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                                                           RESUMO 

A colaboração do acusado com a persecução penal, a partir do reconhecimento de 
culpabilidade e/ou da incriminação de terceiros, passa a ser marca indelével de uma nova 
era do sistema de justiça criminal. O objetivo é tornar mais fácil a persecução penal. A 
incursão da Justiça Negocial ou consensuada no Brasil é um caminho sem volta, mas 
não imune a reflexões. A delação premiada, uma das concretizações desse modelo de 
justiça, merece exame interdisciplinar. Com auxílio da Psicologia, procura-se abordar 
as razões pelas quais um inocente confessa um crime que não cometeu (falsas 
confissões), com enfoque em acordos de delação premiada. Falsas confissões 
representam um problema grave para o sistema de justiça penal, na medida em que 
aumentam muito o risco de encarceramento e condenação de pessoas inocentes, sem 
contar que permitem que os verdadeiros criminosos fiquem livres. Estudos até então 
realizados no âmbito das falsas confissões referem-se a três tipos de investigações: a) 
estudos focados nas falsas confissões em si, pretendendo classificá-las e entender a sua 
frequência e origem; b) estudos sobre o contexto de obtenção de falsas confissões, isto 
é, dirigidos ao interrogatório policial e a todas as técnicas usadas pelos investigadores 
neste processo; c) estudos relacionados às características de personalidade do suspeito 
que produz falsas confissões, a exemplo da sugestibilidade incidente nas “falsas 
memórias”, a obediência à autoridade e a resistência à pressão grupal ou à coerção. É 
preciso indagar qual a relação entre as delações premiadas e as confissões falsas. Impõe 
examinar se o contexto da prisão atua como fator de potencialização de risco de falsas 
confissões. A Psicologia do testemunho traz diretrizes destinadas a evitar falsas 
confissões na justiça criminal, a exemplo das técnicas de entrevista cognitiva. A criação 
de um fundo normativo extraível do devido processo legal torna possível, considerando 
a importância da memória para o processo, sustentar dois princípios constitucionais 
implícitos (o princípio do dever de qualificação da prova e princípio do dever 
fundamental de tutela da memória). 
 
 
Palavras-chave: Falsas confissões. Delação premiada. Psicologia do testemunho. 
Falsas memórias. Interdisciplinaridade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                        ABSTRACT 

The collaboration of the accused with criminal prosecution, from the recognition of 
culpability and/or prosecution of third parties shall be indelible mark a new era of the 
criminal justice system. The rationale is to make it easier to prosecute. The incursion of 
consensual or negotiating justice in Brazil is no going back, but not immune to 
reflections. The delation award - one of the achievements of this model of justice - 
deserves an interdisciplinary examination. With the help of psychology, we seek to 
address the reasons why an innocent confesses to a crime he did not commit (false 
confessions), with a focus on agreements of delation rewarded. False confessions 
represent a serious problem for the criminal justice system, to the extent that greatly 
increase the risk of imprisonment and condemnation of innocent people, without 
counting that allow the real criminals are free. Until then, studies carried out in the 
framework of the false confessions refers to three types of investigations: (a) studies 
focused on false confessions in itself, intending to classify them and understand their 
frequency and origin; (b) studies on the context of obtaining false confessions, this is 
directed to the police questioning and all the techniques used by the researchers in this 
process; (c) studies related to the personality characteristics of the suspect that produces 
false confessions, the example of sugestibilidade reflected in "False Memories", 
obedience to authority and the resistance to group pressure or coercion. You must ask 
what is the relationship between winning the delation awarded and the false confessions. 
The Psychology of testimony brings guidelines designed to avoid false confessions in 
criminal justice, the example of cognitive interview techniques. The creation of a 
regulatory fund extracting due legal process makes it possible, considering the 
importance of memory for the process, sustain two implicit constitutional principles 
(principle of the duty of qualification of evidence and the principle of fundamental duty 
of safeguarding the memory). 
 
 
Palavras-chave: False confessions. Delation rewarded. Psychology of testimony. False 
Memories. Interdisciplinarity. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia tradicional do processo, enquanto método ou instrumento de aplicação do direito 

material, amparado em garantias destacadas do devido processo legal e das fases 

procedimentais compartimentadas, começa a perder espaço para uma tendência contemporânea. 

Pautada na colaboração do acusado com a persecução penal, a partir do reconhecimento de 

culpabilidade e/ou incriminação de terceiros, com o objetivo de tornar mais fácil a atividade 

acusatória. A efetividade da persecução penal e a proteção eficiente de bens jurídicos 

seletivamente escolhidos pelo parlamento são valores ou objetivos alinhados pelo Estado 

Democrático de Direito, que, dentro da função de tutelar os cidadãos, emprega meios e recursos, 

materiais e imateriais, para promover a ordem jurídica. 

O alargamento da utilização do consenso no processo penal reflete uma tendência 

mundial direcionada à imposição de sanções antecipadas em procedimentos simplificados e 

abreviados, em que o consentimento do acusado se afigura como uma moeda de ouro do sistema 

punitivo. O processo penal, diante de uma sociedade plural, aberta e em constante evolução, 

sofre, com frequência, variadas influências sociais e jurídicas. Aptas a colocar em xeque o 

sistema de direitos fundamentais. O eficientismo penal demonstra que o sentimento social de 

impunidade acaba imprimindo um movimento sistêmico de reclamação generalizada por 

posturas supostamente mais adequadas ao enfrentamento da criminalidade.  

A partir do recrudescimento das leis penais e de alterações legislativas, com o objetivo 

de tornar o processo mais rápido, decorrentes, em parte, desse sentimento popular, relativizam-

se garantias fundamentais do cidadão investigado ou acusado formalmente. O propósito, assim, 

é estabelecer regras procedimentais céleres e simplificadas, direcionadas à concretização 

antecipada do direito do Estado de punir. 

O dogma da irrenunciabilidade dos direitos fundamentais, então, é sistematicamente 

testado em uma ambiência em que o investigado precisa abrir mão de direitos essenciais ao 

curso do processo, sobretudo quando se está diante de uma específica e especial concretização 

de justiça negocial: a colaboração ou a delação premiada. 

A efetividade da delação não é questionada como instrumento de deflagração do poder 

punitivo do Estado. O instituto, largamente utilizado no âmbito internacional e, recentemente, 

nacional, por óbvio, tem revelado importância extraordinária no papel do Estado no combate à 

corrupção e à macrocriminalidade.  

Como plano introdutório desta pesquisa, são lançadas luzes, sob a perspectiva de 

Política Criminal, sobre as influências que o processo penal tem experimentado ao longo dos 
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últimos anos e as consequências decorrentes da opção de supervalorizar a justiça negocial como 

mecanismo de operacionalização da persecução penal. Para tanto, a opção de iniciar o trabalho 

pela análise de questões da política criminal é proposital e se destina a criar uma ambiência 

adequada para a explicitação da hipótese de pesquisa. Isto é, se destina a identificar em que 

medida a ampliação de espaços de consenso no processo penal, especialmente pela delação 

premiada, potencializa o risco de confissões falsas.  

Dessa forma, o trabalho se caracteriza por ser interdisciplinar, isto é, comunicante com 

outras áreas do pensamento humano. A abordagem científica do tema estudado pela Psicologia 

descortina a importância de valorizar a ideia de interdisciplinaridade. O Direito não pode fechar 

as portas para os conhecimentos da sociologia, economia, filosofia e psicologia jurídica. 

Com isso, procura-se desvelar a essência do fenômeno das confissões falsas e suas 

implicações no âmbito da formatação de acordos de delação premiada. A linha de pesquisa 

reúne a avaliação da doutrina estrangeira, especialmente do direito e da psicologia 

estadunidense, face ao estágio avançado no estudo das confissões falsas aplicadas ao plea 

bargaining, encontrado nesse país.  

De certo, a criação de um ambiente adequado para o entendimento de um fenômeno 

aparentemente não tão usual para o ser humano, já que é difícil de acreditar que um determinado 

indivíduo possa confessar um crime que não cometeu, conta com o exame prévio da memória 

e de suas distorções. Expondo de outro modo, o leitor verá que a percepção humana é 

misteriosa. As reações que o ser humano apresenta diante de cada situação de alteração psíquica 

que lhe é exposta são imprevisíveis. Uma das reações de alteração psíquica é, por exemplo, o 

fenômeno das falsas memórias, ele envolve a identificação de fatores ou circunstâncias que 

levam uma pessoa a lembrar de fatos específicos, como se esses tivessem ocorrido quando, em 

verdade, não ocorreram naquele momento ou jamais ocorreram.  

O Brasil, infelizmente, não conta com nenhum estudo sobre os reflexos das confissões 

falsas gerados na formatação de acordo de delação premiada. Tal ausência, por óbvio, redobra 

a importância de lançar uma pesquisa cautelosa, até porque não há, no Brasil, qualquer pesquisa 

quantitativa apta a demonstrar a incidência das confissões falsas. Ao minudenciar cada uma das 

espécies de confissões falsas, no contexto do fenômeno das falsas memórias, enfrenta-se os 

aspectos jurídicos, assim como as consequências psicológicas que o uso exacerbado das prisões 

cautelares pode gerar no aumento da incidência de condenações injustas, baseadas em 

confissões falsas. 

Ao longo do trabalho, apresenta-se uma preocupação de contextualizar as alterações 

processuais e penais, a partir da ótica do expansionismo penal, numa roupagem utilitarista e 
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eficientista do processo penal, para demarcar uma preocupação com o movimento de aceleração 

procedimental em curso, na justiça brasileira. 

A sistematização do trabalho ficou alinhada da seguinte forma. No primeiro capítulo, 

apresentamos algumas questões relacionadas à Política Criminal. Aborda-se o processo como 

um instrumento da política criminal, sem olvidar a função de controle dos direitos 

fundamentais, a partir de uma ótica funcionalizante. A concepção de direitos fundamentais, 

como um muro destinado a conter os arbítrios do Estado, é rememorada justamente para 

explicitar os alertas que Poder Judiciário e todos os demais agentes envolvidos na persecução 

penal devem observar na captação de acordos de colaboração premiada. 

A respeito das influências que o processo penal brasileiro vem sofrendo, trata-se, no 

primeiro capítulo, de questões relacionadas ao expansionismo penal, utilitarismo, eficientismo 

e da mercantilização do sistema de justiça. A preocupação foi contextualizar as alterações 

processuais e penais, a partir da ótica do expansionismo penal, numa roupagem utilitarista e 

eficientista do processo penal, para demarcar uma preocupação com o movimento de aceleração 

procedimental em curso, na justiça brasileira. Também se aborda o caminho do processo penal 

brasileiro para a adoção processual de um Estado de Exceção, dando azo ao denominado 

“processo de inimigo”. O leitor poderá observar, inclusive, a aposição dos diretos fundamentais 

como limite à desfiguração do processo penal. 

No capítulo segundo, inicia-se a abordagem da Justiça Negocial, a qual passa a ser 

minuciosamente examinada. São expostas as razões pelas quais o consenso invadiu o processo 

penal brasileiro. De igual modo, após rápida incursão no plea bargaining estadunidense, é 

abordada a temática da delação premiada. A par da natureza jurídica, dos requisitos e 

procedimento para tal ação, são examinadas as condições de validade da colaboração 

(voluntariedade, inteligência e adequação). Requisitos, a propósito, reexaminados à frente no 

capítulo das confissões falsas. 

No terceiro capítulo, a interdisciplinaridade é posicionada como a porta de entrada para 

que conhecimentos variados sejam utilizados no sistema de justiça, e que possam auxiliar o 

processo penal a caminhar na direção de tutela de direitos fundamentais. A Psicologia do 

Testemunho, a propósito, é realçada como um instrumento destinado a contribuir para o 

entendimento dos problemas da memória e suas falsificações. Também há o enfrentamento do 

problema central objeto de pesquisa, procura-se, ainda nesse capítulo, identificar as razões que 

levam um inocente a confessar um crime que não cometeu e, com isso, ir contra o instinto 

natural de preservação da espécie humana.  
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O direito fundamental de liberdade experimenta um exame não só jurídico, mas também 

filosófico, de modo a aclarar a sua importância para o Estado Democrático de Direito e, 

sobretudo, a influência que exerce na tomada de decisões do cidadão, quando se sente na 

iminência de perder sua liberdade.  

Nesse ponto, são trabalhadas as diversas espécies de confissões falsas (voluntárias, 

complacentes sob coerção e internalizadas por coerção), com base na literatura norte americana. 

De igual modo, é identificada a ambiência de captação e formação de acordos de delação 

premiada. O objetivo é averiguar os riscos de contaminação das delações premiadas por 

confissões falsas.  

No quarto e último capítulo, mecanismos de qualificação dos resultados na colheita de 

depoimentos são minudenciados, com destaque para a entrevista cognitiva. Com base na teoria 

dos deveres fundamentais de proteção, é identificado o dever dos agentes envolvidos na 

persecução penal de proteção do cidadão. Aliás, a partir do devido processo legal, é 

descortinada, de forma inovadora, sem precedente na doutrina ou jurisprudência, a existência 

de dois novos princípios constitucionais implícitos, o princípio do dever de qualificação da 

prova e o princípio da tutela da memória. 

Ainda na quadra do último capítulo, são estabelecidas diversas diretrizes para a 

realização adequada de captação de relatos espontâneos na justiça criminal, especialmente no 

bojo de acordos de delação premiada. O uso excessivo da prisão preventiva recebe enfoque 

inovador, já que não há uma preocupação da doutrina e da jurisprudência, quando se discute 

sua incidência em delações, acerca da possibilidade de confissões falsas. 

A pesquisa sobre o tema proposto possui atual relevância, pois os estudos sobre 

confissões falsas são escassos na literatura nacional, sobretudo no âmbito das delações 

premiadas. Nas quais o assentimento do colaborador, em relação à persecução penal, dá-se, 

quase sempre, em situações não muito favoráveis, em um longo período preso cautelarmente 

ou na iminência de sofrer restrição ao direito de liberdade por prazo razoável, na pressão 

familiar, na pressão interna, angústia, sentimento de culpa, coação, dentre outras situações.  

A atualidade do tema é naturalmente explicitada pelo agigantamento do uso dos acordos 

de delação premiada, nos últimos cinco anos.  A relevância jurídica do tema, lado outro, é 

reforçada pela importância multidisciplinar da questão (processo penal - psicologia do 

testemunho). 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa é abordada 

sob dois enfoques. Método lógico-dedutivo, utilizado para a compreensão da doutrina e das 

normas positivadas sobre o assunto. A partir desse método, se faz a interpretação dos 
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dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sobre o tema, além das teses até então 

existentes, trazendo à luz os conceitos de justiça negocial, expansão do direto penal, 

colaboração premiada, confissões falsas. Neste caso, são abordadas as normas positivadas e a 

doutrina, inclusive com apontamentos sobre Direito Comparado, no que tange ao propósito do 

trabalho. O segundo método utilizado é o lógico-indutivo, que se apresenta no apontamento de 

possíveis medidas a serem tomadas para a centralização da pessoa no debate da política criminal 

e da barganha.  

A pesquisa bibliográfica abrangerá a leitura de livros e artigos sobre o tema. Até o 

momento, a publicação de artigos e documentos científicos, envolvendo pesquisa de campo, é 

mais comum do que a publicação de livros a respeito. A leitura dos artigos e estudos científicos, 

portanto, será reflexiva e analítica, com o fim de identificar o meio adequado para a captação 

do assentimento do colaborador. 

O trabalho é desenvolvido pela linha crítico-metodológico. Dentro dessa linha, a 

pesquisa é executada levando em consideração os valores e as relações externas da vida. Os 

dados objeto de coleta e da análise são de natureza primária, legislação e jurisprudência, e de 

natureza secundária, publicações científicas sobre os assuntos, incluindo obras doutrinárias e 

artigos de revistas especializadas. 

Cabe refletir, ainda, se já não é chegada a hora de sacodir o sistema de justiça, isto é, 

promover ações reflexivas e concretas direcionadas ao aprimoramento do processo penal. 

Começando pela alteração das resoluções do CNMP e do CNJ, de modo a incluir a 

obrigatoriedade, em editais de concurso de ingresso na magistratura e no Ministério Público, 

de questões sobre psicologia do testemunho, incluindo memória, falsas memórias e confissões 

falsas. O mesmo deve ocorrer em relação ao ingresso na carreira de delegado de polícia civil e 

federal. 

A era pós-positivista não pode passar despercebida, em relação à necessidade de gerar 

modais deônticos dirigidos à criação de um processo penal que não esteja lastreado apenas na 

efetividade, celeridade, economia e combate à impunidade. 

Assim, na apresentação do tema, questiona-se: A utilização indiscriminada do instituto 

da delação premiada, a partir do expansionismo do direito penal calcado na justiça consensual, 

pode agravar o risco de confissões falsas? O ambiente em que a delação é exarada é apto a 

neutralizar a condução do delator ao fenômeno da autoconfissão falsa? Em que medida a prisão 

preventiva se aloca como elemento potencializador deste risco? Haveria para o Estado-Juiz um 

dever fundamental de qualificar os resultados dos acordos de delação premiada? Quais são as 

diretrizes para melhorar o sistema? 
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1 FRAGMENTOS DE POLÍTICA CRIMINAL E REPERCUSSÕES NA COLHEITA 

DA PROVA  

 

1.1 PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA CRIMINAL SOB A ÓTICA 

FUNCIONALIZANTE DO PODER JUDICIÁRIO 

 

 

O propósito de correlacionar o instituto jurídico da colaboração premiada com o 

fenômeno das confissões falsas, estudadas com maior detalhamento no campo da Psicologia, e 

de desvelar as implicações que essas podem gerar na Justiça Criminal brasileira exige sejam 

fixadas algumas balizas, a partir do filtro da Política Criminal1, tendentes a dar conformação ao 

caminho epistemológico seguido neste trabalho. 

Não obstante o presente trabalho não pretenda se destinar a examinar com profundidade 

as questões da política criminal2, é certo que o ponto de partida e de chegada do intérprete que 

se propõe a pesquisar qualquer instituto de índole material ou processual penal, a exemplo da 

                                                
1 O vocábulo “Política Criminal” não é unívoco na doutrina. Inicialmente, esse designou o conjunto de práticas 
punitivas utilizadas no controle de situações conflitivas, vinculando-se, exclusivamente, ao campo do Direito 
Penal. O conceito evoluiu e se desprendeu do Direito Penal e da Criminologia. Mireille Delmas-Marty, de forma 
clara, averba na apresentação de sua obra sobre o tema: “[...] a expressão “política criminal” foi durante muito 
tempo sinônimo de teoria e prática do sistema penal, designando ‘o conjunto dos procedimentos repressivos pelos 
quais o Estado reage contra o crime’. No entanto, constata-se hoje que a política criminal destacou-se tanto do 
direito penal quanto da criminologia e da sociologia criminal e adquiriu uma significação autônoma. Atualmente, 
poder-se-ia dizer que a política criminal compreende conjunto dos procedimentos pelos quais o corpo social 
organiza as respostas ao fenômeno criminal, aparecendo, portanto, como ‘teoria e prática das diferentes formas de 
controle social’. É claro que o direito penal continua muito presente, como o núcleo rígido ou o ponto de maior 
tensão, igualmente de maior visibilidade. Mas as práticas penais não estão sozinhas no campo da política criminal, 
onde se encontram como que englobadas por outras práticas de controle social: não-penais, não-repressivas e, por 
vezes, até mesmo não-estatais. Nessa perspectiva, o estudo dos ‘grandes sistemas de política criminal’ não se limita 
à comparação dos sistemas de direito penal, mas engloba as demais formas de controle social e seu lugar em 
relação ao direito penal. Um lugar cujas variações são, aliás, por si só significativas e objeto de um estudo que 
deverá integrar os principais movimentos da política criminal” (DELMAS-MARTY, Mireille. Os grandes 
sistemas de política criminal. Barueri: Manole, 2004, p. 3-4). 
2 Hassemer (1993), ao examinar o estado atual da Política Criminal e a sua relação com o Direito Penal, pondera 
haver uma tendência à utilização ampliada do Direito Penal como instrumento de resolução dos conflitos sociais. 
Com invulgar perspicácia, o autor verifica, a partir da análise das novas formas de violência e de criminalidade, 
que se apresentam contemporaneamente, especialmente na criminalidade organizada e na criminalidade de massas, 
que incumbe à política criminal questionar: “Com que exatidão o Direito Penal pode responder à criminalidade 
moderna? Será que ele atinge esta criminalidade? Atinge o alvo a que se destina, ou não?” (HASSEMER, Winfried. 
Três temas de Direito Penal. Porto Alegre: Fundação Escola Superior do Ministério Público, 1993, p. 27). Ainda 
sobre o tema, Silva Sánches (2001) distingue duas categorias de exercício da política criminal, a prática e a teórica. 
Enquanto a primeira corresponde ao conjunto de atividades empíricas, organizadas para a proteção de indivíduos 
e da própria sociedade, a segunda se apresenta como um conjunto de princípios teóricos que haveriam de compor 
a base da referida prática na luta contra o delito. Confira-se: “A teoria é condição da ação racional porque 
estabelece suas normas, porém, por outro lado, não é um fim em si mesmo, mas visa sempre uma prática. [...] 
Porém, a reflexão teórica tem sempre a prática como objetivo, e após desenvolvermos essa reflexão devemos voltar 
à nossa prática, agora de forma mais amadurecida, refletida, e teremos assim uma prática racional” (SILVA 
SÁNCHEZ, Jesús-María. Política criminal e pessoa. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2000, p. 21). 
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colaboração premiada, deve estar permeado por uma preocupação com a (in) efetividade3 do 

sistema processual penal.4 

A advertência inicial deste capítulo se justifica diante do fato de uma das finalidades 

desta pesquisa residir em demonstrar possíveis falhas ou riscos existentes no processo penal 

que acabam por potencializar a incidência de confissões falsas e, por consequência, 

condenações injustas a partir de uma disfunção do processo penal5. 

Vivemos na era da hipervalorização de acordos de colaboração premiada, uma espécie 

de justiça negocial6. Vista como a última ratio no combate à corrupção endêmica que se alastrou 

no Brasil. Lançar luzes sobre posturas que procuram privilegiar a todo custo um "meio de 

obtenção de prova"7 em detrimento do processo formal acusatório, certamente, tem o efeito 

positivo de aprimorar a missão do processo penal de tutelar direitos fundamentais e, ainda, 

ressignificar o uso da colaboração premiada. Ressignificar no sentido de evitar que um 

importante instrumento de combate ao crime seja contaminado por excesso e, por isso, acabe 

sendo extinto ou tenha minimizada a sua força e aplicação  

Longe de questionar a utilidade das colaborações premiadas para o sistema de justiça, 

urge, assim, realinhar os limites dos agentes envolvidos na persecução penal com os direitos 

fundamentais do cidadão. A efetividade, faculdade de produzir um efeito real ou característica, 

particularidade ou estado do que é efetivo, é alvo constante de discussões sobre Política 

Criminal8. 

                                                
3 Noções de eficácia, eficiência e efetividade aplicadas ao processo penal podem ser vistas em: FERNANDES, 
Antonio Scarance. Reflexões sobre as noções de eficiência e de garantismo no processo penal. Sigilo no 
processo penal: eficiência e garantismo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 9-28. 
4 A efetividade das normas depende, em primeiro lugar, da sua eficácia jurídica, da aptidão formal para incidir e 
reger as situações da vida, operando os efeitos que lhe são inerentes. A noção de efetividade pode ser atrelada a 
um tipo específico de eficácia, a eficácia social. Essa efetividade corresponde ao que Kelsen, ao distingui-la do 
conceito de vigência da norma, retratou como sendo “o fato real de ela ser efetivamente aplicada e observada, da 
circunstância de uma conduta humana conforme à norma se verificar na ordem dos fatos” (BARROSO, Luís 
Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas - limites e possibilidades da constituição 
brasileira.  Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 85).  
5 As falhas serão identificadas e enfrentadas, no contexto da Psicologia do Testemunho, debatido nos capítulos 3 
e 4. 
6 No capítulo 2 são minudenciados os conceitos de justiça criminal, consenso e as razões pelas quais o processo 
penal se abriu para essa nova forma de realização do direito. 
7 Art. 3º, I, In.: BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a 
investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. 2013. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm >. Acesso em: 10 jan. 
2018. A natureza da colaboração premiada é objeto de análise detalhada no item. 2.3.2, no capítulo 2. 
8 Para Baratta (2000), dentre os instrumentos de política criminal, o Direito Penal se posiciona como o menos 
adequado, em razão da violência estrutural que lhe é inerente enquanto forma de controle social. Tem-se, portanto, 
que jamais deve-se confundir o controle da criminalidade com o controle penal, pois existem múltiplas 
possibilidades de enfrentamento ao crime, mormente diante das possibilidades de política social utilizáveis pelo 
Estado na sua prevenção e controle (BARATTA, Alessandro. La política criminal y el derecho penal de la 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
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Sob essa ótica, transparece ser contraproducente debruçar-se sobre os institutos 

materiais, processuais e, especialmente, sobre o processo sem voltar os olhos para o problema 

da (in) efetividade9. Precisamos refletir mais a respeito de onde se inicia e para onde se deve 

chegar com o processo penal brasileiro.  

A efetividade10, por imperativo lógico, se relaciona com as funções do próprio Poder 

Judiciário, o qual, por aplicar o direito material aos casos concretos, por meio do processo, não 

pode se afastar do compromisso constitucional de interditar quaisquer ilegalidades que atentem 

contra o sistema de direitos fundamentais na tarefa de atingir a eficiência da função pública11.  

Assim, antes de indagar-se sobre o porquê da delação, como ela acontece, em que 

circunstâncias, em troca do que há delações de semelhantes, as razões pelas quais o Estado 

supervaloriza tal técnica de persecução penal e todos os inconvenientes decorrentes de falsas 

confissões, que podem surgir na formatação de acordos de colaboração premiada, deve-se 

identificar, resumidamente, algumas transformações pelas quais o processo e o próprio Poder 

Judiciário passam na era da pós-modernidade12. 

Essa preocupação é dotada de especial importância, porque nada pode ser entendido 

com o mínimo de coerência sem minudenciar o contexto. Uma metáfora permite explicitar o 

que se tenciona manifestar em um trabalho nitidamente interdisciplinar, que procura promover 

a aproximação entre o Direito e a Psicologia.  

O “retrato” das implicações de um gravíssimo fenômeno de injustiçamento, pouco 

valorizado pela justiça brasileira (confissões falsas) – e potencializado no âmbito dos acordos 

                                                
Constituición: nuevas reflexiones sobre el modelo integrado de las ciéncias penales. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 8, n. 28, jan/mar 2000, p.17).  
9 FERNANDES, Antonio Scarance; MORAES, Maurício Zanoide de; ALMEIDA, José Raul Gavião de. Sigilo no 
processo penal: eficiência e garantismo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.9-28. 
10 Sobre efetividade do Processo Penal, conferir em: COUTINHO, Jacinto Miranda. Efetividade do Processo Penal 
e Golpe de Cena: um problema às reformas processuais no Brasil. Boletim da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, n. 78, p. 687-697, 2002. 
11 Art. 37, caput. In.: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Emendas 
Constitucionais de Revisão. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 
constituicao.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.  
12  Jean-François Lyotard (1986), em seu livro intitulado O Pós-Moderno, aborda o conceito de pós-modernidade. 
O autor caracteriza a pós-modernidade como uma decorrência da morte das "grandes narrativas" totalizantes, 
fundadas na crença no progresso e nos ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade. O teórico procura, 
ainda, demonstrar que o entendimento desse conceito está relacionado à abolição da ideia de verdade, que durante 
muitos anos foi uma das principais armas do poder. Alinha, assim, a decadência da ideia de verdade em uma 
sociedade conceituada como pós-moderna, além de demonstrar que o conjunto de transformações ocorridas nas 
regras do jogo de produção cultural, que marcam as sociedades pós-industriais, são características deste mesmo 
conceito (LYOTARD, Jen-François. O Pós-Moderno. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 1988, p. 69). Sobre 
pós-modernidade, conferir as obras:  HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. TupyKurumin, 
2006; BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1999; BITTAR, Eduardo 
Carlos Bianca. O direito na pós-modernidade. São Paulo: Editora Atlas S/A, 2000. A respeito de interessante 
análise sobre algumas tendências penais da pós-modernidade, conferir: ALTOÉ, Rafael. Política Criminal e 
Direitos Fundamentais. São Paulo: D Plácido, 2017, p. 163-230. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
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de colaboração premiada, por razões que serão elencadas nos capítulos 3 e 4, sem dúvida, 

necessita de uma “moldura” para ser afixado adequadamente na “parede” do ordenamento 

jurídico. Essa moldura propõe-se que seja o processo, examinado neste capítulo enquanto um 

instrumento de política criminal sob uma inovadora ótica funcionalizante do Poder Judiciário.  

Mas, afinal, como seria examinar a interligação entre dois temas tão distantes, mas ao 

mesmo tempo tão próximos, a delação e a confissões falsas, sob uma perspectiva funcionalizada 

do direito, envolvendo processo e Poder Judiciário, com a lente da Política Criminal? 13 

Norberto Bobbio, já na década de 70, externara a sua preocupação em relação à 

prevalência do estudo do direito sob o ponto de vista estrutural em detrimento do ponto de vista 

funcional14. Uma indagação simples sempre fora deixada de lado: “Qual a função ou finalidade 

do Direito?”. As Faculdades de Direito, durante décadas, priorizaram o estudo do fenômeno de 

regulação das relações humanas em sociedade, a partir da perspectiva meramente formal 

(conceito, natureza jurídica, classificação etc.). Olvidava-se, todavia, a análise da finalidade, da 

função e da causa do direito. Diferentemente de outros trabalhos específicos sobre a função do 

direito15, Bobbio centralizou-se na teoria geral que busca o elemento caracterizador do direito, 

não na especificidade da estrutura, mas, sim, na especificidade da função16. 

O objetivo da presente incursão é assinalar a premissa de que o sistema jurídico deve 

ser visto de forma funcionalizada. Atualmente, há um plexo de exemplos de institutos materiais 

e processuais que não só podem, mas devem ser interpretados à luz da função social do direito. 

Funcionalizados a partir da compreensão moderna recentemente empregada em qualquer tema 

                                                
13 “Do incessante processo de mudança social, dos resultados que apresentam novas ou antigas propostas do direito 
penal, das revelações empíricas propiciadas pelo desempenho das instituições que integram o sistema penal, dos 
avanços e descobertas da criminologia, surgem princípios e recomendações para a reforma ou transformação da 
legislação criminal e dos órgãos encarregados de sua aplicação. A esse conjunto de princípios de recomendações 
denomina-se política criminal. Segundo a atenção se concentre em cada etapa do sistema penal, poderemos falar 
em política criminal de segurança pública (ênfase na instituição policial), política judiciária (ênfase na instituição 
judicial) e política penitenciária (ênfase na instituição prisional), todas integrantes da política criminal. Como anota 
com precisão Pulitanò, há entre a criminologia e a política criminal a distinção – e ao mesmo tempo o 
relacionamento – intercorrente entre a capacidade de interpretar e aquela de transformar certa realidade. Convém 
igualmente advertir que a acepção que se confere aqui à política criminal nada tem a ver com compromissos 
teóricos de um certo movimento, liderado por von Liszt no final do século XIX, que chegou a ser chamado de 
“escola da política criminal” (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: 
Revan, 1990, p. 34-35). 
14 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri: Manole, 2007, p. 81. 
15 Em 1972, Niklas Luhmann publicou sua obra em que a natureza específica do direito é almejada por meio da 
determinação de sua função social. Conferir em: LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito II. Rio de Janeiro: 
Edições Tempo Brasileiro, 1985.  
16 Norberto Bobbio, em 1971, escreveu o artigo Verso uma teoria funzionalistica del diritto (Em direção a uma 
teoria funcionalista do direito). Artigo escrito originariamente para um volume em memória do filósofo do direito 
argentino Ambrosio Gioja, publicado pela primeira vez na obra Da estrutura à função. Novos estudos de teoria 
do direito (BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri: Manole, 
2007, p. 81). 
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de direito: função social do contrato17, da propriedade18 e da posse19, da família20, do direito 

sucessório21, da empresa22, do meio ambiente (função socioambiental da propriedade)23, do 

direito autoral24, da pena25, do processo26 dentre outros. 

A funcionalização supervaloriza a importância de estudar a finalidade do direito e não 

só a sua estrutura. Essa maneira de visualizar o sistema jurídico permite captar a significativa 

                                                
17 Segundo Miguel Real, Supervisor da Omissão Elaboradora e Revisora do Código Civil, um dos pontos altos do 
novo Código civil está em seu art. 421, segundo o qual “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos 
limites da função social do contrato”. Judith Martins Costa sustenta que o princípio da função social, acolhido 
expressamente no Código Civil (arts. 421 e 1.228, § 1.º), traduz, em termos gerais, a expressão da socialidade no 
Direito Privado, projetando em seus corpos normativos e nas distintas disciplinas jurídicas a diretriz constitucional 
da solidariedade social – CR/88, art. 3.º, III (MARTINS-COSTA, Judith. Reflexões sobre o princípio da função 
social dos contratos. Revista Direito GV, v. 1, n. 1, p. 41-66, 2005, p. 41). 
18 A propriedade, é bem verdade, representa o direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem a injustamente 
a detenha. Na atual quadra, no entanto, tal direito deve ser exercido de acordo com os interesses da coletividade. 
Não por menos, o direito de vizinhança estabelece regras destinadas ao bom uso da propriedade. 
19 Interessante estudo sobre a função social da propriedade e da posse pode ser visto em: DIDIER JUNIOR, Fredie. 
A função social da propriedade e a tutela processual da posse. Revista Jurídica. Porto Alegre: Editora Notadez, 
2008, vol. 373. Disponível em: <http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Politica_Agraria/3diderjr 
funcaosocial.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2017. 
20 A família, na atual quadra, é vista como uma ambiência em que cada indivíduo componente visa atingir a 
felicidade. Há, portanto, uma concepção funcional da família, o conceito de família “eudemonista” é bem 
trabalhado por Maria Berenice Dias. Conferir em: DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. De 
acordo com o Novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 19-32. 
21 A garantia de direito à herança figura no rol dos direitos fundamentais do indivíduo (art. 5º, XXX). Tal direito 
deve ser interpretado de acordo com a igualdade entre os filhos (art. 227, §6º, CF), a dignidade da pessoa humana, 
com o direito de família e sua moderna concepção ligada à socioafetividade e, por fim, com o direito de propriedade 
e sua função social. Sobre o direito fundamental à herança, ver: MENDES, Gilmar Ferreira. Os direitos 
fundamentais e seus múltiplos significados na ordem constitucional. Anuario iberoamericano de justicia 
constitucional, n. 8, p. 131-142, 2004. 
22 A função social do direito falimentar estaria na compreensão da empresa como fonte de tributo e empregos. O 
princípio da conservação da empresa, estampado na Lei de Falência, se aloca no sistema como tradução da visão 
funcionalizada da Lei de Falência que, a todo momento, estabelece mecanismos destinados a evitar a derrocada 
do empresário.  Ver em: ZILBERBERG, Eduardo. Uma análise do princípio da preservação da empresa viável no 
contexto da nova lei de recuperação de empresas. Revista de Direito Mercantil. São Paulo: Malheiros Editores, 
2006; BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação e falências comentada: Lei 11.101, de 9 de 
fevereiro de 2005, comentário artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
23 A função social do meio ambiente é trabalhada com profundidade pela doutrina. Nesse sentido: GOMES, Luís 
Roberto. O princípio da função social da propriedade e a exigência constitucional de proteção ambiental. Revista 
de Direito Ambiental, v. 17, p. 160-178, 2000. 
24 Os direitos autorais, enquanto expressão do direito de propriedade, estão igualmente submetidos ao princípio da 
função social, que se manifesta, nesse aspecto, por meio das limitações impostas ao seu exercício e fruição, 
evidenciado o desaparecimento do cunho individualista que poderia envolver a garantia desses direitos intelectuais 
(ASCENSÃO, José De Oliveira. A função social do direito autoral e as limitações legais. Direito de 
propriedade intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, 2006, p. 85-
112). Em acréscimo, podemos citar: BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Tutela dos 
direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002. 
25 Sem a pretensão de esgotamento do tema penal, vale rememorar que a pena, em síntese, possui tríplice função: 
retributiva, punitiva e ressocializadora. Sobre punibilidade e fins da pena: CARVALHO, Érika Mendes de. 
Punibilidade e delito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 331- 368. 
26 O processo, conforme abordamos ao longo do texto, é um método, um instrumental de aplicação do direito 
material. Durante todo o trabalho, reforça-se que, em última análise, o processo é um instrumento de tutela dos 
direitos fundamentais. Já na década de 90, Passos lançou luzes sobre a função social do processo: PASSOS, José 
Joaquim Calmon de. Função social do processo. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 58, p. 1-2, 1 ago. 
2002. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/3198/funcao-social-do-processo>. Acesso em: 10 jan. 2017.  

http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Politica_Agraria/3diderjr
https://jus.com.br/artigos/3198/funcao-social-do-processo
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evolução do ordenamento jurídico, o qual partiu “da estrutura à função” (nome proposital que 

Bobbio deu à obra em sua discussão).  Ninguém mais tenciona, em quaisquer dos exemplos 

acima citados, compreender o fenômeno diante o qual se posiciona sem aferir as respectivas 

funções sociais.  

Carvalho, ao traçar uma análise da função social do Direito, diz ser o fim comum que a 

norma jurídica deve atender dentro de um ambiente que viabilize a paz social. Rememora que 

o direito sempre teve uma função social e que a norma jurídica, em essência, é criada para reger 

relações jurídicas. A disciplina da norma deve alcançar o fim para a qual foi criada. 

Eventualmente, se não cumpre o seu desiderato, não há como disciplinar as relações jurídicas 

e, portanto, não cumpre sua função e seu objeto27. 

O Poder Judiciário, a todo o momento, deve realizar a conformação dos institutos de 

direito privado e do direito público à luz da função social inerente a cada um deles. Aliás, sendo 

a função social, em essência, um valor constitucional, cabe ao intérprete realizar a denominada 

filtragem constitucional. Isto é, ler e reler, à luz ou a partir da Constituição, os institutos 

infraconstitucionais privados e público28. 

Tal ordem de ideias (visão funcionalizada) inevitavelmente contaminará o instituto da 

colaboração premiada29. Não só a sua estrutura, conceito, classificação, dentre outros fatores 

formais, devem estar na mira dos operadores. É imperioso indagar qual a finalidade deste 

instituto, a que ele serve, a questão, obviamente, não é de fácil resposta, no entanto, já cumpre 

a importante função de levar o leitor à reflexão, poderia auxiliá-lo com alguns questionamentos 

que, a contrassenso, permitiriam excluir finalidades escusas ou funções ocultas.  

                                                
27 CARVALHO, Francisco José. A função social do Direito e a efetividade das Normas Jurídicas. 2011. 
Disponível em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-funcao-social-do-direito-e-a-efetividade-
das-normas-juridicas/7940>. Acesso em: 29 nov. 2017. 
28 A respeito de filtragem constitucional, vale citar: SCHIER, Paulo Ricardo. Novos desafios da filtragem 
constitucional no momento do neoconstitucionalismo. A&C-Revista de Direito Administrativo & 
Constitucional, v. 5, n. 20, p. 145-165, 2007; SCHIER, Paulo Ricardo. Filtragem constitucional: construindo 
uma nova dogmática jurídica. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999. “A Constituição passa a ser, 
assim, não apenas um sistema em si – com a sua ordem, unidade e harmonia – mas também um modo de olhar e 
interpretar todos os demais ramos do Direito. Este fenômeno, identificado por alguns autores como filtragem 
constitucional, consiste em que toda a ordem jurídica deve ser lida e apreendida sob a lente da Constituição, de 
modo a realizar os valores nela consagrados. A constitucionalização do direito infraconstitucional não identifica 
apenas a inclusão na Lei Maior de normas próprias de outros domínios, mas, sobretudo, a reinterpretação de seus 
institutos sob uma ótica constitucional” (BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo 
direito constitucional brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 225, p. 5-37, jul/set. 2001). 
29 A teoria da função social do direito tem como uma de suas missões ser um instrumento hermenêutico de 
interpretação e de aplicação do direito. A norma jurídica e as decisões judiciais, por meio de mecanismos 
da “Hermenêutica Funcional Estruturante”, são efetivadas numa análise transitiva dos processos humanos, 
resolvendo os conflitos sociais e entregando a cada um o bem da vida. 
 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-funcao-social-do-direito-e-a-efetividade-
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Exemplificando, poder-te-ia indagar, dentro da ótica de se buscar a verdadeira finalidade 

ou essência do instituto, se as colaborações premiadas acabam servindo para facilitar a atividade 

persecutória, se elas podem ser utilizadas de forma seletiva, se o instituto foi pensado com a 

preocupação de se evitar a promoção de confissões falsas, se é necessária a criação de 

mecanismos normativos destinados a evitar falsas acusações, se o ambiente, a forma e o 

momento em que são realizados os acordos refletem na facilitação da persecução penal, se a 

eficácia da colaboração premiada deve estar condicionada à prisão preventiva, se a colaboração 

premiada deve ser excepcional ou regra no sistema processual e etc. 

As indagações são exemplificativas e visam apenas a instigar o leitor a examinar o 

instituto da colaboração premiada sob diferentes perspectivas, em relação às suas 

finalidades/funções expressas e, principalmente, ocultas. Michel Foucault, a propósito, ao 

trabalhar com o que conveniou de ilegalismos, lançava críticas às instituições. O autor dizia 

que, sob o manto de legalidade, as instituições acabam por gerar funções ocultas e não 

reconhecidas (ilegalismos), a exemplo da criminalização dos comportamentos que sejam 

interessantes apenas à determinada parcela da população, esses que possuem acesso próximo, 

mesmo que informal, às instituições oficiais30. 

Muito do que falta às alterações experimentadas no processo penal, alterações 

legislativas, interpretativas ou decisórias, tem relação com a identificação das funções ocultas. 

No decorrer do trabalho, mais especificamente no trato da justiça negocial e da colaboração, 

outros questionamentos irão aflorar. O link que se estabelece aqui com a ideia de 

funcionalização do direito, portanto, deverá permear as reflexões que se seguirão. 

Dessa forma, a visão funcionalizada também atinge a relação entre o processo penal, a 

jurisdição e o próprio cerne da preocupação em reservar ao Poder Judiciário a tarefa de atuar 

como soldado de defesa do curso regular do processo penal, cujo DNA tem gravada a 

característica da indispensabilidade do respeito aos direitos fundamentais do 

investigado/acusado.  

Mas, como criar uma cultura que permita ampliar a aplicação de uma visão 

funcionalizada do processo penal e da delação premiada? 

O ponto de partida para a resposta dessa questão está na necessidade de, inicialmente, 

funcionalizar o processo penal, instrumento de aplicação do direito penal objetivo, com o 

compromisso de não mais visualizá-lo como um simples mecanismo de prevenção de delitos 

                                                
30 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Editora Vozes, 1999, p. 193. 
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e a serviço do poder punitivo. O processo penal não tem afinidade com a prevenção de 

práticas delitivas31.  

O movimento ou a tendência de promover o deslocamento para o processo penal da 

finalidade de prevenção de crimes deve ser vista com muito cuidado. Isso porque, o processo 

penal, em sentido estrito, tem sua atuação deflagrada quando o delito já foi praticado, para 

investigar e punir os responsáveis, sem prejuízo de medidas político-criminais preventivas 

(mas que não são propriamente atos de investigação criminal)32. 

O enfoque funcionalizado liga-se à necessidade de estabelecer a finalidade essencial 

do processo como “limitador do poder e garantidor do indivíduo a ele submetido33”. Apenas 

a forma inovadora de enxergar o processo é capaz de imunizá-lo dos efeitos negativos, esses 

advindos das posturas expansionistas lastreadas no recrudescimento ilimitado do poder 

punitivo. 

Fernandes sustenta haver, na atualidade, dois modelos básicos de tratamento da 

chamada questão penal. Um primeiro denominado “garantista” ou garantidor, para o qual o 

Direito Penal serve como instrumento de defesa não apenas social e dos interesses do acusado 

e da vítima, mas também como instrumento de defesa e limite das interferências do poder estatal 

na questão penal34. Isso se daria por meio da sua sujeição às regras constitucionais 

asseguradoras de direitos, garantias e liberdades individuais. Um segundo modelo denominado 

de “eficientista”, se dá com maior preocupação na eficiência e funcionalidade dos aparelhos 

estatais incumbidos do tratamento penal35. 

O processo penal constitui importante instrumento de política criminal. A significar que 

deva contribuir para a obtenção das finalidades do Direito Penal. E, nessa perspectiva, haveria 

a viabilidade na introdução do processo penal de mecanismos tendentes à obtenção de sua maior 

eficácia, partindo-se da compreensão de que, em um Estado de Direito, também a administração 

funcional da justiça é relevante no valor a ser perseguido36. 

                                                
31 SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano; LIMA, José Wilson Ferreira. O processo penal e a engenharia de 
controle da política criminal. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 7, n. 1, p.277-293, 2017, p.282. 
32 ÁVILA, Thiago André Pierobom de. Fundamentos do controle externo da atividade policial. Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2016. p. 192-193. 
33 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 29.  
34 Sobre garantismo, eficientismo e deslegitimação do Direito Penal, conferir: ÁVILA, Gustavo Noronha de. O 
Debate entre Luigi Ferrajoli e os Abolicionistas: Entre a Sedução pelo Discurso do Medo e as Práticas Libertárias. 
Revista Jurídica Cesumar-Mestrado, 16(2), 543-561. Disponível em: < 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/8392/4724>. Acesso em: 17/02/2018. 
35 FERNANDES, Fernando. O processo penal como instrumento de política criminal. Coimbra: Almedina, 2001, 
p. 10-11. 
36 FERNANDES, Fernando. O processo penal como instrumento de política criminal. Coimbra: Almedina, 
2001, p. 31-62. 

https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/8392/4724
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O limite do presente trabalho não possibilita maiores detalhamentos sobre as 

particularidades do processo penal. De qualquer forma, é interessante observar a teoria de James 

Goldschmidt do processo como situação jurídica. O processo, segundo esta teoria, é 

visualizado como um conjunto de situações processuais pelas quais as partes de deslocam em 

busca de uma sentença definitiva favorável. A teoria do Processo em Situação Jurídica exsurge 

como uma forma de contraposição à teoria de Bülow (processo como relação jurídica37): 
 

A noção de processo como relação jurídica, estruturada na obra de BÜLOW, foi J. 
GOLDSCHMIDT e sua teoria do processo como situação jurídica, tratada na sua 
célebre obra Prozess als Rechtslage, publicada em Berlim em 1925 e posteriormente 
difundida em diversos outros trabalhos do autor foi fundante de equivocadas noções de 
segurança e igualdade que brotaram da chamada relação de direitos e deveres 
estabelecidos entre as partes e entre as partes e o juiz. O erro foi o de crer que no 
processo penal houvesse uma efetiva relação jurídica, com um autêntico processo de 
partes. Com certeza, foi muito sedutora a tese de que no processo haveria um sujeito 
que exercitava nele direitos subjetivos e, principalmente, que poderia exigir do juiz que 
efetivamente prestasse a tutela jurisdicional solicitada sob a forma de resistência 
(defesa). Apaixonante, ainda, a idéia de que existiria uma relação jurídica, obrigatória, 
do juiz com relação às partes, que teriam o direito de lograr através do ato final um 
verdadeiro clima de legalidade e restabelecimento da “paz social”. Foi J. 
GOLDSCHMIDT e sua teoria do processo como situação jurídica, tratada na sua 
célebre obra Prozess als Rechtslage, publicada em Berlim em 1925 e posteriormente 
difundida em diversos outros trabalhos do autor quem melhor evidenciou as falhas da 
construção de BÜLOW, mas principalmente, quem formulou a melhor teoria para 
explicar e justificar a complexa fenomenologia do processo. Para o autor, o processo é 
visto como um conjunto de situações processuais pelas quais as partes atravessam, 
caminham, em direção a uma sentença definitiva favorável. Nega ele a existência de 
direitos e obrigações processuais e considera que os pressupostos processuais de 
BÜLOW são, na verdade, pressupostos de uma sentença de fundo38. 

