seja  pela  pequena  ou  pela  grande  quantidade  de  informações

quanto à determinada situação. No exemplo do agente policial,  no exercício de suas funções

rotineiras,  ele  estará  a  todo  o  momento  exposto  a  situações  com  elementos  que  são

armazenados em sua memória,  como o ato de realizar  rondas urbanas ou o ato de digitar

“Autos de Flagrância”.  Esses atos são, notoriamente,  comuns e recorrentes na vida de um

policial e, portanto, há grandes chances de criar nele uma memória de longa duração que será

evocada  sempre  que  o  policial  se  encontrar  em  situações  similares,  trazendo  de  volta

memórias que irão auxiliá-lo a reconhecer e a compreender o que deve realizar a seguir. 

Como explica Stein (2010), o Priming é um estímulo e pode ser uma consequência da

repetição, isso porque o fato de o indivíduo se encontrar, a todo o momento, frente a situações

similares, faz com que esse armazene, em sua memória,  elementos que lhe farão, de forma

inconsciente, relembrar as memórias de forma instantânea e mecânica. Essa mecanicidade do

Priming, devido à repetição, pode gerar no indivíduo a incidência de falsas memórias,  uma

vez  que  rememorar  um fato  ocorrido  anteriormente  pela  simples  evocação  de  memórias

armazenadas devido a uma repetição torna a memória muito mais suscetível à mera ligação de

um prime a outro.

Isso  quer  dizer  que,  quando  o  indivíduo  passa  a  associar  automaticamente  um

elemento a outro, a forma de relembrar se torna tão mecânica que o indivíduo não busca mais

a integralidade dos fatos anteriormente ocorridos e armazenados, mas a simples associação de

elementos  para  se  aproximar  à  integralidade  da  situação.  As  consequências  dessa

mecanicidade do ato de associar elementos sem buscar a realidade fidedigna dos elementos a

fim de se alcançar uma lembrança completa e real dos fatos pode gerar, no mundo prático,

diversas problemáticas, como ver-se-á a seguir.

2.3 EVOCAÇÃO E FALSAS MEMÓRIAS

Nas  pesquisas  acerca  das  falsas  memórias,  chegou-se  a  um  fator  de  extrema

importância  para  a  incidência  dessas:  a  distorção  criada  no  momento  da  evocação  das

memórias.
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Um exemplo hipotético de falsa memória criada devido a uma distorção é a ocorrência

de uma multiplicidade de informações e de fatores. Como exemplo hipotético, tem-se uma

mãe, com um bebê de colo chorando, que necessita atender ao telefone e, simultaneamente,

compreender o que o outro sujeito fala na linha oposta, tudo sem deixar de prestar atenção aos

cuidados  com o  bebê.  Nesse  exemplo,  se,  posteriormente,  essa  mãe  necessitar  relembrar

elementos desse momento ao telefone, poderá demonstrar distorções entre o que lembra e o

que realmente ocorreu, uma vez que havia diversos fatores de interferência simultâneos. 

No momento em que a pessoa, no caso exemplificativo, a mãe, tentar se lembrar, por

exemplo, a integralidade  daquilo  que o sujeito  ao telefone lhe  disse,  as informações serão

evocadas.  Para  Izquierdo  (2014,  p.86),  a  evocação  significa  que  a  mãe  estará  tentando

recordar  as  memórias  que  foram  armazenadas  anteriormente  no  momento  da  ligação.  A

recriação  dessas  memórias  não  se  trata de uma  abstração  fantasiosa,  mas  sim  da simples

lembrança do fato ocorrido. Entretanto, devido aos diversos fatores que envolvem a situação

do caso, essa mãe poderá sofrer a ocorrência de falsas memórias. Isso porque, no momento

em que tenta relembrar, ou seja,  evocar tudo aquilo  que ocorreu e armazenou na memória,

alcançará um panorama geral da situação e poderá ter dificuldade de organizar as memórias e

descrevê-las de forma fidedigna. 

Em síntese,  demonstra Izquierdo (2014, p. 86) que a dificuldade de organizar  essas

memórias com fidelidade aos fatos ocorridos há porque a evocação consiste em buscar, de

forma rápida, memórias que levaram muito mais tempo para serem formadas e armazenadas.