 
A mudança da cultura também envolve o conceito moderno de jurisdição. Relembrar 

que a sua concepção clássica, que sempre esteve centrada no exercício de uma atividade 

desenvolvida pelo Estado39, que, por meio de seus presentantes – Juízes –, aplicaria o direito 

cabível ao caso concreto, visando à pacificação social, hoje é insuficiente40.  

                                                
37 Desde Bülow, a teoria da relação jurídica foi incorporada pela dogmática processual civil e processual penal. O 
exercício da ação penal, segundo está teoria, traduz a relação jurídico-processual-penal, compreendida como um 
sujeito abstrato e formal.  
38 LOPES JÚNIOR, Aury; SILVA, Pablo Rodrigo Aflen da. A incompreendida concepção de processo como" 
situação jurídica": vida e obra de James Goldschmidt. PANÓPTICA-Direito, Sociedade e Cultura, v. 4, n. 3, p. 
23-48, 2009, p. 31. 
39 Não se pretende, nesse ensaio, discutir se a jurisdição é uma atividade exclusiva do Estado. Para um estudo mais 
aprofundado, conferir a obra de: CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e competência. rev. e ampl. de 
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. São Paulo: Saraiva, 2000; CARMONA, 
Carlos Alberto. Arbitragem e processo. Arbitragem e processo. Um comentário à Lei nº 9307/96.  São Paulo: 
Atlas, 2009; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Jurisdição e Competência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013. 
40 A pacificação social é tida como o escopo magno da jurisdição (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; 
GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do Processo.  São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 21). 
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Na dogmática processual influenciado pelo direito constitucional contemporâneo41, a 

jurisdição não pode ser vista de maneira setorizada, sem qualquer correlação com outros 

institutos fundamentais, tal como o processo, e desprendida do próprio penal objetivo (direito 

material)42. Afirmar que o exercício da jurisdição traduz tão-somente a dicção do direito cabível 

ao caso concreto não conduz ao objetivo de tutela expansiva dos direitos fundamentais. Não 

permite o aprofundamento que se tenciona a realizar sobre as sugestões de aprimoramento na 

atividade do Estado e na captação de relatos em acordos de delação premiada, com vistas a 

evitar confissões falsas. 

Uma intepretação reducionista da jurisdição no campo penal não é apta para imprimir 

comandos aos agentes envolvidos na persecução penal, com a missão de lhes reservar a tarefa 

de não só criar um ambiente adequado, que iniba confissões falsas, mas, também, de criar fluxos 

procedimentais de realização de acordos, destituídos de falhas capazes de permitir o 

agravamento de confissões falsas. Assim, o critério conceitual reducionista da aplicação do 

direito objetivo ao caso concreto direcionada à pacificação social deve ceder espaço para uma 

visão complementar funcionalizada (instrumental) também da jurisdição e do processo penal.  

A jurisdição deve ser compreendida como uma atividade criativa do Estado. Mas a criatividade 

proposta na doutrina e até então reservada à sentença, é preciso dizer, deve ser ampliada para 

as ações do juiz criminal na observação do passo a passo da formatação de acordos de 

colaboração premiada43.  

                                                
41 A respeito do denominado neoconstitucionalismo ou do direito constitucional contemporâneo, conferir em: 
BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas públicas. 
Revista Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 240, p. 80-103, abr./jun. 2005. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43620/44697>. Acesso em: 10 jan. 2018; 
COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo) constitucionalismo: un análisis metateórico. Isonomía, n. 16, abr. 2002, 
p.89-112. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=2005&sciodt=0%2C5&cites  
=10855811787922223018&scipsc=&q=Formas+de+(neo)+constitucionalismo%3A+um+an%C3%A1lisis+metat
e%C3%B3rico.+&btnG=>. Acesso em: 10 jan. 2018. Sobre os reflexos dessa visão contemporânea do direito 
constitucional no processo civil, conferir: CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo. 
Direitos Fundamentais. Políticas Públicas e Protagonismo judiciário. São Paulo: Almeida, 2006. 
42 O princípio da instrumentalidade das formas revigoriza o processo como um método, um instrumento por meio 
do qual a jurisdição atua. Não um fim em si mesmo. Há uma abordagem sendo utilizada pela doutrina para destacar 
uma visão adequada da relação entre processo e direito material, a denominada teoria circular dos planos 
(processual e material). O processo, segundo essa teoria, é um instrumento para a realização do direito material, 
mas não deve ser visto como inferior a ele. Há entre o processo e o direito material uma relação de 
complementaridade. Não há subordinação ou hierarquia entre os planos. O processo precisa ser pensado à luz do 
direito material. O direito material se realiza por meio do processo, mas também serve ao processo, dando-lhe o 
conceito, o destino, o projeto e o sentido. Essa relação de complementaridade cíclica foi chamada, por Carnelutti, 
de teoria circular dos planos do direito material e do direito processual. 
43 A função criativa proposta neste artigo é limitada, não se objetiva examinar a questão do ativismo judicial e a 
Judicialização da política. Um exame distinto e mais aprofundado pode ser conferido em: GOMES, Luiz Flávio. 
A dimensão da magistratura no Estado Constitucional e Democrático de Direito: independência judicial, 
controle judiciário, legitimação da jurisdição, politização e responsabilidade do juiz. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997; BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. [Syn] 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43620/44697
https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=2005&sciodt=0%2C5&cites
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Criatividade não no sentido de franquear ao julgador a possibilidade agir de forma 

expansiva fora das hipóteses previstas em lei e, indevidamente, se imiscuir no conteúdo do 

acordo44. Diante do dever fundamental de tutelar os direitos fundamentais, defende-se um agir 

direcionado a criar um ambiente adequado para a prática de atos processuais, com vistas a não 

estimular ou potencializar confissões falsas. O Juiz deve sair da inatividade, adequada no que 

concerne à produção probatória, e avançar na tutela dos direitos fundamentais do acusado, de 

forma criativa, para evitar injustiçamentos ao final da entrega do produto final de sua atividade, 

que é a sentença45. Aliás, a válvula que se utiliza para permitir tal atuação é, justamente, a teoria 

dos deveres fundamentais de proteção do Estado. 

A concepção de Montesquieu de Juiz como um ser inanimado, a boca que fala a lei, 

inapto a moderar a força ou o rigor da lei46, está superada. A interpretação constitucionalmente 

adequada do artigo 2º da Constituição da República implica na interpretação remodelada das 

funções do Poder Judiciário.  

A nota de essencialidade do instituto (jurisdição) gravita em torno do reconhecimento 

de que o Estado-Juiz se ocupa da função primordial de servir de instrumento de aplicação dos 

direitos fundamentais.  O Poder Judiciário é porta que nunca se fecha para o cidadão. É a 

derradeira trincheira destinada a restabelecer o status quo ante do indivíduo que teve 

determinada pretensão violada pelo Estado ou particular. Se dada pretensão legítima não é 

acolhida na via administrativa, um benefício previdenciário, por exemplo, o cidadão, ao se 

socorrer do Poder Judiciário, é tutelado com a interdição da ilegalidade47. 

                                                
Thesis, Rio de Janeiro, vol. 5, nº1, p. 23-32, 2012. Disponível em: <http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/7433/5388>. Acesso em: 21 nov. 2017. 
44 O investigado (ou acusado), assistido por advogado, negocia o acordo de colaboração premiada com o Delegado 
de Polícia ou com o Ministério Público. O juiz não participará, em hipótese alguma, das negociações realizadas 
entre as partes para a formalização do acordo de colaboração (§ 6º do art. 4º da Lei 12.850/2013). A pensar de 
modo diverso, com interação do magistrado nas negociações, haveria uma grave violação do sistema acusatório e 
do risco de contaminação da sua imparcialidade, considerando que as informações enunciadas pelo eventual 
colaborador iriam incutir no julgador preconcepções sobre o próprio delator e seus comparsas. Se as negociações 
não culminassem com um acordo, a opinião do julgador a respeito do investigado/denunciado já estaria construída 
em seu psicológico, considerando que teria ouvido confissões sobre os fatos criminosos. Lado outro, a presença 
do juiz da causa, na tentativa de acordo, poderia exercer uma indevida coerção velada para que o 
investigado/acusado aceitasse uma eventual proposta, o que contraria a natureza do instituto já que a colaboração 
deve ser voluntária. 
45 Nos capítulos 3 e 4, ficará mais claro ao leitor no que consistiria o agir expansivo do Juiz. Como visto, não se 
defende um parâmetro do magistrado, que se imiscua na produção da prova, participe da escolha do conteúdo de 
acordo de delações etc. A seguir tal caminho, fatalmente, haveria prejuízo sensível à imparcialidade do julgador. 
Em verdade, defendemos um agir expansivo do julgador na identificação de possíveis violações dos direitos 
fundamentais, na participação da criação de ambiências destinadas a minimizar confissões falsas, na interdição de 
inquirições não espontâneas etc. 
46 MONTESQUIEU, O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 175.  
47 Sobre a visão do Poder Judiciário como um instrumento de garantia dos direitos fundamentais, se afigura 
pertinente a visão apresentada pelo Ministro Celso de Melo, do Supremo Tribunal Federal. Ao proferir o discurso, 
em nome do Supremo Tribunal Federal, na solenidade de posse do Ministro Gilmar Mendes, na Presidência da 

http://www.e-
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As funções do Poder Judiciário na sociedade contemporânea foram o objeto de um 

estudo minucioso realizado pelo Professor Zulmar Fachin48. A partir do exame das concepções 

filosóficas de estado e de poder49, o autor explicita que o alargamento das funções do Judiciário, 

nas últimas décadas, exige do estudioso uma visão nova. Apropriando-se das lições de Eugenio 

Raúl Zaffaroni50, o autor aponta três funções: a) decidir os conflitos; b) controlar a 

constitucionalidade das leis; c) realizar o autogoverno. Rememora, também, o rol de funções 

proposto por Luiz Flávio Gomes51: a) aplicar contenciosamente a lei aos casos concretos; b) 

controlar os demais poderes; c) realizar seu autogoverno; d) concretizar direitos fundamentais; 

e) garantir o Estado Constitucional Democrático de Direito. 

É interessante observar que o influxo do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

sobre o sistema normativo interno brasileiro, exige essa postura. Expressão designativa de um 

movimento recente na história da humanidade, cujo marco inicial é identificado com o Pós-

Guerra e tem por objetivo servir de contraponto, resistência, resposta às barbáries cometidas 

durante o nazismo52. 

O positivismo jurídico53, enquanto pensamento filosófico lastreado no império da lei, 

não raro, era utilizado pelo regime nazista como instrumento de salvaguarda de atrocidades 

praticadas contra a humanidade. No pretexto de cumprir a lei formal, os soldados do Terceiro 

Reich (Alemanha nazista) violavam, de forma incontável, diversos direitos inerentes à condição 

humana, na confiança de que estavam a agir no estrito cumprimento de um dever legal e, 

portanto, não cometeriam desvio algum. Tal circunstância colocou o positivo jurídico, o 

                                                
Corte, em 23/04/2008, o decano pontuou sobre as funções atuais do Poder Judiciário.  BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Discurso proferido pelo Ministro Celso de Mello, em nome do Supremo tribunal federal, na 
solenidade de posse do Ministro Gilmar Mendes, na presidência da Suprema Corte do Brasil, em 23/04/2008. 
Disponível em: < http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/discursoCMposseGM.pdf >. Acesso 
em: 10 jan. 2018. 
48 FACHIN, Zulmar. Funções do Poder Judiciário na Sociedade Contemporânea e a Concretização dos 
Direitos Fundamentais. Disponível em: <http://www.anima-
opet.com.br/pdf/anima1/artigo_Zulmar_Fachin_funcoes.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2017. 
49 O autor, de forma precedente ao exame das funções do Poder Judiciário, rememora as contribuições de 
Aristóteles, de John Locke e de Montesquieu. 
50 ZAFFARONI, 1995, p. 55, apud FACHIN, Zulmar. Funções do Poder Judiciário na Sociedade 
Contemporânea e a Concretização dos Direitos Fundamentais. Disponível em: <http://www.anima-
opet.com.br/pdf/anima1/artigo_Zulmar_Fachin_funcoes.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2017. 
51 GOMES, 1997, p. 15-18 apud FACHIN, Zulmar. Funções do Poder Judiciário na Sociedade Contemporânea 
e a Concretização dos Direitos Fundamentais. Disponível em: <http://www.anima-
opet.com.br/pdf/anima1/artigo_Zulmar_Fachin_funcoes.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2017. 
52 PIOVESAN, Flávia. O Direito Internacional dos Direitos Humanos e a Redefinição da Cidadania no Brasil. 
Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, n. 45/46, p. 37–50, jan./dez., 1996. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista2/artigo3.htm>. Acesso em: 05 set. 2016. 
53 O positivismo jurídico ou juspositivismo é uma corrente da teoria do direito, que procura explicar o fenômeno 
jurídico a partir do estudo das normas positivas, ou seja, daquelas normas postas pela autoridade soberana de 
determinada sociedade. Ao definir o direito, o positivismo identifica, portanto, o conceito de direito com o direito 
efetivamente posto pelas autoridades que possuem o poder político de impor as normas jurídicas. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/discursoCMposseGM.pdf
http://www.anima-
http://www.anima-
http://www.anima-
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista2/artigo3.htm
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positivismo, em xeque, sobretudo a partir do final da 2ª Guerra Mundial, dando azo à uma 

tentativa de reaproximação entre direito e moral, com a alocação da dignidade da pessoa 

humana como o ponto de partida e de chegada da atuação das nações democráticas.  

A era do pós-positivismo traduz, assim, a identificação de um conjunto de ideias difusas 

que se dissociam do legalismo estrito do positivismo normativista sem restaurar a ordem 

subjetivista do jusnaturalismo54. A necessidade de formulação de uma teoria da justiça e da 

norma, com especial destaque ao papel das constituições, fixou-se como uma constante dos 

países democráticos. 

A tutela do ser humano contra toda e qualquer forma de dominação ou do poder 

arbitrário passa a ser uma luta constante dos povos, e é justamente a essência do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos55 que se volta à criação de organismos destinados à 

preservação dos direitos do homem e busca pela paz. 

O juiz, como garantidor dos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados, 

não pode, como afirma Aury Lopes Júnior, ficar inerte ante as violações ou as ameaças a esses 

direitos, nem confundir a vigência com a validade, pois “só assim poderá identificar a 

                                                
54 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional Brasileiro. 
Revista da EMERJ, v.4, n.15, p. 11-47, 2001, p. 32. Disponível em: < 
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista15/revista15_11.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2018.  
55 Ao identificar os traços essenciais desse movimento, Augusto Cânçado Trindade averba: “A proteção do ser 
humano contra todas as formas de dominação ou do poder arbitrário é da essência do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos. Orientado essencialmente à proteção das vítimas, reais (diretas e indiretas) e potenciais, regula 
as relações entre desiguais, para os fins de proteção, e é dotado de autonomia e especificidade própria. No Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, como nos demais ramos do Direito em geral, há que se precaver contra os 
riscos do reducionismo de definições; estas, pela dinâmica da realidade dos fatos e com o passar do tempo, tendem 
a se mostrar incompletas. Há, pois, que destacar a pretensão do ‘definitivo’. Nem por isso me eximo de conceituar 
o que entendo por Direito Internacional dos Direitos Humanos, tal como desenvolvido em meu supracitado 
Tratado, tendo presente a necessidade de assegurar-lhe as necessárias unidade e coesão. Entendo que o Direito 
Internacional dos Direitos humanos como corpus juris de salvaguarda do ser humano, conformado, no plano 
substantivo, por normas, princípios e conceitos elaborados e definidos em tratados e convenções, e resoluções de 
organismos internacionais, consagrando direitos e garantias que têm por propósito comum a proteção do ser 
humano em todas e quaisquer circunstâncias, sobretudo em suas relações com o poder público, e, no plano 
processual, por mecanismos de proteção dotados de base convencional ou extraconvencional, que operam 
essencialmente mediante os sistemas de petições, relatórios e investigações, nos planos tanto global como regional. 
Emanado do Direito Internacional, este corpus juris de proteção adquire autonomia, na medida em que regula 
relações jurídicas dotadas de especificidade, imbuído de hermenêutica e metodologias próprias. Sua fonte material 
por excelência reside, em meu entender, tal como tenho desenvolvido em meus escritos e meus numerosos Votos 
no seio da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na consciência jurídica universal, responsável em última 
análise – tenho a convicção – pela evolução de todo o Direito na busca da realização da Justiça. Embora as relações 
jurídicas reguladas pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos sejam sobretudo as que contrapõem os 
indivíduos como seres humanos ao poder público, nestas não se exaure a aplicação do mencionado de proteção”. 
(TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Desafios e Conquistas do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos no Início do Século XXI. Disponível em: <http://www.oas.org/dil/esp/407-490%20cancado%20 
trindade%20OEA%20CJI%20%20.def.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2017).  

http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista15/revista15_11.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/407-490%20cancado%20
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substancial invalidade de uma determinada lei processual, que não sobreviveu ao filtro 

constitucional (de validade) 56”. 

Ao juiz criminal exige-se uma postura mais ativa, não só em respeito ao modelo imposto 

pela sistemática penal adjetiva, que tem o acusado como a parte hipossuficiente da relação, 

como também pelas deficiências dos órgãos estatais responsáveis por garantir o acesso à 

jurisdição e ao direito de defesa. Isso no sentido de que possa, o processo penal, ser o lugar em 

que, materialmente, sejam exercidos, com alguma igualdade, os direitos e as garantias voltados 

à preservação da liberdade do acusado carente.  

 

 

1.2   UTILITARISMO E EFICIENTISMO PENAL  

 

Ninguém desconhece que o Estado brasileiro sofre uma crise de legitimidade em sua 

política criminal decorrente da ausência de controle razoável da criminalidade. Há uma 

insatisfação generalizada, de diversos setores da sociedade, com os instrumentos utilizados pelo 

Estado para o tratamento dos conflitos sociais57. O aumento quantitativo e qualitativo da 

criminalidade, alarmado pela imprensa, conduz a opinião pública a reclamar uma postura mais 

firme do Estado. Esse fenômeno não é exclusivo da realidade brasileira, caracteriza-se como 

um problema da pós-modernidade, também denominada sociedade de risco58 pelo sociólogo 

Ulrich Beck59.  

A modernização, segundo o citado autor, da mesma maneira como dissolveu a sociedade 

agrária do século XIX e formatou a imagem da sociedade industrial, agora, é responsável pelo 

surgimento de uma nova figura social denominada de sociedade de risco. O ingresso nessa 

sociedade de risco se dá a partir do momento em que “os princípios de cálculo da sociedade 

industrial são encobertos e anulados, e os perigos socialmente produzidos ultrapassam os 

limites da segurabilidade”. Passa-se, assim, de uma lógica de “distribuição de riquezas”, 

característica da sociedade industrial clássica, para uma lógica de “distribuição de riscos”60. 

                                                
56 LOPES JÚNIOR, Aury. Introdução crítica ao processo penal fundamentos da instrumentalidade 
garantista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 275. 
57 MORAES, Maurício Zanoide de. Política criminal, constituição e processo penal: razões da caminhada brasileira 
para a institucionalização do caos. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 101, p. 403-
430, 2006. 
58 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Discursos de emergência e política criminal: o futuro do direito penal 
brasileiro. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 103, p. 411-436, 2008. 
59 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 1998, p. 40-41. 
60 CALLEGARI, André Luis; WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. O papel do medo no e do direito penal. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 98, n. 888, p. 440-459, out. 2009, p. 445. 
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Ao tratar das causas da expansão do direito penal, melhor exploradas no próximo tópico, 

Silva Sánches trabalha com a denominada institucionalização da insegurança. A sociedade pós-

industrial é, além da “sociedade de risco” tecnológico, “uma sociedade com outras 

características individualizadoras que contribuem à sua caracterização como sociedade de 

“objetiva” insegurança61 ”. O problema não reside mais nas decisões humanas que geram os 

riscos, mas também naquelas que os distribuem.  

O sentimento geral de insegurança, considerado um dos traços mais significativos das 

sociedades da era pós-industrial62, potencializado pelos meios de comunicação, converte- se, 

então, em uma pretensão social que o Estado, por meio do Direito Penal, deve fornecer resposta.  

A interface existente entre a ausência de política efetiva de combate à criminalidade e o 

sentimento de insegurança e de medo63 que assolam a sociedade, dentre outros fatores, tornam 

o processo penal um campo fértil para o afloramento, cada vez maior, de uma visão utilitarista 

e eficientista da Justiça Criminal. 

O utilitarismo64 é uma concepção doutrinaria filosófica, defendida especialmente por 

Jeremy Bentham65 e John Stuart Mill66, que afirma serem as ações boas quando tendem a 

promover a felicidade e quando tendem a promover o oposto da felicidade. Parte da premissa 

de que o bem maior, em favor da coletividade, autoriza a supressão ou a eliminação de direito 

ou posições individuais. Não raro, sob o ponto de vista filosófico, a ética utilitarista é resumida 

pela frase: Agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar (Princípio do 

bem-estar máximo). 

                                                
61 SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades 
pós-industriais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 37. 
62 SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades 
pós-industriais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.40. 
63 O medo, diante das transformações que desencadeia, é uma forma de exteriorização cultural. Reflete a mudança 
no comportamento do cidadão, dentro e fora de casa, a em suas escolhas, a cultura do medo traduz a crença de que 
vivemos em momento perigoso face ao aumento da criminalidade violenta, e a legitimação de posturas autoritárias. 
Nesse sentido é a visão de Débora Regina Pestana: “A cultura do medo reflete, dessa forma, a crença de que 
vivemos em um momento particularmente perigoso devido ao aumento da criminalidade violenta e a legitimação 
de posturas autoritárias que, de acordo com interesses políticos, são difundidas como capazes de solucionar este 
problema. Isso não quer dizer que a sociedade brasileira, embora descrente com a democracia, apoie um golpe ou 
uma revolução contra o regime democrático. Não se difunde a ideia, mas apenas o que é interessante dela”. 
(PASTANA, Debora Regina. Cultura do medo. Cadernos de Campo: Revista de Ciências Sociais, n. 10, 2017, 
p. 95). 
64 Sobre uma análise completa do que vem a ser utilitarismo, conferir em: THIRY-CHERQUES, Hermano 
Roberto. A economia moral da utilidade. RAP, Rio de Janeiro, v. 36, n. 2, p. 293-317, 2002.  
65 GONÇALVES, Davidson Sepini. O panóptico de Jeremy Bentham: por uma leitura utilitarista. São Paulo: 
Clucher Acadêmico, 2008. 
66 A visão de Mill pode ser vista em: MILL, John Stuart. A liberdade: Utilitarismo. São Paulo: Martins Fontes, 
2000. 
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A visão utilitarista, quando empregada no processo penal67, permite o indevido 

raciocínio de que o combate à criminalidade, por se lastrear na busca de um bem maior de 

acautelamento da tranquilidade e do sossego, franqueia quaisquer tipos de violações a direitos 

individuais daqueles que se desviam da ordem jurídica. É interessante pontuar que a visão 

utilitarista, dentre várias funções, atua como a porta de entrada de uma prática corrente que 

tomou conta do processo penal brasileiro, qual seja, a aceleração procedimental68.  

A relação saudável entre o tempo e o direito, no significativo propósito de que o 

julgamento justo pressupõe um razoável tempo de maturação do processo, parece já não mais 

ter significado enquanto valor para o sistema processual.  

O fenômeno da aceleração procedimental provoca a mitigação das garantias 

fundamentais, porque sacrifica o “mínimo” (direitos fundamentais de investigados e acusados), 

de um lado, para assegurar o máximo (pseudodireito da coletividade), de outro, tornando a 

atividade persecutória do Estado mais fácil.  

O móvel da aceleração procedimental tem se tornado incompatível com o processo penal 

de feição clássica, criado como meio para conter os abusos do Estado, porque interdita a 

possibilidade do método de instrumento de aplicação do direito penal objetivo seguir seu curso 

normal, o qual, naturalmente, exige tempo razoável para a externalização da acusação formal 

em juízo (denúncia), a cientificação formal da acusação (citação) e a demarcação da fase de 

defesa, postulatória e decisória.69 

                                                
67  O utilitarismo parece se esquecer da visão clássica do processo penal. A lição de José Frederico Marques é 
oportuna: “O processo é instrumento de atuação estatal vinculado, quase sempre, às diretrizes políticas que 
plasmam a estrutura do Estado. Impossível, por isso, subtrair a norma processual dos princípios que constituem a 
substância ética do Direito e a exteriorização de seus ideais de justiça. No processo penal, então, em que as formas 
processuais se destinam a garantir direitos imediatamente tutelados pela Constituição, das diretrizes políticas desta 
é que partem os postulados informadores da legislação e da sistematização doutrinária” (MARQUES, José 
Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. São Paulo: Bookseller, 1998, p. 37). 
68 A aceleração procedimental poder ser melhor compreendida no capítulo 2. Local em que a justiça negocial ou 
consensual será discutida. 
69 “No processo penal atual, a exemplo do que ocorre em outros setores da sociedade, a espera é deixada de lado. 
Em seu lugar se reproduzem a impaciência e a antecipação. Medidas de cautela e seus assessórios, nem sempre 
menos graves que certas penas, substituem o contraditório. Prisões cautelares, cuja discussão sobre a legitimidade 
é secular, são tratadas como simples decisões interlocutórias, perdendo o caráter excepcional que lhe é imanente. 
Penas anteriores ao processo e penas sem processo afastam o postulado principiológico da estrita jurisdicionalidade 
(nulla poena sine judicio). Inversões da carga da prova e presunções jurídicas chancelam, de imediato, uma lógica 
que devassa o processo penal, exteriorizando um reinado absoluto da evidência, o primado das hipóteses sobre os 
fatos. O processo pena, nessa conjuntura, aprece como óbice, como estorvo. Já não é necessário para a imposição 
de penas. Ao perder sua característica mais preciosa, ser um caminho imprescindível à imposição da sanção, 
retardando o julgamento e subtraindo o caso das contaminações da evidência, o processo penal começa a ser 
preenchido com ideias como eficiência, economia processual, celeridade” (GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. 
Risco e processo penal: uma análise a partir dos direitos fundamentais do acusado. Salvador: JusPodivm, 
2015, p. 198). 
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Trazendo a discussão da simplificação procedimental mais próxima ao objeto deste 

trabalho, transparece indiscutível que a opção de hipervalorizar os acordos de não persecução 

penal torna mais fácil a atividade do Estado, na medida em que esta deixa de ter de empreender 

uma investigação custosa e, não raro, demorada, seguida da acusação formal, fase probatória, 

fase decisória, para simplesmente negociar a persecução penal. Logo, a grande beneficiada com 

o sistema da barganha do acordo é a pretensão punitiva, já que consegue o seu objetivo com um 

custo menor, com maior rapidez e em maior número70. 

Na justiça negociada, os valores como “verdade e justiça ficam, quando muito, em 

segundo plano71”. A sociedade utilitarista, portanto, alimenta o medo, enaltece o risco e 

supervaloriza as saídas processuais mais fáceis, sob o ponto de vista da movimentação da 

máquina estatal envolvida na persecução penal. Outorga carta branca para qualquer medida que 

vise a afastar a insegurança, ainda que macule a liberdade e, com isso, acabe influenciando o 

cidadão a se manifestar a favor da maximização da punição, nunca da minimização. 

Nesse ponto reside a base das ações do Estado, o eficientismo72, para justificar o 

recrudescimento do poder punitivo do estado, seja pela via do Direito Penal, pela via do 

Processo Penal, pela via da Execução penal ou pela via administrativa. A Teoria do 

Eficientismo propõe uma maior funcionalidade na administração da “questão penal”73. A 

concepção de eficientismo74 se entrelaça com o denominado direito penal de emergência: 
 

O Eficientismo penal é uma nova forma do direito penal de emergência que se 
expressa através de políticas criminais repressivas e criminalizam os conflitos sociais 
com fundamento nos discursos da ‘lei e ordem’. É uma forma de 
fundamentamentalismo penal criminalizador dos conflitos sociais, uma anormalidade 
do direito penal que substitui a mediação política nas relações sociais por um direito 
penal de emergência, com caráter contra-insurgente. [...] O Eficientismo, através de 
sua ‘política de resultados’, trata de diminuir as garantias jurídicas, fazendo retornar 
a formas de controle pré-modernas75.  

 

                                                
70 ANITUA, Gabriel Ignacio. El juicio penal abreviado como una de las reformas penales de inspiración 
estadounidense que posibilitan la expansión punitiva. In.: MAIER, Julio BJ; BOVINO, Alberto (Comps.). El 
procedimiento abreviado. Buenos Aires: Del Puerto, 2001, p. 155. 
71 SÁNCHEZ, Jesus-Maria Silva. A Expansão do Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 90. 
72 O eficientismo ou direito penal máximo está incluso em um grande grupo denominado "políticas criminais 
autoritárias", antigarantistas, assim denominadas por desvalorizarem, em maior ou menor intensidade, o princípio 
da legalidade estrita ou um de seus corolários. Essa política busca dar uma eficácia absoluta ao Direito Penal, 
sendo que a certeza que ela pretende obter reside em que nenhum culpado fique impune (FERRAJOLI, Luigi. 
Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.84). 
73 FERNANDES, Fernando Andrade. O processo penal como instrumento de política criminal. Coimbra: 
Livraria Almedina, 2000, p. 11.  
74 “O Eficientismo, através de sua ‘política de resultados’, trata de diminuir as garantias jurídicas, fazendo retornar 
a formas de controle pré-modernas” (DORNELLES, João Ricardo. Conflito e segurança: entre pombos e 
falcões. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 46).  
75 DORNELLES, João Ricardo. Conflito e segurança: entre pombos e falcões. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2003. p. 46; 49. 
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O exemplo de concretização do eficientismo76 na sociedade atual pode ser extraído do 

movimento da Lei e da Ordem, surgido na década de 70, nos Estados Unidos da América. O 

funcionamento deste sistema liga-se a penas extremamente rígidas em regime fechado, 

aplicações desproporcionais, como a do three strikes and you’re out77. Há um desprezo aos 

direitos e as garantias e uma inflação das práticas não-ortodoxas, essas indiferentes ao princípio 

da dignidade da pessoa humana.  

Vera Regina Pereira de Andrade sustenta que a “antítese bipolar do abolicionismo”78 não 

é o minimalismo79, mas o eficientismo penal e que o rumo da política criminal contemporânea 

que ele protagoniza associado, paradoxalmente, ao minimalismo reformista, que é, em 

definitivo, um minimalismo como fim. Segundo a autora, o que está em curso na era da 

globalização neoliberal não é a hegemonia das práticas minimalistas e abolicionistas, mas, sim, 

a enorme expansão e relegitimação do sistema penal orquestrada pelo eficientismo penal (ou 

“Lei e Ordem”), a partir de uma leitura da crise do sistema como uma crise conjuntural de 

eficiência80.  

A invulgar a reflexão lançada pela autora, torna indispensável a transcrição do seguinte 

trecho: 
 
Como o sistema penal está nu, como a comprovação de sua “eficácia invertida” opera-
se, pela mera observação da realidade, a defesa oficial do sistema consiste justamente 
em apresentar a sua crise como uma crise de eficiência, ou seja, em atribuí-la a 
distorções conjunturais e de operacionalização do poder punitivo, negando-se, 
solenemente, a sua deslegitimação. O discurso oficial da “Lei e Ordem” proclama, 
desta forma, que, se o sistema não funciona, o que equivale a argumentar, se não 
combate eficientemente a criminalidade, é porque não é suficientemente repressivo. 
É necessário, portanto, manda a “Lei e a Ordem”, em suas diversas materializações 
públicas e legislativas, criminalizar mais, penalizar mais, aumentar os aparatos 
policiais, judiciários e penitenciários. É necessário incrementar mais e mais a 
engenharia e a cultura punitiva, fechar cada vez mais a prisão e suprimir cada vez mais 

                                                
76 Sobre eficientismo pode-se ver em: ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Minimalismos, abolucionismos e 
eficienticismo: a crise do sistema penal entre a deslegitimação e a expansão. Seqüência; Estudos Jurídicos e 
Políticos, v. 27, n. 52, 2006. Sobre abolicionismo penal, conquanto que não seja objeto de nossa avaliação, sugere-
se a leitura de: GUILHERME, Vera Maria; AVILA, Gustavo Noronha de. Abolicionismos penais. Editora Lumen 
Juris, 2015. 
77 Lei originária do Estado da Califórnia, ela ficou conhecida por esse nome pejorativo, já que a terceira condenação 
por crime doloso, de qualquer natureza, determinaria a aplicação de uma pena perpétua (LOTKE, Eric; 
OLIVEIRA, Ana Sofia Schmidt de (trad.). A dignidade humana e o sistema de justiça criminal nos EUA. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 6, n. 24, p. 39-50, out./dez. 1998. Disponível em: 
<http://201.23.85.222/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=17187>. Acesso em: 12 jan. 2018). 
78 Louk Hulsman sustenta que o Direito Penal seria puramente hierarquizador, não conduzindo a nenhuma solução 
dos conflitos, característica que indicaria a legitimidade de sua extinção (HULSMAN, Louk; CELIS, Jacqueline 
Bernat de Celis. Penas perdidas: o sistema penal em questão.  Niterói: Luam, 1997, p. 88). 
79 Lúcida análise sobre minimalismo pode ser vista em: ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas memórias e sistema 
penal: a prova testemunhal em xeque. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 208-225. 
80 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Minimalismos, abolucionismos e eficienticismo: a crise do sistema penal 
entre a deslegitimação e a expansão. Seqüência; Estudos Jurídicos e Políticos, v. 27, n. 52, p. 163-182, 2006, p. 
178-179. 

http://201.23.85.222/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=17187


34 

 

 

as garantias penais e processuais básicas, rasgando, cotidianamente a Constituição e 
o ideal republicano. De última, a prisão retorna à prima ratio. Com efeito, na 
passagem da década de 80 para a década de 90, o furor internacionalista do 
minimalismo viu-se cruzado pelo fogo simbólico dos Movimentos de Lei e Ordem, 
com a recepção, progressiva e hegemônica, de norte a sul do capitalismo, da matriz 
norte-americana do eficientismo, então, globalizado. O barulho midiático dos 
“sucessos” no “combate à criminalidade” das Políticas de Tolerância Zero 
implantadas nos Estados Unidos, sobretudo pelo Prefeito Rudolf Giuliani, de Nova 
York, ecoou em solo tupiniquim com vertiginosa sedução. Numa sociedade zelosa por 
encontrar respostas relegitimantes para o eleito problema número 1 da sociedade (a 
segurança pública contra o máximo inimigo interno criminalidade), o brado norte-
americano da “solução” demarcou uma intensa corrida institucional para a clonagem 
do combate restaurador do paraíso perdido. Nossos governantes, secretários de 
segurança pública, ministros e, sobretudo, policiais, migraram em busca de cursos, 
palestras e estágios, na mesma intensidade que a ideologia de Lei e Ordem e suas 
“janelas quebradas” emigraram para a América Latina em intensa colonização 
doutrinária, replicando, com nova metodologia, a doutrinação da ideologia da 
segurança nacional, agora vertida em segurança pública. Consumidores ávidos por 
segurança pública e privada consomem vorazmente o espetáculo midiático do 
eficientismo penal, o show teledramatúrgico de sangue e lágrimas, como se, do lado 
das vítimas, o salvacionismo ancorasse e pudesse ancorar, no braço protetor do 
sistema penal.81. 
 

O Direito Penal, na compreensão dessa Política Criminal, é essencialmente simbólico, 

isto é, serve a opinião pública, reduzindo direitos fundamentais dos indivíduos que compõe essa 

sociedade. 

Sem embargo do pessimismo explicitado neste capítulo, urge perquirir se há, ainda, 

salvação para o processo penal brasileiro. A resposta, conquanto positiva, não descura da 

necessária ponderação com a ideia de perspectiva. Ou seja, a “salvação” do processo penal 

depende de cada intérprete, de cada operador do direito, dos agentes envolvidos na persecução 

penal e das circunstâncias que irão permear as escolhas pessoais respectivas em cada situação 

jurídica.  

Há um limite ético82 que, caso respeitado nas relações processuais, servirá de alerta 

reflexivo a respeito dos excessos. A condicionante ética83envolve dizer que a relação entre 

                                                
81 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Minimalismos, abolucionismos e eficienticismo: a crise do sistema penal 
entre a deslegitimação e a expansão. Seqüência; Estudos Jurídicos e Políticos, v. 27, n. 52, p. 163-182, 2006, 
p.178-179. 
82 Aristóteles, em sua obra Ética a Nicômaco, afirma que a felicidade (eudemonia) não consiste nem nos prazeres, 
nem nas riquezas, nem nas honras, mas numa vida virtuosa. A virtude (areté), por sua vez, se encontra num justo 
meio entre os extremos, que será encontrada por aquele dotado de prudência (phronesis) e educado pelo hábito no 
seu exercício (ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Editora Abril Cultural, 1973, p.97). 
83 No campo da Ética, Aristóteles foi o primeiro filósofo a sistematizar o seu pensamento em três obras: Ética 
Maior ou Grande Ética, Ética a Eudemo e Ética a Nicômaco. Nesta última, considerada a mais importante, o 
filosofo tenciona definir a felicidade e identificar os elementos envolvidos na concretização, em âmbito público, 
da vida feliz. Defende que cabe à educação ética desenvolver as condições necessárias para que o indivíduo possa 
atingir a condição de bem viver e que compete à política gestar o bem comum. A formação ética, a partir dessa 
perspectiva, converge naturalmente para o bem comum, ou seja, para a vida política que é o bem maior a que se 
pode almejar. Nesse sentido, a educação ética converge para o entendimento e a descrição de como deve ser a vida 
do cidadão enquanto indivíduo em relação com os demais (ALVES, Marcos Alexandre. Ética e educação: caráter 
virtuoso e vida feliz em Aristóteles. Acta Scientiarum. Education, v. 36, n. 1, p. 93-104, 2014, p. 93). Sobre a 
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processo e direitos fundamentais perpassa pela conscientização de que os agentes envolvidos 

na persecução penal lidam com pessoas. A forma como Estado realiza a justiça, 

inevitavelmente, impõe sofrimento. E, como tal, se o processo em si constitui violência 

(institucionalizada), o que se pode esperar dele é que inflija o mínimo sofrimento necessário84. 

A filtragem ética, por isso, nos estimula sempre a pensar que o processo penal traduz dor. 

Dor de quem julga, de quem acusa, de quem defende, dor, sobretudo, de quem a ele responde. 

O processo, além do estigma natural, envolve incertezas sobre o resultado da atuação estatal, 

seja para condenar quem deva acima do previsto em lei, seja para condenar um inocente. Dor, 

também, pelo fato do agente, eventualmente, se arrepender, dor, às vezes, por fazer mal ao 

outro, pelo estigma do processo, pela ausência da liberdade, pela vergonha, de alguns, do que 

cometeu, mas também pode ser dor dos injustos85. 

O processo penal, portanto, como bem pondera Ricardo Jacobsen Gloeckner, ao 

rememorar o escólio de Binder, produz sofrimento: 
 

Como leciona Binder, estudar o processo penal é compreender os mecanismos que 
nós, seres humanos, utilizamos para prender nossos semelhantes dentro de jaulas. 
Assim, antes de tratar sobre o que é o processo penal e seus princípios norteadores, 
cabe a advertência de que lidamos com pessoas e que, ao final, existe a sanção. A 
violenta e esmagadora sujeição do condenado a uma pertinência forçada, que se sabe 
jamais o abandonará. Essas breves anotações, consoante exposto, servem de 
constatação: é possível esperar do processo sofrimento. E, como tal, se o processo em 
si constitui violência (institucionalizada), o que se pode esperar dele é que inflija o 
mínimo sofrimento necessário. Assim, o viés a ser desenvolvido e que guiará o estudo 
daqui para diante residirá em uma concepção do processo como redução dos danos86. 
 

Há discurso de ódio87 fomentado pela insuportabilidade do aumento da criminalidade, 

que imprime um pensamento de que o processo só é um instrumento de tutela dos injustos, não 

                                                
ética aristotélica, conferir: VERGNIÈRES, Solange. Ética e política em Aristóteles: physis, ethos, nomos. São 
Paulo: Paulus, 1998; VALLS, Álvaro L.M. O que é ética. São Paulo. Brasiliense, 2017; PERINE, Marcelo. 
Quatro lições sobre a ética de Aristóteles. São Paulo: Edicões Loyola, 2006; VAZ, Henrique C. de Lima. Escritos 
de filosofia II: ética e cultura. Trans/Form/Ação, v. 13, p. 147-149, 1990; BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética 
do humano-compaixão pela terra. Petrópolis: Editora Vozes Limitada, 2017. 
84 GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Risco e processo penal: uma análise a partir dos direitos fundamentais 
do acusado. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 203. 
85 No capítulo 4.1.2 ia entrevista cognitiva e a redução da dor serão abordadas. Oportunidade em que irá se 
rememorar algumas das premissas de Nils Christie. A propósito, conferir em: CHRISTIE, Nils. Limites à dor: o 
papel da punição na Política Criminal. Belo Horizonte: Editora DPlácido, 2016. 
86   GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Risco e processo penal: uma análise a partir dos direitos fundamentais 
do acusado. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 198. 
87 O discurso de ódio, entendido no contexto do tópico, é como um pensamento egoísta da população que tenciona, 
independentemente das consequências, uma maior punição das pessoas que cometem um crime, ainda que essa 
punição viole os direitos fundamentais. Lembrando, todavia, há outro sentido técnico da expressão “discurso de 
ódio” (hate speech). O Tribunal Pleno do STF já teve a oportunidade de se pronunciar sobre os discursos de ódio 
(hate speech) no HC 82.424 (caso Ellwanger), julgado em 17 set. 2003, ocasião em que denegou a ordem pleiteada 
por um escritor de um livro com conteúdo racista e antissemita, por entender caracterizado o tipo do art. 20 da Lei 
7.716/89. O Tribunal concluiu que a liberdade de expressão não alcança a intolerância racial e o estímulo à 
violência, sob pena de sacrificar inúmeros outros bens jurídicos de estatura constitucional. Sob o ponto de vista 
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é verdade. O processo deve atuar como um muro de contenção de arbitrariedades88, inclusive, 

em favor daqueles que cometem os crimes mais bárbaros. Em relação a estes, por imposição da 

garantia do devido processo legal, a pena deve ser apenas aquela fixada pelo legislador, até 

porque, para se saber se, realmente, alguém cometeu um crime bárbaro, há de se ter uma 

investigação séria, seguida de uma acusação formal, contraditório, ampla defesa, uma 

certificação da culpa, do direito ao recurso e etc. 

É interessante notar que o utilitarismo e o eficientismo andam de mãos dadas no 

processo penal, pois sacrificar o mínimo para assegurar o máximo tem como mola propulsora 

sempre atingir a uma eficiência, vista apenas pela quantidade e não pela qualidade. André Luís 

Callegari averba com lucidez: 
 
A criminalização de estágios prévios ao início do delito, a criação de novos tipos penais, 
de supressão de garantais processuais, enfim, de que o processo de expansão do Direito 
Penal como um todo é decorrência da noção de eficiência que se procura imprimir ao 
Direito Penal, como resposta eficaz ao descontrole da sociedade, mas que, na realidade, 
traduz-se no descontrole do Estado. Esse descontrole demonstra a contaminação do 
Direito Penal (e Processual Penal) pelas leis de exceção, de supressão de garantias, tudo 
em nome de uma suposta segurança do cidadão. Também fica clara uma distorção e 
interpretação pelos operadores do Direito, pois a legislação ordinária acaba 
prevalecendo sobre a Constituição Federa, quando deveria acontecer o oposto89. 
 

  Em linha de encerramento deste tópico, vale rememorar que, como sinalizado por 

Hassemer, o processo penal tem experimentado importantes transformações, a partir daquilo 

que denominou de “processo de desformalização” das fronteiras entre regras de direito 

processual penal, de direito de polícia e dos serviços secretos de investigação90. O autor pontua 

que muitas garantias são flexibilizadas, a exemplo da presunção de inocência, do princípio da 

proporcionalidade, da reserva de domicílio, do segredo das comunicações, dentre outras, no 

âmbito das normas penais de combate à criminalidade organizada91. 

 

                                                
doutrinário, a obra de José Emílio Medauar Ommati é referência. O autor minudencia o julgamento no Supremo 
Tribunal Federal. Conferir em: OMMATI, José Emílio Medauar. Liberdade de expressão e discurso de ódio na 
Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2014, p. 15-35. 
88 “A lei de processo é o prolongamento e a efetivação do capítulo constitucional sobre os direitos e as garantias 
individuais”, protegendo “os que são acusados da prática de infrações penais, impondo normas que devem ser 
seguidas nos processos contra eles instaurados e impedindo que eles sejam entregues ao arbítrio das autoridades 
processantes” (TORNAGHI, Hélio. Compêndio de Processo Penal. Tomo I. Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 
1967, p. 15). 
89 CALLEGARI, André Luís; WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. Sistema penal e política criminal. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 131. 
90 HASSEMER, Winfried. Límites del estado de derecho para el combate contra la criminalidade organizada. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 6, n. 23, 1998, p. 25. 
91 OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. Hassemer e o direito penal brasileiro: direito de intervenção, sanção 
penal e administrativa. São Paulo: IBCCRIM, 2013, p. 200. 
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1.3   A EXPANSÃO DO DIREITO PENAL  

 

A nomeação dada à parte inicial deste tópico, expansão do direito penal, a princípio, 

poderia ensejar um aparente desvio da finalidade proposta nesta pesquisa, já que não está 

essencialmente voltada para as questões próprias do Direito Penal. Todavia, as características 

deste fenômeno resvalam no processo penal. A tornar por justificada a pertinência do presente 

tópico com um trabalho que versa, em parte, sobre a colaboração premiada no espaço de 

ampliação de consenso, no ordenamento jurídico brasileiro.  

A propósito, no Capítulo 2, dentre as causas da ampliação dos espaços de consenso, será 

retomada a reflexão assinalada do exame do utilitarismo e do eficientismo penal. No sentido de 

que o acordo de não persecução penal facilita a atuação do Estado e permite o alargamento do 

poder punitivo. Se não bastasse, havendo a expansão do direito penal e o maior fluxo da 

instrumentalização do processo penal, potencializam-se os riscos de incidência de confissões 

falsas no processo penal, tema a ser tratado nos capítulos 3 e 4. 

Quer-se dizer que, se há uma expansão do Direito Penal, seja sob o ponto de vista 

formal, criação de novas tipos penais, seja sob o ponto de vista material, novas práticas 

interpretativas, o processo penal, como fio condutor do poder punitivo estatal, naturalmente, 

sofrerá alargamento. Poderíamos utilizar de uma metáfora para dizer que a expansão do Direito 

Penal seria a água corrente que toma o curso no rio chamado processo penal, quanto maior for 

aquela ampliação, maior deverá ser, em tese, o leito deste rio. 

Em vista disso, convém esmiuçar um pouco o fenômeno da expansão do direito penal 

e, a partir daí, estabelecer a ligação com as alterações ventiladas no processo penal, mormente 

no âmbito da justiça negocial.  

O tema em discussão mereceu o estudo de vários juristas, em especial de Silva Sánches. 

O autor alinha algumas causas da expansão do Direito Penal, a exemplo do surgimento de novos 

interesses e riscos, da institucionalização da insegurança, da sensação social da insegurança e 

do descrédito de outras instâncias de proteção.92  

A expressão “expansão do Direito Penal” é autoexplicativa, na medida em que se prende 

naturalmente à ideia de hipertrofia do Direito Penal, ou seja, ao seu desenvolvimento ou 

crescimento excessivo. Como já observado, as sociedades ocidentais vivenciam a deflagração 

de movimentos de corporificação de riscos de danos aos bens jurídicos essenciais, 

                                                
92 SILVA SÁNCHEZ, Jésus-Maria. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades 
pós-industriais São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 40-51;75-79.  
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especialmente em razão da acentuada industrialização e hierarquização social excludente, 

configurando o que o sociólogo Ulrich Beck denomina “sociedade de risco”93 

O sentimento de insegurança – marca indelével da pós-modernidade – fomenta respostas 

enérgicas do Estado. A consequência é uma só, a ampliação do Direito Penal. Encontra-se em 

curso uma tendência dominante nas legislações de vários países do globo direcionadas à 

introdução de novos tipos penais e ao agravamento dos catálogos já existentes: 
 
[...] não é nada difícil constatar a existência de uma tendência claramente dominante 
em todas as legislações no sentido da introdução de novos tipos penais, assim como 
um agravamento dos já existentes, que se pode encaixar no marco geral da restrição, 
ou a “reinterpretação” das garantias clássicas do Direito Penal substantivo e do Direito 
Processual Penal. Criação de novos “bens jurídicos-penais”, ampliação dos espaços 
de riscos jurídico-penalmente relevantes, flexibilização das regras de imputação e 
relativização dos princípios político-criminais de garantia não seria mais do que 
aspectos dessa tendência geral, à qual cabe referir-se com o termo “expansão”94. 
 

A expansão do Direito Penal compreende o seu crescimento por meio tanto da criação 

de novos tipos penais (aspecto formal), quanto de práticas inovadoras de interpretá-los95, com 

a inclusão de fatos até então não abarcados (aspecto material).  

No sentido formal, Rafael Altoé vincula o sentido formal à ampliação do catálogo dos 

tipos penais e de outras normas capazes de gerar alargamento do Direito Penal, tais como a 

criminalização de novos comportamentos, antes não atingidos pelos limites do aludido ramo 

jurídico. Acrescenta que sistema penal “passa a contar com novas previsões legais (daí seu 

caráter formal) que possuam conteúdo capaz de ampliar, em termos formais, o âmbito de 

alcance do poder punitivo96”. O expansionismo penal, portanto, sob o enfoque formal, nem 

sempre revela a atuação negativa do parlamento97, desde que seja excepcional e justificada de 

acordo com os princípios da proporcionalidade e da exclusiva proteção de bens jurídicos98. 

                                                
93 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 1998, p. 40. 
94 SILVA SÁNCHEZ, Jésus-Maria. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades 
pós-industriais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 29. 
95 Recentemente, as manchetes nacionais se arvoraram para certificar a existência de um crime de “estupro” na 
prática de agente que, no interior de metro, ejaculou no corpo de uma jovem, sem que ela percebesse. As discussões 
no campo teórico, todavia, revelam, diante da ausência de constrangimento mediante violência ou grave ameaça, 
a possibilidade de reconhecimento da contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Diz-se 
“possibilidade”, pois apenas o exame dos autos pode indicar a prática correta. A respeito do caso, conferir matéria 
de MACHADO, Lívia. G1. Justiça manda soltar homem que assediou mulher em ônibus e tem 5 passagens 
por estupro. São Paulo, 31 ago. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/justica-manda-
soltar-homem-que-assediou-mulher-em-onibus-e-tem-5-passagens-por-estupro.ghtml>. Acesso em: 02 dez. 2017. 
96 ALTOÉ, Rafael. Política Criminal e Direitos Fundamentais. São Paulo: D Plácido, 2017, p. 167. 
97 SILVA SÁNCHEZ, Jésus-Maria. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades 
pós-industriais.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 33. 
98 “Bem jurídico é um ente material ou imaterial haurido do contexto social, de titularidade individual ou 
metaindividual reputado como essencial para coexistência e o desenvolvimento do homem em sociedade e, por 
isso, jurídico-penalmente protegido. Deve estar sempre em compasso com o quadro axiológico vazado na 
Constituição e com o princípio do Estado Democrático e Social de Direito. A ideia de bem jurídico fundamenta a 

https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/justica-manda-
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Por mais que o Direito Penal, a partir da aplicação do princípio da intervenção mínima99, 

só deva ser aplicado quando for estritamente necessário, isto é, quando a sua deflagração esteja 

condicionada ao fracasso das demais esferas de controle (caráter subsidiário)100, e somente os 

casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem juridicamente tutelado (caráter 

fragmentário), mereçam atenção, ainda assim ele se expande em todas as suas frentes enquanto 

um instrumento de seleção de bens jurídicos indesejáveis ao corpo social. Até porque, a 

operacionalização desse caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, sob determinado 

prisma de visão, pressupõe que ele já exista.  

Há dois modos distintos de expansão do Direito Penal, um primeiro tido por saudável 

para o sistema de justiça e outro, ao revés, aparentemente impróprio aos fins do Estado 

Democrático de Direito, quais sejam, “expansão razoável” e “expansão desarrazoada”. A título 

de exemplo, Silva Sánchez cita a entrada maciça de capitais provenientes de atividades 

delitivas, em um dado certo da economia, que promove uma profunda desestabilização desse 

setor, com sensíveis repercussões lesivas. Ao dissecar essa situação, para o autor, é razoável 

que os responsáveis por uma injeção maciça de dinheiro negro sejam sancionados penalmente 

pela comissão de um crime contra a ordem econômica, é desarrazoada a sanção penal de 

qualquer conduta de utilização de pequenas quantidades de dinheiro negro na aquisição de bens 

ou na retribuição de serviços101. 

Portanto, é importante remarcar, desde já, que a expansão formal do Direito Penal pode 

não traduzir algo de todo ruim. Ao contrário, em certas situações, por exemplo, em que o 

surgimento de bens jurídicos exige a intervenção do Estado, o Direito Penal tem a sua utilidade. 

Assim, a partir da perspectiva de caracterização do Direito Penal como um instrumento 

qualificado de proteção de bens jurídicos especialmente importantes, devemos levar em 

consideração a possibilidade de que “a sua expansão obedeça, ao menos em parte, já à aparição 

                                                
ilicitude material, ao mesmo tempo em que legitima a intervenção penal legalizada” (PRADO, Luiz Regis. Bem 
jurídico-penal e constituição. São Paulo: Revista dos tribunais, 2009, p. 44). 
99 “Dentro do ordenamento jurídico, ao Direito penal corresponde a tarefa mais ingrata e temível: a de sancionar 
com sanções mais graves os ataques mais intoleráveis aos bens jurídicos mais importantes, e, neste sentido, se 
pode dizer que o Direito penal deve ser subsidiário do resto das normas do Ordenamento jurídico, porquanto nele 
se expressa seu caráter de ‘última ratio’; quer dizer, quando o ataque não seja muito grave ou o bem jurídico não 
seja tão importante, ou quando o conflito possa ser solucionado com soluções menos radicais que as sanções penais 
propriamente ditas, devem ser aquelas aplicadas” (Tradução nossa. CONDE Muñoz, Francisco; GARCÍA ARÁN, 
Mercedes. Derecho penal – parte especial. Valencia: Tirant lo Blanch, 1998, p. 81). 
100 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Geral.  São Paulo: Saraiva, 2012, p. 39. 
101 SILVA SÁNCHEZ, Jésus-Maria. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades 
pós-industriais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 34. 
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de novos bens jurídicos – de novos interesses ou de novas valorações de interesses 

preexistentes102”. 

Mas a preocupação pode recair também no sentido material, alargamento do poder 

punitivo sem a necessária criação de novos tipos penais. Hipertrofia do Direito Penal 

decorrente, por exemplo, da alteração na “forma de interpretar determinadas normas pré-

existente, conduzindo a atuação jurídica a novos entendimentos que se apresentem mais 

favoráveis ao recrudescimento do sistema penal103”. 

A expansão do Direito Penal não se restringe ao aumento do número de leis, mas resulta, 

também, de uma modificação interna da teoria e da jurisprudência do Direito Penal, que, 

compelidos, estabelecem novas fórmulas interpretativas de categorias tradicionais do delito 

(autoria e participação, omissão, extensão das regras de imputação), alargando o número de 

sujeitos puníveis104. 

O lado prático da expansão formal e material é visto nas cadeias. Os dados do último 

diagnóstico de pessoas presas no Brasil105, elaborado pelo Departamento de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas – DMF106, já anunciavam 

um panorama é desesperador. O Brasil possuía um total de 622.202 pessoas presas. Para 

comportar toda essa população nos estabelecimentos carcerários, seria necessário gerar ao 

menos outras 250.318 vagas.  

                                                
102 SILVA SÁNCHEZ, Jésus-Maria. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades 
pós-industriais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 33. 
103 ALTOÉ, Rafael. Política Criminal e Direitos Fundamentais. São Paulo: D Plácido, 2017, p. 163. 
104 OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. Hassemer e o direito penal brasileiro: direito de intervenção, sanção 
penal e administrativa. São Paulo: IBCCRIM, 2013, p. 20. 
105 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Diagnóstico de Pessoas Presas. Disponível em: < 
http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2017. 
106 Órgão criado pela Lei n. 12.106/2009, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, cujos objetivos estão assim 
dispostos no Artigo 1º, a saber: “I – monitorar e fiscalizar o cumprimento das recomendações e resoluções do 
Conselho Nacional de Justiça em relação à prisão provisória e definitiva, medida de segurança e de internação de 
adolescentes; II – planejar, organizar e coordenar, no âmbito de cada tribunal, mutirões para reavaliação da prisão 
provisória e definitiva, da medida de segurança e da internação de adolescentes e para o aperfeiçoamento de rotinas 
cartorárias; III – acompanhar e propor soluções em face de irregularidades verificadas no sistema carcerário e no 
sistema de execução de medidas socioeducativas; IV – fomentar a implementação de medidas protetivas e de 
projetos de capacitação profissional e reinserção social do interno e do egresso do sistema carcerário; V – propor 
ao Conselho Nacional de Justiça, em relação ao sistema carcerário e ao sistema de execução de medidas 
socioeducativas, a uniformização de procedimentos, bem como de estudos para aperfeiçoamento da legislação 
sobre a matéria; VI – acompanhar e monitorar projetos relativos à abertura de novas vagas e ao cumprimento da 
legislação pertinente em relação ao sistema carcerário e ao sistema de execução de medidas socioeducativas; VII 
– acompanhar a implantação e o funcionamento de sistema de gestão eletrônica da execução penal e de mecanismo 
de acompanhamento eletrônico das prisões  provisórias; VIII – coordenar a instalação de unidades de assistência 
jurídica voluntária no âmbito do sistema carcerário e do sistema de execução de medidas socioeducativas” 
(BRASIL. Lei nº 12.106, de 2 de dezembro de 2009. Cria, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o 
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas 
Socioeducativas e dá outras providencias. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l12106.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018).   

http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
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O Ministério da Justiça, no ano de 2004, havia revelado o aumento de mais de 400%, 

em 20 anos, de pessoas presas no Brasil. O Centro Internacional de Estudos Penitenciários, 

ligado à Universidade de Essex, no Reino Unido, certificou à época que a média mundial de 

encarceramento é de 144 encarcerados para cada 100 mil habitantes. No Brasil, esse número 

era de 300 pessoas privadas de sua liberdade. Dados da Comissão Parlamentar de Inquérito da 

Câmara dos Deputados (2007-2009)107 e do Conselho Nacional de Justiça – CNJ108 também 

alinhavam a triste realidade brasileira. 

Mais recentemente, o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) apresentou novo 

diagnóstico de pessoas presas no Brasil. O total de pessoas encarceradas no Brasil chegou a 

726.712 em junho de 2016. Em dezembro de 2014, como visto, era de 622.202. Houve um 

crescimento, assim, de mais de 104 mil pessoas. Cerca de 40% são presos provisórios, ou seja, 

ainda não possuem condenação judicial. Mais da metade dessa população é de jovens de 18 a 

29 anos e 64% são negros. 

Os dados são do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), 

divulgado em 08/12/2017, em Brasília, pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do 

Ministério da Justiça.109 

Os números, a um só tempo, expõem a falência do sistema prisional brasileiro e a 

necessidade premente de a sociedade civil refletir e participar da construção das soluções, para 

os problemas gravíssimos que cedo ou tarde a atingirão. Integrante ou não de uma maioria, todo 

cidadão, indistintamente, tem direito a um sistema de direitos fundamentais. Na democracia, 

vence a maioria, mas sem esmagar a minoria. O que reforça a indispensabilidade de se acautelar 

os direitos fundamentais dos grupos vulneráveis, incluindo, aí, os cidadãos privados de sua 

liberdade110. 

                                                
107 Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema 
Carcerário. 
CPI sistema carcerário. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2009. Disponível em: 
<http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/2701>. Acesso em: 10 jun. 2016. 
108 O Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de garantir e promover os direitos fundamentais na área 
prisional, tem realizado, desde agosto de 2008, mutirões carcerários. Os dados de todos os mutirões podem ser 
encontrados no endereço eletrônico do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Sistema Carcerário, Execução 
Penal e Medidas Socioeducativas. Relatórios. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-
execucao-penal/pj-mutirao-carcerario/relatorios>. Acesso em: 10 jun. 2016. 
109 BRASIL. Ministério de Justiça e Segurança Pública. Levantamento nacional de informações. INFOPEN 
atualizado jun. 2016. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-
brasil/relatorio_2016_junho.pdf >. Acesso em: 10 dez. 2017. 
110 SANTOS, Marcel Ferreira dos; ÁVILA, Gustavo Noronha de. Encarceramento em massa e estado de exceção 
do julgamento da ação de descumprimento de Preceito Fundamental 347. Revista Brasileira De Ciências 
Criminais, v. 136, p. 267-291, 2017, p. 274. 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/2701
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-
http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-
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Colocadas algumas noções sobre o expansionismo penal, urge acrescentar que, 

atualmente, tal fenômeno configura uma das principais causas do avanço ou sucesso dos 

mecanismos negociais.  A interface existente entre o expansionismo penal e a justiça negocial 

é evidente. A segunda metade do século XX e o início do século XXI são marcados pela 

expansão penal e pela introdução de instrumentos de justiça negocial nos modelos jurídicos 

penais do civil law, que, até então, possuíam uma maior incidência, desde o século XIX, nos 

modelos do common law111. 

A introdução de modelos de justiça penal negociada nos países de civil law, a propósito, 

coincide com o período de expansão do direito penal que se inicia na segunda metade século 

XX, o plea bargaining é aplicado nos EUA desde o século XIX; o Patteggiamento é positivado 

na Itália em 1988 e a Absprachen surge na Alemanha em 2009112. 

A justiça penal negociada integra o modelo de administrativização do direito penal, 

como uma de suas dimensões, dentro da abordagem mais ampla nominada como 

gerencialismo113.  Segundo Vinícius Gomes de Vasconcelos, é lugar comum sustentar que uma 

das principais causas do triunfo dos mecanismos negociais no processo é a expansão do Direito 

Penal Material. Lembra que, no EUA, a consolidação deu-se com a promulgação da lei Seca, 

que alargou o controle social por meio da proibição de bebidas alcoólicas penalmente 

tutelada114.  

Haveria, assim, uma relação simbiótica entre a expansão do direito penal e a ampliação 

dos espaços de consenso no processo penal, especialmente por mecanismos negociais como a 

barganha115. Uma interessante estratégia de contenção da expansão do Direito Penal foi 

proposta pelo autor alemão Winfried Hassemer, denominada de Direito de intervenção.  

Winfried Hassemer, integrante da Escola de Frankfurt116, representa um dos maiores expoentes 

                                                
111 SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano; GOMES FILHO, Dermeval Farias. Funcionalização e expansão 
do Direito Penal: o direito penal negocial. Revista de Direito Internacional, v. 13, n. 1, p. 376-384, 2016, p. 384. 
112 SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano; GOMES FILHO, Dermeval Farias. Funcionalização e expansão 
do Direito Penal: o direito penal negocial. Revista de Direito Internacional, v. 13, n. 1, p. 376-384, 2016, p. 384. 
113 SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano; GOMES FILHO, Dermeval Farias. Funcionalização e expansão 
do Direito Penal: o direito penal negocial. Revista de Direito Internacional, v. 13, n. 1, 376-394, 2016, p. 384. 
114 VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial: Análise das tendências de 
expansão dos espaços de consenso no processo penal brasileiro. São Paulo: IBCCRIM, 2015, p. 152. 
115 VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial: Análise das tendências de 
expansão dos espaços de consenso no processo penal brasileiro. São Paulo: IBCCRIM, 2015, p. 152. 
116 A expressão “Escola de Frankfurt” ganhou repercussão no mundo acadêmico. Bernd Schünemann foi quem 
inicialmente a utilizou para designar os autores do Instituto de Ciências Criminais de Frankfurt (DIAS, Jorge 
Figueiredo. O papel do direito penal na proteção de gerações futuras. In: CORREIA, Eduardo et al. Direito penal 
econômico europeu: textos doutrinários. Coimbra: Editora Coimbra, 1998, p. 605). Como aponta Ana Carolina, 
a teoria de Hassemer, na qual se inclui o Direito de intervenção, insere-se em um contexto de pensamento crítico 
sobre o Direito Penal, o qual foi desenvolvido por um coletivo de autores, professores e pesquisadores reunidos 
no Instituto de Frankfurt. Naucke, Lüderssen, Albrecht, Prittwiz, integrantes do instituto, conquanto, trouxessem 
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do Direito de Intervenção, cuja premissa se assenta na interdição do alargamento do Direito 

Penal, o qual deve ser utilizado apenas na proteção de bens jurídicos individuais, vida, 

integridade física, liberdade individual, honra, propriedade etc., e daquelas que causem perigo 

concreto.  

Não se trata de um Direito Penal mais suave, ao contrário, configura uma nova resposta 

qualitativa à criminalidade moderna117. As infrações de índole difusa ou coletiva e causadoras 

de perigo abstrato seriam tuteladas pela Administração Pública, por meio de um sistema jurídico 

de garantias materiais e processuais mais flexíveis, sem risco da privação de liberdade do 

infrator. Situado entre o direito penal e o direito administrativo, nasce o Direito de Intervenção.  

Para Hassemer, esta seria a melhor maneira de combater a criminalidade moderna, 

responsável pelos crimes repletos de novos contornos, condutas delitivas que demandam 

tratamento mais amplo e célere. Esta administrativização do direito penal evitaria a impunidade 

e a sua transformação em um direito penal simbólico118. 

 

  

1.4 ESTADO DE EXCEÇÃO NA ÓTICA DO PROCESSO DE INIMIGO E OS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Kai Ambos, ao refletir sobre a situação de supostos terroristas detidos pelos EUA, na 

baia de Guantánamo, na base aérea de Bagram, no Afeganistão e em outros locais 

desconhecidos, indaga ao leitor, propositalmente, no limiar de seu ensaio sobre terrorismo e 

direitos fundamentais, se tais custodiados gozam realmente de um devido processo legal119. 

Após debruçar-se sobre os tratados de direitos humanos e a Constituição dos EUA, 

conclui que “o devido processo é plenamente aplicável em relação a presumidos terroristas no 

marco da ‘guerra contra o terror’. Constitui um direito humano fundamental consagrado em 

vários regimes que criam um âmbito de proteção às garantias judiciais básicas120”. 

                                                
perspectivas distintas sobre os temas do direito penal, estavam alinhados em fazer frente às manifestações 
contemporâneas do Direito penal em expansão. Lembrando que os citados autores, todavia, não se identificam 
com o rótulo “Escola de Frankfurt” (OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. Hassemer e o direito penal brasileiro: 
direito de intervenção, sanção penal e administrativa. São Paulo: IBCCRIM, 2013, p. 26). 
117 OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. Hassemer e o direito penal brasileiro: direito de intervenção, sanção 
penal e administrativa. São Paulo: IBCCRIM, 2013, p. 67. 
118 OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. Hassemer e o direito penal brasileiro: direito de intervenção, sanção 
penal e administrativa. São Paulo: IBCCRIM, 2013, p. 67. 
119 AMBOS, Kai. Ensaios de Direito Penal e Processo Penal. São Paulo: Marcial Pons Brasil, 2016, p. 135-136. 
120 AMBOS, Kai. Ensaios de Direito Penal e Processo Penal. São Paulo: Marcial Pons Brasil, 2016, p. 173.  
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O esforço intelectivo, acima do respeitado Juiz do Tribunal Estadual de Göttingen, 

Alemanha, em construir um ambiente normativo e jusfilosófico indicativo de que há um direito 

humano fundamental ao devido processo legal, ainda que em favor de supostos terroristas, 

revela, a um só tempo, que, embora devam ser descontruídos, a todo momento, arranjos 

normativos e interpretativos que menosprezem garantias fundamentais a partir de um 

pensamento utilitarista de tutela da coletividade, os direitos fundamentais continuam a ser 

habitualmente desrespeitados em todo o globo, por Estados democráticos. 

A violação dos direitos fundamentais não é típica dos estados totalitários. Isso deve 

servir de alerta para que os poderes instituídos não alarguem mecanismos processuais, com 

vistas apenas na celeridade e no combate cego à impunidade. Se a impunidade é apta a gerar 

uma injustiça social, não menos é verdade o fato de que o desatendimento dos direitos 

fundamentais do cidadão em nada contribui para o fortalecimento da justiça, enquanto valor do 

Estado Democrático de Direito. 

Nesse contexto de incertezas sobre os rumos do direito penal e do processo penal, a 

ampliação na utilização da delação premiada, como técnica de operacionalização do poder 

punitivo do Estado, não pode passar incólume a um exame crítico.  Justamente ela, a delação 

premiada, que tem sido considerada atualmente a “menina dos olhos” do processo penal 

brasileiro contemporâneo, além de estar intimamente ligada ao denominado eficientismo 

penal121, precedentemente examinado, demarca a opção, por parte do Estado Brasileiro, pelo 

Estado de Exceção. 

O filósofo italiano Giorgio Agamben trabalha com a figura do direito romano arcaico 

do homo sacer. Representada naquele que pode ser morto sem que sua morte configure em um 

homicídio, um sacrifício ou a execução de uma pena. Homo sacer era, assim, a pessoa excluída 

de todos os direitos civis, enquanto a sua vida era considerada “santa” em um sentido 

negativo122. 

                                                
121 “O Eficientismo penal é uma nova forma do direito penal de emergência que se expressa através de políticas 
criminais repressivas e criminalizam os conflitos sociais com fundamento nos discursos da ‘lei e ordem’. É uma 
forma de fundamentamentalismo penal criminalizador dos conflitos sociais, uma normalidade do direito penal que 
substitui a mediação política nas relações sociais por um direito penal de emergência, com caráter contra-
insurgente. O eficientismo, através de sua ‘política de resultados’, trata de diminuir as garantias jurídicas, fazendo 
retornar a formas de controle pré-modernas” (DORNELLES, João Ricardo. Conflito e segurança: entre pombos 
e falcões. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 46).  
122 AGAMBEN, Giorgio, Homo Sacer: o poder soberano e a Vida Nua I. Belo Horizonte: Editora UFMG. 2007, 
p. 79.  A figura do Homo sacer apresenta similaridade com o personagem Caim, da mitologia judaico-cristã. 
Autores como Zygmunt Bauman, Hannah Arendt e, recentemente, Slavoj Zizek utilizaram o termo para designar 
a condição de alguns povos da história recente. Zizek aproxima o termo daqueles que, como o povo do Afeganistão, 
adquirem essa espécie de existência sagrada e, paradoxalmente, negativa. Ele utiliza a imagem do avião 
distribuindo alimentos para uma população que acabara de ser atacada por um bombardeio. 
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A figura do homo sacer já foi por nós correlacionada com a do preso em estudo dirigido 

à crise do sistema carcerário brasileiro123, mas, sem dúvida, essa imagem pode ser realocada 

para resignificar, também, a desconfortante posição dos investigados e acusados no processo 

penal contemporâneo. Os direitos fundamentais são sistematicamente violados sem que os 

respectivos atos de sua privação sejam devidamente reparados ou responsabilizados. 

A potencialização no uso de mecanismos diferenciados de persecução, agentes 

infiltrado, condução coercitiva, delação premiada, interceptações telefônicas e telemáticas e 

quebras de sigilo bancário e fiscal, a diminuição do número de recursos aos tribunais superiores 

e o incremento das medidas cautelares reais, como a constrição de valores, a hipoteca, o arresto 

e o sequestro de bens do acusado, dentre outros fatores, anunciam a postura eficientista e a nova 

roupagem do processo. 

 A explosão da utilização da justiça negocial mundo a fora, minimizando as garantias 

fundamentais no âmbito do processo penal, pode ser correlacionada com a ótica do Estado de 

Exceção, tão bem explicitada pelo filósofo italiano Giorgio Agambem. Ao dialogar com 

Foucault, H. Arendt e outros pensadores, Agamben identifica a construção de um estado de 

exceção como paradigma de governo dos Estados contemporâneos, incluindo os democráticos. 

Realiza, ainda, uma investigação acerca do “significado biopolítico124 do estado de exceção”125. 

Alinha a posição do soberano diante da exceção e rememora o debate entre Carl Schmitt e 

Walter Benjamin sobre papel da exceção (se jurídico ou político). 

                                                
123 “É indene de dúvida que o Brasil possui sistema normativo interno de relativamente moderno e adequado aos 
padrões de um país periférico, reforçado por compromissos assumidos no âmbito da ordem internacional. Não 
carece, assim, de leis. O problema, a bem da verdade, reside na falta de interesse político em fazer valer a vontade 
da Constituição. A envolver uma minoria lamentavelmente invisível aos olhos da sociedade e, especialmente, do 
Parlamento, políticas públicas relacionadas a detentos não dão votos e, por isso mesmo, dificilmente encontram 
apoio dos congressistas. O quadro de violação massiva a direitos fundamentais e a falência de políticas públicas 
são permeados por uma cultura punitiva por meio da qual é muito mais fácil sustentar, por exemplo, que a pessoa 
privada de sua liberdade que queima o próprio colchão deve dormir no chão ou, ainda, que ‘bandido bom é bandido 
morto’, do que reconhecer parcela de culpa da sociedade pela deterioração do tecido social. Cultura em que a saída 
temporária, equivocadamente generalizada por alguns órgãos de imprensa de indulto, é tratada como a causa da 
insegurança, e não como mecanismo apto a oxigenar o ambiente prisional. A partir do século XIX, a pena de prisão 
passou a ser considerada como instrumento adequado a reformar o delinquente. Um sentimento positivo per- meou 
a sociedade. Lastreado na convicção de que a prisão poderia ser o meio idôneo a realizar as finalidades da pena, 
especialmente ressocializar o condenado. O ambiente otimista, todavia, sucumbiu frente a uma descrença na pena 
privativa de liberdade” (SANTOS, Marcel Ferreira dos; ÁVILA, Gustavo Noronha de. Encarceramento em massa 
e estado de exceção do julgamento da ação de descumprimento de Preceito Fundamental 347. Revista brasileira 
de ciências criminais, v. 136, p. 267-291, 2017, p. 271-272). 
124 O conceito de biopolítica surgiu, pela primeira vez, no pensamento de Foucault, numa palestra proferida no 
Rio de Janeiro, intitula da O Nascimento da Medicina Social (FOUCAULT, Michel. O Nascimento da Medicina 
Social. In: Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979). Apenas com a publicação de A Vontade de Saber 
(1976) e, depois, com os cursos ministrados no Collège de France, intitulados Em Defesa da sociedade (1975-
1976), Segurança, Território e População (1977-1978) e Nascimento da Biopolítica (1978-1979), que Foucault 
dá a importância e a amplitude que esse conceito merece.   
125 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. São Paulo: Boitempo editorial, 2004, p. 14.  
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Como pano de fundo da introdução à ideia central de sua obra, Agamben parte do caso 

do Estado nazista, em que Hitler, ao “assumir” o poder, promulgou, no dia 28 de fevereiro de 

1933, o Decreto para a proteção do povo e do estado, suspendendo artigos da Constituição 

relativos a liberdades individuais. O decreto não fora revogado e, por isso mesmo, o Terceiro 

Reich consubstanciaria, sob uma perspectiva jurídica, como um estado de exceção que durou 

dez anos126. 

Sobre aquilo que denomina de totalitarismo moderno, o autor anota: 
 

O totalitarismo moderno pode ser definido, nesse sentido, como a instauração, por 
meio do estado de exceção, de uma guerra civil legal que permite a eliminação física 
não só dos adversários políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos que, 
por qualquer razão, pareçam não integráveis ao sistema político. Desde então, a 
criação voluntária de um estado de emergência permanente (ainda que, 
eventualmente, não declarado no sentido técnico, tornou-se uma das práticas 
essenciais dos Estados contemporâneos, inclusive dos chamados democráticos127. 
 

O estado de exceção conduz à suspensão/neutralização do direito. Não se trata de um 

direito especial, tal como o típico direito de guerra, mas, sim, da suspensão da própria ordem 

jurídica. É um locus vazio de direito no qual se suprime radicalmente o estatuto jurídico do 

indivíduo.  

De forma paradoxal, o estado de exceção acaba sendo condição sine qua non da 

existência do direito, seja do ponto de vista da fundação da ordem jurídica, na origem, toda 

ordem jurídica consiste em um ato de violência originária, seja do ponto de vista da sua 

manutenção. Conquanto traduzir a suspensão do direito, também é condição de sua existência, 

de modo a se estabelecer uma relação dialética entre norma e anomia128.  

Quando o estado de exceção se torna regra, estabelece-se uma situação de emergência 

permanente, no qual a indistinção entre norma e anomia passa a ser a regra e o fim do direito. 

A exceção seria uma espécie de exclusão da norma geral, mas que mantém uma relação com a 

norma na forma de suspensão. Assim, o estado de exceção seria a situação que resulta desta 

suspensão.   

O controle excessivo de imigrantes na Europa indica, por exemplo, o estado de exceção 

dentro do próprio Estado Democrático de Direito. O envio de tropas pelos EUA ao Iraque e ao 

Afeganistão é uma projeção desse tipo de parâmetro de governo. A military order é a 

significação mais visível do estado de exceção. 

                                                
126 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. São Paulo: Boitempo editorial, 2004, p. 14. 
127 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. São Paulo: Boitempo editorial, 2004, p.13. 
128 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. São Paulo: Boitempo editorial, 2004, p. 61; 93; 96; 98. 
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Walter Benjamin, na tese VIII da obra Sobre o conceito de história, averba, com 

profundidade, que “a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que 

vivemos é na verdade regra geral129”. O ordenamento jurídico brasileiro passou a trilhar o 

caminho da justiça penal negocial130, de modo a criar espaços de consenso no processo penal. 

O que era para ser uma exceção, em termos de relativização dos direitos fundamentais, 

atualmente, passou a ser a regra.  

Cada vez mais o projeto estruturante da simplificação procedimental ocupa espaço no 

processo penal. A partir da mitigação de garantias fundamentais, a exemplo do contraditório e 

da ampla defesa, com reconhecimento imediato da culpa pelo investigado, a ideia de barganha 

no ordenamento jurídico brasileiro ganha revelo. 

O interessante é que a noção de Estado de Exceção está interligada com a ideia do 

Direito Penal do Inimigo.  Aliás, o entrelaçamento entre um e outro tema permite concluir que 

estamos vivendo a era do processo de inimigo. Em vista disso, com tanta violação dos direitos 

fundamentais, não há como passar despercebida a reflexão sobre se haveria apenas uma 

deficiência (não intencional) em matéria de políticas públicas e a respeito dos direitos 

fundamentais de pessoas acusadas ou processadas ou, ao revés, uma opção velada do Estado de 

apartar o investigado e acusado das garantias fundamentais. 

Günter Jakobs, discípulo de Hans Welzel, embasado na teoria dos sistemas sociais do 

sociólogo Niklas Luhmann, criou o funcionalismo sistêmico (radical). O autor sustenta que o 

Direito Penal tem a função primária e direta de proteger a norma e, indiretamente, de tutelar os 

bens jurídicos mais fundamentais. 

Jakobs desenvolveu a teoria do Direito Penal do Inimigo, na qual distingue o cidadão 

do inimigo e trabalha com dois mecanismos repressivos distintos. Um destinado aos cidadãos 

e outro àqueles considerados inimigos. Com base nas concepções filosóficas enraizadas no 

                                                
129 BENJAMIN, Walter.  Sobre o conceito de história. In:  BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas.  São Paulo: 
Brasiliense, 1985. p. 9-20. 
130 “Portanto, pensa-se que a justiça consensual (ou negocial) é o modelo que se pauta pela aceitação (consenso) 
de ambas as partes – acusação e defesa – a um acordo de colaboração processual com o afastamento do réu de sua 
posição de resistência, em regra impondo encerramento antecipado, abreviação, supressão integral ou de alguma 
fase do processo, fundamentalmente com o objetivo de facilitar a imposição de uma sanção penal com algum 
percentual de redução, o que caracteriza o benefício ao imputado em razão da renúncia ao devido transcorrer do 
processo penal com todas as garantias a ele inerentes. Desse modo incluem-se em tal categoria, por exemplo, os 
institutos da barganha, da transação penal, da suspenção condicional do processo brasileiro e português, os 
procedimentos abreviados latino-americanos, a plea bargaining estadunidense, o absprachen alemão, o 
patteggiamento italiano, os procedimentos por decreto ou monitórios, entre diversos outros” (VASCONCELLOS, 
Vinícius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial: Análise das tendências de expansão dos espaços 
de consenso no processo penal brasileiro. São Paulo: IBCCRIM. 2015, p. 55-56). 



48 

 

 

contratualismo de Jean Jacques Rousseau131 e de Thomas Hobbes, diz que o indivíduo tem um 

papel na comunidade e, por isso mesmo, deve cumprir com aquilo que se expecta dele, pena de 

deixar de ser parte integrante desta, transmudando de cidadão para inimigo.  

O inimigo, para Jakobs, rompe o contrato social e se desliga do direito. Não respeita o 

ordenamento jurídico e, consequentemente, não é merecedor de qualquer apoio do Estado132. A 

concepção remete à polarização existente entre os EUA e os Islã e à situação atual dos 

refugiados na Europa. Uma construção da divisão entre o Mundo do Bem (o dos cidadãos, 

especialmente norte-americanos) e o Eixo do Mal (dos inimigos). 

As características do que convencionou denominar de Direito Penal do Inimigo podem 

ser assim resumidas133: a) caráter prospectivo e não retrospectivo, no qual pune o inimigo pelo 

o que ele poderá fazer, em razão do perigo que representa; b) o inimigo não é visto como um 

cidadão, não é sujeito de direito; c) o direito penal do cidadão é aplicado para manter a vigência 

das normas, ao passo que o direito penal do inimigo serve para combater os perigos; d) pune-

se o inimigo pela sua periculosidade e não pela sua culpabilidade e e) as garantias processuais 

aplicadas ao inimigo são relativizadas ou até mesmo suprimidas.  

O recorte filosófico acima, aliado aos argumentos lançados no item 1.2, dá base ao 

pensamento que se propõe alinhar nesta breve incursão sobre fragmentos da Política Criminal 

no sentido de haver um nítido “processo penal de inimigo”.  

O exame crítico do Direito Penal do Inimigo concebido por Jakobs, destinado aos que, 

deliberadamente, violam o contrato social, leva ao Processo Penal do Inimigo134, o qual pode 

                                                
131 “Em correspondência com isso, afirma Rousseau que qualquer malfeitor que ataque o direito social deixa de 
ser membro do Estado, posto que se encontra em guerra com este, como demonstra a pena pronunciada contra o 
malfeitor. A consequência diz assim: ao culpado se lhe faz morrer mais como inimigo do que como cidadão. De 
modo similar, argumenta Fichte: quem abandona o contrato cidadão em um ponto em que no contrato se contava 
com sua prudência, seja de modo voluntário ou por imprevisão, em sentido estrito perde todos os seus direitos 
como cidadão e como ser humano, e passa a um estado de ausência completa de direitos” (JAKOBS, Günter. 
MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo. Noções e Críticas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007, p. 25). 
132 GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice. Jakobs e o Direito Penal do Inimigo. In.: BITENCOURT, Cézar 
Roberto (Coord.). Direito Penal no terceiro milênio: estudos em homenagem ao prof. Francisco Muñoz 
Conde. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 535-553. 
133 GOMES, Luiz Flávio. Direito penal do inimigo (ou inimigos do direito penal). Conteúdo Jurídico, Brasília-
DF: 27 nov. 2010. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.29698&seo=1>. Acesso 
em: 27 jun. 2016. No citado artigo, o autor explica que, na obra Derecho penal del enemigo, o penalista abandonou, 
de forma aberta, o viés apenas descritivo do denominado Direito Penal do inimigo (divulgado em 1985, na Revista 
de Ciência Penal - ZStW, n. 97, 1985, p. 753 e ss.), e explicitou a tese afirmativa, legitimadora e justificadora da 
forma sintomática de pensar do Direito Penal 
134 Ao tratar, por exemplo, do princípio do nemo tenetur ou nemo tenetur se detegere ou nemo tenetur se ipsum 
accusare (vedação contra a autoincriminação), Conde Munhoz trabalha com os julgados emblemáticos ocorridos 
na Alemanha e nos EUA envolvendo a sua aplicação. Levanta julgados em que os princípios são violados por teses 
que tencionam a aplicação de técnicas policiais e judiciais e violam a proibição de produzir prova contra si mesmo 
(CONDE, Francisco Muñoz. De las prohibiciones probatorias al derecho procesal penal del enemigo. Buenos 
Aires: Hammurabi, 2008, p. 33-38). 

http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.29698&seo=1
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ser identificado, por exemplo, quando ele propõe a flexibilização ou a supressão de garantias 

processuais. 

Ricardo Jacobsen Gloeckner, ao propor uma análise do risco e do processo penal sob 

uma perspectiva dos direitos fundamentais do acusado, bem alinha a ideia desse chamado 

“processo penal de risco”: 
 
[...] o ‘processo penal do inimigo’ caracteriza-se pela aceleração dos procedimentos e 
pela sumarização do processo, sincretismo de todas as tendências expansivas do 
direito penal e política criminal. Tal processo penal, ao provocar profundas 
transformações no tempo instituinte do processo, reduz inevitavelmente garantias. 
Minimizando garantias, o poder penal, que tende à ilegitimidade, adentra segmentos 
decisórios anteriormente vetados, gerando riscos endógenos e, principalmente, 
gerando problemas na distribuição das cargas processuais e na dinâmica do processo. 
Assim, o enxugamento do processo reduz a possibilidade de o acusado livrar-se de 
cargas processuais (existem institutos jurídicos que postulam essa inversão), ou ainda, 
faz com que o mesmo não consiga aproveitar-se das chances processuais (isso para 
ficar em termos processuais bastante superficiais e óbvios na nova dinâmica 
processual).  O ‘processo penal do inimigo’, desta forma, destaca-se pela sumarização 
e celeridade, desencadeando a maximização do risco endógeno, comprometendo a 
instrumentalidade garantista do processo penal135.  
 

Veja-se que, embora a teoria do direito penal do inimigo pareça reservar a aplicação da 

segregação entre o cidadão e o inimigo a casos mais graves de violação à ordem jurídica, a 

exemplo do terrorismo, a postura estatal brasileira de indiferença para com os direitos 

fundamentais dos cidadãos, que respondem a processos ou estão sendo investigados, parece 

revelar traços ideológicos de criação da figura de um inimigo. Um inimigo em que a sociedade 

cada vez mais deixa de depositar esperanças, reconhecendo o fracasso do sistema.   

De uma forma ou de outra, o estado brasileiro está trata o investigado ou o processado 

como um inimigo da sociedade. E essa lógica é tão velada e permanente que, de forma 

inconsciente, faz o cidadão pressupor haver uma normalidade na sua base.  

No ponto específico da delação premiada, por exemplo, conforme será abordado mais à 

frente, longe de questionar a sua funcionalidade e a constitucionalidade como um mecanismo 

de justiça negocial, até porque o Supremo Tribunal Federal já alinhou, indiretamente, a 

constitucionalidade do instituto, parece evidente a necessidade de estabelecer limites. Capazes 

de dar uma conformação adequada aos mecanismos decorrentes da justiça negocial, tal como a 

colaboração premiada. 

Os “limites” ou “condicionantes” representam elementos estruturais ou conformadores 

da normativa infraconstitucional, das regulamentações administrativas, das práticas 

interpretativas e das decisões judiciais de todo Estado que se propõe a ser democrático e de 

                                                
135 GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Risco e processo penal: uma análise a partir dos direitos fundamentais 
do acusado. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 296. 
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direito. Mas como manter os limites mínimos de legalidade? Como evitar que a exceção cada 

vez mais se torne a regra e a aceleração não encontre condicionantes? Há forma de se evitar 

que o medo, o risco e todas as demais incertezas da pós-modernidade transmudem o processo 

de instrumento de garantias fundamentais para a certificação formal do poder punitivo? 

A resposta ou o limite está no núcleo essencial dos direitos fundamentais, a dignidade 

da pessoa humana136. Dignidade é uma daquelas expressões cuja abertura conceitual permite a 

construção e o preenchimento do respectivo conteúdo, pelo intérprete, de acordo com as suas 

próprias paixões, pré-compreensões, visões de mundo e propósitos elogiáveis ou não. Reveste-

se de acerto a metáfora de Luís Roberto Barroso, ao alinhar que a dignidade, como um conceito 

jurídico, estaria a funcionar habitualmente como um mero espelho, no qual cada um projeta 

seus próprios valores137. 

Sem embargo, a partir de uma caracterização teórica e doutrinaria sobre a dignidade da 

pessoa humana, é possível estabelecer um conteúdo mínimo. O citado autor traça três conteúdos 

mínimos, quais sejam, o valor intrínseco de todos os seres humanos, a autonomia de cada 

indivíduo e o valor comunitário138. E é exatamente um desses conteúdos que se posiciona como 

limitador de práticas arbitrárias acima identificadas no processo penal, o caráter antiutilitarista 

e antiautoritário da dignidade, conforme será exposto a seguir. 

                                                
136 A dignidade humana constitui-se em “qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecer 
do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicado, neste sentido, um complexo 
de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante 
e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 
propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência da vida em 
comunhão com os demais seres humanos”(SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos 
Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 62). 
137 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo. A 
construção de um conceito à luz da jurisprudência mundial. Rio de Janeiro: Editora Fórum. 2014, p. 10. 
138 “Como discutido acima, a dignidade humana se tornou um consenso ético essencial no mundo ocidental, 
reforçando a rejeição moral ao desastre representado pelo nazi-fascismo. Ainda assim, nenhum documento jurídico 
nacional ou internacional tentou oferecer uma definição para o termo, deixando o significado intrínseco da 
dignidade humana para o entendimento “intuitivo”. Realmente, não é fácil elaborar um conceito transnacional de 
dignidade humana, capaz de levar em conta da maneira adequada toda a variedade de circunstâncias religiosas, 
históricas e políticas que estão presentes nos diferentes países. Apesar isso, na medida em que a dignidade tem 
ganhado importância, tanto no âmbito interno quanto no discurso transnacional, se faz necessário estabelecer um 
conteúdo mínimo para o conceito, a fim de unificar o seu uso e lhe conferir alguma objetividade. Para levar a bom 
termo esse propósito, deve-se aceitar uma noção de dignidade humana aberta, plástica e plural. Grosso modo, esta 
é a minha concepção minimalista: a dignidade humana identifica 1. O valor intrínseco de todos os seres humanos; 
assim como 2. A autonomia de cada indivíduo; e 3. Limitada por algumas restrições legítimas impostas a ela em 
nome de valores sociais ou interesses estatais (valor comunitário). Esses três elementos serão analisados na 
próxima seção, com base em uma perspectiva filosófica que é laica, neutra e universalista. Antes disso se faz 
necessário, porém, um comentário adicional a respeito de cada uma dessas perspectivas” (BARROSO, Luís 
Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo. A construção de um 
conceito à luz da jurisprudência mundial. Rio de Janeiro: Editora Fórum. 2014, p. 10). 
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O primeiro conteúdo da dignidade da pessoa humana, segundo o autor, traduz o valor 

intrínseco das pessoas. Todas as pessoas têm um valor intrínseco, do ponto de vista filosófico, 

isso vem do pensamento de Kant ao averbar que todas as pessoas são um fim em si mesma139. 

A concepção Kantiana é um ponto importante para esse capítulo, na medida em que se 

choca exatamente com o influxo utilitarista que está assolando o processo penal. Nenhum ser 

humano pode ser um meio para o atingimento de projetos alheios e metas coletivas. Todo ser 

humano é um fim em si mesmo e, por isso, deve ser valorado o postulado antiutilitarista. 
 

Do valor intrínseco do ser humano decorre um postulado antiutilitarista e outro 
antiautoritário. O primeiro se manifesta no imperativo categórico kantiano do homem 
como um fim em si mesmo, e não como um meio para a realização de metas coletivas 
ou de projetos pessoais de outros; o segundo, na ideia de que é o Estado que existe 
para o indivíduo, e não o contrário. É por ter o valor intrínseco de cada pessoa como 
conteúdo essencial que a dignidade humana é, em primeiro lugar, um valor objetivo 
que não depende de qualquer evento ou experiência e que, portanto, não pode ser 
concedido ou perdido, mesmo diante do comportamento mais reprovável. Ela 
independe até mesmo da própria razão, estando presente em bebês recém-nascidos e 
em pessoas senis ou com qualquer grau de deficiência mental140. 

 
O discurso sobre a relação entre os direitos fundamentais e o processo encontra mais 

conforto quando rememorada a noção de que a proporcionalidade não se esgota na categoria da 

proibição do excesso, pois ela vincula, igualmente, um dever fundamental de proteção141 por 

parte do Estado, inclusive quanto a agressões contra direitos fundamentais provenientes de 

terceiros. Daí porque a proporcionalidade é incompatível com a ausência de proteção ou com 

uma proteção insuficiente de direitos fundamentais.  

Em um trabalho que se propõe a examinar os influxos de fenômeno estudado mais 

detidamente pela psicologia jurídica estrangeira, as confissões falsas, no ambiente da 

colaboração premiada, não é demasia remarcar os direitos fundamentais como limites para a 

atuação do Estado, por meio de seus agentes, tanto para mais quanto para menos. 

                                                
139 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo. A 
construção de um conceito à luz da jurisprudência mundial. Rio de Janeiro: Editora Fórum. 2014, p. 10. 
140 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo. A 
construção de um conceito à luz da jurisprudência mundial. Rio de Janeiro: Editora Fórum. 2014, p. 10. 
141 O sistema de direitos fundamentais envolve dimensões distintas: uma subjetiva e outra objetiva. A primeira 
está enraizada a partir da perspectiva do Estado Liberal, ela funciona como um limitador do poder do soberano, de 
modo a impor um dever jurídico de abstenção e, com isso, proteger o valor igualdade. A segunda tem por marco 
o Estado Social e a concepção remodelada que passa a exigir novos direitos ligados ao valor igualdade. A teoria 
dos deveres fundamentais de proteção será o objeto de exame do Capítulo 4.1.1. Local em que será abordado o 
dever fundamental do Estado, a partir da dimensão objetiva de direitos fundamentais, de qualificar os resultados 
das delações premiadas, isto é, de formatar os acordos de colaboração adequadamente estruturados com base no 
devido processo legal e na justa declaração do colaborador por meio de relatos espontâneos, não forçados por 
influências internas e externas alinhadas no contexto das confissões falsas. Sobre o tema, conferir em: 
SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2004, p. 133-
172.  



52 

 

 

Ora, a centralidade do presente trabalho, conforme será minudenciado, visa, justamente, 

a alertar os agentes da persecução penal sobre os riscos de se potencializar confissões falsas no 

curso do processo penal, especialmente no bojo de acordos de delação premiada, objeto da 

presente análise, por meio da ausência de qualificação da atividade estatal na captação de 

relatos. 

Se há alguma falha na persecução penal que, invariavelmente, pode redundar no 

cerceamento de um dos direitos fundamentais mais elementares do cidadão, a liberdade142, 

certamente o núcleo essencial dos direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana, será 

atingido a partir de condenações indevidas de inocentes. Por isso, se conclui haver adequação 

em utilizar os direitos fundamentais como um fator de contenção das ações do Estado. A 

contenção dá-se tanto em face da ausência de ações concretas para tutelar os direitos 

fundamentais no curso da investigação e do processo, quanto do excesso indevido, por parte do 

Estado, na materialização de atos que compõem a persecução penal.  

Basta visualizar, a título de antecipação do que irá ser tratado com detalhe nos capítulos 

a seguir, as situações correntes, no âmbito dos acordos de delações premiadas, em que ocorrem 

distinções de tratamento, por meio da separação entre encarcerados que tencionam delatar, 

acondicionados em celas mais adequadas na estrutura da Polícia Federal, e encarcerados que 

não manifestam interesse em delatar, mantidos, por sua vez, em celas não tão adequadas do 

sistema carcerário brasileiro falido143. 