Considerando a multiplicidade de informações, bem como a forma como a evocação ocorre, a

mãe poderá relembrar  as memórias obtidas no momento da ligação de forma não-verídica,

não de forma intencional,  mas devido à forte incidência de distorção de memórias ao tentar

relembrar, de forma rápida, fatos que levaram tempo para serem formados.

3 A PROVA TESTEMUNHAL NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO

No ordenamento jurídico brasileiro, a prova testemunhal é de suma importância, uma

vez que assegura o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ela consiste em remontar um

acontecimento conforme as lembranças que a testemunha armazenou em sua memória, a fim

de se chegar ao mais próximo da realidade dos fatos ocorridos. Consiste na garantia de que

aquele que infringiu uma lei tenha o direito de se defender com os meios de prova admitidos



10

em direito. Para tanto, é direito do indivíduo que uma pessoa, que não possui interesse em seu

caso, dê sua versão ao juízo a fim de se chegar à verdade real.

Ensina Brasileiro (2017, p.682) que a prova testemunhal se demonstra como uma peça

no  caso  que  busca  elucidar  os  fatos  como  eles  realmente  ocorreram.  Uma  vez  que  a

testemunha não possui interesse no caso, ela  dará pura e simplesmente a versão de que se

lembra, ou seja, baseada em sua memória quanto ao ocorrido. Para tanto, a prova testemunhal

possui deveres no ordenamento jurídico. Qualquer pessoa poderá ser testemunha no processo

penal,  como preceitua o Artigo 202 do Código de Processo Penal Brasileiro,  desde que se

comprometa  a  dizer  a  verdade.  Assim  a  prova  testemunhal  possui  grande  valor  para  a

elucidação  dos  fatos,  podendo,  até  mesmo,  ser  crucial  para  posterior  condenação  ou

absolvição de um agente que tenha cometido um fato delituoso.

3.1 OITIVA POLICIAL E SUA RELEVÂNCIA

Como descrito, a prova testemunhal  possui um papel crucial para a elucidação dos

fatos.  Para tanto, no momento da oitiva,  tanto na fase inquisitiva,  quanto na fase judicial,

serão ouvidos todos os envolvidos  no  caso analisado,  desde  o suspeito  até  o  policial  que

realizou a apreensão. Nesse último, daremos ênfase quanto a sua relevância  para os casos

concretos no processo penal.

É  notório  que  a  autoridade  policial  possui  papel  de  suma  relevância  para  o  bom

andamento do processo penal,  uma vez que, em muitos casos, o policial é o primeiro a ter

contato com as vítimas ou com os suspeitos. Dessa forma, a autoridade policial,  seja policial

militar ou investigador da polícia civil, é testemunha nos casos em que participa.

 As alegações dadas pelos policiais, alinhadas ao conjunto probatório, possuem grande

relevância para posterior decisão do caso, uma vez que o testemunho policial é meio de prova

válida no processo penal. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVADAS - PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - ABSOLVIÇÃO –
DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÕES MANTIDAS.
Os  depoimentos  de  policiais  quando  coerentes  firmes  e  consoantes  com  os
demais elementos carreados  aos autos  são suficientes a embasar um decreto
condenatório. Restando comprovada  a  materialidade e  a  autoria  dos  delitos  de
tráfico e associação para o tráfico de drogas, não há falar-se em absolvição e/ou
desclassificação para  usuário,  não devendo  prosperar  as alegações  arguidas pela
defesa. Portanto, acertada foi  a condenação dos apelantes pelo delito de tráfico e
associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 33 e 35, da lei 11.343/06, haja
vista que os depoimentos dos policiais foram seguros e harmônicos entre si, neles se
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destacando a  descrição precisa  da  operação e  da  localização da droga. Recursos
conhecidos  e  improvidos.  (TJ-AM  02041382120128040001  AM  0204138-
21.2012.8.04.0001,  Relator:  Djalma  Martins  da  Costa  Data  de  Julgamento:
16/02/2014, Segunda Câmara Criminal) (Grifo nosso)

E ainda:

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO.  DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS.  MEIO  PROBATÓRIO
VÁLIDO.  FLAGRANTE  PREPARADO.  NÃO-OCORRÊNCIA.  PRETENDIDO
EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  QUANTIDADE  E  VARIEDADE  DE  DROGA
APREENDIDA.  FUNDAMENTO  IDÔNEO.  FIXAÇÃO  DA  FRAÇÃO  DE
AUMENTO  NO  MÁXIMO  LEGAL.  PRESENÇA  DE  CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS  QUE  INDICAM  NECESSIDADE  DE  EXASPERAÇÃO.
SENTENÇA  DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADA.  OBSERVÂNCIA  DO
PRINCÍPIO  DA  PROPORCIONALIDADE.  FIXAÇÃO  DO  REGIME  DE
CUMPRIMENTO  DA  PENA  EM  INTEGRALMENTE  FECHADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O habeas
corpus, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, que tem como escopo
resguardar  a  liberdade  de  locomoção  contra  ilegalidade  ou  abuso  de  poder,  é
marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame
de questões  que,  para  seu  deslinde,  demandem aprofundado exame do conjunto
fático-probatório  dos  autos,  peculiar  ao  processo  de  conhecimento.  2.  O
depoimento de policiais  pode  servir  de  referência ao juiz  na  verificação da
materialidade  e  autoria  delitivas,  podendo  funcionar como meio probatório
válido para fundamentar a condenação,  mormente quando colhido em juízo,
com a observância do contraditório. 3. Não há falar em flagrante preparado, pois o
crime tipificado no art. 12 da Lei 6.368/76 se consuma com a prática de qualquer
uma das diversas condutas previstas no dispositivo,  no caso, "ter em depósito" e
"transportar", de caráter permanente, preexistentes à atuação policial. (...) (STJ - HC
55021/SP,  HABEAS CORPUS 2006/0036717-8, Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, 5ª TURMA, j. 03/08/2006, DJ 04/09/2006 p. 306) (Grifo nosso)

Da análise jurisprudencial,  tem-se que a colheita do testemunho de policiais possui

valor  probatório  importante para  posterior  decisão,  portanto merecendo  minuciosa  análise

quanto a todos os elementos que permeiam o cotidiano policial do momento em que o agente

policial aborda um indivíduo até o momento de sua oitiva na fase judicial.

3.2  A  INFLUÊNCIA  DO  COTIDIANO  POLICIAL  E  A  INCIDÊNCIA DE  FALSAS

MEMÓRIAS

No Brasil, a persecução penal é uma função essencial e necessária no processo penal,

uma vez que visa garantir a efetividade da colheita de provas e posterior decisão do juiz de
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direito. A persecução penal é atribuída aos diversos órgãos que compõem o Estado, como o

Ministério  Público,  o Poder Judiciário  e a Polícia  Judiciária.  Nucci (2016) explica  que faz

parte das ações, em uma persecução penal, investigar, processar e punir um agente que tenha

incorrido em uma prática delituosa.

A fase investigativa de uma persecução penal cabe à Polícia Judiciária, que busca, por

meios  admitidos em direito,  elucidar  os elementos contidos em um fato o qual tenha por

objeto central a prática de um delito que inflija à lei penal brasileira. 

Entre as atribuições de um policial,  há desde uma simples ronda rotineira pela cidade

até a abordagem e a apreensão de suspeitos ou sujeitos em situação de flagrância. Faz parte do

cotidiano  policial  a  persecução  penal,  e  essa  pode  ser,  em  muitos  casos,  extremamente

repetitiva,  uma  vez  que muitos delitos ocorrem de maneira  muito  similar.  Para analisar  a

forma pela qual se dá o cotidiano de um agente policial,  seja  militar,  seja  civil,  utilizou-se

como objeto central a persecução penal para delitos de tráfico de entorpecentes, tabulado pela

lei  nº11.343  de  20061,  a  qual  dispõe  sobre  políticas  de  prevenção  ao  tráfico  ilícito  de

entorpecentes.  A  referida  lei  dispõe  diversas  práticas  que  são  inerentes  ao  tráfico  de

entorpecentes.  As  práticas mais  comuns  que estão dispostas nessa  lei  são  as contidas nos

artigos 28 e 33, os quais  dispõem sobre a classificação  de usuário  e do tráfico  ilícito  de

entorpecentes, nessa ordem.