A respeito das feições de excesso e insuficiência, relacionados aos direitos 

fundamentais, é oportuna a ponderação de Ingo Sarlet: 
 

Na seara do direito penal (e isto vale tanto para o direito penal material, quanto para 
o processo penal) resulta – como já referido - inequívoca a vinculação entre os deveres 
de proteção (isto é, a função dos direitos fundamentais como imperativos de tutela) e 
a teoria da proteção dos bens jurídicos fundamentais, como elemento legitimador da 
intervenção do Estado nesta seara, assim como não mais se questiona seriamente, 
apenas para referir outro aspecto, a necessária e correlata aplicação do princípio da 
proporcionalidade e da interpretação conforme a Constituição. Com efeito, para a 
efetivação de seu dever de proteção, o Estado – por meio de um dos seus órgãos ou 
agentes - pode acabar por afetar de modo desproporcional um direito fundamental 
(inclusive o direito de quem esteja sendo acusado da violação de direitos fundamentais 
de terceiros). Esta hipótese corresponde às aplicações correntes do princípio da 
proporcionalidade como critério de controle de constitucionalidade das medidas 
restritivas de direitos fundamentais que, nesta perspectiva, atuam como direitos de 
defesa, no sentido de proibições de intervenção (portanto, de direitos subjetivos em 

                                                
142 No capítulo 10, as considerações sobre o conceito ontológico de liberdade, como pressuposto de fruição de 
todos os direitos, incluindo o direito à vida digna, serão apresentadas. 
143 De lege ferenda se propõe a regulamentação destinada a estabelecer a proibição de distinção de tratamento 
entre presos que tencionam delatar e presos que não tencionam delatar, no que se refere ao ambiente em que 
permanecem encarcerado, aguardando o transcurso da investigação ou do processo. Um mecanismo destinado a 
afastar a modulação psíquica do investigado. 
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sentido negativo, se assim preferirmos). O princípio da proporcionalidade atua, neste 
plano (o da proibição de excesso), como um dos principais limites às limitações dos 
direitos fundamentais, o que também já é de todos conhecido e dispensa, por ora, 
maior elucidação. Por outro lado, o Estado - também na esfera penal - poderá frustrar 
o seu dever de proteção atuando de modo insuficiente (isto é, ficando aquém dos 
níveis mínimos de proteção constitucionalmente exigidos) ou mesmo deixando de 
atuar, hipótese, por sua vez, vinculada (pelo menos em boa parte) à problemática das 
omissões inconstitucionais. É neste sentido que – como contraponto à assim designada 
proibição de excesso – expressiva doutrina e inclusive jurisprudência tem admitido a 
existência daquilo que se convencionou batizar de proibição de insuficiência (no 
sentido de insuficiente implementação dos deveres de proteção do Estado e como 
tradução livre do alemão Untermassverbot). Com efeito, a partir de desenvolvimentos 
teoréticos formulados especialmente por Claus-Wilhelm Canaris e Josef Isensee, o 
Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, por ocasião da sua segunda decisão 
sobre o aborto, em maio de 1993, considerou que o legislador, ao implementar um 
dever de prestação que lhe foi imposto pela Constituição (especialmente no âmbito 
dos deveres de proteção) encontra-se vinculado pela proibição de insuficiência, de tal 
sorte que os níveis de proteção (portanto, as medidas estabelecidas pelo legislador) 
deveriam ser suficientes para assegurar um padrão mínimo  (adequado e eficaz) de 
proteção constitucionalmente exigido. A violação da proibição de insuficiência, 
portanto, encontra-se habitualmente representada por uma omissão (ainda que parcial) 
do poder público, no que diz com o cumprimento de um imperativo constitucional, no 
caso, um imperativo de tutela ou dever de proteção, mas não se esgota nesta dimensão 
(o que bem demonstra o exemplo da descriminalização de condutas já tipificadas pela 
legislação penal e onde não se trata, propriamente, duma omissão no sentido pelo 
menos habitual do termo), razão pela qual não nos parece adequada a utilização da 
terminologia proibição de omissão (como, entre nós, foi proposto por Gilmar Ferreira 
Mendes) ou mesmo da terminologia adotada por Joaquim José Gomes Canotilho, que 
– embora mais próxima do sentido aqui adotado - fala em “proibição por defeito”, 
referindo-se a um “defeito de proteção”144. 
 

Disso se dessume que o processo, dentre várias finalidades, deve servir, sem excessos, 

a um só tempo, para tutelar os direitos fundamentais do acusado145, a exemplo do devido 

processo legal e de todas as garantias dele decorrentes, da vítima146, por meio da aplicação da 

resposta estatal justa àquele, e da própria sociedade ao reafirmar a autoridade da lei penal que 

atua como um fator de harmonização das relações interpessoais. 

A roupagem funcionalista da jurisdição, estabelecida no item 1.1, prende-se, portanto, 

à concretização dos direitos fundamentais e exige reflexão sobre a finalidade do processo. Um 

instrumento, um método, diga-se de passagem, por meio do qual a jurisdição se realiza. O justo 

modo como os direitos fundamentais são tutelados. Só é possível, assim, falar em um sistema 

de direitos fundamentais, pois há um centro em torno do qual esses direitos gravitam: a 

                                                
144 SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição e proporcionalidade: o direito penal e os direitos fundamentais entre 
proibição de excesso e de insuficiência. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 12, n. 47, p. 60-
122, mar./abr. 2004. . 
145 Leonardo Greco, ao trabalhar com a concepção de processo justo, alinha as garantias fundamentais do processo. 
GRECO, Leonardo. Garantias fundamentais do processo: o processo justo. Novos estudos jurídicos, v. 7, n. 14, 
p. 9-68, 2002, p. 03. 
146 A respeito de uma completa análise da tutela da vítima no processo penal, conferir em: RODRIGUES, Roger 
de Melo. A tutela da vítima no processo penal brasileiro. Curitiba: Juruá, 2014. 
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dignidade da pessoa humana, dignidade fundamentada pela República Federativa do Brasil, art. 

1º, III, CR/88. 

Tal sistema de direitos fundamentais envolve dimensões distintas: uma subjetiva e outra 

objetiva. A primeira está enraizada a partir da perspectiva do Estado Liberal, que funciona como 

limitador do poder do soberano, de modo a impor um dever jurídica de abstenção e, com isso, 

proteger o valor igualdade. A segunda tem por marco o Estado Social e a concepção remodelada 

que passa exigir novos direitos ligados ao valor igualdade. 

A dimensão objetiva pressupõe afirmar que, a par de estabelecer certas prestações aos 

poderes estatais, os direitos fundamentais fixam, também, os valores mais importantes em uma 

comunidade política147. Nesse contexto contemporâneo dos direitos fundamentais, o Estado 

deve, de um lado, se abster de violar tais direitos, e, de outro, proteger seus titulares. 

Tal dimensão remete à necessidade de se aplicar a doutrina dos deveres fundamentais 

de proteção. Não se exige apenas a abstenção por parte do Estado, a fim de acautelar ou 

concretizar determinado direito fundamental, mas também um dever fundamental de proteger 

o cidadão. Um dever que tem como destinatário o parlamento, o executivo e o judiciário148. 

Daniel Sarmento apresenta uma síntese esclarecedora sobre o tema: 
 
A dimensão objetiva dos direitos fundamentais prende-se ao reconhecimento de que 
neles estão contidos os valores mais importantes de uma comunidade jurídica. Estes 
valores, através dos princípios constitucionais que os consagram, penetram por todo 
o ordenamento jurídico, modelando suas normas e institutos, e impondo ao Estado 
deveres de proteção. Assim, já não basta que o Estado se abstenha de violar os direitos 
humanos. É preciso que ele aja concretamente para protege-los de agressões e 
ameaças de terceiros, inclusive daqueles proveniente dos atores privados. A afirmação 
da dimensão objetiva constitui um reforço aos direitos fundamentais, que amplia o seu 
raio de atuação, permitindo que eles transcendam o domínio das relações entre 
indivíduo e Estado ao qual estavam confinados pela sua intepretação liberal 
positivista. É possível transplantar para o direito brasileiro esta doutrina, nascida em 
solo alemão, já que ela não apenas se revela perfeitamente compatível com o espírito 
da Constituição de 88, como representa uma importante contribuição para o 
enfrentamento jurídico dos graves problemas da sociedade brasileira, marca pela 
desigualdade e pela violência, e tão necessitada da afirmação concreta dos valores 
constitucionais e dos direitos humanos. Todavia, o reconhecimento da dimensão 
objetiva dos direitos fundamentais, com sua projeção sobre toda a ordem jurídica, não 
pode resultar em confisco total da liberdade de conformação do legislador, essencial 
num Estado que se pretenda democrático149. 

 
O reconhecimento de um dever fundamental de proteção do estado, a partir da dimensão 

objetiva dos direitos fundamentais, constitui um mecanismo de reforço do sistema de justiça, 

                                                
147 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2004, p. 
134. 
148 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2004, p. 
160. 
149 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2004, p. 
172. 
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na medida em que se aloca, sem dúvida, como um parâmetro interpretativo para toda a atuação 

do Estado-juiz e das partes durante o curso do processo150. 

Em linha de encerramento desta nossa explicitação de abusos e esperanças, vale dizer 

que cada personagem do processo deve ter a consciência de que a atividade jurisdicional, ao 

tempo que representa, de um lado, uma forma de tutelar os direitos fundamentais dos cidadãos, 

em especial o valor constitucional do acesso à justiça, de outro, sofre os influxos do dever 

fundamental de proteção, decorrente da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, o que 

centraliza a posição do Estado como o primeiro garante uma tutela efetiva. 

 

  

1.5 MERCANTILIZAÇÃO DO PROCESSO 

 

O termo mercantilização151 transparece, a princípio, estranho em relação ao processo 

penal. Instrumento direcionado a conter os abusos do Estado e cuja feição clássica é do direito 

público. O vocábulo mercantilização encontra base confortável no âmbito do direito privado 

por uma razão simplista. O processo penal, por versar sobre o direito individual indisponível de 

liberdade, não poderia tergiversar com aspectos econômicos, tampouco poder-se-ia permitir 

uma “mercantilização” de quaisquer que sejam seus institutos jurídicos. 

Sem prejuízo, é possível trabalhar com a mercantilização do processo penal em outros 

sentidos. Em acepções – advirta-se – distantes daquelas que o exercício do direito fundamental 

de liberdade busca minorar aprisionando-o à ideia de algo espúrio que a expressão pode denotar 

quando vista sob o prisma de “compra” de uma facilidade qualquer. 

A primeira aproximação que tencionamos realizar é justamente aquela que tem 

pertinência com o instituto da barganha. A doutrina, com o objetivo de desvelar a caracterização 

da barganha no processo penal152, tem questionado a sua utilização como um “mercado persa” 

                                                
150 Daniel Sarmento rememora ter o Supremo Tribunal Federal, na Representação na Intervenção Federal nº 114-
Mato Grosso (conhecido massacre de Matupá), trabalhado com a doutrina do dever fundamental de proteção.  
Reconhece-se que os poderes públicos estão obrigados não apenas a absterem-se de violar os direitos fundamentais 
dos seus cidadãos, mas, também, a protegê-los diante de lesões e ameaças perpetradas por terceiros, inclusive 
particulares (SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas.  Rio de Janeiro: Lumen Juris. 
2004, p. 172). 
151 A expressão privatização da justiça também tem merecido a utilização no âmbito processual penal. Confira-se, 
a propósito, em: PRADO, Geraldo. Justiça penal consensual. Diálogos sobre a justiça dialogal: teses e antíteses 
sobre os processos de informalização e privatização da justiça penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 
152 GIACOMOLLI, Nereu José; VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Justiça criminal negocial: crítica à 
fragilização da jurisdição penal em um cenário de expansão dos espaços de consenso no processo penal. Novos 
Estudos Jurídicos, v. 20, n. 3, p. 1108-1134, 2015. 
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ou um “supermercado” moderno, em que, ilegitimamente, os direitos fundamentais das pessoas 

são transacionados153. 
 
É a introdução da lógica da plea negociation, transformando o processo penal num 
“mercado persa”, no seu sentido mais depreciativo. Daí a nossa crítica em relação à 
justiça negociada e aos Juizados Especiais Criminais, verdadeiras expressões do 
movimento da lei e da ordem, na medida em que contribuem para a banalização do 
direito penal, fomentando a panpenalização e o simbolismo repressor154. 

 
Essa vertente de mercantilização se ajusta ao viés utilitarista e eficientista de processo 

com o qual se trabalhou precedentemente. Amolda-se, ainda, à visão de facilitação do curso do 

processo penal ventilada pelo movimento de aceleração procedimental, cujo exame também 

não passou despercebido ao trabalhar com o denominado “processo penal de inimigo”.  

O modelo de justiça negocial permite a redução, sob o aspecto gerencial, do custo 

financeiro da movimentação da justiça criminal, antecipando fases e, portanto, diminuindo 

algumas atividades de persecução penal e atos processuais. Evidentemente, há uma economia 

de recursos no âmbito do Judiciário, especialmente com a diminuição de audiências, de 

intimações, de atos processuais e de outros serviços de cartório. 

A experiência da Justiça Negociada no Brasil, especialmente considerando a delação 

premiada, segundo alguns autores, se formou “não com base nas regras explícitas, mas em 

hábitos e práticas construídas intuitivamente por meio das regras negociais do mercado de 

compra e venda, no caso de informações155”. Os agentes procedimentais “operam a partir da 

lógica econômica do custo/benefício, atendendo a motivações/recompensas individuais, na 

amplitude negocial que o jogo proporcionou156”. 

Há uma ilegítima “hipervalorização da confissão incriminadora”, ocasionada pela 

barganha, uma vez que seu procedimento autoriza a prolação da sentença condenatória 

embasada fundamentalmente e, em regra, exclusivamente no reconhecimento da culpabilidade, 

                                                
153 Conforme Malcom Feeley, a plea bargaining estabelece um cenário semelhante aos “modernos supermercados 
em que os preços dos produtos são claramente estabelecidos e etiquetados”, de modo que “os clientes podem 
reclamar dos preços, mas raramente conseguem barganhar par sua redução” (Tradução nossa. FEELEY, Malcolm 
M. The process is the punishment. Handling cases in a lower criminal court. New York: Russell Sage, 1992, 
p. 187-188). 
154 LOPES JUNIOR., Aury. Justiça negociada: utilitarismo processual e eficiência antigarantista. In.: 
CARVALHO, Salo de; WUNDERLICH, Alexandre (Orgs.). Diálogos sobre a justiça dialogal: teses e antíteses 
sobre os processos de informalização e privatização da justiça penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 
99-128, p. XX. 
155 LOPES JÚNIOR, Aury; ROSA, Alexandre Morais da. Saldão penal e a popularização da lógica da delação 
premiada pelo CNMP. 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-set-22/limite-penal-saldao-
penal-popularizacao-logica-colaboracao-premiada-cnmp>. Acesso em: 16 dez. 2017. 
156 LOPES JÚNIOR, Aury; ROSA, Alexandre Morais da. Saldão penal e a popularização da lógica da delação 
premiada pelo CNMP. 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-set-22/limite-penal-saldao-
penal-popularizacao-logica-colaboracao-premiada-cnmp>. Acesso em: 16 dez. 2017. 

https://www.conjur.com.br/2017-set-22/limite-penal-saldao-
https://www.conjur.com.br/2017-set-22/limite-penal-saldao-
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realizado pelo réu em troca do suposto benefício prometido pelo acusador, em um cenário 

agravado por ilegítimas coações e pressões. 
 
Não é preciso muito esforço para concluir que são bem distintas as perspectivas dos 
acusadores norte-americanos e brasileiros. O elemento político inserido no contexto 
norte-americano impõe um esforço ao prosecutor que não existe no Brasil. O acusador 
eleito presta contas à sociedade e, em muitos casos, utiliza a sua atuação como 
trampolim para atingir outros cargos eletivos. O número de vezes em que obtém o 
plea bargaining é importante porque passa a impressão de que o prosecutor teve 
atuação efetiva. De seu lado, no Brasil, o acusador não tem a mesma preocupação, o 
que em muito distingue a sua atuação. Quanto à atuação do defensor norte-americano, 
também é possível perceber a sua predisposição para aceitar o plea bargaining e para 
incentivar o seu cliente a aceitá-lo. Alguns fatores contribuem neste sentido. É que, 
em regra, os honorários são cobrados ao início do processo. Logo, interessa ao 
defensor resolver o processo o quanto antes, sem maiores delongas. Além disso, o 
acordo evita o risco do julgamento propriamente dito, o qual, por sua própria natureza, 
pode ensejar ao réu a aplicação de sanção muito gravosa, o que pode ser evitado com 
o plea bargaining. Convém salientar que, nos Estados Unidos, é conhecida a figura 
dos cop-out lawyers, que são advogados especializados na realização de acordo com 
a acusação. Muitos deles sequer já participaram de algum júri, o que lhes torna 
cômodo orientar seu cliente para aceitar a proposta acusatória, já que não se sentem 
suficientemente seguros para enfrentar o julgamento157. 

 
De um lado, o desinteresse pelo justo, isto é, pelo desvelamento da real responsabilidade 

do acusado e o interesse pela solução do maior número de casos rapidamente, de outro, revelam 

uma face perniciosa da justiça negocial sob a perspectiva mercantilista acima assinalada.  

Hessick, em um respeitado estudo sobre o acordo de barganha e a condenação de 

inocentes  aponta para o enorme incentivo financeiro e não-financeiro pro-confissão percebidos 

pelos advogados da defesa. Minudencia que os advogados da defesa podem ser classificados 

em duas grandes categorias: privado e público. Ambos têm incentivos financeiros para defender 

seus clientes culpados. O autor enuncia haver duas maneiras para o sucesso financeiro de um 

advogado de defesa criminal privado. A primeira reside em desenvolver, durante um período 

de tempo prolongado, a reputação como um excelente advogado de julgamento. Dessa forma, 

pode-se atrair, como cliente, ocasionalmente, pessoas ricas que são pegas pela lei criminal158. 

Se, no entanto, falta a capacidade ou a energia para se suceder por este caminho ou se 

se tem pressa, há uma segunda trilha para o sucesso pessoal – lidar com um grande volume de 

                                                
157 COUTO, Marco José Mattos. Devido processo legal x due process of law (transação penal x plea bargaining). 
Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, v. 23, n. 1, p. 01-17, 2017, p. 06. 
158 HESSICK III, F. Andrew; SAUJANI, Reshma M. Plea bargaining and convicting the innocent: The role of the 
prosecutor, the defense counsel, and the judge. Byu j. puB. L., v. 16, p. 189, 2001. Disponível em: 
<https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=jclc>. Acesso em: 
10 out. 2017.. 

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=jclc
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casos por menos honorários espetaculares.159. A maneira de lidar com um grande volume de 

casos é, evidentemente, não os julgar, mas defende-los. 

Para os advogados privados, a confissão é um processo essencial, permitindo que, 

rapidamente, disponha dos casos e mantenha suas práticas em andamento e rentáveis160. Os 

honorários também são responsáveis pelos reconhecimentos de culpa de vários clientes dos 

advogados de defesa. Há duas maneiras centrais dos advogados fixarem seus honorários, pagar 

por etapa e honorários fixos, com o último método incentivando o reconhecimento da culpa.  

Mas o que vimos acima não é a única forma de examinar o processo sob um viés 

econômico. Embora possa parecer estranho, tem sido corrente a análise do fenômeno do crime 

a partir dessa perspectiva, de maneira a valorizar o intercâmbio de ideias e de conceitos próprios 

do caráter interdisciplinar do conhecimento humano. O interesse do pensamento econômico 

pela questão do impacto da criminalidade nesse não é novidade. Ao menos três correntes da 

economia se dedicaram ao estudo interdisciplinar citado: 1) a teoria neo-marxista, a qual 

justifica que o aumento da criminalidade está ligado ao modo de produção capitalista; 2) a teoria 

das oportunidades, que considera a existência de pessoas com ânimo criminoso e; 3) a teoria 

econômica do crime, segundo a qual o crime é uma atividade ou setor da mesma que, a exemplo 

de qualquer outra, busca lucros161. 

A utilização multifuncional da economia como um método para examinar outras áreas 

do conhecimento fora realizada por Adam Smith, Cesare Beccaria e Jeremy Bentham. Interessa 

ao propósito do trabalho um rápido exame da denominada economia comportamental. A ciência 

econômica vem tratando da questão do crime por meio do exame do conhecimento econômico, 

que se utiliza da “análise de fatores sociais, emocionais, cognitivos, culturais para explicar a 

tomada de decisões econômicas dos indivíduos (ou empresas e instituições públicas), tais quais 

consumidores, investidores, especuladores, produtores e, inclusive (porque não?) 

criminosos162”. 

                                                
159 HESSICK III, F. Andrew; SAUJANI, Reshma M. Plea bargaining and convicting the innocent: The role of the 
prosecutor, the defense counsel, and the judge. Byu j. puB. L., v. 16, p. 189, 2001. Disponível em: 
<https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=jclc>. Acesso em: 
10 out. 2017.. 
160 BAZELON, David L. The defective assistance of counsel. U. Cin. L. Rev., v. 42, p. 1, 1973. Disponível em: 
<https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6946&context=jclc>. Acesso em: 
10 out. 2017. 
161 RANGEL, Ronaldo; TONON, Daniel Henrique Paiva. A Teoria Econômica do Crime e a Teoria da 
Complexidade: as bases para um ensaio sobre a natureza da corrupção no Brasil. Revista de Estudos Sociais, n. 
38, v. 19, p. 01-20, 2017, p. 06. 
162 RANGEL, Ronaldo; TONON, Daniel Henrique Paiva. A Teoria Econômica do Crime e a Teoria da 
Complexidade: as bases para um ensaio sobre a natureza da corrupção no Brasil. Revista de Estudos Sociais, n. 
38, v. 19, p. 01-20, 2017, p. 07. 

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=jclc
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6946&context=jclc
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A principal referência neste campo é Gary Becker163, ganhador do Prêmio Nobel, cujo 

pensamento sintetiza a premissa de que a escolha de praticar um crime é racional, isto é, o 

agente que comete delitos, principalmente contra a propriedade, “atua racionalmente por 

entender que os custos são baixos em relação às oportunidades e aos benefícios que, inclusive, 

chegam muito mais rapidamente do que por meio de qualquer outra prática164”. 

É fato notório que o Supremo Tribunal Federal, por meio de seus membros, não raro, 

explicita indignação com o fato de que, mesmo após o transcurso da ação penal do mensalão, 

inúmeras pessoas que figuraram no polo passivo continuaram a delinquir. Circunstância a 

indicar o acerto do pensamento de Becker, quando alerta que o criminoso é um agente 

econômico que organiza sua produção, reúne os fatores disponíveis e, além disso, assume os 

riscos inerentes à atividade desenvolvida. 

Múltiplos fenômenos poderiam ser explicados a partir das escolhas que os indivíduos 

realizam tencionando alcançar objetivos determinados e maximizar seu interesse, dadas as 

limitações de informações e recursos que dispõem. A teoria econômica do crime tem por base 

a ideia de que os indivíduos não se transformam em criminosos em razão de sua origem social, 

ou de características pessoais, mas, sim, em razão das suas escolhas e decisões165. 

Foi Jeremy Bentham quem primeiro sugeriu que a probabilidade de lucro proveniente 

do crime é a força que leva o sujeito a delinquir, ao passo que a ameaça de dor, decorrente da 

pena, é a força que poderá dissuadi-lo.  Se a primeira força, o ganho potencial, for maior do que 

a segunda, o custo potencial, um crime será cometido. O espectro do nosso trabalho não permite 

ir a fundo na questão, mas, de qualquer forma, é indispensável identificar em que medida essa 

análise comportamental da economia tem relação com acordos de delação premiada.  

Thiago Bottino traça esse paralelo, ao rememorar a fórmula de Gary Becker. A opção 

pela realização da ação criminosa ocorre quando o indivíduo calcula que o benefício esperado 

com o crime (ganho criminoso e a satisfação de obter aquele bem) é superior ao custo esperado 

desse crime (perda dos valores eventualmente ganhos e penas a que está sujeito, sejam elas 

                                                
163 BECKER, Gary S. Crime and punishment: An economic approach. In.: BECKER, Gary S. Essays in the 
economic dimensions of crime. Palgrave Macmillan UK, 1968, p. 13-68. 
164 RANGEL, Ronaldo; TONON, Daniel Henrique Paiva. A Teoria Econômica do Crime e a Teoria da 
Complexidade: as bases para um ensaio sobre a natureza da corrupção no Brasil. Revista de Estudos Sociais, n. 
38, v. 19, p. 01-20, 2017, p. 07. 
165 BOTTINO, Thiago. Colaboração premiada e incentivos à cooperação no processo penal: uma análise crítica 
dos acordos firmados na “Operação Lava Jato”. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 2016, p. 359-390,  
2016, p. 379. 
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penas monetárias ou de prisão), sendo certo que os custos esperados do crime devem ser 

multiplicados pela probabilidade de punição.166. 

O autor trabalha com o exemplo do sistema de incentivos positivos aos criminosos, para 

que cooperem com a parte acusatória. Diz que, para ampliar o custo esperado do crime, atuando 

sobre a probabilidade de que a infração penal seja identificada e seu autor punido, podem-se 

criar incentivos para que determinados criminosos cooperem com a acusação, relatando fatos e 

a autoria de crimes em troca de benefícios. 

E nesse contexto insere o instituto da colaboração premiada. Ao permitir que 

determinados acusados recebam benefícios para fornecer informações e indícios que poderão 

se transformar em provas contra outros acusados, o legislador introduz um fator que aumenta o 

custo esperado do crime. E, como visto acima, o aumento da probabilidade de punição é um 

dos pontos mais sensíveis quando se utiliza a teoria econômica, devido ao peso que ela possui 

no cálculo do curso do crime167. 

Ora, segue daí que o suspeito ou acusado que opta por cooperar com a parte acusatória 

também faz uma escolha racional. E o modelo da colaboração premiada, com certeza, não se 

trata de uma ação espontânea e irrefletida, já que pressupõe a assistência de um advogado. A 

escolha consciente e voluntária pela a colaboração premiada pressupõe um cálculo de custo-

benefício, que evidencie o caráter utilitário da medida. O criminoso avaliará o benefício 

esperado, as vantagens que receberá pela cooperação e o custo esperado, considerados, de um 

lado, o risco em não cooperar, ou, de outro lado, os efeitos do descumprimento do acordo. 

Em linha de encerramento deste tópico, afigura-se oportuna uma superficial incursão na 

denominada teoria dos jogos168. A intelecção do instituto da colaboração premiada169 é 

                                                
166 BOTTINO, Thiago. Colaboração premiada e incentivos à cooperação no processo penal: uma análise crítica 
dos acordos firmados na “Operação Lava Jato”. Revista Brasileira de Ciências Criminais,  v. 2016, p. 359-390,  
2016, p. 380. 

 
167 BOTTINO, Thiago. Colaboração premiada e incentivos à cooperação no processo penal: uma análise crítica 
dos acordos firmados na “Operação Lava Jato”. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 2016, p. 359-390, 
2016, p. 381. 
168 “A metáfora da teoria dos jogos como instrumento de compreensão do processo penal parte da pressuposição 
de que o resultado processual não depende exclusivamente da performance de um dos jogadores, mas decorre da 
interação das estratégias e táticas utilizadas no limite temporal do processo, até porque a valoração do desempenho 
e feita do lugar do órgão julgador. O comportamento dos jogadores pode influenciar significativamente no 
resultado odo processo. Por mais que exista preparação e planejamento, o desempenho nas jogadas processuais é 
sempre uma aposta no futuro. A estratégia ou tática utilizada num processo anterior podem se mostrar inservíveis 
no processo seguinte” (ROSA, Alexandre Morais da. Guia Compacto do Processo Penal conforme a Teoria 
dos Jogos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 33). 
169 O estudo completo sobre teoria dos jogos e sobre a delação premiada pode ser visto em: ROSA, Alexandre 
Morais da. Para entender a Delação Premiada pela Teoria dos Jogos: Táticas e estratégias do negócio 
jurídico. Empório Modara: São Paulo, 2017. 
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facilitada a partir do conhecimento da teoria dos jogos. Tal teoria auxilia na compreensão do 

comportamento do agente colaborador, na tomada de decisões e na fixação de estratégia 

dominante, delatar ou não crime, receber o benefício da colaboração ou manter o silêncio e 

preservar a organização criminosa. 

A teoria dos jogos representa um ramo da matemática aplicada que avalia as situações 

estratégicas, nas quais os jogadores escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar seu 

retorno. Segundo Gregório Robles, ela se traduz como uma teoria matemática direcionada à 

realização de cálculo de risco nas decisões170. No início, foi forjada como uma ferramenta para 

compreender o comportamento econômico e, posteriormente, utilizada pela  Corporação 

RAND com o objetivo de definir estratégias nucleares.  

Trabalhada pelo matemático John Nash, ganhador do Nobel, a teoria dos jogos permite 

a compreensão da estrutura de incentivos existente para que determinado agente racional opte 

pela tomada de decisão, pela confissão de sua participação em um determinado ilícito. 

Ao utilizar as teorias de John Von Neumann e Oskar Morgenstern, Nash, de forma 

inovadora, aplicou as teorias a um sistema destituído de cooperação entre os jogadores, no qual 

cada escolha deve ser pensada como a melhor. Ou seja, Nash apresentou ao mundo científico o 

que se denominou de equilíbrio, mudando e transformando a Economia e outras ciências. Em 

um equilíbrio de Nash171 - é preciso dizer – dizer, cada jogador opta pela estratégia que dá o 

maior payoffs possível, dadas as estratégias escolhidas pelos outros jogadores. Todo equilíbrio 

de estratégias dominantes é um equilíbrio de Nash, mas nem todo equilíbrio de Nash é um 

equilíbrio de estratégias dominantes. Estudos comprovam que a existência de programa de 

leniência reforça a quantidade e a qualidade de confissões de participações em cartéis172. 

José Augusto Carvalho explica que a teoria dos jogos é um método utilizado para 

“representar e compreender as decisões tomadas por agentes que interagem entre si. Também é 

correto afirmar que, a partir dessa compreensão, constitui um meio para a adoção da melhor 

escolha nos casos de interação estratégica173”. 

A aplicação da teoria rompeu barreiras e, atualmente, é aplicada ao Direito. Aliás, tem 

sido crescentemente utilizada no Direito e revelado muita utilidade na medida em que, a par de 

                                                
170 ROBLES, Gregório. As regras do Direito e as regras dos jogos. São Paulo: Editora Noeses, 2011, p. 30. 
171 O equilíbrio de Nash ocorre quando os jogadores se encontram em um ponto de equilíbrio, consistente na 
impossibilidade de qualquer um deles obter um resultado superior por meio de mudança unilateral de estratégia 
(BINMORE, Ken. Game theory: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 11-14). 
172 HARRINGTON, Joseph E. Optimal corporate leniency program. Working papers, The Johns Hopkins 
University, Department of Economics, n. 527, 2005. Disponível em: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6451.2008.00339.x/full>. Acesso em: 18 dez. 2014. 
173 CARVALHO, José Augusto Moreira de. Introdução à teoria dos jogos no Direito. Revista de direito 
constitucional e internacional, São Paulo, v. 15, n. 132, p. 213-234, Abril/Junho, 2007, p. 215. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6451.2008.00339.x/full
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estabelecer uma estrutura de análise útil para prever o impacto das leis na sociedade, ajuda os 

profissionais da área jurídica a desenharem sistemas legais para que os objetivos desejados 

sejam mais facilmente alcançados174. 

A teoria envolve a aplicação de diferentes modelos de jogos175 cujo estudo a fundo não 

comporta espaço neste trabalho. Urge apenas citar que é no denominado jogo do Dilema dos 

Prisioneiros que a teoria se estruturou tornando bastante conhecida.  

As técnicas de análise da teoria de jogos padrão, como, por exemplo, determinar 

o equilíbrio de Nash, podem levar cada jogador a escolher trair o outro, mas curiosamente 

ambos os jogadores obteriam um resultado melhor se colaborassem. Infelizmente (para os 

prisioneiros), cada jogador é incentivado individualmente para defraudar o outro, mesmo após 

lhe ter prometido colaborar. Este é o posto-chave do dilema. 

O dilema do prisioneiro176 foi originalmente formulado por Merrill Flood e Melvin 

Dresher, enquanto trabalhavam na RAND em 1950, mais tarde, Albert W. Tucker fez a sua 

formalização com o tema da pena de prisão e deu ao problema geral esse nome específico. O 

dilema do prisioneiro (DP) dito clássico funciona da seguinte forma: 
 

Dois suspeitos, A e B, são presos pela polícia. A polícia tem provas insuficientes para 
os condenar, mas, separando os prisioneiros, oferece a ambos o mesmo acordo: se um 
dos prisioneiros, confessando, testemunhar contra o outro e esse outro permanecer em 
silêncio, o que confessou sai livre enquanto o cúmplice silencioso cumpre 10 anos de 
sentença. Se ambos ficarem em silêncio, a polícia só pode condená-los a 6 meses de 
cadeia cada um. Se ambos traírem o comparsa, cada um leva 5 anos de cadeia. Cada 
prisioneiro faz a sua decisão sem saber que decisão o outro vai tomar, e nenhum tem 
certeza da decisão do outro. A questão que o dilema propõe é: o que vai acontecer? 
Como o prisioneiro vai reagir?177 
 

O enunciado clássico do dilema do prisioneiro, acima exposto, pode resumir-se, do 

ponto de vista individual de um dos prisioneiros, na seguinte tabela (tabela de ganhos), 

Tabela 01: Tabela de Ganhos 

  Prisioneiro "B" nega Prisioneiro "B" delata 

Prisioneiro "A" 
nega 

Ambos são condenados a 6 
meses 

"A" é condenado a 10 anos; "B" 
sai livre 

                                                
174 HILBRECHT, Ronald. Uma introdução à teoria dos jogos. In: TIMM, Luciano Benetti (org.), Direito e 
economia no Brasil. São Paulo: Atlas, p. 115-138, 2011, p. 85. 
175 Sobre as várias espécies de jogos, conferir: CARVALHO, José Augusto Moreira de. Introdução à teoria dos 
jogos no Direito. Revista de direito constitucional e internacional, São Paulo, v. 15, n. 132, p. 213-234, 
Abril/Junho 2007, p. 215. 
176  Um trabalho completo sobre o dilema do prisioneiro pode ser visto em: ROSA, Alexandre Marais da. Guia do 
Processo Penal Conforme a Teoria dos Jogos. Florianópolis: Empório do Direito, 2017, p. 38.  
177 DILEMA DO PRISIONEIRO. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Dilema_do_prisioneiro>. Acesso 
em: 10 jan. 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dilema_do_prisioneiro
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Prisioneiro "A" 
delata 

"A" sai livre; "B" é condenado a 
10 anos Ambos são condenados a 5 anos 

Fonte: Almeida, Kajin e Vieira178. 

 

Veja-se, portanto, que, com o intuito de obter a confissão de um dos envolvidos, a 

polícia opta por colocá-los em salas distintas e incomunicáveis para interrogá-los. A ambos é 

oferecido um mesmo acordo de “colaboração premiada”, se colaborarem poderão ter suas penas 

reduzidas. Especificamente, o acordo prevê, em suma, condições: a) se um confessar (delatar o 

outro) e o outro permanecer em silêncio, o que confessou receberá pena pequena e o que não 

confessou a pena será altíssima; b) se ambos ficarem em silêncio, não confessarem 

(colaborarem um com ou outro), pela ausência de provas, a pena será baixa e no mesmo 

patamar; c) se ambos confessarem serão condenados à pena intermediária.  

Desconhecendo a decisão que será tomada pelo outro, ambos vão buscam uma estratégia 

dominante, aquela que traga melhores resultados e que minimize sua pena179. A ótica da teoria, 

ao ser aplicada à colaboração premiada, descortina um utilitarismo absurdo. Como não há meios 

de se obter a prova do delito mais grave de forma independente, a solução é oferecer uma 

barganha. 

O colaborador/acusado experimenta o mesmo dilema dos prisioneiros e, por isso, deve 

avaliar a estratégia que lhe renderá melhores payoffs180, ou seja, que trará para si o melhor 

resultado. O agente poderá “colaborar” com a justiça e ajudar na obtenção de provas contra a 

organização criminosa da qual faz parte, colocando em risco a sua vida por ter quebrado o 

silêncio que é o maior código de honra dessas organizações, ou, em contrapartida, “não 

colaborar” e perder os benefícios legais que seria concedido devido a sua colaboração.  

                                                
178 ALMEIDA, Paulo José A. L. de; KAJIN, Maja; VIEIRA, Marcus V. Equilíbrio de Nash e Estratégias 
evolutivamente estáveis: A Teoria dos jogos na ecologia de populações. Oecologia Australis. 16, p. 127-140, mar. 
2012. p. 132. Disponível em: <http://www.oecologiaaustralis.org/ojs/index.php/oa/article/view/ 
oeco.2012.1601.11/686>. Acesso em: 10 jan. 2017. 
179 SOUZA, Cinthia Danielly Nepomuceno de; RODRIGUES, Fillipe Azevedo. Os jogos da colaboração 
premiada. RJLB, Ano 2, n. 4, p. 341-368, 2016. Disponível em: <http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/ 
2016/4/2016_04_0341_0368.pdf>. Acesso em: 12jan. 2018. 
180 Adhemar Villani Junior, professor do Insper e especialista em Teoria dos Jogos, diz que a condenação pesada 
de Marcos Valério no julgamento de mensalão, condenação a 37 anos de prisão, serviu de estímulo para que 
operadores do esquema de corrupção na Petrobras aderissem à delação premiada na Lava Jato. Segundo ele, o 
modelo do Dilema do Prisioneiro perde eficácia se os criminosos perceberem que ficarão presos por pouco tempo 
e que poderão voltar a cometer os mesmos delitos, a esse fenômeno se dá o nome de repetição. Diante da ameaça 
de ficarem muitos anos detidos, os envolvidos optam pela delação. “Nesse cenário não vale optar pela repetição, 
pois será a única vez que ele irá jogar”, diz Villani Junior.  (LUPION, Bruno. Como a Teoria dos Jogos explica 
comportamentos dos delatores da Lava Jato. 2016. Disponível em: 
<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/05/25/Como-a-Teoria-dos-Jogos-explica-o-comportamento-dos-
delatores-da-Lava-Jato>. Acesso em: 05 dez. 2017). 

http://www.oecologiaaustralis.org/ojs/index.php/oa/article/view/
http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/05/25/Como-a-Teoria-dos-Jogos-explica-o-comportamento-dos-
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Ausente qualquer delação, transparece mais útil manter os acordos de silêncio 

(a omertà), na medida em que criam embaraços ao descobrimento de provas. Lado outro, 

quando um dos participantes da organização criminosa delata, em busca de benefícios 

jurídicos, de prêmios o jogo se inverte, é melhor fazer acordo com a Justiça, pois nesse caso 

o silêncio será bastante prejudicial. Na fase judicial, já iniciada, será possível saber se as 

delações são ou não verdadeiras, se haverá mesmo recuperação ou não de dinheiro. 

Em linha de encerramento deste Capítulo, os fragmentos de Política Criminal 

trabalhados permitem visualizar a feição atual da persecução penal e do processo penal, de 

modo a facilitar o entendimento das razões que levaram o Estado a supervalorizar o consenso. 

As ideias colocadas também auxiliarão o enquadramento, realizado mais à frente, do fenômeno 

das confissões falsas. 

A reflexão sobre a expansão do Direito Penal, deflagrada em um ambiente utilitarista, 

eficientista e mercantilista de Justiça Criminal tem propósito de contextualizar algumas das 

características do sistema brasileiro, permitindo, com isso, auxiliar na identificação das razões 

que contribuem para a formação do fenômeno das confissões falsas. E apenas a ressignificação 

do processo, a ser realizada por todos os agentes envolvidos no sistema de Justiça Criminal, 

como um instrumento de tutela de direitos fundamentais, será capaz de compelir o Estado, a 

partir do dever fundamental de proteção extraído da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais, a criar mecanismos que evitem confissões falsas. 
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2 JUSTIÇA CRIMINAL NEGOCIAL  

 

 

2.1 DELIMITAÇÕES INICIAIS 

 
 O exame minimamente adequado e científico de qualquer instituto jurídico181 melhor se 

realiza a partir de um processo de contextualização182, com vistas a permitir o máximo de 

aproveitamento na exploração de sua natureza jurídica, das características, da (in) utilidade das 

classificações e das consequências exauridas no ambiente em que é aplicado. 

A delação ou colaboração premiada – objeto de estudo neste trabalho, a partir de uma 

visão interdisciplinar com o fenômeno das confissões falsas –  é um instituto cuja utilização na 

seara processual penal experimenta um alargamento nos últimos anos. Insere-se, dentro da 

perspectiva de contextualização, no âmbito de um instituto ou, como preferem alguns, de uma 

tendência criminológica denominada de justiça negocial ou consensual. 

A ampliação dos espaços de consenso no sistema de justiça, por meio da introdução de 

mecanismos negociais (justiça negocial)183, tem sido recorrente no processo penal brasileiro. 

Seguindo a influência internacional184, a postura estatal brasileira de imposição de sanções 

antecipadas em procedimentos curtos ou abreviados185, nas quais o consentimento do acusado 

                                                
181 “Instituto Jurídico é a reunião de normas jurídicas afins, que rege um tipo de relação social ou interesse e que 
se identifica pelo fim que procura realizar. É uma parte da ordem jurídica e, como está, deve apresentar algumas 
qualidades: harmonia, coerência lógica, unidade de fim. Enquanto a ordem jurídica dispõe sobre a generalidade 
das relações sociais, o instituto se fixa apenas em um tipo de relação ou de interesse: adoção, pátrio poder, 
naturalização, hipoteca etc. Considerando-os análogos aos seres vivos, pois nascem, duram e morrem, Ihering 
chamou-os de corpos jurídicos, para distingui-los de simples matéria jurídica. Diversos institutos afins formam 
um ramo, e o conjunto destes, a ordem jurídica” (NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de 
Janeiro: Forense, 1998, p. 100). Ainda sobre instituto jurídico, ver: REALE, Miguel. Lições Preliminares de 
Direito.  São Paulo: Saraiva, 1987; GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de 
Janeiro: Forense, 1996, p. 62). 
182 Contextualizar envolve a ação de colocar algo ou alguém em um contexto específico. A contextualização se 
traduz como uma ferramenta das ciências sociais, que estabelece que os indivíduos nunca fiquem isolados de seu 
ambiente, como acontece com as ciências naturais, e que, portanto, devem ser analisados sempre em relação ao 
conjunto de fenômenos que os rodeiam. 
183 Justiça negocial, consensual, negociada, pactuada, transacionada, barganhada, dentre outras, são expressões 
significativas da sistemática de acordos entre o acusador e o imputado, como um móvel destinado a acelerar a 
obtenção de uma condenação.  
184 Os influxos dos modelos norte americano da plea bargaining e italiano do patteggiamento são bastantes 
conhecidos, somente o primeiro será abordado no curso desse trabalho, mais precisamente na abordagem direta da 
delação premiada ou colaboração premiada.  
185 Encontram-se em curso no parlamento o Projetos de Lei do Senado Federal – nº 156 de 2009 (reforma global 
do Código de Processo Penal) e nº 236 de 2012 (reforma global do Código Penal), ambos introduzindo maiores 
possibilidades de consenso, por meio de acordos denominados respectivamente de “procedimento sumário” e 
“barganha” e inspirados no modelo estadunidense da plea bargaining. 
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se afigura como moeda de ouro do sistema punitivo, é marca indelével de uma das formas de 

materialização do processo penal contemporâneo. 

Negociar a persecução penal tornou-se mais atrativo do que processar e, ao final, julgar 

o semelhante. Razões simplistas indicam que, sob a ótica da acusação, melhor do que enfrentar 

a incerteza do resultado final de um processo formal, com ampla fase postulatória (denúncia), 

probatória e decisória, e, ainda, aguardar o tempo necessário que o procedimento ordinário, por 

exemplo, e exigir que sejam respeitados os direitos fundamentais mínimos do acusado, é 

estabelecer um negócio jurídico penal. 

 No presente capítulo, antes de avançar no estudo da colaboração premiada, urge 

explicitar brevemente os contornos do modelo de Justiça Consensual186 tão difundido no 

cenário internacional, de maneira a facilitar a intelecção dos fatores que contribuíram para o 

seu surgimento, das características e dos pontos positivos e negativos enquanto instituto 

jurídico.  

 A abordagem do consenso permitirá maior compreensão dos motivos indicativos do 

aumento exponencial e repentino da delação premiada no Brasil. Entender as razões pelas quais 

o Estado, enquanto sociedade política organizada e dotada de poder político187, ou seja, de 

capacidade para impor de forma legítima a violência, passou a valorizar o consenso no processo 

em detrimento da coerção, propiciará um maior entendimento da importância e da significação 

da delação no processo penal. 

 A tarefa de desvelar esse novo caminho pressupõe rememorar que o processo é um 

instituto mutável. Sempre está, por essa razão, a se modificar com o objetivo de se adaptar às 

transformações da sociedade. As alterações sociais, culturais e econômicas rompem com 

qualquer ideia de processo estático, perene, insuscetível a modificações externas. 

                                                
186 O presente trabalho não se assenta em descontruir ou criticar cegamente a justiça negocial. Ao revés, busca-se 
identificar as características, a essência dessa nova forma de realizar o direito, sem perder o compromisso de 
identificar pontos passíveis de discussão. A respeito das incongruências da Justiça Penal Consensual, ver: 
CARVALHO, Salo de. Considerações sobre as Incongruências da Justiça Penal Consensual: retórica 
garantista, prática abolicionista. Diálogos sobre a justiça dialogal: teses e antíteses sobre os processos de 
informalização e privatização da justiça penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 129-160, 2002, p. 141. 
187 O Estado exerce poder político, pois detém a capacidade de impor a sua vontade (violência legítima) sobre os 
cidadãos. De acordo com Max Weber, “poder significa toda probabilidade de impor a própria vontade numa 
relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade”. Weber ainda define 
dominação como “a probabilidade de encontrar obediência para ordens específicas (ou todas) dentro de 
determinado grupo de pessoas”. Para que haja uma relação autêntica de dominação, é necessário um mínimo de 
vontade em obedecer às ordens de alguém, de um interesse na obediência, seja interna ou externa. WEBER, 
Max. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 2009, p. 139. 
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A Justiça Criminal188 deve se modernizar para atingir, como averba a moderna 

criminologia, “um controle razoável” da criminalidade. Face ao plexo de instrumentos político 

criminais posicionados no ordenamento, com o objetivo de operacionalizar um sistema de 

resposta jurídica adequada diante de cada conduta desviada189, há uma forte tendência 

metodológica em separar a “grande” da “pequena e média” criminalidade190.  

O sistema de justiça não deve se ocupar de uma única e inflexível resposta para toda 

violação a bens jurídicos essenciais ao convívio em sociedade191, sob pena de trilhar o caminho 

do excesso ou da insuficiência192 na tutela de direitos fundamentais. Lembrando que a proteção 

de direitos fundamentais não se operacionaliza apenas pela deflagração do direito penal 

objetivo selecionador de bens jurídicos indispensáveis ao convívio social e das respectivas 

sanções, mas, sobretudo, por meio do processo.  

Como visto anteriormente, a proporcionalidade não se esgota na categoria da proibição 

do excesso, pois vincula, igualmente, um dever fundamental de proteção193 por parte do Estado, 

                                                
188 O conceito reducionista de Justiça Criminal é proposital para o fim a que se destina o presente capítulo, 
explicitar, de forma singela, que há uma relação entre o aumento vertiginoso da criminalidade e os instrumentos 
ou métodos políticos criminais de resposta do Estado. Sem embargo, é valido dizer que a justiça como um todo 
deve se modernizar, a fim de acompanhar a evolução da sociedade permeada pela globalização e pela pós-
modernidade. Um completo estudo sobre pós modernidade e novas tendências penais pode ser visto em: ALTOÉ, 
Rafael. Política Criminal e Direitos Fundamentais. São Paulo: D Plácido, 2017. 
189 “O direito penal é uma técnica de definição, de individualização e de repressão da desviação. Tal técnica, 
independentemente do modelo normativo e epistemológico que a inspire, manifesta-se através de coerções e 
restrições aos potenciais desviantes, aqueles suspeitos de sê-lo, ou, ainda, aqueles condenados enquanto tais” 
(FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão–teoria geral do garantismo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, 
p.195). 
190 MOLINA, Antonio García-Pablos de; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2006, p. 443. 
191 “O bem jurídico penal não se identifica exatamente com o seu substrato: revela algo mais que sua base, visto 
ser resultado de um juízo positivo de valor sobre algo, que se lhe encarna, e acaba por dar-lhe um conteúdo ímpar 
de cunho empírico valorativo. É sempre portador de um sentido, de algo valioso para o ordenamento jurídico, 
sendo expressão de uma relação empírico-axiológica” (CARVALHO, Érika Mendes; CARVALHO, Gisele 
Mendes; PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p 
220). Ainda sobre o bem jurídico, ver: PRADO, Luiz Regis. Bem Jurídico-penal e Constituição.  São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003; ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal.  Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. A função residual do Direito Penal, no sentido de que deve ser acionado para 
a proteção de bens essenciais, é trabalhada por Santiago Mir Puig (PUIG, Santiago Mir. Direito penal: 
fundamentos e teoria do delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 36). 
192 Conforme Heinrich Scholler, “O princípio da proporcionalidade no direito constitucional e administrativo da 
Alemanha” (SCHOLER, Heinrich. O princípio da Proporcionalidade no Direito Constitucional e Administrativo 
da Alemanha. In.: Interesse Público, n. 2, São Paulo: Notadez, 1999, p. 95). Como bem demonstra o autor, a 
vinculação do legislador ao princípio da proporcionalidade só veio a ser reconhecida com a vigência da Lei 
Fundamental de 1949, em boa parte a partir da experiência com as “leis injustas” do período nacional-socialista.  
Uma abordagem completa da proibição de excesso e proibição insuficiente, no âmbito dos direitos fundamentais, 
pode ser vista em: SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição e proporcionalidade: o direito penal e os direitos 
fundamentais entre proibição de excesso e de insuficiência. Revista brasileira de ciências criminais, v. 47, p. 
325-386, 2004. 
193 O sistema de direitos fundamentais envolve dimensões distintas: uma subjetiva e outra objetiva, a primeira está 
enraizada a partir da perspectiva do Estado Liberal, que funciona como um limitador do poder do soberano, de 
modo a impor um dever jurídico de abstenção e, com isso, proteger o valor da igualdade, a segunda tem por marco 
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inclusive quanto a agressões contra os direitos fundamentais são provenientes de terceiros. Daí 

porque também é incompatível com a ausência de proteção ou com uma proteção insuficiente 

de direitos fundamentais.  

E se o Estado, a partir da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, tem o dever 

fundamental de proteção do cidadão, isso lhe permite deflagrar múltiplas formas de combater, 

adequadamente, as diferentes violações aos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal194. 

Disso se dessume que o processo, dentre várias finalidades, serve, de forma ampla, para 

tutelar os direitos fundamentais do acusado195, a exemplo do devido processo legal e de todas 

as garantias dele decorrentes, da vítima196, por meio da aplicação da resposta estatal justa 

àquele, e da própria sociedade ao reafirmar a autoridade da lei penal que atua como fator de 

harmonização das relações interpessoais. 

A resposta estatal, em vista da construção acima, não diz respeito apenas à quantidade 

de pena fixada pelo legislador, mas também aos instrumentos e procedimentos diversificados, 

direcionados ao melhor exame da responsabilidade penal decorrente da eventual prática de 

infração penal.  

Ao ordenamento jurídico, incumbe, prever, para cada espécie de criminalidade, “reações 

não só quantitativa senão também qualitativamente distintas, com instrumentos e processos, 

assim como procedimentos distintos197”. 

A análise criminológica dos diversos modelos e sistemas de reação ao delito distingue 

os seguintes paradigmas de resposta, o modelo dissuasório, refere a prevenir a criminalidade; 

o modelo ressocializador, reinsere e reabilita o infrator e o modelo integrador, que repara o 

dano, concilia e pacifica as relações sociais198. 

                                                
o Estado Social e a concepção remodelada que passa a exigir novos direitos ligados ao valor igualdade. A teoria 
dos deveres fundamentais de proteção será o objeto de exame do capítulo 4.1.1, nele será abordado o dever 
fundamental do Estado, a partir da dimensão objetiva de direitos fundamentais, de qualificar os resultados das 
delações premiadas, isto é, de formatar os acordos de colaboração, adequadamente estruturados com base no 
devido processo legal e na justa declaração do colaborador, por meio de relatos espontâneos, não forçados por 
influências internas e externas alinhadas no contexto das confissões falsas. Sobre o tema, conferir: SARMENTO, 
Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2004, p. 172.  
194 Por óbvio, o dever fundamental de proteção é extensivo à vítima, mas, no presente capítulo, tal dever será 
realçado sob a perspectiva que o Estado tem em desenfrear a criminalidade por intermédio de mais de um 
mecanismo de resposta, tutelando, assim, a própria sociedade como um todo. 
195 Leonardo Greco, ao trabalhar com a concepção de processo justo, alinha as garantias fundamentais do processo. 
GRECO, Leonardo. Garantias fundamentais do processo: o processo justo. Novos estudos jurídicos, v. 7, n. 14, 
p. 09-68, 2002, p. 13-14. 
196 A respeito de uma completa análise da tutela da vítima no processo penal, conferir em: RODRIGUES, Roger 
de Melo. A tutela da vítima no processo penal brasileiro. Curitiba: Juruá, 2014, p. 68. 
197 MOLINA, Antonio García-Pablos de; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2006, p. 443. 
198 Na acepção de Antonio García-Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes, o modelo dissuasório propugna por 
uma resposta implacável ao delito, uma resposta eficaz, rápida e sem fissuras, percebida positivamente pela 
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Com os contornos explicitados acima, chega-se a uma abordagem da realidade social 

contemporânea, que acaba por sugerir que, dentro de um novo modelo de Justiça Criminal, 

devem ficar delimitados, de um lado, os espaços de consenso vinculado à pequena e média 

criminalidade e, de outro, os espaços de conflito, criminalidade grave199.  

Essa clivagem – é certo – exigirá um exame mais acurado ao longo deste trabalho, pois 

a criminalidade grave passa a experimentar, com mais frequência, uma modalidade de espaço 

de consenso consubstanciada na colaboração ou na delação premiada200. A demonstrar, a ideia 

de consenso no processo penal não está circunscrita somente à pequena e média criminalidade, 

mas abrange, de igual modo, a criminalidade grave.  

O processo penal, atualmente, dá uma abertura cada vez maior à autonomia da vontade, 

de maneira a permitir, por meio de institutos que caracterizam o modelo de justiça consensual, 

o encerramento da persecução penal via acordos entre a acusação e a defesa.  

A coercitividade, considerada uma ferramenta principal para a solução de conflitos no 

âmbito criminal, naquilo que se convencionou nominar de justiça criminal conflitiva ou 

adversarial, passa a ceder espaço ao consenso, como um instrumento da justiça criminal 

consensuada. 

Essa realidade de invasão do consenso no sistema brasileiro, todavia, 

independentemente do posicionamento favorável ou desfavorável do intérprete, não pode 

passar despercebida da crítica à aplicação ou à importação de institutos estrangeiros sem levar 

em conta as particularidades do sistema penal em que ele é inserido, especialmente sob o prisma 

social, econômico, cultural e político201.  

                                                
sociedade e que crie um forte instrumento preventivo, outras finalidades ou objetivos, a exemplo da correção do 
infrator, a reparação do dano, dentre outras, ficaria em segundo plano. O modelo ou paradigma ressocializador 
partiria da necessidade de intervir de forma positiva e benéfica na pessoa do infrator, reintegrando-o à comunidade 
jurídica, uma vez cumprida sua pena, por fim, o modelo integrador visa inserir, no sistema de resposta ao delito, a 
satisfação de outras expectativas sociais, como a solução conciliadora do conflito que o crime exterioriza, a 
reparação do dano causado à vítima e à comunidade e a própria pacificação das relações sociais (MOLINA, 
Antonio García-Pablos de; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 366). 
199 ANDRADE, Manuel da Costa. Consenso e Oportunidade. In.: CEJ (org.). O Novo Código de Processo Penal. 
Jornadas de Direito Processual Penal. Coimbra: Almedina, 1977, p. 334. 
200 Marcos Paulo Dutra Santos ressalta que a colaboração premiada revela um novo espaço de consenso da Justiça 
Penal, mas com viés diverso, o autor pondera que a composição civil, a transação e a suspensão condicional do 
processo são negócios jurídicos despenalizadores, ao passo que a colaboração premiada, embora também negocial, 
é dotada de uma “veia punitiva”, ou seja, persegue-se, por meio dela, a condenação do maior número de agentes, 
inclusive do colaborador (SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração Premiada. Salvador: Juspodivm. 2016, 
p. 29). 
201 É interessante o exame crítico em relação à fragilização da jurisdição em decorrência da expansão do consenso 
feita por: GIACOMOLLI, Nereu José; VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Justiça criminal negocial: crítica 
à fragilização da jurisdição penal em um cenário de expansão dos espaços de consenso no processo penal. Novos 
Estudos Jurídicos, v. 20, n. 3, p. 1108-1134, 2015, p. 1121-1128. 
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A preocupação é acentuada quando se está diante do modelo consensual, pois a 

elaboração de acordos no processo penal, com maior espaço para a autonomia da vontade, 

conforme será discutida mais à frente, em relação ao instituto da plea bargaining, é uma prática 

corrente no direito norte-americano, país que opera o sistema jurídico da comon law202, e que 

tem exercido uma forte influência sobre sistemas baseados na civil law203, a exemplo do nosso.  

Veja-se, a título de ilustração, a assertiva de que a transação penal é um instituto que 

sofreu influência diretamente do plea bargaining. Malgrado haja acerto nessa constatação da 

doutrina, antes de aplicar cegamente o instituto da transação penal com os olhos voltados à 

realidade que cerca o instituto americano, é preciso identificar as particularidades do sistema 

de justiça brasileiro. A seguir caminho diverso, estará o intérprete a se descurar de distinções 

sensíveis entre os citados institutos e os operadores que os integram.  

Por a análise do instituto despenalizador da transação não ser objeto do trabalho, importa 

apenas traçar a existência de uma distinção entre os sistemas norte-americano e brasileiro, por 

exemplo, no que concerne à assunção da culpa pelo investigado ou pelo acusado. No sistema 

norte-americano, o réu pode declarar-se inocente (not guilty plea), culpado (guilty plea) e, por 

fim, manifestar desinteresse em impugnar a acusação, embora sem se reconhecer culpado (nolo 

contendere plea). Nas duas últimas hipóteses, o processo extingue-se de imediato com a 

imposição da pena. No Brasil, a proposta sendo aceita, o Juiz aplicará a pena que não importará 

                                                
202 Common law, do inglês "direito comum", traduz o direito que se desenvolveu em determinados países por meio 
das decisões dos tribunais e não mediante atos legislativos ou executivos, reflete um sistema distinto do romano-
germânico, ele enfatiza os atos legislativos. Nos sistemas de common law, o direito é criado ou aperfeiçoado pelos 
juízes: uma decisão a ser tomada num caso depende das decisões adotadas para casos anteriores e afeta o direito a 
ser aplicado aos casos futuros. Nesse sistema, quando não existe um precedente, os juízes são dotados da 
autoridade para criar o direito, estabelecendo um precedente. O common law é a base dos sistemas jurídicos 
da Inglaterra e do País de Gales, Irlanda do Norte, Irlanda, do direito federal e estadual dos Estados 
Unidos (exceto o direito da Louisiana), do direito federal e provincial do Canadá (exceto o direito 
civil do Quebec), Austrália (tanto o direito federal quanto o estadual), Nova Zelândia, África do 
Sul, Índia, Malásia, Brunei, Paquistão, Singapura, Hong Kong e muitos outros países geralmente de língua 
inglesa ou membros da Commonwealth (exceto Malta e a Escócia). 
203 O sistema romano-germânico ou Civil Law é o sistema jurídico mais disseminado no mundo, baseado 
no direito romano, tal como interpretado pelos glosadores a partir do século XI e sistematizado pelo fenômeno 
da codificação do direito, a partir do século XVIII. Esse sistema jurídico se diferencia dos outros em seu respeito 
pelo valor individual, e sua característica psicológica, baseada num sentimento de independência pessoal unida ao 
culto de valentia e a força. O direito germânico reflete o caráter dos povos manifestando as mais fracas tendências 
individualistas e subjetivas, consideravam o direito sobretudo como um poder pertencente ao indivíduo, à família, 
à tribo. Pertencem à família romano-germânica os direitos de toda a América Latina, de toda a Europa continental, 
de quase toda a Ásia (exceto partes do Oriente Médio) e de cerca de metade da África, os direitos de Portugal e do 
Brasil integram a família romano-germânica,  entretanto, o direito brasileiro é considerado uma fusão entre o 
direito romano-germânico (civil law) e o direito norte-americano (common law), tendo em vista que a constituição 
brasileira foi herdada do sistema norte-americano, ou seja, foi baseada no common law, na qual possibilita a 
formalização da teoria do judge-made law (jurisprudência), enquanto o Brasil adotou também a tradição romano-
germânica do civil law, em que a construção do direito se baseia unicamente nolegislador (code-based legal 
systems). 
 
 



71 

 

 

em reincidência. Em acréscimo, a lei prevê que a sanção não constará da certidão de 

antecedentes do autor do fato e não terá efeitos civis. Em síntese, o autor do fato não confessa 

a prática do crime (art. 76, §§ 4° e 6°, da Lei 9099/95). 

Além disso, a plea bargaining é aplicada, inclusive, em crimes graves, ao passo que a 

transação penal tem âmbito de aplicação bastante reduzido, em infrações de menor potencial 

ofensivo, contravenções penais e em crimes cuja pena máxima não extrapole o patamar de 2 

anos (art. 98, I, da CF, e art. 61 da Lei 9099/95). Couto, em uma análise sobre o cuidado com 

que se deve avaliar a importação de institutos estrangeiros, adverte: 
 

Embora o Brasil tenha herdado a legislação portuguesa a partir das Ordenações 
Filipinas, sendo inserido, desde o início, no chamado civil law, há algumas décadas a 
influência norte-americana em nosso sistema processual tem se mostrado presente, o 
que, aliás, é importante para o seu desenvolvimento. Assim como não se podem 
importar os institutos norte-americanos com os olhos fechados, também não é correto 
criar um bloqueio no sentido de não os admitir de forma pouco reflexiva. Nesse sentido, 
apenas para contextualizar o plea bargaining como uma das várias influências norte-
americanas, é conveniente ressaltar também outras, como a inserção no texto 
constitucional do princípio do devido processo legal, a adoção das técnicas de proteção 
coletiva dos direitos e interesses supraindividuais, a criação dos Juizados de Pequenas 
Causas (hoje denominados Juizados Especiais) e, ainda, o prestígio cada vez maior a 
ser dado à jurisprudência. Feita essa pequena introdução, com o propósito de 
fundamentar a preocupação já externada quanto à importação dos institutos 
estrangeiros, é importante enfatizar a ideia de que o Direito é mesmo um saber local, 
conforme há muito sustentado por Clifford Geertz. É que o Direito, como conjunto de 
regras regedoras de uma sociedade em busca do bem comum, depende do tempo e do 
local onde ele é observado204. 

 
O alerta, longe de configurar uma barreira intransponível às influências externas 

baseadas na justiça negocial estrangeira, procura levar o leitor à reflexão acerca das adaptações 

que cada instituto deve experimentar, com feições diversas (culturais, sociais, políticas, 

econômicas e jurídicas, quando passa a integrar a ordem jurídica de outro país. O enfoque crítico 

assinalado deverá permear inclusive a análise do instituto da colaboração premiada no curso 

deste trabalho. 

 

 

2.2   O CONSENSO NO PROCESSO PENAL  

 
Traçado um panorama geral sobre as diversas reações do Estado frente à infração penal 

e delimitado o espaço do consenso como uma das materializações do processo penal brasileiro 

                                                
204 COUTO, Marco José Mattos. Devido processo legal x due process of law (transação penal x plea 
bargaining). Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, v. 23, n. 1, p. 01-17, 2017, p. 03. 
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contemporâneo, urge examinar as causas ou as razões pelas quais o elemento negocial vem 

ocupando um papel de destaque no sistema de justiça criminal brasileiro.  

O exame de cada um dos fatores que contribuíram para a promoção do ingresso do 

consenso no processo penal poderia render, é bem verdade, obras especificas não só no campo 

do direito, mas, de igual modo, na sociologia e na filosofia. No entanto, dado o objetivo deste 

trabalho, serão apontados, sem pretensão de exaustão, apenas alguns pontos que parecem 

influir, sob o ponto de vista da política criminal, na abertura do processo penal para o consenso. 

As causas ou os fatores nos remetem, em geral, à necessidade de rememorar o fenômeno 

do processo e alguns de seus entraves atuais. E isso se dá por conta de o processo ser o “trilho” 

que promove o curso deste novo tipo de “vagão” que é o consenso ou a justiça negociada.  

Por imperativo lógico, portanto, precedentemente ao exame de determinado instituto 

jurídico processual ou tendência criminológica, impõe-se avaliar o contexto em que será 

aplicado, no caso, o processo. Refletir sobre o surgimento do processo, seus entraves, as 

modificações pelas quais perpassa, mas sem olvidar a sua grande finalidade, qual seja, proteger 

o cidadão de arbitrariedades do Estado, facilita o procedimento de apreensão das premissas 

essenciais ínsitas a qualquer avaliação científica.  

Quer-se dizer, com isso, que, ao se identificar os influxos internos e externos que o 

processo experimenta ao longo do tempo no sistema de justiça, levando-o, por isso mesmo, a 

sofrer modificações e adaptações, adequadas, ou não, ao sistema de direitos fundamentais, 

haverá maior espaço reflexivo para entender o fenômeno da justiça consensual ou negociada. 

O processo205 representa um método de trabalho desenvolvido pelo Estado para permitir 

a solução de conflitos de interesses existentes na sociedade. Enquanto método206 ou 

                                                
205 A partir da obra de Oskar von Bülow, A Teoria das Exceções Processuais e os Pressupostos Processuais, 
publicada em Giessen, no ano de 1868, é que se começou a conceber o processo como uma relação jurídica 
processual. O exame completo pode ser visto em: BÜLOW, Oskar Von. La teoria de Las Excepciones Procesales 
y los Presupuestos Procesales. Buenos Aires: Ejea, 1964. 
206 Não por menos se diz que o processo é o instrumento por meio do qual a jurisdição atua, ele não pertence a este 
ou àquele campo do direito. É conceito, por isso, que transcende ao Direito Processual e se aloca como instrumento 
para o exercício legítimo do poder do Estado, a relevante abordagem do processo como método é realizada por 
José Roberto do Santos Bedaque: “Nosso ideal é tornar possível, pelo processo, a obtenção de resultado idêntico, 
formal e substancial àquele resultante da atuação espontânea das regras substanciais. Para solucionar controvérsias 
decorrentes da não-observância das normas de direito material, desenvolveu-se um método de trabalho, segundo 
técnicas que a experiência revelou adequadas. Esse mecanismo é dirigido por um agente estatal – juiz – investido 
do poder de impor coercitivamente a observância daquelas normas não cumpridas espontaneamente. Dele também 
participam, em absoluta igualdade de condições, os integrantes da relação substancial litigiosa e cuja esfera jurídica 
será atingida pela solução apresentada pelo julgador. São as partes. Procura-se assegurar o desenvolvimento 
ordenado desse instrumento de que se vale a jurisdição para exercer sua atividade e cumprir seu dever, dotando-o 
de meios aptos à defesa dos interesses das partes, às quais deve ser assegurada a possibilidade de participar e de 
influir no resultado. Confere-se ao juiz o poder de conduzir os trabalhos, segundo regras previamente estabelecidas. 
A este fenômeno denomina-se “processo jurisdicional”, instrumento concebido pelo Estado, que dele se vale para, 
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instrumento207 de aplicação de direito material, deve se aperfeiçoar para atender às exigências 

de uma sociedade cada vez mais complexa e plural.  

Seja sob o enfoque do processual civil, seja do processual penal, enfrenta habitualmente 

desafios. E variados fatores o conduzem a trilhar, juntamente com o próprio sistema da justiça 

criminal brasileira, em que está inserido como mecanismo de aplicação de direitos, caminhos 

alternativos de pacificação social ou resolução de conflitos penais.  

A morosidade do processo penal, a sobrecarga de trabalho do Poder Judiciário e a crítica 

à supervalorização do modelo repressivo compelem, naturalmente, os operadores do direito a 

inovar nas repostas. A maior parte dessas alicerçadas nas formas alternativas de resolução de 

conflitos. 

O aumento da expectativa da sociedade em torno do combate à criminalidade afigura-

se como um dos componentes que mais pressionam o sistema de justiça, via mídia208 pela 

cultura do medo209, a encontrar soluções mais adequadas. A difusão do medo funciona como 

ferramenta que induz e justifica as políticas autoritárias de controle social. Os veículos de 

comunicação de massa promovem a ilusão de eficácia da pena e “alertam a percepção de perigo 

social, deslocando a atenção, em regra, para a criminalidade violenta. Nem se discutem a 

idoneidade e a desnecessidade da sanção penal, ou de sua exasperação210”. 

                                                
juntamente com as partes, obter o resultado prático desejado pelo legislador material” (BEDAQUE, José Roberto 
dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros. 2007, p. 35). 
207 “O transporte da teoria do processo como relação jurídica processual, do processo civil, para o qual foi 
originalmente formulada, para o processo penal, teve o grande mérito de destacar que o acusado não é só um objeto 
do processo, como outrora no procedimento inquisitório, mas um verdadeiro sujeito de direitos assegurados pela 
lei” (BADARÓ, Gustavo Henrique Badaró. Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p. 560). A 
respeito da reflexão teórica sobre o processo penal: JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal.  Rio de 
Janeiro: Forense, 2007, p. 19-49.  
208 Trabalho substancioso sobre a relação entre a mídia e o sistema penal pode ser visto em: GOMES, Marcus 
Alan. Mídia e sistema penal: as distorções da criminalização nos meios de comunicação. Rio de Janeiro: 
Revan, 2015. Malgrado não seja objeto específico dessa pesquisa, sugere-se a leitura do trabalho de Marcos 
Antonio Natalino, o autor faz uma análise do telejornalismo de referência ou de “horário nobre” que aborda a 
criminalidade violenta em suas notícias, ele trabalha com o conceito de seletividade discursiva com o objetivo de 
examinar como a publicização de eventos, no formato de notícias, implicou, para os programas pesquisados, certos 
formados de retórica argumentativa, construção narrativa e nomeação temática (NATALINO, Marco Antonio 
Carvalho. O Discurso do telejornalismo de referência: criminalidade violenta e controle punitivo. São Paulo: 
IBCCRIM, 2007, p. 57). 
209 A cultura do medo certamente merece reflexão quando se discute a política criminal. Como adverte Débora 
Regina Pestana, o medo e a insegurança não decorrem diretamente da criminalidade urbana, o medo estaria 
vinculado à criminalidade por meio de uma via simbólica, exsurge de uma utilização político-ideológica da 
insegurança e se “solidifica em um ambiente de desorganização social, alienação e isolamento. O que significa 
que dois problemas, criminalidade e medo, não se condicionam reciprocamente” (PASTANA, Débora Regina. 
Cultura do medo: reflexões sobre violência criminal, controle social e cidadania no Brasil. São Paulo: 
IBCCRIM, 2003, p. 132). 
210 PINTO, Nalayne Mendonça. Recrudescimento penal no Brasil. Simbolismo e punitivismo. In: MISSE, Michel 
(Org.). Acusados e acusadores: estudos sobre ofensas, acusações e incriminações. Rio de Janeiro: Revan, 2008, 
p. 238. 
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A própria feição atual do processo criminal clássico, cujos componentes estão lastreados 

em mecanismos amplos de defesa e de busca da “verdade” mediante ilimitada produção 

probatória, carrega a pecha de entrave para o funcionamento adequado do sistema. Outro fator 

bastante forte que estimula alterações no processo penal reside na busca perene por 

modificações legislativas calcadas em ritos especializados e na fomentação do princípio da 

oportunidade.  

A todo o momento surgem as mais variadas propostas que procuram “facilitar” a “vida” 

do processo, como se o processo não gostasse do tempo, como se lhe fosse algo desagradável, 

esquecendo que o processo penal constitucional demanda tempo, amadurecimento de fases e 

produção ampla de prova. O tempo também representa uma garantia fundamental. Infelizmente, 

a introdução da garantia fundamental da razoável duração do processo, conquanto alocada no 

texto constitucional pela Emenda Constitucional nº 45211 com o objetivo de tutelar o cidadão, 

tem sido utilizada de forma enviesada no discurso dogmático, de modo a prejudicar os acusados 

que respondem a um processo penal. 

Ainda na ótica de identificação de alguns fatores de abertura do processo penal para o 

consenso, é interessante lembrar da averbação de Stefano Marcolini, citado por Rosimeire 

Leite. Com ponderação, averba que a expansão do consenso tem como causa uma dupla crise, 

excessiva normatização responsável pela “esquizofrenia legislativa” e pela perda da autoridade 

do poder jurisdicional, com consequente intervenção de outros atores na resolução dos 

conflitos212.  

A opção de recorrer aos institutos consensuais no processo penal pode ser vista não só 

pela ótica da acusação, sob o viés da prática defensiva, mas também há um fundamento para o 

consenso baseado na estratégia da defesa de se evitar a incerteza do curso do processo e na 

eventual condenação por crime ou pena mais grave.  

O fator que influi o acusado ou o investigado a realizar um acordo, assim, está 

nitidamente ligado ao temor de ser condenado no curso do processo por delito, em relação ao 

qual poderia, desde o princípio, nada sofrer, ou de experimentar penas mais duras, se comparada 

a aquela projetada no limiar do acordo de delação ou de transação. 

É interessante ressaltar que, nos EUA, há um estímulo a mais do lado da defesa. A 

atuação do defensor norte-americano é inclinada para uma predisposição em aceitar o plea 

                                                
211 BRASIL. Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Altera dispositivos dos arts. e dá 
providencias. 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/ 
emc45.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
212 MARCOLINI, Stefano. Il patteggiamento nel sistema dela giustizia penale negoziata. Milano: Giuffrè, 
2005, p. 9-13. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/
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bargaining e incentivar o seu cliente a aceitá-lo. Em regra, os honorários são cobrados ao início 

do processo. Por isso, interessa ao defensor resolver o processo o quanto antes, evitando-se o 

risco do julgamento propriamente dito, o qual, por sua própria natureza, pode ensejar ao réu a 

aplicação de sanção muito gravosa, o que pode ser evitado com o plea bargaining213. 

Conforme detalhado no tópico referente à ambiência em que a delação premiada é 

realizada, o intérprete não pode se descurar de que o temor excessivo do acusado em sofrer 

condenações é um dentre vários aspectos que funciona como fator de modulação de todas as 

suas ações psíquicas durante a fase pré-processual ou inquisitiva. 

Veja-se, portanto, que um plexo de fatores contribui para a modificação da legislação 

processual e penal. Os fatores trazem um traço em comum, a ânsia de resolver os problemas da 

criminalidade por meio da autoridade da lei, numa completa setorização indevida da questão a 

ser enfrentada. Esses fatores, ao tempo em que forçam a promoção de alterações legislativas 

tendentes a agravar o poder punitivo do Estado, abrem espaço para a aplicação e para a 

ampliação da justiça negocial no processo penal brasileiro. 

E nesse contexto de estímulo à utilização do consenso, seja sob o prisma dos agentes 

que atuam na persecução penal, seja sob o prisma da defesa, a impunidade, invariavelmente, é 

utilizada como uma das bandeiras nas discussões que pretendem tornar o direito processual 

mais útil ao sistema de justiça.  

De qualquer forma, independentemente das inúmeras, mas não exaustivas, causas já 

enunciadas nesse trabalho, é preciso assinalar que o aumento vertiginoso dos índices de 

criminalidade e a tendência de expansão do direito penal, mediante a criminalização de novas 

condutas, conforme examinamos no primeiro capítulo, impulsionam o aparato da justiça em 

direção ao desgaste, deflagrando alertas para a obtenção de uma nova forma de encarar a 

infração penal.  

A adequação das soluções, malgrado esteja alinhada na obtenção de mecanismos 

processuais eficientes, não pode violar as garantias constitucionais dos acusados. Essa última 

advertência, de respeito aos direitos fundamentais, foi objeto de exame no primeiro capítulo. 

Como visto, a imposição dos direitos fundamentais serve como limite para o poder estatal e, 

sobretudo, para o processo.  

A lógica diretiva dos direitos fundamentais irá pautar, inclusive, no penúltimo e último 

capítulo deste trabalho, o dever fundamental do Estado de qualificar, seja por meio do Poder 

Judiciário, seja por meio do Ministério Público e outros agentes envolvidos na persecução 

                                                
213 COUTO, Marco José Mattos. Devido processo legal x due process of law (transação penal x plea bargaining). 
Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, v. 23, n. 1, p. 01-17, 2017, p. 06. 
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penal, a produção dos resultados dos acordos de delação premiada. Ou seja, há de se ter em 

mente que o Estado, por meio dos agentes envolvidos na persecução penal, deve qualificar a 

produção dos elementos inquisitivos, na fase pré-processual, e dos elementos probatórios, na 

fase processual214. 

Dessa relação entre o processo e os direitos fundamentais, aliás, se dessumem as razões 

pelas quais parte da doutrina lança severas críticas à ampliação dos espaços de consenso no 

processo. Basta rememorar que é a busca desenfreada pela efetividade da persecução penal e a 

máxima proteção de bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal215 que têm colocado, de um 

lado, em xeque sistemas de justiça pautados em direitos fundamentais e, de outro, reclamado 

por posturas supostamente mais adequadas ao enfrentamento da criminalidade.  

Com frequência, as garantias fundamentais do processo são relativizadas com o 

propósito de estabelecer regras procedimentais céleres e simplificadas. Todas direcionadas à 

concretização antecipada do direito de punir do Estado216, a aceleração procedimental, como já 

assinalado, representa uma nova feição do sistema processual penal brasileiro.  

O processo clássico, por esse vértice, amparado em garantias destacadas do devido 

processo legal e nas fases procedimentais compartimentadas, começa a perder espaço217 para a 

uma tendência contemporânea, pautada, então, no reconhecimento da necessidade de 

colaboração do acusado com a persecução penal, a partir do reconhecimento da culpabilidade 

e/ou da incriminação de terceiros, com o objetivo de tornar mais fácil a atividade acusatória218. 

                                                
214 A distinção se afigura adequada, porquanto, tecnicamente, só há falar em prova na fase processual, a prova só 
pode ser considerada por aquela produzida sob o prisma do contraditório e da ampla defesa, o que avaliza o 
equívoco de se utilizar da expressão “prova produzida no inquérito”. 
215 O Direito Penal, dentre várias concepções que procuram estudar a sua finalidade, serve à missão de proteger os 
bens jurídicos mais importantes. Malgrado não se possa afirmar uma posição unânime a respeito de qual seria a 
função primordial exercida pelo Direito Penal, a maioria da doutrina destaca a tarefa de proteger os bens jurídicos 
de maior relevância (ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2013, p. 17-19). 
216 Diz-se haver relativização do direito fundamental, pois a barganha, conforme será detalhado no tópico seguinte, 
acaba por deflagrar a própria renúncia do acusado à defesa, a partir da aceitação/colaboração em relação à 
acusação, com subsequente confissão, em troca de algum benefício, em regra, em troca da redução da pena, 
negociado e pactuado entre as partes ou somente esperado pelo acusado. 
217 A jurisprudência do STF assinalou a constitucionalidade da colaboração/delação premiada. O Min. Teori 
Zavascki, ao decidir a Pet. n. 5.244, averbou “a constitucionalidade da colaboração premiada, instituída no Brasil 
por norma infraconstitucional na linha das Convenções de Palermo (art. 26) e Mérida (art. 37), ambas já 
submetidas a procedimento de internalização (Decretos 5.015/2004 e 5.687/2006, respectivamente), encontra-se 
reconhecida por esta Corte (HC 90688, Relator(a): min. RICARDO LEWANDOWSKI. Primeira Turma, julgado 
em 12/02/2008 […] desde antes da entrada em vigor da Lei 12.850/2013”. STF, Pet n. 5.244, Min. Teori Zavascki, 
julg. 19.09.2014. Acrescente-se que contra a citada decisão foi impetrado, o Habeas Corpus 127.483, Rel. Min. 
Dias Toffoli, julgado em 27.08.2015, nele foi decidido, pelo Plenário da Corte, que todos os proferidos partiram 
da premissa da constitucionalidade do instituto da delação premiada (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas 
Corpus 90688, Relator(a): min. Ricardo Lewandowski. Primeira Turma, julgado em 12/02/2008. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666>. Acesso em: 10 jan. 2018). 
218 VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial: Análise das tendências de 
expansão dos espaços de consenso no processo penal brasileiro. São Paulo: IBCCRIM, 2015, p. 24. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10199666
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O campo da resistência alinhada não só na defesa técnica, mas na autodefesa, vem 

cedendo espaço à primazia da manifestação da vontade dos envolvidos (órgão acusador, 

imputado e, eventualmente, vítima), de modo que “a convergência de desígnios entre eles tenha 

papel decisivo para o pronunciamento judicial que marca o desfecho do processo ou do 

procedimento219”. Os próprios sujeitos do processo materializam a solução. 

Vê-se, assim, que na sociedade contemporânea cresce a expectativa em relação ao 

combate à criminalidade e, bem por isso, consolidam-se ideias de diversificação de mecanismos 

de respostas aos comportamentos delitivos. 

Todos os questionamentos sobre a capacidade e o funcionamento do sistema criminal, 

que vão muito além dos exemplificados acima, potencializam o surgimento de propostas de 

transformação do processo penal em um instrumento eficaz de concretização do poder punitivo 

estatal. 

O ambiente explicitado acima acabou estimulando o surgimento da justiça consensual 

penal, que tem por objetivo tornar o processo mais célere e efetivo220. A mudança de postura 

do Estado no sentido de reconhecer a necessidade de colaboração do acusado com a persecução 

penal, a partir do reconhecimento da responsabilidade penal e/ou implicação de terceiros, com 

móvel direcionado à atividade do acusador e mitigando a tensão surgida na resistência do réu, 

configura um caminho sem volta.  

Rosimeire Ventura Leite, em profunda análise sobre a Justiça Consensual e a efetividade 

do processo penal, anota, 
 

A cobrança por eficiência e celeridade do processo penal guarda conexão com o 
advento de um tipo de sociedade que requer respostas mais prontas aos 
acontecimentos por parte das instituições. Assim, ao sistema penal cabe encontrar 
meios eficazes de reagir um dentre outros problemas que desestabilizam a vida em 
comunidade. Se, por um lado, o processo não pode ser excessivamente rápido e 
simplificado, no intuito de atender a exigências externas; por outro, ignorar as 
mudanças inerentes à evolução social pode significar perda de credibilidade como 
meio de resolução de conflitos, dando cabimento à adoção de outras práticas talvez 
não tão legítimas e garantistas221.  

 

                                                
219 LEITE, Rosimeire Ventura. Justiça Consensual e Efetividade do Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 
2013, p. 23. 
220 A consolidação da Justiça Negocial no sistema brasileiro não é imune às críticas variadas. Vinícius Gomes de 
Vasconcellos, em Barganha e Justiça Criminal Negocial. Análise das Tendências de expansão dos espaços de 
consenso no processo penal brasileiro, lança uma radiografia sobre o tema, com críticas contundentes à 
simplificação procedimental, redução de garantias fundamentais e diminuição da postura de resistência do 
investigado/acusado (VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial: Análise 
das tendências de expansão dos espaços de consenso no processo penal brasileiro. São Paulo: IBCCRIM, 
2015, p. 143). 
221 LEITE, Rosimeire Ventura. Justiça Consensual e Efetividade do Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 
2013, p. 20. 
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 Alinhadas as balizas mínimas sobre o aumento dos espaços de consenso, urge examinar 

o significado da expressão a seguir. Consenso remete a um acordo, à ideia de consentimento. 

A expressão sempre se localizou confortavelmente no Direito Civil e Empresarial (antigo 

comercial), como o “coração” das relações negociais destinadas à circulação e riquezas222. É no 

contrato que o consenso se revela como um elemento essencial à formação.  

Arnoldo Wald, a propósito, assevera que poucos institutos sobreviveram por tanto 

tempo e se desenvolveram sob formas tão diversas quanto o contrato, que se “adaptou a 

sociedades com estruturas e escala de valores tão distintas quanto às que existiam na 

Antiguidade, na Idade Média, no mundo capitalista e no próprio regime comunista223”. 

 Sem desprestigiar a importância do consenso nas relações sociais, é impositivo, nessa 

quadra, perquirir como poderia ser usado um conceito próprio do direito privado na esfera 

criminal. A princípio, transpareceria inadequada a utilização do consenso na esfera do processo 

penal marcada pelo caráter adversarial do modelo clássico de resolução de conflito: acusação 

de um lado, com imputação formal objetivando a concretização da punibilidade, e, de outro, o 

acusado, amparado nas garantias do devido processo legal e da presunção de inocência, com 

postura de resistência à imputação. 

Fato é que o curso natural do processo de mutação do ordenamento jurídico direcionado 

à adaptação aos valores captados na sociedade, aliado a inúmeros fatores já citados 

precedentemente, fez com que a ideia do consenso transpassasse também para o direito 

processual penal. A reflexão não passa despercebida pela doutrina. 
 
Sendo noção própria do direito privado, seu uso na esfera criminal, com o intuito de 
atribuir maior autonomia de vontade à acusação e à defesa no desfecho da persecução 
penal, parece, à primeira vista, pouco compatível com os princípios que dominam essa 
matéria. No Estado democrático de direito, a imposição de pena pressupõe a existência 
de um processo justo, paritário, cercado de garantias, em que a produção probatória e 
o debate entre as partes conduzem ao reconhecimento e à delimitação da 
culpabilidade, legitimando o exercício do poder punitivo. Acusador e acusado 
colocam-se em posições antagônicas, apresentando seus argumentos e provas a um 
terceiro imparcial, que dita a decisão com base nos dispositivos legais e no livre 
convencimento. Trata-se de cenário marcado pelo poder-dever do Estado de punir os 
infratores do direito penal, mediante a aplicação das normas de natureza pública224. 
 

                                                
222 Uma vez que o contrato dinamiza a circulação dos bens e das riquezas em uma dada sociedade, fica fácil 
concluir que, em último plano, o direito de propriedade encontra, neste instituto, um instrumento efetivo de sua 
concretização. Nesse sentido: THEODORO JUNIOR, Humberto. O Contrato e Seus Princípios. Rio de Janeiro: 
Aide, 1993, p. 13. 
223 ARNOLDO, Wald. O Contrato: Passado, Presente e Futuro. Revista Cidadania e Justiça, Publicação da 
Associação dos Magistrados Brasileiros, Rio de Janeiro, 1.º Semestre de 2000, p. 43.  
224 LEITE, Rosimeire Ventura. Justiça Consensual e Efetividade do Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 
2013, p. 22. 
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A alocação das ideias de acordo e de consenso para o processo penal deu origem ao que 

se denomina justiça consensual penal ou justiça negociada, expressões, não raro, são tomadas 

como sinônimos pela doutrina. 

A justiça consensual ou negocial traduz um sistema de resolução de conflito cuja base 

se assenta na aceitação, no consenso de ambas as partes – da acusação e da defesa – a um acordo 

de colaboração processual com o afastamento do réu da postura clássica de tensão, de 

resistência. Em regra, deflagra o encerramento antecipado, abreviado, com supressão integral 

ou de alguma fase do processo, fundamentalmente com o objetivo de facilitar a imposição de 

uma sanção penal com algum percentual de redução, o que caracteriza o benefício ao imputado, 

em razão da renúncia ao devido transcorrer do processo penal com todas as garantias a ele 

inerentes225. 

Geraldo Prado, ao examinar as soluções transacionais que afetam o conteúdo do 

processo penal, pondera que poderão sobre ele influir, diante de um acordo entre as partes, 

sobre a quantidade da pena que o réu aceita sofrer ou sobre as condições que se dispõe a 

submeter para que o pedido de condenação não seja julgado226. 

A Justiça criminal brasileira, de modelo conflitivo (clássico), alinhado na identificação 

e separação de investigação, denúncia formal, ampla defesa, demarcação de fase probatória, 

sentença, duplo grau etc., passa também a ser estruturada em um modelo de Justiça 

Consensuada227. 

A Lei 9.999/95228 deflagrou, timidamente, a justiça negocial, nas infrações de menor 

gravidade, por meio da transação penal, composição civil dos danos e suspensão condicional 

do processo, rompeu-se com o paradigma conflitivo nas infrações de menor potencial ofensivo, 

infrações com pena não superior a dois anos. Desde 1995, os dois subsistemas convivem, cada 

                                                
225 VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial: Análise das tendências de 
expansão dos espaços de consenso no processo penal brasileiro. São Paulo: IBCCRIM, 2015, p. 55-56. 
226 PRADO, Geraldo. Justiça penal consensual. Diálogos sobre a justiça dialogal: teses e antíteses sobre os 
processos de informalização e privatização da justiça penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 90. 
227 “O oposto da Justiça conflitiva é a Justiça consensuada (que prega a resolução alternativa do conflito penal). 
Dentro do guarda-chuva “Justiça consensuada” é necessário distinguir quatro subespécies: (a) Justiça reparatória 
(que se faz por meio da conciliação e da reparação dos danos – juizados criminais; crimes ambientais-TAC); (b) 
Justiça restaurativa (que exige um mediador, distinto do juiz; visa a solução do conflito, que é distinta de uma mera 
decisão); (c) Justiça negociada (onde se encaixa a plea bargaining, tal como nos EUA – 97% dos casos são 
resolvidos pela negociação, de acordo com o juiz federal norte-americano Jeremy D. Fogel, em entrevista para o 
Conjur) e (d) Justiça colaborativa (que é subespécie de Justiça negociada, caracterizando-se por premiar o 
criminoso quando colabora consensualmente com a Justiça criminal)” (GOMES, Luiz Flávio; RODRIGUES, 
Marcelo da Silva. Criminalidade Organizada e Justiça Penal Negociada: Delação Premiada. Revista de Filosofia 
do Direito do Estado e da Sociedade, FIDES, Natal, v.6, n.1, p. 164-175, jan/jun. 2015, p. 164.  Disponível em: 
<http://www.revistafides.com/ojs/index.php/br/article/viewFile/476/755>. Acesso em: 26 out. 2017. 
228 BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e 
dá outras providências. 1995. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm>. Acesso 
em: 10 jan. 2018. 

http://www.revistafides.com/ojs/index.php/br/article/viewFile/476/755
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm
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qual tendo validade num determinado âmbito da criminalidade, todavia, em roupagem 

diferenciada, o consenso também pode abarcar um aspecto punitivo naquilo que é justamente, 

em parte, objeto deste trabalho, a colaboração premiada, também conhecida como delação 

eficaz ou delação premiada. 

Deflui-se daí o acerto de posicionar a colaboração premiada como mais um mecanismo 

da denominada justiça penal consensual, que encontra, na Lei 9.099/95, a sua maior referência, 

uma maior referência não no sentido da importância para o sistema de justiça, mas, sim, por 

conta da difusão de sua aplicação e funcionalidade junto ao sistema de justiça criminal. 

É interessante notar que a mutação dos instrumentos de resposta estatal a infrações 

penais assinalada precedentemente, especificamente quanto às espécies de justiça consensual 

ou negocial, aflora não só por meio de leis formais. Recentemente, o Conselho Nacional do 

Ministério Público expediu a Resolução 181/2017, regulando a “instauração e tramitação do 

procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público229”.  

O art. 18, da mencionada resolução, preceitua que, nos delitos cometidos sem violência 

ou grave ameaça à pessoa, não sendo o caso de arquivamento, o “Ministério Público poderá 

propor ao investigado um acordo de não-persecução penal, desde que este confesse formal e 

detalhadamente a prática do delito e indique eventuais provas de seu conhecimento230”. 

A inovação, ao inserir espaços de consenso no âmbito do processo penal, por meio de 

resolução do CNMP e não por lei formal de competência privativa da União (art. 22, I, 

CR/88)231, viola o princípio da legalidade estrita. O fato de o Supremo Tribunal Federal 

reconhecer, em favor das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, o caráter normativo 

primário (ADC 12 MC e MS 27621) não configura autorizativo para que tal órgão, incluído aí 

o CNMP, realize conformações jurídicas sobre a matéria de processo e fora dos quadrantes do 

Código de Processo Penal.  

Chama atenção o fato de que o parágrafo 5º, do art. 18 da Resolução 181/2017, autoriza 

a realização do acordo de não persecução criminal na própria audiência de custódia. Há aí um 

                                                
229 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Diário Eletrônico do CNMP, Edição nº 169. 
Caderno Processual. Publicado em: 8 set. 2017, p.06. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/ 
ED.169_-6.9.2017.pdf>. Acesso em: 27 out. 2017.  
230 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017. Dispõe 
sobre instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público. Disponível 
em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-181.pdf>. Acesso em: 10 
jan. 2018. 
231 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho” 
(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Emendas Constitucionais de Revisão. 
1988). 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-181.pdf
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retrocesso decorrente da distorção das finalidades da audiência de custódia. O princípio 

constitucional implícito da proporcionalidade conduz à conclusão de que a audiência de 

custódia é um mecanismo processual cuja finalidade cinge-se à proteção do custodiado.  

Diversamente do posicionamento da doutrina e de alguns seguimentos da comunidade 

jurídica que buscam emprestar uma natureza jurídica de “interrogatório”232, transparece haver 

acerto na Resolução 213 do CNJ ao nomear a oitiva de mera entrevista233. A finalidade do 

instituto não é a de servir como um meio de prova e de defesa do custodiado, tal como ocorre 

com o interrogatório prestado na fase judicial234 (art. 185 do CPP).  

Inviabilizar a utilização da entrevista do custodiado como um meio de prova decorre de 

uma opção própria do sistema processual brasileiro.  As declarações do preso não são 

submetidas ao efetivo contraditório, tendo em vista não existir uma imputação regularmente 

formalizada. Além de que, na fase pré-processual não se há falar tecnicamente em prova, mas, 

apenas, em elementos informativos. Prova é apenas aquilo forjado a partir do contraditório 

efetivo. 

Diante do argumento acima, poder-se-ia, é bem verdade, perquirir sobre a possibilidade 

de utilização da entrevista, por ocasião da sentença, como um meio de prova, a partir da porta 

de entrada do artigo 155 do CPP: “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 antecipadas235”. 

Ainda sobre a perspectiva do art. 155 do CPP, nos quer parecer indevida a utilização da 

entrevista sempre que o seu conteúdo for desfavorável ao entrevistado. O fato de o art. 12 da 

Resolução 213 do CNJ averbar equivocadamente que “o termo da audiência de custódia será 

apensado ao inquérito ou à ação penal” não conduz à conclusão de que poderá ser utilizado para 

fins probatórios futuramente. Diz-se equivocadamente, pois a resolução perdeu a oportunidade 

                                                
232 O Conselho Nacional do Ministério Público, na Nota Técnica nº 006/2015, referente ao Projeto de Lei do 
Senado nº 554, de 2011, que estabelece a pronta apresentação do preso à autoridade judicial no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas, após efetivada a prisão, defende que o termo da audiência de custódia integre os autos 
do processo penal e que seja suprimida a vedação expressa à sua validade enquanto meio de prova. CONSELLHO 
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Nota Técnica nº 06/2015- Plenário. Publicado no DOU, Seção 1, de 
23 set. 2015, p.53-54. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Normas/Notas_Tecnicas/_Nota_ 
Tecnica_n6_2015.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2018.   
233 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Atos Administrativos. Resolução nº 213 de 15 dez. 2015. 
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
234 Art. 185 do CPP. BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
235 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. 1941. 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Normas/Notas_Tecnicas/_Nota_
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm
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de assinalar, de forma expressa, que a oitiva deveria ser registrada em autos apartados, logo, 

que não poderá ser utilizada como meio de prova contra o depoente.  