Na prática, quando um policial aborda um suspeito de estar portando entorpecentes, o

agente  policial  deve  abordar  o  indivíduo,  apreender  os  entorpecentes  (caso  existam),

quantificar os entorpecentes encontrados, lavrar o auto de prisão em flagrante e, em seguida,

encaminhar o sujeito à delegacia de polícia. 

Para se compreender onde e em que situação o policial deve abordar um suspeito por

tráfico  ilícito  ou por uso  de  entorpecentes,  a  autoridade  policial  leva  em consideração  o

modus operandi dos indivíduos que realizam a prática do tráfico de entorpecentes. Para se

chegar  a  um  ideal  de  como  esse  modus  operandi funciona,  os  policias  utilizam  casos

passados, sejam dos mesmos suspeitos, ou de suspeitos com práticas similares. Esse  modus

operandi se  mostra quando o policial  leva  em consideração  alguns  elementos específicos,

como por exemplo, o local, em que se verifica se o local é ponto de venda de entorpecentes,

os quais, geralmente, são locais afastados. Analisa-se também elementos como a quantidade

de fluxo  de pessoas  que frequentam o local  e  o  tempo que permanecem,  uma  vez  que é

comum  que,  em  locais  com  pontos  de  vendas  de  entorpecentes,  os  indivíduos  não

1 BRASIL, Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006 
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permaneçam  muito  tempo  para  que  não  levantem  suspeitas  ou,  por  um  acaso,  sejam

apreendidos.

Esses elementos são cruciais ao policial para se chegar a possíveis pontos de venda de

entorpecentes e, consequentemente, a possíveis suspeitos. Aqui vê-se a formação de estímulos

ao policial,  isso porque, ao delinear um modus operandi a ser seguido para se alcançar um

possível  resultado similar,  que é a apreensão de suspeitos com entorpecentes, a autoridade

policial passa a seguir uma espécie de associação de elementos constitutivos da situação em

que se encontra. Isso quer dizer que a autoridade policial passa a relembrar o modus operandi

dos suspeitos de forma  mecânica.  Exemplificando, o policial  passa a associar os estímulos

contidos na situação em que se encontrar com fatos ocorridos anteriormente. 

Os estímulos  citados são  os  primes,  apontados anteriormente.  No cotidiano  de um

investigador da polícia, que está sempre frente a situações como essa, envolvendo ambientes

similares  onde ele  busca  investigar  e  apreender  suspeitos,  a  repetição  desses  estímulos  é

notória, senão uma regra na rotina policial. Isso se dá de forma não intencional, já que é mera

ocorrência casual da própria realidade do cotidiano policial. 

A repetição desses estímulos muito similares, alinhavada ao fato de que o policial está

sempre  em  situação  de  perigo  inerente  à  profissão,  pode  gerar  a  incidência  de  falsas

memórias, uma vez que o policial passa pelo processo de formação de uma memória de forma

conturbada. Passar por um processo de formação de memórias de forma conturbada ocorre

com frequência  nesse  meio,  pois,  no  momento  em que  o  policial  adquire  e  armazena  a

informação, ele  está, a todo o momento, sofrendo dessas interferências externas inerentes à

profissão, como por exemplo, estar correndo riscos ou a ocorrência de uma multiplicidade de

tarefas, todas ocorrendo ao mesmo tempo.

Esse fato leva à incidência de falsas memórias no momento em que o policial busca

relembrar  os  fatos  ocorridos,  uma  vez  que,  como  já  apresentado,  as  memórias  podem

distorcer-se devido à quantidade de estímulos pelo qual o policial passou. No momento em

que o policial buscar relembrar o fato ocorrido, precisará remontar as memórias e, devido às

distorções,  poderá  não  se  recordar  de  forma  verídica  e  fidedigna  como  elas  realmente

ocorreram.