O raciocínio acima dá-se em razão da necessidade de se proceder à interpretação 

teleológica dos tratados internacionais que abarcam a audiência de apresentação. Decorre 

também da interpretação sistemática da Resolução 213, do Conselho Nacional de Justiça.  

Refoge ao bom senso imaginar que, em meio ao contexto social e cultural em que a 

audiência de custódia foi positivada, no âmbito internacional, no influxo do direito internacional 

dos direitos humanos, estivesse a abarcar a possibilidade de utilização do depoimento do 

conduzido em seu próprio desfavor. A essência do instituto é outra: a verificação da prática de 

maus tratos e da tortura contra a pessoa do preso. A sua interpretação teleológica ou finalística 

do instituto, assim, interdita a possibilidade de alocá-lo, ainda que minimamente, como algo 

que possa ser utilizado senão em favor do próprio custodiado. 

Há um entendimento de que, como a lei processual não veda a utilização do depoimento 

como meio de prova, não poderia haver restrição à postura de aproveitamento no curso do 

processo. Nada mais inadequado, já que, quando há interpretação envolvendo o instituto que, 

de forma direta ou oblíqua, pode representar restrição ao direito fundamental do custodiado, 

não cabe expediente ampliativo.  

Isto é, a interpretação das limitações aos direitos fundamentais há de ser sempre 

restritiva. Noutros termos, o valor da liberdade é o centro em torno do qual gravita o ato 

processual da audiência de custódia. Nesse centro se inclui a integridade físico-psíquica do 

custodiado. O princípio constitucional implícito da proporcionalidade conduz à conclusão de 

que a audiência de custódia é um mecanismo processual cuja finalidade cinge-se à proteção do 

custodiado. 

Lado outro, a própria interpretação sistemática da Resolução 213 indica ser proibida a 

utilização do depoimento em prejuízo do custodiado: 
 
Art. 8º Na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a pessoa presa em 
flagrante, devendo:  I - esclarecer o que é a audiência de custódia, ressaltando as 
questões a serem analisadas pela autoridade judicial; II - assegurar que a pessoa presa 
não esteja algemada, salvo em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de 
perigo à integridade física própria ou alheia, devendo a excepcionalidade ser 
justificada por escrito; III - dar ciência sobre seu direito de permanecer em 
silêncio; IV - questionar se lhe foi dada ciência e efetiva oportunidade de exercício 
dos direitos constitucionais inerentes à sua condição, particularmente o direito de 
consultar-se com advogado ou defensor público, o de ser atendido por médico e o de 
comunicar-se com seus familiares; V - indagar sobre as circunstâncias de sua 
prisão ou apreensão; VI - perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais 
por onde passou antes da apresentação à audiência, questionando sobre a ocorrência 
de tortura e maus tratos e adotando as providências cabíveis; VII - verificar se houve 
a realização de exame de corpo de delito, determinando sua realização nos casos em 
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que: a) não tiver sido realizado; b) os registros se mostrarem insuficientes; c) a 
alegação de tortura e maus tratos referir-se a momento posterior ao exame realizado; 
d) o exame tiver sido realizado na presença de agente policial, observando-se a 
Recomendação CNJ 49/2014 quanto à formulação de quesitos ao perito; VIII - 
abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir prova para a 
investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em 
flagrante; IX - adotar as providências a seu cargo para sanar possíveis 
irregularidades; X - averiguar, por perguntas e visualmente, hipóteses de gravidez, 
existência de filhos ou dependentes sob cuidados da pessoa presa em flagrante 
delito, histórico de doença grave, incluídos os transtornos mentais e a 
dependência química, para analisar o cabimento de encaminhamento 
assistencial e da concessão da liberdade provisória, sem ou com a imposição de 
medida cautelar236. 

 
Se o inciso VIII, acima citado, obsta a formulação de perguntas com a finalidade de 

produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos, objeto do auto de prisão 

em flagrante, o Estado-Juiz deve se posicionar contrariamente à tentativa do Ministério Público 

de utilizar, no curso do processo, eventual confissão do acusado como um argumento de reforço 

ao pedido de procedência veiculado na denúncia.  

Assim, a cognição vertical da entrevista é limitada. Circunscreve-se aos aspectos 

objetivos da prisão237, não podendo haver espaço para os questionamentos sobre o fato em si, 

pena de haver risco do subjetivismo de cada julgador em fixar o que pode ou não ser 

questionado. 

Justifica-se o detalhamento acima, sobre a sistemática da audiência de custódia, porque, 

certamente, é nela em que haverá, caso o Supremo não declare a inconstitucionalidade da 

Resolução 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a maior incidência ou 

materialização da justiça negocial no Brasil. A propósito, pendem de julgamento no Supremo 

as ADIs 5790 e 5793, ajuizadas pela Associação dos Magistrados do Brasil e pela Ordem dos 

Advogados do Brasil, em que se questionam dispositivos da Resolução nº 181/2017 (e 183). 

A porta de entrada da justiça negocial está prestes a ser aberta na audiência de custódia. 

Se isso se concretizar, de instrumento de tutela de direitos do custodiado, a audiência de 

custódia passará a ser um instrumento de aplicação de sanção simplificada ao “apenas 

investigado”. 

                                                
236 Grifo nosso. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Atos Administrativos. Resolução nº 213 de 15 dez. 
2015. 
237 O Juiz deve controlar a inquirição do custodiado de modo a circunscrevê-la a questionamentos sobre a sua 
qualificação, condições pessoais, tais como estado civil, grau de alfabetização, meios de vida ou profissão, local 
da residência, lugar onde exerce sua atividade, e, ainda, sobre as circunstâncias objetivas da sua prisão. Essas 
circunstâncias objetivas dizem respeito ao horário em que foi preso, se estava acompanhado ou sozinho, se foi 
encontrado em posse de algum objeto, o local em que foi preso etc. Isso serve ao propósito de permitir ao Estado-
Juiz o exame do enquadramento da prisão as hipóteses do art. 302 do CPP. 
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A cautela é oportuna, sobretudo se rememorar que a deflagração dos espaços de 

consenso no processo penal tem móvel ligado à abreviação do processo, com renúncia ao 

contraditório e ao devido processo penal. A audiência de custódia se afigura como o campo 

adequado para quem defende a abreviação incondicionada do procedimento e sem atentar para 

os direitos fundamentais do cidadão. 

Parece evidente que apenas a lei e somente ela pode tratar de questões afetas à mitigação 

do princípio da obrigatoriedade da ação penal ou, em via inversa, do alargamento do princípio 

da oportunidade no sistema de justiça criminal. Logicamente, sem apartar a ampla discussão no 

parlamento, cuja composição heterogênea, além de saudável ao sistema, tem pertinência com a 

ideia de representatividade pluralista. 

Após a explicitação do que vem a ser a justiça negocial, cumpre enquadrá-la de forma 

ampla, de maneira a possibilitar a inclusão, em seu âmbito de incidência, das espécies ou 

institutos da barganha, da transação penal, da suspenção condicional do processo brasileiro e 

português, dos procedimentos abreviados latino-americanos, da plea bargaining estadunidense, 

do absprachen alemão, do patteggiamento italiano, dos procedimentos por decreto ou 

monitórios, entre diversos outros. 

Diante do objetivo do presente trabalho, se reservará a análise para o fenômeno das 

delações ou colaborações premiadas, sem olvidar, contudo, a necessidade de examiná-la a partir 

das lentes do instituto da plea barganing. O recorte epistemológico é adequado, considerando 

a completa ausência de estudos no Brasil sobre a relação entre o fenômeno das confissões falsas 

e as delações premiadas. 

Como perceberá o leitor, nos capítulos 3 e 4, são nos estudos estrangeiros, especialmente 

realizados no EUA, que se encontram os maiores trabalhos sobre o fenômeno das confissões 

falsas e o instituto da plea barganing. 

A circunstância exige, por corolário, seja realçada, ao longo deste trabalho, a sistemática 

da plea barganing do direito estadunidense, seguida da análise do sistema brasileiro, para só 

então, no último e penúltimo capítulo, tratar-se das confissões falsas e de suas relações com os 

acordos de delação premiada.  

 

 

2.3 PLEA BARGAINING 

 
Antes de avançar na análise de aspectos do instituto da colaboração premiada, 

pertinentes ao tema proposto neste trabalho, é preciso examinar superficialmente o 



85 

 

 

funcionamento da plea bargaining do direito estadunidense. A opção metodológica, para tal 

análise, está ligada ao fato de que, na doutrina brasileira, não há estudos sobre as correlações 

entre a delação premiada e o fenômeno das confissões falsas. Circunstância que, além de 

anunciar o delicado desafio proposto neste trabalho, acarreta a necessidade de busca subsídios 

na doutrina estrangeira.  

O fenômeno das confissões falsas tem sido largamente estudado no contexto da plea 

bargaining por doutrinadores estrangeiros. E como são notórios os influxos que tal instituto do 

direito estadunidense gera na colaboração premiada brasileira, por corolário, devemos tomá-los 

por base, também, na nossa reflexão. 

Nesse ponto, cumpre adiantar que os pesquisadores americanos têm contribuído com 

vários estudos sobre confissões falsas ocorridas no âmbito da plea bargaining.238 Os trabalhos 

científicos mais substanciosos sobre os efeitos de confissões falsas, no bojo de acordos entre 

acusados/investigados e agentes da persecução penal, estão alocados, portanto, na doutrina 

norte americana. 

Neste tópico, procura-se lançar olhos para o funcionamento do sistema da plea 

bargaining. O objetivo é traçar um panorama adequado de entendimento destinado a avançar, 

na sequência, no exame da coloração premiada inserida no sistema brasileiro e, por fim, 

permitir, no penúltimo e último capítulo, esmiuçar o fenômeno das confissões falsas, suas 

causas, espécies, implicações no âmbito da delação premiada e no contexto da prisão provisória. 

O estudo da colaboração premiada, a partir da análise do instituto norte americano, 

facilitará a sua intelecção como produto da justiça negocial e, por via oblíqua, evidenciará a 

necessidade de se evitar o equívoco de simplesmente alinhar ou assemelhar o instituto da 

transação penal com a plea bargaining, sem observar que, em verdade, tais institutos possuem 

mais diferenças do que semelhanças.  

Não que o instituto da transação penal, uma das materializações da justiça negocial, não 

encontre a sua inspiração no chamado plea bargaining norte-americano. A influência é 

reconhecida pela doutrina que estuda a fundo o instituto239. Em verdade, almeja-se destacar que 

a plea bargaining do direito norte-americano e a transação penal talvez tenham uma única 

similitude, consistente em valorizar a solução do processo sem o enfrentamento do mérito do 

                                                
238 REDLICH, Allison D. The susceptibility of juveniles to false confessions and false guilty pleas. Rutgers L. 
Rev., v. 62, 2009, p. 943; DRIZIN, Steven A.; LEO, Richard A. The problem of false confessions in the post-DNA 
world. NCL rev., v. 82, p. 891-1003, 2003, p. 891. 
239 PRADO, Geraldo. Transação penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 44. 
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conflito de interesses propriamente dito. De resto, possuem mais diferenças do que 

semelhanças240. 

Em essência, a plea bargaining envolve uma negociação entre o acusador (persecutor) 

e a defesa com a finalidade de obter uma confissão de culpa em troca da acusação por um crime 

menos grave. O acusador induz o acusado a confessar a prática de determinado delito e a 

renunciar ao seu direito a um julgamento formal em troca de uma punição mais leve do que 

aquela decorrente de eventual condenação final.  

Até o ano de 1968, como instrumento de autocomposição de litígios penais, a 

bargaining era utilizada de forma oculta. O acusado, em troca de benefícios, assume a culpa e 

declara-se responsável pelo cometimento de determinado crime (plea of guilty). O acusador e 

o investigado, na audiência pré-debatimental (arraignment), celebram o acordo. O juiz, após a 

leitura da acusação, na citada audiência, chama o arguido ao pleading (declarar se confessa a 

sua culpabilidade). Aceita a culpa, o magistrado agenda uma audiência para exarar sentença 

sobre a pena241.  

A funcionalidade da plea bargaining para o sistema de justiça penal dos EUA é notória. 

Embora não seja imune a críticas, há certa coerência em se afirmar que, sem tal formato de 

justiça, o direito estadunidense seria levado à falência. Barboza, com peculiar ponderação, 

sintetiza: 
 
Há quem pense que, se todos os processos penais tivessem de chegar até o trial, a 
máquina judiciária norteamericana sofreria verdadeiro colapso, o que torna, em 
alguma medida, compreensível a afirmação já feita pela Suprema Corte daquele país 
no sentido de que o instituto do plea bargaining é essencial ao funcionamento da 
Justiça penal dos Estados Unidos242.  
 

Estudos sinalizam que aproximadamente 96% dos processos norte americanos são 

encerrados sem atos cognitivos do Juiz. Por isso, se o sistema norte-americano atual funciona 

com um pequeno número de julgamentos, cerca de apenas 4%, é evidente que não teria 

condições de absorver um número tão expressivo de processos a serem julgados243. 

                                                
240 Sobre as distinções ontológicas entre transação penal e plea bargaining, conferir: DIAS, Ricardo Gueiros 
Bernardes. Um estudo empírico em perspectiva comparada entre a transação penal e a plea bargaining no 
sistema de justiça criminal do Brasil e dos EUA. Tese (doutorado), Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Universidade Gama Filho, 2012.  
241 MAIEROVITCH, Wálter Fanganiello. Apontamentos sobre política criminal e a" Plea Bargaining”. Revista 
de informação legislativa, v. 28, n. 112, p. 203-210, out./dez. 1991. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/175928/000461964.pdf?sequence=1>. Acesso em: 21 jan. 
2018. 
242 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 227. 
243 BISHARAT, George. Palestra parte 3. III seminário internacional do InEAC. Rio de Janeiro: UFF, fev. 2013. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/175928/000461964.pdf?sequence=1
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Convém lembrar que nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, a mera confissão 

do acusado já encerra o processo, pois autoriza a prolação de uma sentença condenatória. Na 

nossa legislação, o juiz deverá sopesar a confissão com outras provas produzidas nos autos. 

A Regra de Procedimento Criminal Federal nº 11, Federal Rules Of Criminal 

Procedure, Rule 11 – Pleas, regulamenta toda a sistemática da plea bargaining. Em síntese, ao 

acusado, são disponibilizadas três alternativas ou opções, a) declarar-se expressamente culpado 

(plea of guilty), b) declarar que não contesta a acusação, mas sem assumir a culpa (plea of nolo 

contendere) e c) declarar-se inocente (plea of not guilty). Se o acusado nada disser, o sistema 

americano pressupõe haver uma declaração pura de inocência.  

De acordo com Santos, caso o acusado opte pela declaração de culpa (plea of guilty), 

haverá condenação criminal, no entanto, lhe será dada a possiblidade de escolher a sanção 

apresentada pela promotoria, em geral, uma pena mais branda, afastando o risco de sofrer 

condenação futura mais gravosa. O acusado pode, ainda, seguir um caminho um pouco distinto. 

Não contestar a conduta que lhe é imputada, mas, sim, a legalidade da persecução penal. Fala-

se aí em declaração de culpa condicionada (conditional plea), cuja previsão está na Rule 11 (A) 

(2)244. 

Dentro da perspectiva de explorar, de forma sucinta, o procedimento negocial 

americano, há de se assinalar a sistemática da não contestação da acusação (plea of nolo 

contendere). Segundo Santos a plea of nolo contendere é prevista no item (A) (3) da Regra 

Federal nº 11, nela, o acusado não reconhece a culpa, mas escolhe não questionar a acusação245. 

Santos ainda questiona qual seria exatamente o conteúdo destas declarações de culpa, 

plea of guilty, ou de não contestação, plea of nolo contendere. Averba que, após o debate 

preliminar entre acusação e defesa, as partes podem pactuar que a acusação retire algumas das 

acusações contra o réu, como previsto na Regra Federal nº 11, item (C) (1) (A). Acrescenta que 

a acusação pode recomendar ao julgador uma determinada condenação, ou aprovar a proposta 

de título condenatório apresentada pela defesa, ciente de que tal solicitação não vincula o Juízo, 

o qual é livre para decidir de forma diversa, inclusive, mais gravosa, isso pela Regra Federal nº 

11, item (C) (1) (C)246. 

O enfrentamento de cada uma das variáveis do sistema norte americano, incluindo as 

severas críticas a que ele está exposto, não encontra espaço nesta pesquisa. Sem embargo, as 

                                                
244 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração Premiada. Salvador: Juspodivm. 2006, p. 34. 
245 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração Premiada. Salvador: Juspodivm. 2006, p. 34. 
246 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração Premiada. Salvador: Juspodivm. 2006, p. 35. 
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linhas gerais até aqui apresentadas permitem prosseguir com a análise da delação premiada 

prevista no sistema jurídico brasileiro. 

 

 

2.4 DELAÇÃO PREMIADA 

 

 

2.4.1 Considerações iniciais 

 

A colaboração premiada, vulgarmente nominada de “delação premiada”, é um instituto 

antigo. Remonta ao quadro normativo temporal das Ordenações Filipinas de 1603, cuja vigência 

no Brasil se encerra com a edição do Código Criminal de 1830247. As ordenações previam a 

concessão de favores legais, e até mesmo do perdão, para criminosos que, em determinados 

casos, denunciassem seus comparsas, levando a prisão desses248. 

No sistema anglo saxão, do qual advém a própria origem da expressão crown witness, 

ou testemunha da coroa, a traição permeava as relações humanas249 A Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo, promulgada pelo 

Decreto n. 5015/2004250), em seu art. 26, e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 

(Convenção de Mérida, promulgada pelo Decreto nº 5.687/2006251), em seu art. 37, abordam a 

colaboração premiada. 

                                                
247 “No Brasil, a delação premiada teve origem nas Ordenações Filipinas. No Livro V, Título VI, Item 12 (“E 
quanto ao que fizer conselho e confederação contra o Rei, se logo, sem algum espaço, e antes que por outrem seja 
descuberto, ele o descobrir, merece perdão”). O Título CXVI trata de “como se perdoará aos malfeitores, que 
derem outros à prisão” (TOURINHO, Fernando Neto. Delação premiada. Colaboração premiada: traição premiada. 
In.: ESPIÑEIRA, Bruno; CALDEIRA, Felipe (Org.). Delação Premiada. Estudos em Homenagem ao ministro 
Marco Aurélio. Belo Horizonte: Ed. D´Plácido, 2016, p. 499-526, p. 501). 
248 MOSSIN, Heráclito Antônio; MOSSIN, Júlio César. Delação Premiada: aspectos jurídicos. Jhmizuno Editora 
Distribuidora, 2016, p. 37-38. Essa origem foi também registrada no voto proferido pelo Min. Dias Toffoli no HC 
127.483, decidido pelo Plenário do STF em 27.08.2015. 
249 O instituto – ou figuras similares a ele – é empregado em diversas outras democracias constitucionais, como 
Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Chile e Colômbia. Sobre a 
colaboração premiada no Direito Comparado, veja-se, e.g., BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada: direito 
estrangeiro, doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 7-30; GUIDI, José Alexandre 
Marson. Delação premiada no combate ao crime organizado. Franca: Lemos & Cruz, 2006, p. 103-110. 
250 BRASIL. Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004. Promulga a Convenção das Nações Unidas contra o 
Crime Organizado Transnacional. 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/decreto/d5015.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
251 BRASIL. Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Promulga a Convenção das Nações Unidas contra a 
Corrupção. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5687.htm>. Acesso 
em: 10 jan. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5687.htm
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O recurso a instrumentos modernos de investigação, em detrimento de métodos 

clássicos, com base em argumentos utilitaristas e eficientistas252, tem por móvel fazer frente ao 

poderio econômico e estruturante da criminalidade organizada. Almeja-se neutralizar qualquer 

postura tendente a não romper com o código de silêncio (omertà)253, a delação premiada seria, 

para grande parte da doutrina, um mal necessário254. 

A sanção premial perfectibiliza o mecanismo por meio do qual o Estado outorga certa 

vantagem, visando a induzir a prática do comportamento desejado255. A regulamentação, no 

âmbito interno, veio com a Lei nº 8.072/90, Lei dos Crimes Hediondos, que, em seu art. 7º, 

introduziu um parágrafo (4º) no art. 159 do Código Penal, estabelecendo uma causa de 

diminuição em favor do coautor ou partícipe do crime de extorsão mediante sequestro praticado 

por quadrilha ou bando que denunciasse o crime à autoridade, facilitando, por consequência, a 

libertação do sequestrado256. 

Na sequência, inúmeros diplomas foram alterados com o objetivo de incorporar o 

instituto da delação premiada, tais como o art. 25, §2º, da Lei nº 7.432/90, Lei de crimes contra 

o sistema financeiro, o art. 16, parágrafo único, da Lei nº 8.137/90, Lei dos crimes contra a 

ordem tributária, o art. 6º da Lei nº 9.034/95, Lei dos crimes praticados por organização 

criminosa, o art. 1º, 5º, da Lei 9.613/98, Lei dos crimes de lavagem de dinheiro, o art. 13 da Lei 

nº 9.807/99, Lei de proteção a vítimas e testemunhas, o art. 41 da Lei de Drogas, Lei n º 

11.343/2006 e, por fim, o art. 87, parágrafo único da Lei antitruste. 

Sem embargo, o instituto ganhou uma maior abrangência com a edição da Lei de 

Organização Criminosa, Lei nº 12.850/2013257, que traça o regime mais completo em seus  arts. 

                                                
252 Em relação ao eficientismo e ao utilitarismo, no contexto do processo, vide capítulo primeiro. 
253 GUIDI, José Alexandre Marson. Delação premiada no combate ao crime organizado. Franca: Lemos & 
Cruz, 2006, p. 99. 
254 “[...] parece-nos que a delação premiada é um mal necessário, pois o bem maior a ser tutelado é o Estado 
Democrático de Direito. Não é preciso ressaltar que o crime organizado tem ampla penetração nas entranhas 
estatais e possui condições de desestabilizar qualquer democracia, sem que se possa combatê-lo, com eficiência, 
desprezando-se a colaboração daqueles que conhecem o esquema e dispõem-se a denunciar co-autores e partícipes. 
No universo de seres humanos de bem, sem dúvida, a traição é desventurada, mas não cremos que se possa dizer 
o mesmo ao transferirmos nossa análise para o âmbito do crime, por si só, desregrado, avesso à legalidade, 
contrário ao monopólio estatal de resolução de conflitos, regido por leis esdrúxulas e extremamente severas, 
totalmente distante dos valores regentes dos direitos humanos fundamentais” (NUCCI, Guilherme de Souza. 
Manual de Processo Penal e execução penal. São Paulo: RT, 2008, p. 418). 
255 Sobre as sanções premiais na teoria geral do Direito, veja-se o texto clássico de Norberto Bobbio. BOBBIO, 
Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri: Manole, 2007, p. 13-22. 
256 A Lei 9.269/96, posteriormente, conferiu nova redação ao § 4º do art. 159 do Código Penal com o objetivo de 
ampliar a aplicação do instituto, a redação retirou a exigência da existência de um crime de extorsão praticado por 
quadrilha ou bando, passando a exigir apenas a participação de, pelo menos, duas pessoas.  
257 A Colaboração premiada e a nova Lei do Crime Organizado (Lei 12.850/2013) – “criada em substituição à Lei 
9.034/1995 – passou a ser, atualmente, o diploma básico de enfrentamento ao crime organizado no Brasil. A nova 
legislação aperfeiçoou o sistema nacional, tanto no aspecto penal quanto processual. Criou, dentre outros, o tipo 
penal incriminando a organização criminosa, suprindo finalmente a lacuna do ordenamento jurídico brasileiro. 



90 

 

 

4º a 6º, já na nova legislação, passou a ser chamado de colaboração premiada e detalhadamente 

abordado nos artigos 4º a 7º.  

Segundo parte da doutrina, a nomenclatura “colaboração premiada” é mais ampla, 

devendo ser considerada como um gênero, do qual uma das suas espécies é a delação premiada. 

A delação ocorre quando o investigado ou o acusado colabora com as autoridades delatando os 

comparsas, ou seja, apontando as outras pessoas que também praticaram as infrações penais.  A 

delação, em vista disso, é uma forma de exercer a colaboração premiada258.  

O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 

a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha 

colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que 

dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: a) a identificação dos demais 

coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; b) a 

revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; c) a 

prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; d) a 

recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela 

organização criminosa; e) a localização de eventual vítima com a sua integridade física 

preservada. 

A Lei de Organizações Criminosas deu uma maior amplitude à delação premiada, 

disciplinada anteriormente em outras leis, pois, além de permitir a redução da pena, também 

possibilita a concessão de perdão judicial, com a consequente extinção da punibilidade, bem 

como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

2.4.2 Natureza jurídica e questões pontuais 

 

 Desvendar a natureza jurídica de um determinado fenômeno pressupõe fixar a sua 

definição precisa, como declaração de sua essência e composição, seguida de sua classificação, 

                                                
Ademais, seguindo tendência internacional, disciplinou diversos meios de obtenção de provas, consciente de que 
o fenômeno da criminalidade organizada, em razão de suas características, necessita de meios excepcionais de 
investigação, diante da insuficiência dos métodos tradicionais” (MENDONÇA, Andrey Borges de. A colaboração 
premiada e a nova Lei do Crime Organizado (Lei 12.850/2013). Custos Legis. A revista eletrônica do Ministério 
Público Federal. V. 4, 2013, p. 01. Disponível em: <http://www.prrj.mpf.mp.br/sala-de-
imprensa/publicacoes/custos-legis/a-colaboracao-premiada-e-a-nova-lei-do-crime-organizado-lei-12.850-
2013/at_download/file >. Acesso em: 10 jan. 2018). 
258 Exemplo de colaboração premiada que não é delação premiada: o autor confessa a prática do crime e não delata 
nenhum comparsa, no entanto, ele fornece todas as informações necessárias para que as autoridades recuperem o 
dinheiro desviado com o esquema criminoso e que se encontrava em contas bancárias no exterior, assim, toda 
delação premiada é uma forma de colaboração premiada, mas nem sempre a colaboração premiada será feita por 
meio de uma delação premiada.   

http://www.prrj.mpf.mp.br/sala-de-
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como acontecimento suscetível de enquadramento em um conjunto próximo de fenômenos 

correlatos259.  

A definição visa à essência e à classificação ao posicionamento comparativo. Malgrado 

o conhecimento minimamente suficiente de um dado fenômeno ou, no caso, do instituto jurídico 

que se coloca a examinar em determinado contexto exija o desvelamento de sua natureza 

jurídica, não raro, o observador ou intérprete experimenta dificuldade na tarefa.  

O caso específico da delação premiada não é diferente, já que uma primeira aproximação 

indica a possibilidade de demarcação de duas acepções, a material e o processual. Sem prejuízo 

de se fixar os contornos de uma e outra posição, é preciso, desde já, estabelecer uma premissa 

fundamental, lastreada no sentido de que a delação não se efetiva em um único ato isolado. Ao 

revés, caracteriza-se por um conjunto de atos consistindo em um verdadeiro incidente 

probatório. 

Sob o ponto de vista cronológico da operacionalização do instituto, que se inicia com o 

acordo de vontades entre o investigado ou o acusado delator e o Ministério Público, no qual são 

estabelecidos os limites do acordo, seu conteúdo, as obrigações do delator, as exigências a 

serem satisfeitas, os processos em que poderão ser utilizados, os feitos pretendidos em termos 

de redução ou mesmo isenção de pena, entre outras questões, soma-se a isso, ou seja, ao acordo 

de vontades, inúmeros outros atos. 

A respeito do tema, oportuna a análise de Gustavo Badaró: 
 

Além do acordo de vontades em si, documentado em um ato escrito, a delação envolve 
uma série de outros atos: a própria declaração do delator; a entrega de documentos ou 
coisas em seu poder, que contribua para o cabal esclarecimento dos fatos e punição 
dos demais responsáveis; a confirmação judicial das declarações extrajudiciais; 
eventual análise de documentos e outras provas ligadas aos fatos; o compromisso de 
pagar a multa penal; e, em alguns casos, até mesmo a renúncia ao direito de 
recorrer260. 
 

Quanto às acepções, material e processual, tanto uma quanto outra não afastam o correto 

encaixamento do instituto no denominado direito premial261. Nomenclatura apta a abarcar 

situações em que autoridades ofertam prêmios aos autores de determinadas infrações, com o 

objetivo de facilitar o desmantelamento de organizações criminosas262. 

                                                
259 DELGADO, Maurício Godinho. Poder Empregatício. São Paulo: LTr, 1994, p. 78-80. 
260 BADARÓ, Gustavo Henrique Badaró. Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p. 454. 
261 A assertiva acima, todavia, não permite ao intérprete confundir a colaboração premiada com os prêmios legais 
dela decorrentes. 
262 LAMY, Anna Carolina Pereira C. F. Reflexos do acordo de leniência no processo penal. A implementação 
do instituto ao direito penal econômico brasileiro e a necessária adaptação do ao regramento constitucional. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 23. 
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Há quem sustente, de um lado, ostentar o instituto uma natureza dúplice (confissão ao 

delator e prova testemunhal em relação aos delatados263). E quem defenda, de outro, a natureza 

sui generis ou de “testemunho impróprio”, diante de suas limitações probatórias264. 

 Não se pode, ademais, confundir a colaboração premiada com os prêmios dela 

decorrentes265. São inúmeros os prêmios legais decorrentes do cumprimento do acordo de 

colaboração premiada. A depender da relevância das informações prestadas pelo colaborador, 

poderão surgir outros benefícios: a) diminuição da pena; b) fixação do regime inicial aberto ou 

semi-aberto; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) 

progressão de regimes; e) perdão judicial e consequente extinção da punibilidade e; f) não 

oferecimento da denúncia. 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 27 de agosto de 2015, o Habeas Corpus nº 

127.483/PR, da relatoria do Ministro Dias Toffoli (informativo de jurisprudência 796), averbou 

que a colaboração premiada, por expressa determinação legal (art. 3º, I, da Lei nº 12.850/13), é 

um meio de obtenção de prova266, assim como é a captação ambiental de sinais 

eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, a interceptação de comunicações telefônicas e 

telemáticas ou o afastamento dos sigilos financeiro, fiscal e bancário. 

O meio de obtenção de prova distingue-se dos meios de pesquisa, investigação ou 

obtenção de prova.  
 

A doutrina mais moderna tem procurado distinguir os meios e prova dos meios de 
obtenção de prova. Tal dicotomia já encontrou acolhida legislativa no CPP português 
de 1987 e no CPP italiano de 1988. Também o adota o Projeto de CPP brasileiro – 
PLS nº 156/2009. A diferença é que, enquanto os meios de prova são aptos a servir, 
diretamente, ao convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de uma afirmação 
fática (por exemplo, o depoimento de uma testemunha, ou o teor de uma escritura 
pública), os meios de obtenção da prova (por exemplo, uma busca e apreensão) são 
instrumentos para a colheita de elementos ou fontes de provas, estes, sim, aptos a 
convencer o julgador (por exemplo, um extrato bancário [documento] encontrado em 
uma busca e apreensão domiciliar). Ou seja, enquanto o meio de prova se presta ao 
convencimento direto do julgador, os meios de obtenção de provas somente 

                                                
263 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As 
nulidades no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 54.  
264 SILVA, Eduardo Araujo da. Organizações Criminosas. Aspectos penais e processuais da lei no 12.850/13. 
São Paulo: Atlas, 2014, p. 27. 
265 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. Salvador: Juspodivum, 2014, p. 746. 
266 “Enquanto os meios de prova são aptos a servir, diretamente, ao convencimento do juiz sobre a veracidade ou 
não de uma afirmação fática (p. ex., o depoimento de uma testemunha, ou o teor de uma escritura pública), os 
meios de obtenção de provas (p. ex.: uma busca e apreensão) são instrumentos para a colheita de elementos ou 
fontes de provas, estes sim, aptos a convencer o julgador (p. ex.: um extrato bancário [documento] encontrado em 
uma busca e apreensão domiciliar). Ou seja, enquanto o meio de prova se presta ao convencimento direto do 
julgador, os meios de obtenção de provas somente indiretamente, e dependendo do resultado de sua realização, 
poderão servir à reconstrução da história dos fatos” (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. Rio de Janeiro. 
Campus: Elsevier. 2015, p. 385). 
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indiretamente, e dependendo do resultado de sua realização, poderão servir à 
reconstrução da história dos fatos267. 

 
Acerca da legitimidade para a celebração do acordo de delação premiada, devemos 

centralizar a atenção em duas disposições da Lei n° 12.850/13, especialmente porque o tema é 

atual no Supremo Tribunal Federal. O parágrafo 2º do art. 4º da Lei de Organizações criminais 

estabelece que, considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a 

qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação 

do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial 

ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-

se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de 

Processo Penal. 

A legitimidade do Ministério Público é inquestionável para a tomada desses acordos. A 

dúvida recai sobre a viabilidade da Polícia Federa encetar acordos. A Procuradoria-Geral da 

República contestou os dispositivos da Lei das Organizações Criminosas (Lei 12.850/2013), 

que concedem aos delegados de polícia legitimidade para promover os acordos de delação 

premiada.  

Na ADI 5.508, a PGR impugnou os parágrafos 2º e 6º do artigo 4º Lei 12.850/2013, em 

síntese, por ofensa ao devido processo legal e diante da legitimidade exclusiva do MP para 

transacionar em ação penal. A ação sublinha o desrespeito ao princípio acusatório e à 

titularidade da ação penal pública conferida à instituição pela Carta de 1988 (artigo 129, inciso 

I) e, ao mesmo tempo, a função constitucional da polícia como um “órgão de segurança 

pública”. O Plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar, no dia 13/12/2017, a 

citada ação, todavia, no dia 14/12/2017, o processo foi suspenso.  

O julgamento da ADI supracitado, tendo como relator o Ministro Marco Aurélio, votou 

pela improcedência do pedido veiculado na ação, por entender que a colaboração premiada é 

um meio de obtenção de prova e, portanto, está vinculada ao inquérito policial, cuja titularidade 

é da autoridade policial. Até o momento votaram os ministros Marco Aurélio, Alexandre de 

Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli, como já dito, 

no presente momento o julgamento se encontra suspenso268.  

                                                
267 BADARÓ, Gustavo Henrique Badaró. Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p. 383. 
268 “O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar, nesta quarta-feira (13), a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 5508, na qual a Procuradoria-Geral da República questiona trechos de dispositivos da 
Lei 12.850/2013 que atribuem a delegados de polícia o poder de realizar acordos de colaboração premiada. Depois 
dos votos dos ministros Marco Aurélio (relator), Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa 
Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso e será retomado na sessão desta quinta-feira (14). 
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A ação questiona especificamente trechos dos parágrafos 2º e 6º do artigo 4º da lei. O parágrafo 2º diz que, 
“considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de 
polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar 
ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na 
proposta inicial”. Já o parágrafo 6º prevê que “o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes 
para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, 
com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou 
acusado e seu defensor”. 
Relator 
O relator da ADI 5508, ministro Marco Aurélio, votou pela improcedência da ação, assinalando que a colaboração 
premiada não é instituto novo, “mas, sim, meio de obtenção de provas em constante evolução”. Em seu voto, o 
ministro registrou o desenvolvimento legislativo do tema que, a seu ver, evidencia se tratar de “mecanismo situado 
no cumprimento das finalidades institucionais da polícia judiciária”. 
O ministro assinalou que diversos dispositivos legais (Código Penal, Lei dos Crimes Hediondos, dos crimes contra 
o sistema financeiro, da lavagem de dinheiro e das drogas e de proteção às testemunhas) já preveem benefícios 
para acusados que colaboram com a investigação policial. “A delação premiada nada mais é do que depoimento 
revelador de indícios de autoria e materialidade criminosa, que, por si só, não serve à condenação de quem quer 
que seja”, afirmou o ministro. Trata-se, segundo ressaltou, de meio para se chegar a provas quanto aos delitos 
praticados. 
Para o relator, o delegado de polícia é o agente público que está em contato direto com os fatos e com as 
necessidades da investigação criminal, em consonância com os preceitos constitucionais, entre eles o da eficiência 
(artigo 37) e o dever de zelo com a segurança pública (artigo 144). E a Lei 12.830/2012, que versa sobre a 
investigação criminal conduzida por delegado de polícia, estabelecendo a sua exclusividade na presidência do 
inquérito policial. “Os preceitos asseguram ao delegado de polícia a legitimidade para a proposição do acordo de 
colaboração na fase de investigação, quando desenvolvida no âmbito do inquérito policial”, afirmou. “Sendo a 
polícia a única instituição que tem como função principal o dever de investigar, surge paradoxal promover restrição 
das atribuições previstas em lei. Retirar a possibilidade de utilizar, de forma oportuna e célere, o meio de obtenção 
de prova denominado colaboração premiada é, na verdade, enfraquecer o sistema de persecução criminal”. 
Ministro Alexandre de Moraes 
O ministro Alexandre de Moraes divergiu apenas parcialmente do relator – na parte relativa à possibilidade de o 
acordo de colaboração prever como benefício o perdão judicial. Para Moraes, o delegado de polícia é a autoridade 
que detém a presidência do inquérito, e cercear a possibilidade de utilização de um meio de obtenção importante 
como esse seria, a seu ver, tolher a própria função investigatória da polícia. Em relação ao perdão judicial, 
entretanto, o ministro entende que sua utilização em acordo feito pela polícia afetaria diretamente o exercício da 
ação penal, cuja titularidade é privativa do Ministério Público. Quanto a este benefício, no seu entendimento, se 
exige a concordância expressa do Ministério Público. 
Ministro Edson Fachin 
Em seu voto, o ministro Edson Fachin estabeleceu distinção entre colaboração e acordo de colaboração premiada. 
A primeira, segundo ele, é mais ampla e permite a obtenção de um benefício por parte de um acusado ou condenado 
sem que haja necessariamente um acordo com um agente do Estado. Já o acordo, no seu entendimento, é de 
competência exclusiva do Ministério Público, titular da ação penal pública. “Como o acordo de colaboração 
pressupõe transação e, portanto, disposição de interesse constitucionalmente afeto às atribuições exclusivas do 
Ministério Público, entendo inconstitucional compreensão que permite às autoridades policiais dispor desses 
interesses”, disse. 
O ministro observou, no entanto, que a autoridade policial pode atuar na fase de negociações do acordo, por meio 
da pré-validação dos elementos fornecidos pelo pretenso colaborador e orientação do investigado quanto aos 
efeitos potenciais de eventual colaboração. Esses atos, a seu ver, não usurpam função exclusiva do Ministério 
Público. Com esses argumentos, Fachin divergiu do relator e votou pela procedência parcial da ação, para excluir 
das normas questionadas interpretação que permita aos delegados de polícia firmar acordo de colaboração 
premiada. 
Ministro Luís Roberto Barroso 
Para o ministro Luís Roberto Barroso, é legítima a possibilidade de celebração de acordo de colaboração premiada 
pela autoridade policial. “Se a colaboração é um meio de obtenção de prova e se compete à polícia a produção de 
provas na fase de investigação, não considero razoável interditar a polícia a ter essa atuação”, afirmou. Ressaltou, 
entretanto, que essa atuação deve ser limitada. “O delegado não pode dispor no acordo de prerrogativas próprias 
do MP, como, por exemplo, o compromisso de não oferecimento de denúncia”, disse. 
A autoridade policial, para Barroso, pode incluir no acordo de colaboração, por exemplo as previsões do artigo 5º 
da Lei 12.850/2013, já que estão no âmbito de sua atuação. Em relação a benefícios como o abrandamento da pena 
ou do regime de cumprimento, no entanto, o delegado de polícia poderia apenas recomendar sua aplicação. 
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Outro ponto que carece de um rápido exame é a possibilidade, ou não, de o Juiz 

participar das negociações. O sistema normativo atual interdita a intervenção do Estado-Juiz. 

O Juiz não deve presenciar ou participar das negociações da delação, na medida em que o 

eventual fracasso destas provoca a desconsideração de todos os seus termos, inclusive da 

eventual confissão do réu que pode integrar a proposição inicial269. 

Há de se considerar que, caso o magistrado tencione exercer o papel de protagonista nos 

acordos e presencie a tratativa anterior à colaboração, não poderá julgar a questão. Imagine a 

situação em que o magistrado participe da tratativa em que o acusado confessa a prática de dada 

infração, mas deixa de prestar informações relevantes para a persecução penal, de modo a 

inviabilizar o acordo. Poderia, o julgador, posteriormente, julgar o colaborador?270 

Definitivamente, não, porque não conseguiria descartar mentalmente os elementos de 

informações dos quais tomou conhecimento, estando maltratada a sua imparcialidade. 

Vê-se, assim, que a colaboração é um meio de obtenção de prova cuja iniciativa não se 

submete à denominada reserva de jurisdição, não exige autorização judicial. Situação diferente 

do que ocorre, por exemplo, nas interceptações telefônicas ou na quebra de sigilo bancário ou 

fiscal. A atuação do Poder Judiciário será deflagrada ao final, com o objetivo, apenas, de aferir 

os requisitos legais de existência e validade, com a indispensável homologação. 

O parágrafo 16 do art. 4º da Lei 12.850 estabelece de forma expressa que “nenhuma 

sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente 

                                                
Ministra Rosa Weber 
Já a ministra Rosa Weber acolheu em parte o pedido sucessivo apresentado pela PGR na ação (o pedido principal 
é de declaração de inconstitucionalidade) no sentido de dar interpretação conforme que atribua efeito vinculante à 
manifestação do Ministério Público quanto ao acordo celebrado com a polícia. Para a ministra, a colaboração 
firmada pela polícia é constitucional, mas restringe-se à fase de inquérito. “Não há fundamento constitucional que 
exclua a utilização, pela polícia judiciária, da colaboração premiada enquanto meio de obtenção de prova na fase 
pré-processual”, entendeu. Porém, considerar que a manifestação do MP tem caráter obrigatório e indispensável 
para a homologação do acordo. 
Ministro Luiz Fux 
No mesmo sentido da ministra Rosa Weber votou o ministro Luiz Fux. Segundo ele, o juiz apenas pode homologar 
o acordo de delação premiada se houver a anuência do MP. “Essa delegação perante o delegado da polícia só se 
perfectibiliza com a manifestação do MP e se o MP não estiver de acordo, essa delação não pode ser homologada”, 
frisou. Ao fazer uma pesquisa sobre a história do direito brasileiro em relação à delação premiada, bem como 
quanto ao direito comparado, ele concluiu que não há nenhuma obrigatoriedade de que a delação seja feita só pelo 
Ministério Público. 
Ministro Dias Toffoli 
O ministro Dias Toffoli entendeu que o delegado pode fazer acordo de colaboração, mas não tem competência 
para negociar sanções como nos casos do estabelecimento de pena ou do regime de cumprimento. Estes limites do 
acordo, conforme o ministro, devem ser submetidos ao juiz. “O acordo que a polícia pode fazer não tem, na minha 
ótica, a mesma dimensão de conteúdo de que dispõe o Estado acusador [MP]”, destacou” (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Suspenso julgamento de ADI que discute poder da polícia para firmar acordo de 
colaboração premiada. 2017. Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo= 
364763>. Acesso em: 16 dez. 2017). 
269 BADARÓ, Gustavo Henrique Badaró. Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p. 454. 
270 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. Salvador:  Juspodivum, 2014, p. 755. 

http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=
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colaborador271”. Ou seja, as informações procedentes da colaboração premiada precisam ser 

confirmadas por outros elementos de prova, a chamada prova de corroboração272. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 289.853 (5ª turma), enfrentou a situação 

de um homem condenado por roubo que alegou nulidade absoluta de seu processo, ao 

fundamento de que não teve a oportunidade de se defender quando foi acusado por um corréu 

em delação premiada. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no recurso de apelação, rechaçou 

essas alegações, segundo o acórdão, a sentença condenatória teve amparo em um vasto 

conteúdo probatório, como o depoimento de vítimas e de testemunhas e registros telefônicos. 

O relator no STJ, ministro Felix Fischer, ressalvou a impossibilidade do uso do Habeas Corpus 

para a verificação das provas tidas como suficientes pelo TJ/MT, mas ratificou o entendimento 

de que a sentença não poderia se embasar apenas nas informações dadas pelo delator.  

 

 

2.4.3 Requisitos e procedimento 

 

  A delação, conforme precedentemente exposto, não versa sobre a simples admissão do 

fato delituoso pelo delator, já que, em acréscimo, o poder punitivo estatal acaba se apropriando 

de um plexo de informações úteis ao desempenho de sua função precípua de investigar, 

processar e julgar determinado indivíduo ou grupo de pessoas. 

 Inicialmente, quanto aos requisitos, há diferentes previsões normativas sobre a delação, 

cada qual relacionada a um tipo de infração penal em jogo. A multiplicidade de diplomas torna 

a tarefa de sistematização um pouco dificultosa.  

No entanto, é um caminho seguro iniciar a análise a partir da Lei nº 9.807, de 13 de 

junho de 1999, Lei de Proteção às Testemunhas, já que traça regras gerais sobre a delação em 

seus artigos 13 e 14. Os presentes artigos vinculam a delação à causa de extinção da 

punibilidade, perdão judicial273 e à diminuição de pena de um a dois terços. A disposição do 

art. 13 é assim redigida: 

                                                
271 BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação 
criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. 2013 
272 “Daí a importância daquilo que a doutrina chama de regra da corroboração, ou seja, que o colaborador traga 
elementos de informação e de prova capazes de confirmar suas declarações (v.g., indicação do produto do crime, 
de contas bancárias, localização do produto direto ou indireto da infração penal, auxílio para identificação de 
números de telefone a serem grampeados ou na realização de interceptação ambiental etc.)” (LIMA, Renato 
Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 545). 
 
273 Na acepção de Damásio de Jesus, o perdão judicial “é o instituto pelo qual o juiz, não obstante comprovada a 
prática da infração penal pelo sujeito culpado, deixa de aplicar a pena em face de justificadas circunstâncias” 
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Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a 
consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha 
colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde 
que dessa colaboração tenha resultado: I – a identificação dos demais coautores ou 
partícipes da ação criminosa; II – a localização da vítima com a sua integridade física 
preservada; III – a recuperação total ou parcial do produto do crime, arrematando o 
parágrafo único que a concessão do perdão levará em conta a personalidade do 
beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato 
criminoso274. 

 
 O texto já remarca ser imprescindível que o delator seja primário, Dutra sustenta que 

independentemente dos antecedentes, por exigir cumulativamente que sejam bons, implicaria 

restringir a norma benéfica ao réu275. 

A expressão “desde que”, quando empregada em textos normativos, está ligada, em 

geral, ao estabelecimento de requisitos ou pressupostos do instituto respectivo. A literalidade 

do texto transcrito acima mostra que a delação premiada, enquanto causa extintiva de 

punibilidade, submete-se a uma discricionariedade regrada do juiz. Não há falar-se, por 

consequência, em direito subjetivo do delator. Por isso legislador utilizou a expressão “poderá”.  

Gomes, todavia, alerta que, se a delação for comprovada em juízo, o colaborador tem 

direito subjetivo aos prêmios acordados ou previstos em lei. Defende, assim, não se tratar de 

uma decisão discricionária do juiz, e sim de direito subjetivo (STJ, Quinta Turma, HC 84.609: 

“preenchidos os requisitos da delação premiada, sua incidência é obrigatória”). Foi exatamente 

o que aconteceu no julgamento do HC 26.325. Se as informações do colaborador foram úteis 

para o esclarecimento do crime, o direito do réu deve ser reconhecido. E dois ou mais réus 

colaboraram eficazmente, todos devem ser beneficiados (STJ, HC 26.325)276. 

Em verdade, não há distinção de posicionamentos, mas, sim, situações distintas. Se o 

colaborador cumprir seus deveres estipulados no acordo, sem dúvida, exsurge o direito 

subjetivo. O direito do colaborador nasce e se perfectibiliza na exata medida em que ele cumpre 

seus deveres. Por essa razão se diz que o acordo homologado como regular, voluntário e legal 

                                                
(JESUS, Damásio E. de. Código Penal Anotado. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 392). Por isso o Estado 
renuncia na sentença à pretensão de imposição das penas. 
274 BRASIL. Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999. Estabelece normas para a organização e a manutenção de 
programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9807.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
275 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração Premiada. Salvador: Juspodivm. 2006, p. 90. 
276 GOMES, Luiz Flávio. Delação premiada consolida-se no STJ. 2015. Disponível em: 
<http://luizflaviogomes.com/delacao-premiada-consolida-se-no-stj/>. Acesso em: 16 dez. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9807.htm
http://luizflaviogomes.com/delacao-premiada-consolida-se-no-stj/
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gera vinculação condicionada ao cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, salvo 

ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico277. 

Independentemente dos requisitos estabelecidos por uma lei específica ou por outra, a 

colaboração efetiva é aquela caracterizada pela participação do acusado nas investigações 

criminais de maneira voluntária, permanente, estável, real e interessada no sucesso da 

descoberta da autoria e do fato em si278.  

De acordo com art. 6º da Lei de Organizações Criminais, o termo de acordo da 

colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter os seguintes requisitos formais, a) o 

relato da colaboração e seus possíveis resultados, b) as condições da proposta do Ministério 

Público ou do delegado de polícia, c) a declaração de aceitação do colaborador e de seu 

defensor, d) as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, 

do colaborador e de seu defensor e e) a especificação das medidas de proteção ao colaborador 

e à sua família, quando necessário. 

O Ministério Público, após a formatação do acordo, deve encaminhar a proposta ao 

Judiciário. Deverá ser especificado o benefício que deverá ser concedido ao colaborador (ex: 

redução de 2/3 da pena). O magistrado, entretanto, não está vinculado aos termos da proposta, 

podendo adequá-la ao caso concreto. 

No que atine ao procedimento da delação, as diversas leis envolvendo o instituto, com 

exceção da Lei 9.827/99, pecaram na fixação de uma regulamentação mínima sobre a sua 

operacionalização. Se a colaboração foi voluntária, mas sem efetividade, não pode haver o 

perdão judicial, sendo, contudo, permitida a redução da pena, consoante o artigo 14 da Lei 

9.807/99279. 

O quadro omissivo perdurou até a entrada da Lei. 12.850/13, a qual, a par de reservar 

hipótese de colaboração premiada para o crime organizado, fixou o procedimento, que, 

inclusive, é aplicável, por analogia, a todos os demais casos de delação280. O procedimento   de 

acolhimento da colaboração premiada se divide em três fases, quais sejam:  
 

1)  A fase de negociação de acordo, feita pela autoridade policial, com a manifestação 
do Ministério Público e o investigado acompanhado de defensor, ou entre o Ministério 
Público e   o   acusado   sempre   presente   o   defensor.   Essa   fase   encerra-se   com   

                                                
277 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Prossegue nesta quarta-feira (28) julgamento sobre atuação do 
relator na homologação de delações. 2017. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticia 
Detalhe.asp?idConteudo=347761>. Acesso em: 10 jan. 2017. 
278 AZEVEDO, David Teixeira de. A colaboração premiada num direito ético. Boletim do IBCCrim, São Paulo, 
v. 7, n. 83, p. 5-7, out. 1999, p. 06.  
279 LAVORENTI, Wilson; SILVA, José Geraldo da. Crime Organizado na atualidade. Campinas: Bookseller, 
2000, p. 170-171.  
280 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração Premiada. Salvador: Juspodivm. 2006, p. 123. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticia
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um   acordo   de colaboração, mas que não envolve a quantidade do benefício a ser 
concedido. Trata-se apenas de acordo de colaboração, que desencadeia as demais 
fases e a aplicação ao colaborador das medidas previstas no art.  5º se o acordo for 
homologado pelo juiz. O acordo  será  reduzido  a  termo  e  conterá:  a)  o  relato  da  
colaboração  e  seus  possíveis resultados; b) as condições da proposta do Ministério 
Público ou do delegado de polícia; c) a declaração de aceite do colaborador e de seu 
defensor; d) assinaturas do representante do Ministério  Público  ou  do  delegado  de  
polícia,  do  colaborador  e  de  seu  defensor;  e) especificação  das  medidas  de  
proteção  ao  colaborador  e  à  sua  família,  quando  necessário. [...] 
2)  A fase de homologação pelo juiz, que não pode ter participado da negociação.  O 
juiz deixará de homologar o acordo se a proposta não atender a regularidade, 
legalidade e voluntariedade.  Para decidir sobre a homologação, o juiz poderá ouvir o 
colaborador, na presença do defensor. [...] 
3) A fase da sentença em que seu mérito será apreciado aplicando-se, ou não, o 
benefício e sua   graduação, inclusive   porque   a   concessão   de   eventual   benefício   
depende   do comportamento do colaborador após o acordo e sua homologação, como 
frustrar os efeitos recusando-se a depor ou por qualquer outra forma de inviabilizar a 
utilidade de sua colaboração281. 
 

 O parágrafo 16 do art. 4º da Lei n° 12.850/2013 estabeleceu que “nenhuma sentença 

condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador282”. 

A disposição lança luzes sobre a natureza da colaboração premiada como um meio de obtenção 

de prova, conforme visto no item anterior.  

A colaboração premiada, portanto, deve servir de diretriz para que outras provas sejam 

produzidas, a partir das declarações prestadas pelo colaborador. Isto é, o acusado deve 

apresentar elementos probatórios que corroborem com suas declarações para que efetivamente 

colabore com a apuração dos fatos criminosos.  

Noutros termos, as informações procedentes da colaboração premiada precisam ser 

confirmadas por outros elementos de prova, a chamada prova de corroboração. 

 

 

2.4.4 Condições para a validade da colaboração premiada (voluntariedade, inteligência e 

adequação) 

  

 A análise deste tópico, conforme verá o leitor nos capítulos seguintes, tem extrema 

ligação com o fenômeno das confissões falsas. Todavia, a doutrina, em geral, ao tratar da ideia 

de voluntariedade que deve existir em acordos de delação premiada, limita a discussão à 

existência, ou não, de interferência da prisão preventiva.  

                                                
281 GRECO FILHO, Vicente. Comentários à Lei de Organização Criminosa (Lei n.12.850). São Paulo: Editora 
Saraiva, 2014, p. 40-41. 
282 BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação 
criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. 2013. 
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A questão é muito mais ampla, e deveria exigir uma maior atenção da doutrina, porque 

a preocupação deve estar ligada também à existência, ou não, de falsas confissões. Nessa 

quadra, apenas serão pinceladas as imbricações do citado requisito da delação premiada com as 

confissões falsas. Justamente porque a exploração deste tema ocorrerá somente a partir do Cap. 

3. 

A validade dos acordos de delação premiada está condicionada ao quanto está disposto 

no art. 4º, caput, da Lei 12.850/2013: “O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o 

perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por 

restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a 

investigação e com o processo criminal283”. 

 O minudenciamento da disposição será melhor desempenhado se o pano de fundo da 

abordagem estiver lastreado no plea bargaining do direito estadunidense. No sistema 

americano, há algumas características muito curiosas que deixam qualquer observador 

boquiaberto: 1) as condenações criminais são obtidas em 98 de cem casos; 2) o prosecutor 

(similar ao representante do Ministério Público) tem ampla discricionariedade para atuar; 3) 

tudo é possível e a negociação não encontra barreiras284. 

Face à discricionariedade absoluta, abre-se espaço para “o manejo das acusações para a 

adaptação às diversas espécies de negociações (e de pressões sobre o acusado), já que, por 

exemplo, o promotor é autorizado a retirar certas imputações ou capitular um fato menos grave 

do que realmente se verificou285”. 

Voluntariedade pressupõe autonomia, livre arbítrio. Gomes distingue “voluntariedade” 

de “espontaneidade”. Espontânea reflete a colaboração decorrente da iniciativa do próprio 

infrator, o fato de ser voluntária (ato livre) não é suficiente, isso pois, de nada adianta o 

colaborador estar, aparentemente, livre, mas eivado de finalidades escusas para prestar o 

depoimento, ex: medo de represálias, coação por parte de outros coautores em razão de 

desmantelamento do grupo286. 

Cordeiro também traça uma interessante distinção: 
 

                                                
283 Grifo nosso. BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a 
investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. 2013. 
284 VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial: Análise das tendências de 
expansão dos espaços de consenso no processo penal brasileiro. São Paulo: IBCCRIM, 2015, p. 152. 
285 VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial: Análise das tendências de 
expansão dos espaços de consenso no processo penal brasileiro.. São Paulo: IBCCRIM, 2015, p. 61. 
286 CERVINI, Raúl; GOMES, Luiz Flávio; OLIVEIRA, William Terra de. Lei de lavagem de capitais. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1998, p. 37. 
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Tecnicamente, espontaneidade indica a sincera conduta, sponte própria realizada, 
assim diferenciando-se da voluntariedade, onde o ato pode acontecer por provocação 
por terceiros, mas sempre decorrerá das opções do agente, que não as tem impedidas 
por coação. Definiu-se majoritariamente então, após muitos anos de debate, que 
embora a lei fale em confissão espontânea, doutrina e jurisprudência têm admitido 
como suficiente sua voluntariedade, hoje se admitindo que, tratando-se de atenuante 
de caráter obrigatório, mostra-se desnecessária a presença de espontaneidade, 
bastando a voluntariedade, ou seja, que o acusado admita a prática da conduta 
delituosa287. 

 
 A decisão do acusado que reconhece a culpabilidade e assente em relação à imposição 

antecipada de sanção penal necessita ser também informada ou inteligente. 

Vasconcelos diz que, de acordo com o artigo (B) (1) das Regras Federais do Processo 

Penal norte-americano, a Corte deve “assegurar-se de que o réu tem conhecimento de sua 

situação perante a imputação formulada e os fatos descritos pelo acusador, além das 

consequências de seu ato de aceite à barganha, tanto em relação aos direitos a que renuncia 

quanto às punições que a ele serão impostas288”. O mesmo deve se dar em relação aos acordos 

de delação premiada. A ausência de intelecção do investigado ou do acusado acerca do 

conteúdo das cláusulas, inevitavelmente, acarretará nulidade do termo por violação ao devido 

processo legal. 

 O objetivo dessa exigência é evitar com que o réu seja iludido pela acusação e acabe 

enveredando para um caminho desconhecido. 
 
Portanto, tal condição almeja evitar que o réu seja enganado pelo promotor ou que 
tome uma decisão sem o conhecimento essencial de suas condições e consequências, 
e, para tanto, deve ser analisada em três aspectos. Primeiro, a necessária compreensão 
das acusações, ou seja, da natureza das imputações a ele responsabilizadas, além do 
esclarecimento de quais fatos precisam ser provados para autorizar um veredito 
condenatório. Também é primordial o entendimento das consequências da barganha, 
especialmente da pena a ser imposta e dos possíveis reflexos, como dos determinantes 
máximo e mínimo de punição, dos prazos para progressão de regime ou liberdade 
condicional, da possibilidade de conversão em pena não privativa de direitos, da 
necessidade de reparação dos danos causados. Por fim, mister a compreensão dos 
direitos que são objeto de renúncia a partir do consenso à barganha, como, por 
exemplo, o direito à defesa, ao acompanhamento de um advogado durante todo o 
processo, ao contraditório, à não autoincriminação, ao julgamento por jurados, e, em 
alguns casos, ao recurso289. 
 

O acordo firmado com a promotoria deve se assentar sobre uma vontade livre e 

consciente, despida de interferências externas dos agentes de persecução penal que a distancie 

                                                
287 CORDEIRO, Néfi. Delação Premiada na legislação brasileira. Revista da Ajuris, v. 37, n. 117, p. 274-296, 
mar. 2010, p. 280. 
288 VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial: Análise das tendências de 
expansão dos espaços de consenso no processo penal brasileiro. São Paulo: IBCCRIM, 2015, p. 152. 
289 VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial: Análise das tendências de 
expansão dos espaços de consenso no processo penal brasileiro. São Paulo: IBCCRIM, 2015, p. 93. 
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de eventual opção pelo julgamento formal, com acusação, defesa, instrução processual, 

sentença, recurso etc. 

Já o requisito da inteligência pressupõe, por parte do colaborador/delator, um prévio e 

amplo conhecimento de sua situação jurídico-processual penal. Aquele que se propõe a 

colaborar com o Estado tem o direito subjetivo de ampla informação sobre os termos do acordo, 

especialmente sobre as consequências de se haver cumprimento ou descumprimento. 

Há série de advertências que o Juízo, no sistema americano, deve fazer ao imputado 

com o objetivo de verificar se compreendeu o acordo. Conquanto, previstas na Regra Federal 

nº 11, (B), (1), não se retira a importância de refletir sobre elas no âmbito das delações 

premiadas do sistema brasileiro. 
 
 a natureza da imputação criminosa veiculada na declaração e culpa; as reprimendas 
mínima e máxima em abstrato prevista na lei, incluindo algum ponto especial acerca 
da execução da pena e do livramento condicional; a possibilidade de o Juízo divergir 
da proposta de condenação e/ou de sanção que lhe foi apresentada; o dever de 
indenizar a vítima, se existir previsão legal nesse sentido, incluindo confisco de bens 
– Rule 11 (b) (1) (G, H, I); 
 o direito a um advogado, para representa-lo ao longo de todo o processo, 
providenciando o Estado um profissional, caso não tenha- Rule 11 (b) (1) (D); 
 o direito de declarar-se inocente, de ser julgado por um júri (tried by jury), de ser 
assistido por um advogado, a não autoincriminação e ao contraditório em juízo (the 
right to confront and cross-examine adverse witness) – Rule 11 (b) (1) (B,C, D, E); 
 a renúncia ao julgamento, na medida em que se declara culpado ou não contesta a 
imputação – Rule 11 (B) (1) (F); 
 o dever de dizer a verdade ao Juízo, caso decida inquiri-lo, sob juramento oficial, na 
presença de seu defensor, acerca dos crimes em relação aos quais se declarou culpado, 
sob pena de as respostas serem usadas em seu desfavor, em futuro processo de perjúrio 
ou de falso testemunho – Rule 11 (b) (1) (A)290. 

 

A adequação, por sua vez, reflete a necessidade de correção dos termos do acordo. Deve 

haver pertinência subjetiva ou correção entre a imputação assumida pelo acuado e aquela que, 

em tese, se aplicaria ao caso real. 

A intelecção desses elementos tem uma importância sensível para o enfrentamento das 

confissões falsas. Voluntariedade e inteligência são qualidades indispensáveis à figura do 

delator, já que, se o Estado as respeitar, haverá menor incidência de confissões falsas, como 

verá o leitor nos próximos capítulos. 

Antes de avançar, é oportuno assinalar que o percurso traçado precedentemente neste 

trabalho procurou fixar diálogo entre questões de Política Criminal e Justiça Negocial, com 

                                                
290 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (Delação) Premiada. Salvador: Juspodvim, 2016, p. 40. 



103 

 

 

abordagem sobre questões pontuais relacionadas à delação premiada, sem olvidar a necessidade 

de realinhar o processo penal como instrumento de salvaguarda dos direitos fundamentais. 

Há elementos seguros, neste momento, para o leitor debruçar-se sobre o próximo 

capítulo (confissões falsas). De certo, a falta de importância dada ao tema das confissões falsas 

pelo sistema de justiça criminal brasileiro como um todo muito tem relação com a roupagem 

do processo penal atual, essa analisada no capítulo 1 (eficientista, mercantilista, expansionista 

e utilitarista). A busca pelo parâmetro da quantidade, descartando a qualidade, na resolução de 

conflitos instaurados na sociedade cega os intérpretes sobre a importância de no processo não 

se condenar inocentes.  

Nos próximos capítulos, procura-se mergulhar sobre o fenômeno das confissões falsas 

e suas implicações para os acordos de colaboração premiada. Para isso, serão trabalhados temas 

afetos à Psicologia do Testemunho, a exemplo da memória e das falsas memórias, valorizando 

a importância da interdisciplinaridade para o Direito. Com isso, será melhor exposta a 

importância do estudo das confissões falsas, sem também deixar de apresentar sugestões para 

aprimorar o sistema criminal de justiça brasileiro.  
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3 AUTONFISSÕES FALSAS 

 

 

3.1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE INTERDICIPLINARIDADE  

 

É lugar comum averbar que a ênfase ofertada ao pensamento racional e ao método291 

científico gerou uma dificuldade de compreensão do mundo. “O homem, que aprendeu a 

dissecar o objeto de sua observação para entendê-lo, tornou-se um especialista em partes, mas 

ignorante em relação à totalidade292”. 

 O termo interdisciplinaridade não é unívoco e tampouco permanente. Como adverte 

Fazenda, reconhecidamente uma das maiores autoridades no estudo do tema no Brasil. A 

expressão não possui ainda um sentido único e estável. Versa sobre um “neologismo cuja 

significação nem sempre é a mesma e cujo papel nem sempre é compreendido da mesma 

forma293”. 

Autores como Japiassu294 e Jantsch295 também têm contribuído com essa reflexão 

repetida em diferentes países do globo, a partir da década de 60, acerca da necessidade de se 

estabelecer um inovador paradigma de conhecimento consubstanciado no diálogo ou em uma 

relação de complementaridade entre as diferentes fontes do saber.  

A compreensão facilitada do que vem a ser interdisciplinaridade recomenda uma 

elucidação prévia do significado da denominada disciplina296. Entendida, a grosso modo, como 

aquelas “fatias” componentes, por exemplo, das grades escolares (história, matemática, 

química, física, biologia, ciências etc.) ou, ainda, do curso de direito (direito civil, penal, 

empresarial, tributário, constitucional, trabalhista, processual civil, processual penal etc.). 

A disciplina traduz o plexo específico de conhecimentos com características próprias do 

plano do ensino, da formação dos mecanismos, dos métodos e das matérias. Compreender esses 

dois conceitos, o de disciplina e o de transdisciplina, de forma conjunta, é importante pois “a 

                                                
291 Em filosofia, especialmente em epistemologia, o método delimita o modus de obtenção do conhecimento.  
292 PRADO, Lídia Reis de Almeida. O juiz e a emoção: aspectos da lógica da decisão judicial. Campinas: 
Millennium, 2010, p. 3. 
293 FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro. São Paulo: 
Edições Loyola, 2002, p.51. 
294 JAPIASSU, Hilton. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1976. 
295 JANTSCH, Ari Paulo. Interdisciplinaridade: para além da filosofia do sujeito. Petrópolis: Vozes, 2000. 
296 “A organização disciplinar foi instituída no século XIX, notadamente com a formação das universidades 
modernas; desenvolveu-se, depois, no século XX, com o impulso dado à pesquisa científica; isto significa que as 
disciplinas têm uma história: nascimento, institucionalização, evolução, esgotamento, etc; essa história está inscrita 
na da Universidade, que, por sua vez, está inscrita na história da sociedade” (MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita. 
Repensar a reforma repensar o pensamento. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2002, p. 105). 
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indefinição sobre interdisciplinaridade origina-se ainda dos equívocos sobre o conceito de 

disciplina297”. Além do mais, a absorção inicial da noção de disciplina é indispensável ao 

entendimento e ao desenvolvimento do pensamento humano. A importância de o pensamento 

humano não enveredar pelo caminho da fragmentação salta aos olhos diante desse movimento 

de superação do reducionismo imposto pela disciplinaridade.  

Interdisciplinaridade, assim, é a integração de mais de uma disciplina na edificação do 

conhecimento. Surge como uma das respostas à necessidade de uma reconciliação 

epistemológica. Caracteriza-se pela “intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de 

interação real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa298”.  

A aproximação entre áreas distintas do conhecimento humano foi exercitada, por mais 

de uma vez, ao longo deste trabalho. Basta o leitor retomar o específico ponto em que foi 

trabalhado, de forma rápida, a análise econômica do crime. Nesse momento do trabalho duas 

áreas de conhecimento foram integradas, o estudo da economia e o direito penal.  

Semelhante perspectiva299 foi empreendida na abordagem da teoria dos jogos aplicada 

ao processo penal, no mesmo capítulo da mercantilização do processo, integrando o processo 

penal a vários ramos do pensamento, já que a teoria dos jogos tem aplicação multifacetada na 

economia, matemática, biologia etc.  Ao tratar do utilitarismo processual penal, integra-se, 

também, o direito processual penal, a filosofia e a sociologia. E agora passar-se-á a integrar o 

direito processual penal com a Psicologia300.  

A bem da verdade, o exame de complementaridade dar-se-á entre um instituto do 

processo penal (colaboração premiada ) e um fenômeno estudado pela psicologia (confissões 

                                                
297 FAZENDA, Ivani. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. Campinas: Papirus Editora, 1999, p. 
66. 
298 JAPIASSU, Hilton. Interdisciplinaridade e Patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1976, p. 74. 
299 “Interdisciplinaridade como um processo de resolução de problemas ou de abordagem de temas que, por serem 
muito complexos, não podem ser trabalhados por uma única disciplina. Dessa forma, a interdisciplinaridade é 
percebida em uma integração de visões disciplinares diversas, construindo assim uma perspectiva mais 
abrangente” (LEIS, Héctor Ricardo. Especificidades e desafios da interdisciplinaridade nas ciências humanas. In.: 
PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo; SILVA NETO, Antônio J. Interdisciplinaridade em ciência, tecnologia e 
inovação. Barueri: Manole, 2011, p. 107). 
300 “Em primeiro lugar, é importante delinear o que é Psicologia, seus objetivos e principais especialidade. Sendo, 
Psico = mente e logos = estudo, trabalho, sentido, palavra, a Psicologia moderna pode ser definida como o estudo 
científico do comportamento e dos processos mentais. Comportamento é aquilo que caracteriza ações do ser 
humano, como falar, caminhar, ler, escrever, nadar, etc. Processo mentais são experiências internas, como 
sentimentos, lembranças, afetos, desejos e sonhos. A psicologia, nos dias atuais, tem se preocupado bastante em 
manter seu estado de cientificidade, dando grande importância às evidências empíricas, devendo-se considerar que 
o pensamento crítico e inovador constitui etapa obrigatória dessa compreensão. É comum referir diversas áreas da 
psicologia, mas a ciência psicológica é uma só, possuindo várias faces e se expressando através de diferentes 
linguagens. Ela não chega a construir uma torre de Babel, mas, não raro, existem dificuldades de entendimento 
entre suas diversas linguagens” (TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2017, p. 27). 



106 

 

 

falsas). A senda da interdisciplinaridade301 é própria dos humildes, daqueles que bem 

reconhecem, com base na provisoriedade do conhecimento, que a compreensão minimamente 

adequada de qualquer fenômeno não pode estar aprisionada ao conforto da respectiva área do 

pesquisador. Isto é, ela é saudável ao conhecimento humano, na medida em que avaliza e 

estimula a ação do observador que examina determinado objeto sem olvidar a 

indispensabilidade de identificar os pontos de contato, influências recíprocas e a relação de 

complementaridade com outras ciências que, em regra, não são da respectiva área de pesquisa. 

Ora, quão mais fácil, sob o ponto de vista da escolha do método de pesquisa, seria 

examinar a questão dos injustiçamentos na Justiça Criminal decorrentes de condenações de 

inocentes apenas com base na ciência que o processo penal, isoladamente, produz e reproduz. 

Embora mais confortável, uma pesquisa nesse sentido revelar-se-ia de pouca utilidade para o 

sistema de justiça.  

Para dar vazão a essa tendência do pensamento ou postura interdisciplinar, deve o 

observador, o intérprete, o estudioso, o pesquisador, enfim, o ser pensante, desprender-se dos 

dogmas desta ou daquela disciplina e envolver-se com a premissa da valorização do todo, em 

detrimento da parte. Sobre a essência da postura interdisciplinar, vale citar:  
 

A interdisciplinaridade vem sendo utilizada como “panaceia” para os males da 
dissociação do saber, a fim de preservar a integridade do pensamento e o 
restabelecimento de uma ordem perdida. Antes que um “slogan”, é uma relação de 
reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma atitude diferente a ser assumida 
diante do problema do conhecimento, ou seja, é a substituição de uma concepção 
fragmentária para unitária do ser humano. É uma atitude de abertura, não 
preconceituosa, em que todo o conhecimento é igualmente importante. Pressupõe o 
anonimato, pois o conhecimento pessoal anula-se diante do saber universal. É uma 
atitude coerente, que supõe uma postura única diante dos fatos, é na opinião crítica do 
outro que se fundamenta a opinião particular. Somente na intersubjetividade, num 
regime de copropriedade, de interação, é possível o diálogo, única condição de 
possibilidade da interdisciplinaridade. Assim sendo, pressupõe uma atitude engajada, 
um comprometimento pessoal. A primeira condição de efetivação da 
interdisciplinaridade é o desenvolvimento da sensibilidade, neste sentido tornando-se 
particularmente necessária uma formação adequada que pressuponha um treino na 
arte de entender e esperar, um desenvolvimento no sentido da criação e da imaginação. 
A importância metodológica é indiscutível, porém é necessário não fazer dela um fim, 
pois interdisciplinaridade não se ensina nem se aprende, apenas vive-se, exerce-se e, 
por isso, exige uma nova pedagogia, a da comunicação302. 

 

                                                
301 “O conhecimento interdisciplinar, até bem pouco tempo condenado ao ostracismo pelos preconceitos 
positivistas, fundados numa epistemologia da dissociação do saber, começa a ganhar direitos de cidadania, a ponto 
de correr o risco de converter-se em moda. Incessantemente invocado e levado a efeito nos domínios mais variados 
de pesquisa, de ensino e de realizações técnicas, o “fenômeno” interdisciplinar está muito longe de ser evidente” 
(JAPIASSU, Hilton. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1976, p. 30). 
302 FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro. São Paulo: 
Edições Loyola, 2012, p. 10. 
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Se queremos mexer nas feridas das condenações injustas de inocentes, pela Justiça 

Criminal, com base essencialmente em testemunhos mal captados303, seja na fase inquisitiva, 

seja na fase judicial, é indispensável a utilização das ferramentas da psicologia. É necessário, 

ainda, de um lado, acreditar menos no paradigma de processo penal enquanto o instrumento 

não fadado a injustiçamento e, de outro, afastar-se das denominadas pré-compreensões.  

Falibilidade da justiça não quer significar que deixou de ser depositária das esperanças 

dos cidadãos. Ao contrário, entender que a justiça é feita por homens e não por máquinas, e, 

por isso, suscetível a erros frequentes, sem dúvida, contribui para o seu aprimoramento 

constante.  

O apelo, confiar menos no processo penal como algo imune a erros, visa a lançar luzes 

para os equívocos que ocorrem no seu produto final: resposta estatal, condenatória ou 

absolutória304. Nessa perspectiva, urge, de igual modo, desvelar o mito da verdade no 

processo305. Com costumeira lucidez, Ávila pondera que “provar é uma tentativa de 

aproximação. Melhor dizendo: verdade. ‘A’ verdade, no singular, será sempre incompleta, 

necessariamente contingente e dependente de referências (tempo, espaço e lugar) 306”. 

Quanto às pré-compreensões, é necessário entender que o intérprete ou o observador, 

como ser humano e produto do meio em que vive, ao examinar/interpretar qualquer fato ou 

situação com que se depara, traz consigo a sua visão de mundo, seus próprios medos, receios, 

impressões, desconfianças, preconceitos etc. Nunca há, por consequência, de se manter neutro. 

Aliás, quanto à figura do Juiz, é comum confundir neutralidade com a imparcialidade. 

Imparcialidade é dever ético e, além disso, pressuposto processual inafastável. A neutralidade 

absoluta, por sua vez, é impossível de se ter, deve-se contentar com a “neutralidade possível”307. 

                                                
303 A deficiência na captação, conforme será abordado à frente, pode estar tanto ligada à natural distorção da 
memória, como à ausência de qualidade e eficiência do estado no ato de colheita da prova. 
304 A respeito da influência do psiquismo do Juiz na sentença, conferir: PRADO, Lídia Reis de Almeida. O juiz e 
a emoção: aspectos da lógica da decisão judicial. Campinas: Millennium, 2010, p. 11-60. 
305 Sobre o mito da verdade, ver: DI GESU, Cristina Carla. Prova penal e falsas memórias. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2014, p. 88-101. 
306 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas memórias e sistema penal: a prova testemunhal em xeque. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 01. 
307 Idealmente, o intérprete, o aplicador do direito e o juiz, devem ser neutros, e é mesmo possível conceber que 
ele seja racionalmente educado para a compreensão, para a tolerância, para a capacidade de entender o diferente, 
seja o homossexual, o criminoso, o miserável ou o mentalmente deficiente, pode-se mesmo, um tanto 
utopicamente, cogitar de libertá-lo de seus preconceitos, de suas opções políticas pessoais e oferecer-lhe como 
referência um conceito idealizado e asséptico de justiça, mas não será possível libertá-lo do próprio inconsciente, 
de seus registros mais primitivos. “Não há como idealizar um intérprete sem memória e sem desejos. Em sentido 
pleno, não há neutralidade possível” (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: 
fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 208). 
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Trazendo a discussão da pré-compreensão mais para o campo da psicologia, é oportuno 

distinguir percepção de apercepção. A primeira expressão é uma condição neutra, desprovida 

de desejo, sem memória e sem compreensão, ao passo que apercepção traz consigo vivência e 

valorações individuais, assim como a herança do passado, também compreendida como 

procepção308.  

A rigor, quando se utiliza, no dia a dia, a expressão percepção, em verdade, está-se a 

tratar de apercepção, ou seja, o modo especial e particular de cada um perceber a realidade. A 

apercepção, assim, “agrega um valor, a bagagem existencial, a experiência de cada um, as 

circunstâncias de que tanto se tratou a partir de Ortega y Gasset, a biografia da qual todos somos 

escravos309”. 

Isso tudo revela uma extrema importância sobre o tema, pois a proposta da pesquisa de 

utilização potencializadora da ferramenta da psicologia, como um mecanismo de tutela dos 

direitos fundamentais, está a exigir captação da importância da interdisciplinaridade e também 

da compreensão do fenômeno das pré-compreensões.  

Apenas dessa forma haverá mais cuidado com a armadilha de pré-julgar os acusados, 

em larga escala inocentes, quando o “tudo” e ao mesmo tempo o “nada” indicam a (in) certeza 

da autoria310. Em um contexto no qual a justiça criminal julga centenas de processos com base 

unicamente na prova testemunhal, não há como ficar tranquilo. 

Apresentado o recorte acima, há um campo fértil para afirmar que a Psicologia e o 

Direito estão entrelaçados por seu objeto comum, o comportamento humano. Não por menos, 

a propósito, Sobral Fernández, diz que a “psicologia e o direito parecem dois mundos 

condenados a entender-se311”. A matéria prima da psicologia é o comportamento humano 

(especificamente a sua compreensão). O direito, por sua vez, como norma das ações na vida em 

sociedade, promove a regulação desse comportamento. 

                                                
308 TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 273. 
309 TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 273. “A 
percepção humana é variável e vulnerável a inúmeros fatores, sejam reais ou fantasmáticos, externos ou internos, 
consciente ou inconscientes, patológicos, ou, como se viu, simplesmente considerados normais no contexto da 
complexidade da existência humana. Por isso, é tão difícil avalia-la no contexto jurídico, pois ela necessita ser 
evocada pela memória e transformada em pensamento, para depois ser vertida em linguagem, cujo destino é a 
formação da prova judicial, que, após o contraditório das partes, será valorada pelo juiz e transformada em 
sentença, uma decisão que realiza a justiça individualizada num caso concreto. Isso interessa diretamente à 
psicologia do testemunho, porque toda percepção será sempre uma apercepção: {realidade + valor}” (TRINDADE, 
Jorge. Manual de Psicologia Jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 274). 
310 O tudo e o nada serve para explicitar que os arranjos probatórios são facilmente construídos e destruídos, a 
depender do curso dado à investigação. Ao explicar as confissões falsas, o leitor perceberá que, em inúmeros casos, 
há um “forte” conjunto probatório indicando a suposta prática de um crime por determinada pessoa, secundado 
pela autoconfissão falsa, todavia, com muita frequência, sobrevém a certificação da inocência e do reconhecimento 
de autoconfissão falsa a partir, por exemplo, de exame de DNA apontando outrem como autor do crime. 
311 FERNÁNDEZ, Jorge Sobral. Manual de psicologia jurídica. Barcelona: Piados Ibérica, 1994, p. 15. 
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Convém lembrar que a American Psychologica Association – APA – 2001 traçou um a 

lista com 53 divisões de campos da Psicologia, a exemplo da Psicologia Clínica, Psicologia 

Educacional, Psicologia da Saúde, Psicologia Econômica, Psicologia do Consumidor, 

Psicologia Organizacional, Psicologia Hospitalar, Psicologia Esportiva, Psicologia Ambiental, 

Psicologia Jurídica, importante para a presente pesquisa, e etc312. 

Como já mencionado, será analisada a Psicologia Jurídica313 que, inclusive, ainda pode 

ser subdividida, a título exemplificativo, em Psicologia judicial, Psicologia penitenciaria, 

Psicologia da vítima, Psicologia penitenciária, Psicologia civil geral e de família, Psicologia 

laboral e administrativa, Psicologia do testemunho, Psicologia das decisões judiciais, 

Psicologia da vítima, etc. 

Por essa pesquisa não se tratar de um trabalho específico da área Psicologia, é de todo 

justificável, após uma contextualização da interdisciplinaridade, traçar algumas considerações 

sobre a denominada Psicologia do Testemunho, que, na acepção de Emílio Mira y López, é 

“um dos capítulos mais brilhantes da psicologia jurídica314”.  

A opção metodológica parece ser correta, porquanto é a partir dela, da psicologia do 

testemunho, que encontraremos o suporte para melhor entender o apego à prova testemunhal, 

as falsas memórias, as confissões falsas e as respectivas implicações geradas nos acordos de 

delação premiada. 

Os primeiros estudos sobre o tema foram realizados por autores como Neumann, 

Kraepelin, Binet e Ster, todavia, lembra López que os juristas pouco souberam aproveitar o 

surgimento da psicologia do testemunho há mais de um quarto de século. O próprio nome desse 

ramo ou categoria da psicologia revela o seu objeto de estudo: o testemunho315.  

Teóricos da psicologia informam que é uma fonte de estudo recente se comparada a 

outros ramos do conhecimento316. Representa uma das primeiras interações entre Psicologia e 

Direito. Envolve um plexo de conhecimentos e técnicas talhadas na psicologia, cuja função está 

                                                
312 TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 34. 
313 “Entretanto, nos dias de hoje há uma forte tendência para se adotar a expressão Psicologia Forense, Judicial ou 
Judiciária, no âmbito do direito, reservando-se a denominação Psicologia Jurídica para uma especialidade 
psicológica. Essa tendência se reforçou a partir do início deste século, em contracorrente à ideia que prevaleceu 
até a década de 80 (Muñoz Sabaté, 1980). A Resolução nº 75/2009, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
ratificou essa nova orientação na medida em que tornou obrigatório o conhecimento da Psicologia Judiciária para 
o Ingresso na Carreira da Magistratura, incluindo-a na relação constante do Anexo VI, dentre as disciplinas que 
compõem o elenco de Noções Gerais de Direito e Formação Humanística, ao lado da Sociologia do Direito, da 
Ética e Estatuto Jurídico da Magistratura Nacional, da Filosofia do Direito e da Teoria Geral do Direito e da 
Política” (TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 34). 
314 LÓPEZ, Emilio Mira Y. Manual de Psicologia Jurídica. Campinas: Servanda, 2016, p. 187. 
315 LÓPEZ, Emilio Mira Y. Manual de Psicologia Jurídica. Campinas: Servanda, 2016, p. 187. 
316 TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 30. 
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orientada pelo testemunho, prestado na fase pré-processual ou processual. Gonçalves traz 

conceito interessante: 
 
A Psicologia do Testemunho consiste na aplicação de um conjunto de conhecimentos, 
extraídos da Psicologia Experimental e Social, para valorizar a exactidão dos 
testemunhos durante as investigações policiais e judiciais. A sua origem reside no 
facto, repetidamente provado, que perguntar a uma testemunha presencial de um 
acontecimento o que aconteceu, não é garantia suficiente para que fiquemos a 
conhecer os pormenores do referido acontecimento, e deste modo, o possamos 
apreciar objetivamente. Os seus objectos de estudo são a avaliação dos erros do 
testemunho (involuntários e voluntários); a credibilidade dos testemunhos (Psicologia 
Social); e, a fiabilidade dos testemunhos (memória). Segundo Sanito (1981) existem 
três tipos de distorção do testemunho: - A nivelação, ou seja, são esquecidos os 
detalhes para obter um relato mais simples e uniforme da situação; - A agudização, 
onde se enfatizam e exageram os detalhes mais característicos da situação; e, - 
assimilação, onde se alteram os detalhes em função de expectativas de normalização, 
de acordo com as crenças e estereótipos mais comuns317. 

 
A psicologia do testemunho está umbilicalmente ligada à função da memória, a qual 

exige uma capacidade de fixação, conservação, evocação e reconhecimento de acontecimentos, 

conforme será detalhada no tópico seguinte.  

Uma interessante pesquisa sobre a Psicologia do Testemunho foi recentemente 

elaborada por Stein e Ávila. O projeto Pensando o Direito envolve a atuação do Ipea e do 

Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL-MJ), na seleção 

de temas de especial interesse público, convocação e seleção de especialistas e desenvolvimento 

de atividades de coleta e análise de dados que pudessem ajudar a refletir sobre os caminhos para 

a mudança em políticas públicas, especialmente nas suas dimensões jurídico-institucionais318.  

O relatório apresentado pelos respeitados autores citados foi estruturado em três grandes 

eixos, no primeiro grande eixo (1) a apresentação de subsídios científicos, contemplando o 

estado da arte acerca da Psicologia do Testemunho, em segundo, (2) a apresentação de subsídios 

jurídicos, revisando legislações comparadas que abordam a temática do testemunho e do 

reconhecimento e, por fim, (3) a apresentação de dois estudos empíricos relativos às práticas 

brasileiras, investigando desde a coleta de testemunho e de reconhecimento na etapa pré-

investigativa (polícia militar), investigativa (polícia civil) e processual.  

A eficiência do estudo dá-se, acima de tudo, em razão da visualização interdisciplinar 

da colheita de testemunhos e reconhecimento de pessoas no processo penal. No tópico a seguir, 

                                                
317 GONÇALVES, Rui Abrunhosa. Psicologia Forense: O Testemunho dos suspeitos do crime. Universidade 
do Minho, 2011, p. 5. 
318 STEIN, Lilian Milnitsky; ÁVILA, Gustavo Noronha de (Coor.). Avanços científicos em Psicologia do 
Testemunho aplicados ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos forenses. Brasília: Ministério da Justiça. 
Ipea, 2015. Disponível em: <http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD_59_Lilian_web-1.pdf>. 
Acesso em: 13 dez. 2017. 

http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD_59_Lilian_web-1.pdf
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até pelos limites da pesquisa, serão abordados os questionamentos envolvendo o testemunho e 

a memória. 

 

 

3.2 O TESTEMUNHO E A MEMÓRIA 

 
O processo, como mecanismo de aplicação do direito319, para produzir o seu produto 

máximo, a certificação da resposta estatal, atribui um papel fundamental à prova testemunhal. 

O destaque que tal meio de prova ocupa no sistema de justiça não é circunscrito ao campo do 

processo penal.  

No bojo de ações cíveis, trabalhistas e previdenciárias, dentre outras, as partes e o 

próprio Estado-Juiz, em um plano circular320, alimentam e amplificam o testemunho como meio 

de prova por excelência do sistema justiça e, consequentemente, contribuem para o fenômeno 

da sua hipertrofia321.  

Sob o viés utilitarista322, isso decorre do fato de ser o meio probatório mais acessível e 

mais fácil de ser utilizado323, destituído dos embaraços da prova pericial, menos burocrático 

                                                
319 O conceito reducionista de processo como aplicação do direito objetivo é proposital. A respeito da função 
multifacetada do processo, conferir o capítulo 1.1. 
320 Emprega-se a expressão plano circular com o objetivo de indicar a situação da prova testemunhal, a qual pode 
ser requerida pelas partes, a fim de demonstrar seus respectivos pontos de vistas expostos no processo, ou então 
determinada pelo juízo, no caso de testemunha referida, por exemplo. A observação não pretende enfrentar, pelos 
limites estreitos do trabalho, a limitação imposta ao juiz na produção de prova. 
321 O estudo de Stein e Ávila, anteriormente citado, traz um dado interessante sobre a respostas de atores do 
processo penal, Promotor e Juiz, respectivamente: “Podemos dizer que existe uma convergência, quase unânime 
entre todos os grupos de atores, independentemente de sua região, sobre a importância fundamental do testemunho 
para o resultado do processo, sendo considerada a principal prova. Vários atores tentaram quantificar, através de 
percentuais aproximados, qual seria a representatividade desta espécie probatória. Muitos deles mencionaram que 
mais de 90% dos casos eram solucionados através de testemunhas.  É considerada, portanto, “a rainha das provas” 
(Promotor de Justiça)” e “oram raros os casos onde não existia a necessidade de utilização de testemunhas, ou, 
ainda, ter sido esta a prova menos importante para resolver a situação concreta. Via de regra, a prova testemunhal 
é a central no conjunto probatório. Sendo assim, alguns atores jurídicos lamentam a indisponibilidade de outras 
espécies probatórias, ficando restritos às provas testemunhais: “infelizmente é o que eu tenho, eu não tenho com 
o que lidar mais” (STEIN, Lilian Milnitsky; ÁVILA, Gustavo Noronha de (Coor.). Avanços científicos em 
Psicologia do Testemunho aplicados ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos forenses. Brasília: 
Ministério da Justiça. Ipea, 2015. Disponível em: <http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD 
_59_Lilian_web-1.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2017). 
322 A respeito do que vem a ser o utilitarismo e sua relação com o processo penal, o leitor deve remeter ao item 1.2 
(Utilitarismo e eficientismo penal). 
323 O depoimento da vítima em crimes que ocorrem na clandestinidade, a exemplo dos crimes envolvendo violência 
doméstica e a dignidade sexual, também recebe, da jurisprudência, valoração substancial. Conferir, a propósito, o 
seguinte julgado: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial: 
423707 RJ 2013/0367770-5. Relator: Ministro Nefi Cordeiro, data do. Julgamento: 07/10/2014, T6 – Sexta Turma, 
Data de Publicação: DJe 21/10/2014. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/153371784/ 
agravo-regimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-423707-rj-2013-0367770-5>. Acesso em; 10 
jan. 2018. 

http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/153371784/
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que o reconhecimento pessoal. A presente pesquisa ficará apenas com esses dois exemplos 

comparativos. Suficientes para expor a facilidade da prova testemunhal e ratificar o rótulo de a 

prova de todas as provas324. 

Com muita frequência, a prova testemunhal é utilizada como “elemento único e/ou 

decisivo para a formação da convicção do julgador325”, e o relato da testemunha, muitas vezes, 

é equiparado, para fins de fundamentação da sentença, aos meios de prova técnica, a exemplo 

da perícia. 

Milhares de pessoas testemunham diariamente no âmbito da justiça criminal e, com base 

em seus respectivos relatos, indivíduos são julgados. Não interessa a distinção técnica entre 

testemunha (presta o compromisso de dizer a verdade) e informante (não presta o compromisso 

de dizer a verdade), tampouco se quem apresenta o depoimento é o ofendido/vítima.  

Se a máquina estatal trabalha usualmente com os depoimentos, em juízo e na fase pré-

processual, urge indagar se há fator (es) que podem colocar em risco o caráter justo de que a 

sentença, em tese, deve estar imbuída. Nesse ponto, a resposta, além de afirmativa, prende-se à 

memória, porque é a partir dela que, bem ou mal, o sujeito-observador lança impressões sobre 

determinados fatos, pessoas, objetos e locais que servirão de base para a formação da convicção 

do julgador. 

Por isso, a psicologia do testemunho, tradicionalmente, está ligada à função da memória. 

Malgrado a dogmática jurídica-penal se preocupe em aprimorar as regras destinadas a evitar a 

distorção da prova, há sempre o risco real do julgador supervalorizar, indevidamente, os relatos 

inconsistentes na reconstrução possível de um fato.  

                                                
324 “Seja por ser integralmente subjetiva, seja por ser facilmente manipulável, a prova testemunhal tem natureza 
extremamente fácil, sendo o que melhor caracterizaria as lembranças a que alude o relato testemunhal a sua 
particularidade porosa e permeável, haja vista que delas podem fugir, com certa facilidade, imagens e informações, 
bem como podem surgir os mesmos elementos, de uma origem incerta, para se correlacionar com os fatos (ou 
objetivos) percebidos no momento em que esteve a testemunha diante da cena de um  - suposto – crime. Diga-se 
de passagem, que estes “prejuízos” perceptivos e mnemônicos pouco (ou nada) têm a ver com a intenção da 
testemunha em colaborar ou não com o processo, em dizer ou não a “verdade”: a problemática mais profunda que 
envolve a utilização da prova testemunhal tem raízes arraigadas nos fatores que fogem à liberalidade do depoente” 
(SEGER, Mariana da Fonseca; LOPES Júnior, Aury. Prova Testemunhal e Processo Penal: A fragilidade do relato 
a partir da análise da subjetividade perceptiva e do fenômeno das falsas memórias. In.: PINHO, Ana Cláudia 
Bastos de; DELUCHEY, Jean-François Y.; GOMES, Marcos Alan de Melo (org.). Tensões Contemporâneas da 
Repressão Criminal. Porto Alegre: Revista do Advogado, 2014, p. 37). 
325 SEGER, Mariana da Fonseca; LOPES Júnior, Aury. Prova Testemunhal e Processo Penal: A fragilidade do 
relato a partir da análise da subjetividade perceptiva e do fenômeno das falsas memórias. In.: PINHO, Ana Cláudia 
Bastos de; DELUCHEY, Jean-François Y.; GOMES, Marcos Alan de Melo (org.). Tensões Contemporâneas da 
Repressão Criminal. Porto Alegre: Revista do Advogado, 2014, p. 37-51, p. 1-3. 
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A importância psicológica do depoimento das testemunhas baseia-se na produção da 

decisão do juiz, e não na reconstituição dos fatos. O que se visa a reconstituir, pois, “é aquilo 

que é passível de ser dito, falado e evocado: não os fatos, mas a memória dos fatos326”.  

Arriscaríamos a dizer que a memória é bifronte, fundamental para a coleta de impressões 

da testemunha e derradeira para a tarefa de julgar. Afigura-se como condição sem a qual não 

há de se falar, em regra327, na realização da justiça, já que a recomposição da história dos fatos, 

especialmente no processo penal, é dela dependente328.  

Veja-se que não se menciona prova dos fatos. Em essência, os fatos se exaurem no exato 

momento em que são praticados, daí porque a prova é sempre uma memória dos fatos, e não os 

fatos propriamente ditos329. Essa perspectiva desmonta por completo uma assertiva usual 

reverberada em corredores de fóruns, gabinetes, escritórios de advocacia, no sentido de no 

processo se busca a “prova dos fatos”.   

Pessoas inocentes têm sido consideradas culpadas por crimes no mundo inteiro. Eysenck 

e Keane, ao tratar da figura da testemunha ocular, citam, por exemplo, que, nos Estados Unidos, 

mais de cem pessoas tiveram sua inocência comprovada por meio de testes de DNA, sendo que 

75% destas pessoas foram consideradas culpadas com base em uma identificação equivocada 

de testemunhas, razão pela qual surge uma questão de aplicabilidade prática considerada na 

identificação de fatores que tornam a declaração de uma testemunha ocular precisa ou 

imprecisa330. 