No mundo prático, a incidência pode ser prejudicial à elucidação dos fatos, uma vez

que  o  testemunho  policial  possui  forte  valor  para  o  conjunto  probatório,  muitas  vezes,

bastando  a  simples  afirmação  do  policial,  o  que  pode  gerar  problemas  futuros  para

determinados processos, considerando que a incidência de falsas memórias pode prejudicar

diretamente um indivíduo e sua vida.
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3.3 AS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DAS FALSAS MEMÓRIAS 

Até  aqui,  foi  realizada  análise  dos  diversos  elementos  que  podem  permear  uma

persecução penal realizada pela  autoridade policial,  desde fatores inerentes à profissão até

fatores essenciais da formação das memórias humanas, em especial,  a de um agente policial

no exercício de suas funções. Considerou-se o fato de que a ocorrência de falsas memórias

pode, com grandes chances, existir no caso de policiais no momento em que são instigados a

remontar fatos ocorridos, fatos esses que os envolveram. 

O momento em que o policial  é indagado é o da oitiva policial realizada em juízo,

momento em que o policial será ouvido pelo Juiz, pelo membro do Ministério Público e pela

defesa.  Nesse momento, o  Juiz  narra com brevidade  os fatos ocorridos,  e,  em seguida,  o

policial passa a relatar aquilo que se recorda sobre os fatos. Ocorre que, considerando todo o

exposto até o momento, o policial sofre diversas interferências,  e ainda há de se levar em

conta que poderá surgir falsas memórias no momento em que o mesmo expõe sua versão do

ocorrido.

Conforme  Stein  (2010, p.186),  a  repetição  de  eventos carregados de emoção e de

situações podem gerar impacto no indivíduo, fazendo com que se lembre daqueles de forma

diferente de algum evento ocorrido apenas uma vez. Entretanto a lembrança de um fato com

essas características pode fazer com que o indivíduo se lembre de características gerais e se

esqueça das especificidades do caso em si.

É o que ocorre com policiais  que comumente atuam em apreensões  de tráfico  de

entorpecentes. Em muitos casos, os policiais podem lembrar-se das características gerais das

apreensões repetitivas,  entretanto características específicas,  como o rosto de um indivíduo

em especial ou como a ação ocorreu efetivamente, poderão perder-se com o tempo, causando

prejuízos no caso concreto, já  que,  ao se recordar apenas de características gerais de cada

caso, a individualização do caso concreto estará comprometida.

4 CONCLUSÃO

Destarte a explanação do presente trabalho, depreende-se que o ordenamento jurídico

processual penal brasileiro deve estar sempre apto a adequar-se às novas descobertas sociais e

científicas. Dessa forma, o testemunho processual penal deve estar aberto aos estudos acerca
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da memória e da incidência de falsas memórias em testemunhos, tanto na fase inquisitorial,

quanto na fase judicial, sendo essa última objeto desse trabalho, uma vez que, nessa fase em

questão, todos os elementos probatórios de um processo estão reunidos para se alcançar sua

resolução em definitivo.

Compreender  como  as  memórias  são  formadas  no  ser  humano  e  quais  suas

implicações para o mundo fático é de suma importância para processos baseados em prova

testemunhal, uma vez que, desse modo, pode-se aperfeiçoar os meios de produção de provas,

para  assim  buscar  os  meios  efetivos  para  se  aproximar  o  máximo  da  justiça  no  âmbito

processual penal.

É notório que a incidência de falsas memórias se dá em detrimento de diversos fatores,

um deles, a interação com fatores exteriores ao indivíduo. No momento das oitivas policiais, a

forma  mais  eficaz  de se chegar  à realidade dos fatos ocorridos é a de evitar  induções de

memórias, seja por meio de exposição indutiva de fatos ou de perguntas sugestionáveis.

A pesquisa apresentada buscou elucidar quais são as consequências que a incidência

de falsas  memórias  geram no mundo  fático  jurídico-processual penal.  Entretanto ainda  há

muito a ser desbravado no campo das falsas memórias e da ocorrência de interferências do

efeito  Priming na vida prática do cotidiano policial,  uma vez que as atividades inerentes à

profissão são extremamente importantes para a efetiva solução de casos concretos. 
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