Uma forma de o relato de uma testemunha ser distorcido é por meio do viés de 

confirmação, ou seja, a memória do evento é influenciada pelas expectativas do observador. A 

título exemplificativo, alunos das Universidades de Princeton e Dartmouth, nos Estados 

Unidos, assistiram a um filme de um jogo de futebol envolvendo as duas. Os alunos relataram 

que seus adversários teriam cometido um número muito maior de faltas do que o seu próprio 

                                                
326 TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 303. 
327 Diz-se em regra porque, a exemplo do que ocorre no Processo Civil (art. 455, NCPC), é possível o chamado 
julgamento antecipado da lide, situação em que o magistrado, ante a desnecessidade da produção de prova para o 
deslinde da questão jurídica posta em juízo, julga imediatamente com base na documentação já constante dos 
autos, fora dessa situação, em geral, seja no processo civil, seja no processo penal, é comum a deflagração da fase 
probatória, com oitiva de testemunhas. 
328 “No processo penal, através da atividade recognitiva, faz-se uma retrospectiva do passado. E esta retrospectiva 
é impulsionada pelas partes – em observância ao sistema acusatório – através da prova, a qual busca reconstruir, 
no presente, o delito ocorrido no passado. Diante da ausência, na maioria dos casos, de provas técnicas, julga-se 
com fundamento naquilo que foi dito pelas vítimas e testemunhas, as quais se valem da memória. Daí a 
imprescindibilidade do estudo desta, sob diferentes perspectivas” (DI GESU, Cristina Carla. Prova penal e falsas 
memórias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 88. 
329 TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 303. 
330 EYSENCK, Michael W.; KEANE, Mark T. Manual de Psicologia Cognitiva. São Paulo: Artmed Editora, 
2017, p. 275. 
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time. A demonstrar que a expectativa do observador, de que seu time tenha cometido menos 

faltas, influencia o funcionamento da memória331. 

Loftus e Burns sugerem, em um estudo intitulado mental shock can produce retrograde 

amnesia, que a memória de uma testemunha ocular é alterada se o crime por ela observado foi 

violento. Participantes dessa determinada pesquisa viram duas versões filmadas de um crime. 

Na versão violenta, um menino levou um tiro no rosto próximo ao final, quando os assaltantes 

estavam fugindo. A inclusão do incidente violente provocou uma deficiência da memória para 

os detalhes apresentados até dois minutos antes332.  

Uma questão interessante envolvendo a percepção da testemunha refere-se ao foco da 

arma. Loftus afirma que a arma parece captar boa parte da atenção da vítima. Circunstância 

que acaba resultando na capacidade minimizada para lembrar de outros detalhes do ambiente, 

do assaltante e, inclusive, dificultando o reconhecimento do assaltante algum tempo depois333. 

Outro exemplo de estudo, no campo da psicologia do testemunho, realizado por Loftus 

e Palmer (1974), versa sobre o conhecido acidente de carros. 
 
É supreendentemente fácil distorcer a memória de um acidente pelo subsequente 
questionamento, indicando que as lembranças das testemunhas oculares são um tanto 
frágeis. Por exemplo, considere um estudo realizado por Loftus e Palmer (1974). 
Exibiu-se aos participantes um filme, eles descreveram o que aconteceu e 
responderam a perguntas específicas. A algumas perguntou-se “A que velocidade os 
carros iam quando houve a trombada?”, enquanto para outros a palavra “trombada” 
foi substituída por “batida”. Não se fez nenhuma pergunta aos participantes-controle 
sobre velocidade dos carros. A velocidade estimada foi afetada pela palavra usada na 
pergunta, sendo em média 66 km/h quando a palavra “trombada” foi usada versus 55 
km/h quando se usou a palavra “batida”. Uma semana depois, perguntou-se a todos 
os participantes: “Você viu algum vidro quebrado?” Na verdade, não houve nenhum 
vidro quebrado no acidente, mas 32% daqueles que haviam sido previamente 
inquiridos sobre a velocidade com o uso da palavra “trombada” disseram ter visto 
vidro quebrado. Em contraste, apenas 14% dos participantes que foram inquiridos 
com o uso da palavra “batida” disseram ter visto vidro quebrado, e o dado foi 12 % 
para os participantes-controle. Assim, nossa memória para eventos é tão frágil que 
pode ser distorcida pela simples troca de uma palavra na pergunta334. 

 

                                                
331 EYSENCK, Michael W.; KEANE, Mark T. Manual de Psicologia Cognitiva. São Paulo: Artmed Editora, 
2017, p. 275. 
332 EYSENCK, Michael W.; KEANE, Mark T. Manual de Psicologia Cognitiva. São Paulo: Artmed Editora, 
2017, p. 275. 
333 LOFTUS, Elizabeth F.; LOFTUS, Geoffrey R.; MESSO, Jane. Some facts about "weapon focus". Law and 
Human Behavior, vol. 11, p.55-62, mar. 1987, p. 56. Disponível em: 
<http://faculty.washington.edu/gloftus/Downloads/LoftusLoftusMessoWF.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
334 EYSENCK, Michael W.; KEANE, Mark T. Manual de Psicologia Cognitiva. São Paulo: Artmed Editora, 
2017, p. 275. A íntegra do estudo pode ser vista em: LOFTUS, Elizabeth F.; PALMER, John C. Reconstruction 
of automobile destruction: An example of the interaction between language and memory. Journal of verbal 
learning and verbal behavior, v. 13, n. 5, p. 585-589, 1974. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022537174800113>. Acesso em: 15 dez. 2017. 

http://faculty.washington.edu/gloftus/Downloads/LoftusLoftusMessoWF.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022537174800113
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Não menos interessante é o trabalho de Loftus e Zanni, no qual foram exibidas às 

pessoas determinado filme curto envolvendo também um acidente de carro e, posteriormente, 

apresentadas perguntas variadas. Alguns participantes foram indagados se teriam visto um farol 

quebrado, outros, por sua vez, foram questionados se viram o farol quebrado. O interessante é 

que não havia farol algum quebrado no crime, todavia, a segunda pergunta, que sugeria haver, 

trouxe dados surpresos, 7% daqueles aos quais se indagou acerca de um farol quebrado 

disseram tê-lo visto, comparados com 1,7 % aos quais se perguntou sobre o farol quebrado335.  

Na atual quadra do pensamento humano, sabe-se, portanto, que vários fatores 

influenciam as declarações das testemunhas oculares, inúmeros pesquisadores tentam 

estabelecer ou identificar tais fatores, valendo citar o trabalho de Kassim, Ellsworth e Smith, 

nele os atores quais compilaram uma lista de dados336.   

Os dados a seguir, apresentados pelos mencionados autores, traz as percentagens de 

especialista que acreditam que cada afirmação é criteriosa: a) confiança de uma testemunha 

ocular não é um bom prognosticador da acuraria de sua identificação (3%); b) as testemunhas 

oculares superestimam a duração do evento (5%); c) a declaração da testemunha ocular sobre 

um evento frequentemente reflete não apenas o que a testemunha ocupar realmente viu, mas 

informações que ela obteve mais tarde (7,5%); d) há uma curva de esquecimento convencional 

para as memórias da testemunha ocular (24%); e) a declaração e uma testemunha ocular sobre 

um evento pode ser afetada pela formulação da pergunta (26%); f) o uso do line-up 

(enfileiramento dos suspeitos para serem reconhecidos por uma testemunha) de uma pessoa 

aumenta o risco de identificação enganosa (29 %)337. 

Diz-se que o processo penal é um instrumento de retrospecção porque, por meio das 

provas, se persegue a reconstrução aproximativa de um determinado fato338. Coutinho averba 

que “falar de processo (penal) é, antes de tudo, falar de atividade recognitiva339”.  

                                                
335 EYSENCK, Michael W.; KEANE, Mark T. Manual de Psicologia Cognitiva. São Paulo: Artmed Editora, 
2017, p. 276. É possível, para um maior aprofundamento, a visualização da didática palestra (com tradução em 
português) de Elizabeth Loftus sobre a ficção da memória. LOFTUS, Elizabeth. Ficção da Memória. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=PB2OegI6wvI>. Acesso em: 17 dez. 2017. 
336 A íntegra do estudo pode ser vista em: KASSIN, Saul M.; ELLSWORTH, Phoebe C.; SMITH, Vicki L. The" 
general acceptance" of psychological research on eyewitness testimony: A survey of the experts. American 
Psychologist, v. 44, n. 8, p. 1089, 1989. Disponível em: <http://psycnet.apa.org/record/1989-39825-001>. Acesso 
em: 15 dez. 2017. 
337 EYSENCK, Michael W.; KEANE, Mark T. Manual de Psicologia Cognitiva. São Paulo: Artmed Editora, 
2017, p. 276. 
338 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 351. 
339 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Glosas ao verdade, dúvida e certeza, de Francesco Carnelutti, para 
os operadores do Direito. Revista de estudos criminais, v. 14, v. 14, p. 77-94, 2004, p.90. 

https://www.youtube.com/watch?v=PB2OegI6wvI
http://psycnet.apa.org/record/1989-39825-001
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Inequívoco, assim, que a memória exerce um papel fundamental no direito. A temática 

da memória e seus embaraços para o campo da justiça não podem passar despercebidos 

daqueles que pretendem avalizar o processo como instrumento de salvaguarda de direitos 

fundamentais340. Lembrando que, estranhamente, as normas processuais, no campo da prova, 

foram elaboradas pelo legislador sem a preocupação com as distorções da memória e com a 

objetividade excessiva.   

Após quatro décadas de pesquisas sobre a Psicologia do Testemunho, percebe-se que, 

devido à falibilidade da memória, um testemunho não só pode, como não deve ser plenamente 

confiável. Para melhor entender as falhas que a memória pode experimentar, é preciso entender, 

então, um pouco do seu significado.  

A memória é interdisciplinar, na medida em que abrange áreas como a psicologia, a 

neurologia, a psiquiatria, a biologia molecular, a genética, a neuroanatomia, a filosofia, a 

história e outras341. A sua complexidade torna inviável a apresentação de um conceito bastante 

em si mesmo. A acepção de Ávila é interessante: 
 
Como fenômeno complexo que é, dificilmente se estabelecerá o que é a memória, mas 
somente olhares possíveis sobre ela. Dentro desta inafastável aporia, tentar-se-á 
elaborar algumas questões, longe da arrogante e prepotente possibilidade de 
solucioná-las. Assim, dentro da literatura, têm-se observado algumas questões 
pertinentes acerca da memória: É possível conservá-la? Regenerá-la? Interpretá-la 
com alguma segurança? 342. 

 
Sem embargo, em vista dos estudos exemplificativos que foi exposto, já se pode chegar 

à conclusão de que a memória é o “coração do testemunho”, porque o testemunho se constitui, 

em sua essência, nas “lembranças que a pessoa conseguiu registrar e resgatar sobre os fatos que 

ocorreram e o reconhecimento de seus personagens. Quanto mais detalhadas e fidedignas forem 

estas lembranças, melhor será o testemunho e a capacidade de realizar um reconhecimento 

correto343” e assim, potencialmente mais elucidativos para o desfecho do caso. 

                                                
340 A caracterização do processo como um meio de aplicação de direitos fundamentais e não um mero carimbador 
do poder punitivo foi amplamente trabalhada no item 1.1. 
341 ÁVILA, Gustavo Noronha de; GAUER, Gabriel José Chittó; ANZILIERO, Dinéia Largo. Memória (s) e 
Testemunho: um enfoque interdisciplinar. In.: POZZEBON, Fabricio Dreyer de Ávila; ÁVILA, Gustavo Noronha 
de (org.). Crime e Interdisciplinaridade: estudos em homenagem à Ruth M. Chittó Gauer. Porto Alegre: 
Edipucrs, 2012, p. 374. 
342 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas memórias e sistema penal: a prova testemunhal em xeque. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 82. 
343 STEIN, Lilian Milnitsky; ÁVILA, Gustavo Noronha de (Coor.). Avanços científicos em Psicologia do 
Testemunho aplicados ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos forenses. Brasília: Ministério da Justiça. 
Ipea, 2015, p. 18. Disponível em: <http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD_59_Lilian_web-
1.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2017. 

http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD_59_Lilian_web-
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O interesse da psicologia pela memória dá-se porque, sem ela, não haveria recordação 

de acontecimentos passado e, assim, não seria possível refletir sobre nossas experiências ou 

contar casos que aconteceram em suas vidas. 

Sternberg trabalha o conceito como “o meio pelo qual você recorre às suas experiências 

passadas a fim de usar essas informações no presente; refere-se a um processo de mecanismos 

dinâmicos associados à retenção e recuperação da informação344”. Traduz a capacidade de 

adquirir, armazenar e evocar, recuperar, informações disponíveis, seja internamente, no cérebro 

por meio da memória biológica, seja externamente, em dispositivos artificiais pela memória 

artificial.   

Na atual quadra do pensamento humano, se reconhece que a memória não representa 

algo unitário. Ao contrário, pode ser dividida em diferentes tipos345. É corrente, apenas para 

fins didáticos (é bom que se diga), comparar o seu funcionamento ao de uma máquina 

fotográfica. Inicialmente, é necessário “bater a foto”, ou seja, fixar a imagem. Logo após, 

conservar essa imagem, arquivar o filme da memória. Tudo isso para, depois, evocá-la, de modo 

a revelar a imagem precedentemente arquivada. A ressalva apresentada na metáfora é 

indispensável, pois a memória, em essência, não é uma simples base de imagens mentais. A sua 

capacidade de arquivar, conservar e evocar os fatos é assaz limitada. Em vista disso, a metáfora 

da máquina tem uma função reduzida tão somente para explicar as fases de fixação, 

conservação e recuperação da memória.  

De resto, sob qualquer outro prisma que se queira trabalhar a memória, vale a premissa 

de não é uma máquina fotográfica com imagens guardadas como em um álbum de fotos ou uma 

filmadora que registra os eventos de forma que possam ser exibidos como um filme. Manter 

memórias intactas e depois poder evocá-las “constitui um ato complexo que não pode ser 

comparado com uma máquina fotográfica, por mais recursos técnicos que possua346”. 

O funcionamento da memória é lastreado na combinação de informações oriundas de 

diversos tipos de fontes, que podem influenciar, de forma positiva ou negativa, quando o 

objetivo do indivíduo é recordar alguma coisa347. São três processos envolvidos nesse 

funcionamento, a codificação, o armazenamento e a recuperação.  

                                                
344 STERNBERG, Robert; OSÓRIO, Maria Regina Borges. Psicologia cognitiva. Porto Alegre: Artes Médicas 
Sul, 2000, p. 204. 
345 TULVING, Endel. Are there 256 different kinds of memory? In.: NAIRNE, James S. The foudations of 
remembering: Essays in honor of Henry L. Roediger III. New York: Psychology Press, 2007, p. 39-52. 
346 TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 305. 
347 SCHACTER, Daniel L.; LOFTUS, Elizabeth F. Memory and law: What can cognitive neuroscience contribute? 
Nature Neuroscience, [S.I.], v. 16, p. 119-123, Jan. 2013. Disponível em: 
<http://www.nature.com/neuro/journal/v16/n2/pdf/nn.3294.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2017. 

http://www.nature.com/neuro/journal/v16/n2/pdf/nn.3294.pdf
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Quanto à formação das memórias, Iziquierdo pondera ser necessário considerar quatro 

aspectos fundamentais a seguir: 
 
Para entender a formação de memórias a partir de experiências, é preciso considerar 
quatro aspectos fundamentais: 1) Recebemos informações constantemente, através de 
nossos sentidos; mas não memorizamos todas. Por ex., depois de ver um filme, 
lembramos de algumas cenas; pode ser, até, muitas; mas não todas. Depois de ouvir 
uma aula, lembramos alguns conceitos; frase inteiras, talvez; mas não todos os 
conceitos nem todas as frases. Há, portanto, um processo de seleção prévio à formação 
de memórias, que determina quais informações serão armazenadas e quais não. 2) As 
memórias não são gravadas na sua forma definitiva, se são muito mais sensíveis à 
facilitação ou inibição logo após sua aquisição que em qualquer outro período 
posterior. Uma memória recente é muito mais suscetível ao efeito facilitador de certas 
drogas ou ao efeito amnésico de um traumatismo craniano que uma memória antiga 
(McGAUGH, 1998, p. 33-64). Isto indica que existe um processo de consolidação 
depois da aquisição (MÜLLER E PILZECKER, 1900, p. 1-288), pelo qual as 
memórias passam de um estado lábil a um estado estável. 3) As memórias são também 
muito mais sensíveis à incorporação de informação adicional nos primeiros minutos 
ou horas após a aquisição. Essa informação pode ser acrescentada, tanto por 
substâncias endógenas liberadas pela própria experiência – Bendorfina, adrenalina, 
etc. – (IZQUIERDO, 1984, p. 65-77: IZQUIERDO, 1989), como por outras 
experiências que deixam memórias (LOFTUS e YUILLE, 1984; CAHILL et al., 1986; 
IZQUIERDO et al.,1988a,b; IZQUIERDO, 1989. 4) As memórias consistem em itens 
isolados, senão em registros (“files”) mais ou menos complexos. Não lembramos cada 
letra de cada palavra isoladamente; senão frases inteiras. Não lembramos cada cor ou 
cada odor percebido ontem como tais, senão como detalhes “files” ou registros mais 
ou menos longos (o conjunto de eventos da hora do almoço; ou da tarde; ou do início 
da noite). A formação ou não de uma memória depois de um determinado evento ou 
experiência, sua resistência à extinção, à interferência e ao esquecimento, dependem 
destes quatro fatores: seleção, consolidação, incorporação de mais informação, 
formação de registros ou “files”348. 

 
Os aspectos fundamentais da formação da memória enumerados acima apontam que o 

testemunho absolutamente preciso é uma exceção, na medida em que a percepção, além de 

singular, varia não só de pessoa para pessoa, como no próprio indivíduo, de acordo com as 

circunstâncias.  

Há uma teoria interessante, Teoria de Gestalt, criada por Köhler349, Koffka350 e 

Wertheimeir, que contribui para demonstrar a preocupação presente sobre as armadilhas da 

memória. Baseia-se na premissa de que a percepção é determinada pelo caráter do campo como 

um todo. A gestalt (do alemão Gestalt, "forma"), também conhecida como gestaltismo, teoria 

da forma, psicologia da gestalt, psicologia da boa forma e leis da gestalt, é uma doutrina que 

trabalha com a ideia de que, para se compreender as partes, é preciso, antes, compreender o 

todo. 

                                                
348IZQUIERDO, Ivan. Memória. Estudos Avançados, p.89-112, s.d. p.94-95 Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ea/v3n6/v3n6a06.pdf>.  Acesso em: 13 dez. 2017. 
349 KOHLER, W. Psicologia da Gestalt. Belo Horizonte: Itatiaia, 1980, p. 148. 
350 Cf. KOFFKA, Kurt; CABRAL, Álvaro. Princípios de psicologia da Gestalt. São Paulo: Cultrix, 1975. 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v3n6/v3n6a06.pdf
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A teoria é complexa e não autoriza um detalhamento neste trabalho. Sem prejuízo, 

apresenta-se abaixo a figura de Gleitman351, com estímulo ambíguo, com o objetivo de convidar 

o leitor a observar duas formas distintas de enxergar o obrejo (imagem) visualizada.  

 

IMAGEM 01: Figura de Gleitman 

 
Fonte: Blog da Psicologia da Educação352. 

 

A percepção aí pode variar a depender de quem seja o sujeito-observador e da ocasião 

em que a observação aconteça, uma primeira forma de olhar revela uma jovem, de perfil. Uma 

segunda, por sua vez, uma velha.  

Trindade, todavia, ao trabalhar com a mesma imagem acima, conclui que ela ilustra bem 

como a percepção, mesmo em condições ideais, pode variar de pessoa para pessoa, de ocasião 

para ocasião, pois é influenciada de inúmeras maneiras por distintos eventos e condições. 

Alinha também que todos esses aspectos são importantes no momento de testemunhar os fatos 

perante o juiz, em audiência, como na hora também de o juiz fazer seu convencimento acerca 

de um caso particular que tenha de julgar353. 

Há, assim, uma soma de fatores que influenciam um testemunho, valendo expor as 

seguintes ponderações de López sobre esses: 
 
O testemunho de uma pessoa sobre um acontecimento qualquer depende 
essencialmente de cinco fatores: a) do modo como percebeu esse acontecimento; b) 
do modo como sua memória o conservou; c) do modo como é capaz de evoca-lo; d) 
do modo como quer expressá-lo; e) do modo como pode expressá-lo. O primeiro fator 
depende por sua vez de condições externas (meios) e internas (aptidões) de 
observação. O segundo, puramente neurofisiológico, encontra-se somente 
influenciado por condições orgânicas, do funcionamento mnêmico. O terceiro, misto, 
isto é, psico-orgânico, é talvez o mais complexo, pois nele intervêm poderosos 

                                                
351 Gleitman é mais conhecido por sua autoria de Psicologia, livro clássico publicado pela primeira vez em 1981. 
352 BLOG DA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO. Figuras sobre Psicologia da Gestalt. Idosa-jovem1. Disponível 
em: < https://www.ufrgs.br/psicoeduc/imagens/figuras_gestalt/idosa-jovem1.gif >. Acesso em: 10 jan. 2017. 
353 TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 278. 

https://www.ufrgs.br/psicoeduc/imagens/figuras_gestalt/idosa-jovem1.gif
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mecanismos psíquicos já estudada repressão ou censura). O quarto, grau de 
sinceridade, é puramente psíquico e se estudo experimental objetivo foi assunto das 
páginas anteriores. Finalmente, o quinto, grau de precisão expressiva, isto é, grau de 
fidelidade e clareza com que o indivíduo é capaz de descrever suas impressões e 
representações até fazer com que as demais pessoas as sintam ou compreendam como 
ele, é um dos menos estudados e talvez dos mais importantes. A psicologia devia, em 
primeiro lugar, estudar cada um desses cinco fatores isoladamente e, depois, 
confrontar o testemunho em sua totalidade com a realidade, isto é, com a verdade dos 
fatos testemunhados354. 

 
A tarefa de percorrer pelos diversos tipos de memória, ainda que rapidamente, é 

importante, para compreender o complexo universo das conexões neuronais do cérebro e, a 

partir daí, entender porque pode ser tão comum surgirem falhas na sua evocação por ocasião de 

testemunhos. 

A propósito, podemos classificá-la em a) memória principal, que precisa de energia para 

funcionar, rápida operação. RAM e ROM,  b) a memória auxiliar, essa trabalha sem o uso de 

energia, tem uma operação de baixa velocidade, c) a memória de curto prazo, pode ser explicita 

ou declarativa, é armazenada no córtex pré-frontal e convertida em memórias de longo prazo 

no hipocampo e, por fim, d) a memória de curto prazo, implícita, automática ou procedimental, 

arquivada no cerebelo, no estriado e na amígdala, envolvendo diversos sistemas diferentes do 

cérebro os quais se situam nas partes mais profundas do córtex cerebral. 

 

 

3.3 DISTORÇÕES DA MEMÓRIAS (AS FALSAS MEMÓRIAS) 

 

Diferenciar o falso do verdadeiro nem sempre é uma tarefa fácil para o sujeito-

observador. A memória humana não é insuscetível a falhas. Não raro, de um lado, esquecemos 

informações importantes e, de outro, lembramos de episódios que nunca ocorreram. “Às vezes, 

um fato é distorcido; outras, esquecido; mas existem aqueles que, por mais que a pessoa tente, 

nunca consegue esquecer355”. 

A memória não tem como função precípua recordar o passado de maneira fiel, mas, sim, 

utilizar as informações adquiridas para dar suporte às decisões e aos julgamentos356. O 

fenômeno das falsas memórias, portanto, traduz um exemplo desta classe de equívocos ou erros.  

                                                
354 LÓPEZ, Emilio Mira Y. Manual de Psicologia Jurídica. Campinas: Servanda, 2016, p. 187-188. 
355 ALVES, Cíntia Marques; LOPES, Ederaldo José. Falsas Memórias: questões teórico-metodológicas. Paidéia, 
v. 17, n. 36, p. 45-56, 2007, p.49. Disponível em: <http://www.redalyc.org/html/3054/305423757005/>. Acesso 
em: 10 jan. 2018. 
356 KLEIN, Stanley B. et al. Decisions and the evolution of memory: multiple systems, multiple functions. 
Psychological review, v. 109, n. 2, p. 306- 329, apr. 2002, p. 306. Disponível em: 
<http://psycnet.apa.org/record/2002-12576-004>. Acesso em: 15 dez. 2017. 

http://www.redalyc.org/html/3054/305423757005/
http://psycnet.apa.org/record/2002-12576-004
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Nas últimas décadas, especialmente a partir de 1990, pesquisadores têm demonstrado 

interesse pelos estudos das falsas memórias ou memórias falsificadas. Fenômeno que ocorre 

quando as pessoas se recordam de fatos específicos, como se tivessem ocorrido, mas que, em 

verdade, não ocorreram ou, ao menos, não na forma como se pressupunha. As falsas memórias 

podem ser até mais detalhadas que as memórias verdadeiras, ou seja, podem “parecer muito 

brilhantes, contendo mais detalhes, ou até mesmo mais vividas do que as memórias 

verdadeiras357”.  

É preciso diferenciar este tipo de memória de uma mentira deliberada. As falsas 

memórias são destituídas da liberalidade, isto é, não refletem um ato proposital da pessoa que 

relata. Nas falsas memórias – é preciso dizer – a pessoa sinceramente acredita que viveu aquele 

fato. Na mentira, diferentemente, a pessoa está consciente de que o narrado por ela não 

aconteceu, mas sustenta a história por algum motivo particular358. 

Os primeiros experimentos demonstrando a ilusão ou a falsificação da memória em 

crianças foram de Binet em 1900359, na França, e de Stern em 1910, na Alemanha, já em adultos. 

A primeira pesquisa sobre falsificação da memória aconteceu em 1932, por Bartlett. Conforme 

relembram Stein e Pergher, Bartlett descreve o recordar como “sendo um processo 

reconstrutivo, baseado em esquemas e conhecimento geral prévio do participante, salientando 

o papel da compreensão nas suas lembranças360”.  

Posteriormente, em 1974, Loftus e Palmer introduziram um procedimento inovador 

destinado ao estudo das falsas memórias em adultos, o procedimento de sugestão de falsa 

informação. Imediatamente pós a experiência vivida, é fornecida uma informação falsa 

compatível com esta experiência. A aplicação deste procedimento acabou por produzir o 

chamado efeito de falsa informação (misinformation effect), o reflexo de uma diminuição dos 

índices de reconhecimentos verdadeiros e um aumento significativo dos falsos361. 

A respeito da contextualização história, Ávila alerta que a literatura sobre a memória 

discute casos datados de 1735, em que testemunhas identificaram pessoas inocentes 

                                                
357 STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010, p. 22. 
358 PAYNE, David G. et al. Memory illusions: Recalling, recognizing, and recollecting events that never occurred. 
Journal of Memory and Language, v. 35, n. 2, p. 261-285, 1996, p. 270. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749596X96900157>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
359 Alfred Binet, ao iniciar os primeiros estudos específicos sobre falsas memórias, debruçou-se sobre as 
características da sugestionabilidade da memória, essa será melhor examinada à frente. STEIN, Lilian Milnitsky. 
Falsas memórias. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010, p. 23. 
360 STEIN, Lilian Milnitsky; PERGHER, Giovanni Kuckartz. Criando falsas memórias em adultos por meio de 
palavras associadas. Psicologia: reflexão e crítica, v. 14, n. 2, p. 353-366, 2001, p. 353. Disponível em: 
<http://www.redalyc.org/html/188/18814210/>. Acesso em 10 jan. 2018. 
361 STEIN, Lilian Milnitsky; PERGHER, Giovanni Kuckartz. Criando falsas memórias em adultos por meio de 
palavras associadas. Psicologia: reflexão e crítica, v. 14, n. 2, p. 353-366, 2001, p. 353. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749596X96900157
http://www.redalyc.org/html/188/18814210/
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erroneamente como autoras de crime. Diante destes casos, linhas de identificação formais 

surgiram na polícia de Londres em 1860. Os procedimentos exatos, no entanto, destinados a 

construir e entregar essas linhas de identificação, segundo o autor, têm evoluído ao longo dos 

anos, especialmente por conta dos resultados de uma série de erros judiciários362. 

Existem três teorias centralizadas em justificar ou explicar como o fenômeno das falsas 

memórias se desenvolvem: a) teoria do paradigma construtivista, compreende a memória como 

um sistema unitário por meio de duas abordagens explicativas: construtivistas e dos esquemas; 

b) teoria de monitoramento da fonte, enfatiza o julgamento da fonte de informação de uma 

memória; e c) a teoria de traço difuso, que considera a memória como sendo constituída por 

dois sistemas independentes de armazenamento e recuperação da informação363.  

As falsas memórias podem ainda, nessa rápida incursão proposta no trabalho, ser 

divididas em espontâneas e sugestivas, as espontâneas são aquelas cujo surgimento está ligado 

aos processos internos do próprio sujeito. Stein e Àvila exemplificam com o caso de uma 

senhora que pode vir a lembrar-se claramente de ter visto um revólver apontado pelo assaltante, 

em direção à atendente da loja, quando, em verdade, viu somente um volume sob o casaco do 

assaltante. Ou seja, a senhora em nenhum momento viu um revólver, contudo, o assaltante tinha 

um volume no casaco e dizia que estava armado364. 

Transcorrido o tempo, como o traço da memória do que a senhora realmente viu durante 

o assalto vai se apagando, ela fica mais suscetível a distorções. Então essa lembrança vai sendo 

preenchida por um revólver, que era o que ela esperava ver, e ela passa a lembrar com convicção 

de ter visto o assaltante segurando o revólver e apontando para a mulher do caixa365. 

Já as falsas memórias sugestivas se formam a partir de uma sugestão implantada pelo 

ambiente externo, seja, por exemplo, uma informação falsa inadvertidamente incluída em um 

questionamento em juízo, ou comentada por outra testemunha, no exemplo, a senhora criou 

uma falsa memória sugerida pela imagem do jornal366.  

                                                
362 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas memórias e sistema penal: a prova testemunhal em xeque. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 104. 
363 STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010, p. 27. 
364 STEIN, Lilian Milnitsky; ÁVILA, Gustavo Noronha de (Coor.). Avanços científicos em Psicologia do 
Testemunho aplicados ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos forenses. Brasília: Ministério da Justiça. 
Ipea, 2015. p. 23. Disponível em: <http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD_59_Lilian_web-
1.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2017. 
365 STEIN, Lilian Milnitsky; ÁVILA, Gustavo Noronha de (Coor.). Avanços científicos em Psicologia do 
Testemunho aplicados ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos forenses. Brasília: Ministério da Justiça. 
Ipea, 2015, p. 23. Disponível em: <http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD_59_Lilian_web-
1.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2017. 
366 STEIN, Lilian Milnitsky; ÁVILA, Gustavo Noronha de (Coor.). Avanços científicos em Psicologia do 
Testemunho aplicados ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos forenses. Brasília: Ministério da Justiça. 

http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD_59_Lilian_web-
http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD_59_Lilian_web-
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No último tópico deste trabalho, o leitor verá a sugestão desse trabalho para que haja 

uma imediata pluralização do debate sobre a memória, falsas memórias, confissões falsas, 

dentre outros temas, na comunidade jurídica, nesse capítulo será apresentado várias sugestões 

para qualificar os resultados do Estado na colheita de depoimentos de pessoas, sejam elas 

vítimas, testemunhas, informantes e réus. 

 

 

3.4 IDENTIFICANDO O FENÔMENO DAS CONFISSÕES FALSAS 

 

O caminho até então percorrido nesta pesquisa compreendeu o exame do processo penal 

como um instrumento de aplicação dos direitos fundamentais, e não um mero carimbador do 

poder punitivo do Estado. Utilizando as lentes da Política Criminal, foram expostos os riscos 

que a visão meramente eficientista, mercantilista e utilitarista do processo penal, com enfoque 

na justiça negocial, tem gerado ao sistema de direitos fundamentais. 

Propositalmente, ao longo dessa pesquisa, tencionou-se retratar o ambiente atual do 

processo penal, com vistas a explicitar no item 3.2 um perigoso e real risco ao direito 

fundamental do cidadão em obter um julgamento justo (as falsas memórias).  

Após o alerta sobre a necessidade de se valorizar a interdisciplinaridade, de modo a abrir 

as portas do processo penal para a psicologia, especialmente para a psicologia do testemunho, 

tem-se, agora, de identificar as razões expressas e implícitas que levam determinados 

indivíduos, inocentes, a confessarem crimes que não cometeram, as confissões falsas ou falsas 

confissões. 

O direito estadunidense da plea bargaining, como visto, tem sido alvo de críticas pela 

absoluta discricionariedade dada aos promotores. Ao examinar o sistema americano, vê-se três 

elementos, a voluntariedade, a espontaneidade e a inteligência, que necessitam ser realocados, 

na proposta deste trabalho, com foco interdisciplinar do direito, em elementos teóricos da 

psicologia do testemunho. 

O acordo só pode ser considerado válido e legítimo, por óbvio, se aceito pelo acusado 

em condições de liberdade voluntária, indene de coação ou de pressão externa e com ampla 

ciência e consciência de seus termos e consequências.  

                                                
Ipea, 2015, p. 23. Disponível em: <http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD_59_Lilian_web-
1.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2017.                                                       
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Com o aumento desse espaço específico de consenso no sistema penal brasileiro, não 

podem passar despercebidos os riscos de incidência do fenômeno das confissões falsas. A 

literatura brasileira é escassa em termos de aprofundamento de estudo da ambiência em que a 

colaboração premial é realizada. 

O acordo realizado no âmbito da delação premiada, a ser homologada pelo juízo, pode 

traduzir autoacusações falsas e testemunhos caluniosos. À confissão, é ressabido, não se pode 

nem se deve atribuir absoluto valor probatório367. Não raro, várias circunstâncias podem levar 

um indivíduo a reconhecer-se culpado de uma infração que realmente não praticou. 

A partir da interdisciplinaridade, torna desejável questionar se a utilização 

indiscriminada do instituto da delação premiada, por meio do expansionismo da justiça 

consensual no processo, pode agravar o risco de confissões falsas. Durante os interrogatórios 

no âmbito de acordos delação premiada, há fatores que podem levar o colaborador à confissão 

involuntária? Circunstâncias sociais e debilidades psíquicas podem levá-lo, ou não, a assumir a 

autoria de atos ilícitos por ele não cometidos? O ambiente em que a delação é exarada, 

especialmente quando o colaborador se encontra preso cautelarmente, é apto a neutralizar a 

condução ao fenômeno da confissão falsa? Em que medida a prisão preventiva se aloca como 

um elemento potencializador desse risco?  

É chegado, pois, o momento de examinar todos esses questionamentos, de forma difusa 

nas próximas linhas e também separada em tópicos, dialogando com o fenômeno das confissões 

falsas com as delações, sem se desprender da indispensabilidade de apresentação ao final de 

diretrizes, sugestões, para evitar condenações injustas. O estudo do fenômeno das confissões 

falsas tem por objetivo identificar as razões que levam uma pessoa a confessar um crime que 

não cometeu e, a partir daí, potencializar os alertas que Estado deve manter para evitar a 

contaminação do instituto da delação.  

Há inúmeros casos de condenações equivocadamente proferidas a partir de confissões 

falsas no direito comparado368. No Brasil, todavia, mesmo diante de dificuldades na 

                                                
367 Gustavo Noronha de Ávila pondera que as disposições normativas sobre o testemunho partem da premissa de 
que o aparato sensorial do indivíduo capta objetivamente os acontecimentos e que a memória, logo, fixa-os, como 
imagens de um filme ou sons gravados. Obtempera de forma lúcida: “As normas consagradas em códigos dão uma 
ideia por demais cartesiana do testemunho, sem fundo psíquico (mecanismos perceptivos, estrutura cognoscitiva, 
atividade neurológica, fluxo linguístico), com os respectivos efeitos distratores (reatividade do percebido, curva 
de esquecimento, pseudorecordações, sugestionabilidade, etc.). Ou seja, dada a dificuldade geral de conclusão de 
inquéritos policiais e posterior oitiva dos indivíduos que presenciaram o evento, podemos supor que nosso 
legislador assume a todos como possíveis portadores da síndrome da hiperamnésia” (ÁVILA, Gustavo Noronha 
de. Falsas memórias e sistema penal. A prova testemunhal em xeque. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 
51).  
368 Pesquisas relacionadas às práticas interrogatórias no Reino Unido e nos Estados Unidos foram realizadas, dentre 
outros, por Gisli H. Gudjonsson, Saul M. Kassin, Lawrence S. Wrightsman, Richard A. Leo e Akkusib D, Redilich. 
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operacionalidade judiciária, poucos foram os casos que receberam destaque. O que revela certa 

miopia frente a um fenômeno latente e propulsor de estudos profundos no exterior. No campo 

da delação premiada, não há estudos sobre. 

As falsas confissões representam um problema grave para o sistema de justiça penal, na 

medida em que aumentam muito o risco de encarceramento e condenação de pessoas inocentes, 

sem contar que permitem que os verdadeiros criminosos fiquem livres. Nos EUA, Juízes e 

jurados, igualmente, encontram dificuldades em absolver quando há uma confissão, mesmo 

quando se percebe que as provas técnicas de interrogatório, utilizadas para obter a confissão, 

são inadequadas ou questionáveis369. 

Os estudos até então realizados no âmbito das falsas confissões referem-se a três tipos 

de investigações: a) os estudos focados nas falsas confissões em si, pretendendo classificá-las 

e entender a sua frequência e origem; b) os estudos sobre o contexto de obtenção de falsas 

confissões, isto é, dirigido ao interrogatório policial e a todas as técnicas usadas pelos 

investigadores neste processo; e c) os estudos relacionados às características de personalidade 

do suspeito que produz as falsas confissões, a exemplo da sugestibilidade patente nas “falsas 

memórias”, a obediência à autoridade e a resistência à pressão grupal ou à coerção370. 

Inviável examinar com profundidade todas as particularidades dessas três frentes de 

investigações, razão pela qual esse trabalho se limitará a expor o fenômeno, classificá-lo, sem 

perder de vista a exposição das técnicas inidôneas de colheita de depoimentos, para, ao final, 

correlacionar com as delações premiadas. 

Pode parecer estranho cogitar-se que um inocente possa se autocolocar em situação 

prejudicial. É que, ao assim fazê-lo, estaria a contrariar o instinto de conservação presente em 

                                                
Os estudos serão abordados ao longo deste trabalho e podem ser conferidos, respectivamente, em: 
GUDJONSSON, Gisli H. The Psychology of Interrogations and Confessions. Chichester: Wiley, 2003; 
KASSIN, Saul M. On the psychology of confessions: Does innocence put innocents at risk? The American 
Psychologist, 60 (3), p. 215-228, 2005. Disponível em: <http://psycnet.apa.org/buy/2005-03019-002>. Acesso 
em: 10 dez. 2017; WRIGHTSMAN, Lawrence S. Confession evidence. In.: KASSIN, Saul M. WRIGHTSMAN, 
Lawrence S. (Eds.). The psychology of evidence and trial procedure. Beverly Hills: Sage Publications. 1985, p. 
67-94. Disponível em: <http://www.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin/files/kassin_wrightsman_ 
1985.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017; DRIZIN, Steven A.; LEO, Richard A. The problem of false confessions in 
the post-DNA world. NCL rev., v. 82, p. 891-1003, 2003; REDLICH, Allison D. False confessions, false guilty 
pleas: Similarities and differences. Interrogations and confessions: Current research, practice, and policy, p. 
86-118, 2010, p. 89. Disponível em: <https://www.albany.edu/scj/documents/Chapter3Redlich2010APA 
book.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
369 REDLICH, Allison D. False confessions, false guilty pleas: Similarities and differences. Interrogations and 
confessions: Current research, practice, and policy, p. 86-118, 2010, p. 89. Disponível em: 
<https://www.albany.edu/scj/documents/Chapter3Redlich2010APAbook.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
370 KASSIN, Saul. M.; GUDJONSSON, Gisli. H. The psychology of confessions: A review of the literature and 
issues. American Psychological Society: Psicological Science in the Public Interest, 5 (2), 33-67, 2004, p. 48-
49. Disponível em: <http: //www.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin_Gudjonsson_PSPI_05.pdf >. Acesso 
em: 15 dez. 2017. 

http://psycnet.apa.org/buy/2005-03019-002
http://www.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin/files/kassin_wrightsman_
https://www.albany.edu/scj/documents/Chapter3Redlich2010APA
https://www.albany.edu/scj/documents/Chapter3Redlich2010APAbook.pdf
http://www.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin_Gudjonsson_PSPI_05.pdf
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todos os animais371. O instinto de sobrevivência, a princípio, levaria, então, o intérprete a 

questionar a postura de autocolocação do depoente (inocente) em situação prejudicial aos seus 

interesses372.  

 Independentemente das pré-compreensões do leitor, desde já, o presente trabalho fixará 

uma premissa, é um fenômeno muito corrente e pouco estudado no Brasil. Redlich sustenta que 

as falsas confissões não são um fenômeno novo. Em verdade, para o autor, o que é novo é o 

acúmulo de evidências indicando que o fenômeno não é tão raro quanto uma vez acreditava373, 

ou seja, sempre existiram e continuarão a existir, em larga escala, confissões falsas prestadas 

por inocentes.  

O que mudou é que a ciência avançou e, com o exame de DNA, por exemplo, a justiça 

americana chegou à certeza sobre injustiçamentos realizados pela justiça criminal. Portanto, 

nos EUA, face à descoberta de acentuado número de comprovadas falsas confissões, pela 

introdução de novas evidências, surgiu um interesse na realização de estudos aprofundados 

sobre o que leva alguém a assumir a autoria de um crime que não cometeu.  

Aliás, não existe apenas uma maneira de se identificar uma falsa confissão. Em verdade, 

podem ser descobertas da seguinte maneira: (a) quando se descobre que o crime não foi 

cometido; (b) quando novas provas demonstram que era fisicamente impossível o confessor ter 

cometido o crime; (c) quando o verdadeiro culpado é implicado; (d) quando provas científicas 

provam que o confessor é inocente; (e) quando são descobertas provas psicológicas e 

psiquiátricas que levantem sérias dúvidas acerca da confissão; ou, (f) quando uma análise 

cuidada de uma declaração, após a confissão, revela erros e omissões, que demonstram que a 

confissão realizada é improvável374. 

Em grande parte, as falsas confissões identificadas são o resultado de coerção policial e 

das técnicas de interrogações impróprias, mas há estudos indicando as falsas confissões que 

                                                
371 CATALDO NETO, Alfredo; FONTES, Angelo Ricardo; HUMANO. Confissões falsas e comportamento 
autodestrutivo. In.: GAUER, Ruth Maria Chittó (Org.). Criminologia e sistemas jurídico-penais 
contemporâneos. Porto Alegre: Edipucrs, 2012. p. 105-121. 
372 BERING, J. M.; SHACKELFORD, T. K. Evolutionary Psychology and false confession. American 
Psychologist, 60(9), 2005 p. 1037-1038. Disponível em: <http://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles 
/index.aspx>. Acesso em: 12 dez. 2017. 
373 REDLICH, Allison D. False confessions, false guilty pleas: Similarities and differences. Interrogations and 
confessions: Current research, practice, and policy, p. 86-118, 2010, p. 89. Disponível em: < 
https://www.albany.edu/scj/documents/Chapter3Redlich2010APAbook.pdf >. Acesso em: 15 dez. 2017. 
374 KASSIN, Saul M.; GUDJONSSON, Gisli. H. The psychology of confessions: A review of the literature and 
issues. American Psychological Society: Psicological Science in the Public Interest, 5 (2), 33-67, 2004, p. 35. 
Disponível em: <http://www.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin_Gudjonsson_PSPI_05.pdf >. Acesso em: 
15 dez. 2017. 

http://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles
https://www.albany.edu/scj/documents/Chapter3Redlich2010APAbook.pdf
http://www.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin_Gudjonsson_PSPI_05.pdf
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visam a proteger alguém, ao invés de serem resultantes de pressões externas e coerção375. 

Tecnicamente, a autoconfissão falsa ou falsa confissão reflete o ato de confissão de determinado 

indivíduo que assume a autoria de um crime que não cometeu e, ainda, apresenta uma 

explicação detalhada da ocorrência376. 

 Redlich, com base em Kassin, Barreto e Leão, sustenta que as razões pelas quais uma 

pessoa acaba admitindo ações criminosas não cometidas, e na maioria das vezes odiosos crimes, 

geralmente, podem estar ligadas a dois esclarecimentos complementares: a) fatores situacionais 

do interrogatório (por exemplo, a configuração, as técnicas em si e o contexto do crime) e b) 

fatores inerentes ao suspeito377. 

Em relação aos fatores situacionais, de se ver que táticas policiais de interrogatório 

acabam provocando uma manipulação psicológica e de traição da confiança, incluindo falsa 

simpatia e amizade, e minimização de cenários que reduzem ou transferem a culpa. Há uma 

técnica bastante controversa de interrogatório, embora legal, consistente em mentir para os 

suspeitos, ou de outra forma, ludibriá-los378. Ou seja, o sistema de justiça usa a mentira para 

levar alguém a confessar.  

Existem vários casos de confissões falsas em que as mentiras e as induções ao erro 

parecem ser os principais motivos para as falsas confissões de culpa, no entanto, com a exceção 

de algumas mentiras flagrantes, os tribunais consideram o uso de trapaças e enganos permissões 

legais nas táticas de interrogatório. 

Algumas implicações pragmáticas são expostas pela doutrina. 

 
Muitas confissões são eliciadas por métodos não tão coercitivos de interrogatórios, 
tais como mediante a apresentação de provas falsas, o desenvolvimento por policiais, 
em relação ao suspeito, de falsa amizade, o apelo divino e o uso de informantes 
inseridos em prisões. De fato, ressaltam Kassin e Macnall, vários manuais, instruindo 
policiais a extraírem confissões de suspeitos recalcitrantes, estão disponíveis, cabendo 
destaque ao Criminal Interrogation and Confessions, de Inbau et al. Nele, os autores 
aconselham os interrogadores a usarem uma sala à prova de som, distante da estação 
polícia ou de qualquer forma de apoio social e distração. Para incrementar a tensão, 
instruindo-os a sentarem-se próximo ao suspeito, mirando-o permanentemente nos 
olhos e invadindo seu espaço pessoal. Os autores prosseguem descrevendo, 
detalhadamente, um procedimento que envolve nove etapas correspondentes a 

                                                
375 REDLICH, Allison D. False confessions, false guilty pleas: Similarities and differences. Interrogations and 
confessions: Current research, practice, and policy, p. 86-118, 2010, p. 87. Disponível em: 
<https://www.albany.edu/scj/documents/Chapter3Redlich2010APAbook.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
376 GUDJONSSON, Gisli. H.  The psychology of interrogations and confessions: A handbook. West Sussex: 
John Wiley & Sons, 2003, p. 35.    
377 REDLICH, Allison D. False confessions, false guilty pleas: Similarities and differences. Interrogations and 
confessions: Current research, practice, and policy, p. 86-118, 2010, p. 91. Disponível em: 
<https://www.albany.edu/scj/documents/Chapter3Redlich2010APAbook.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
378 REDLICH, Allison D. False confessions, false guilty pleas: Similarities and differences. Interrogations and 
confessions: Current research, practice, and policy, p. 86-118, 2010, p. 92. Disponível em: 
<https://www.albany.edu/scj/documents/Chapter3Redlich2010APAbook.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
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estratagemas específicos aconselháveis ao interrogador: a. confrontar o suspeito com 
afirmações resolutas de sua culpa; b. desenvolver temas que, psicologicamente, 
justificam ou desculpam o crime; c. interromper todos os esforços que ele fizer para 
negar ou se defender; d. derrubar todas suas objeções factuais, morais e emocionais; 
e. garantir que o interrogado passivo não se retraia; f. demonstrar simpatia e 
compreensão e insistir na cooperação do suspeito; g. oferecer uma alternativa capaz 
de o “salvar” do suposto crime; h. fazê-lo recontar os detalhes do crime; i. converter 
as declarações referentes ao item anterior em completa confissão escrita ou oral379.  
 

Nada obstante no interrogatório americano ser interditada a possibilidade de extrair 

confissões por meio da violência, desconforto físico, ameaças ou promessas, há, amplamente, 

uma práxis indicativa de que são psicologicamente orientados380 por manuais.  

Nesses manuais, a propósito, há uma a aproximação de “níveis” que são essencialmente 

redutíveis a uma interação de 3 processos, o isolamento, no qual cresce a ansiedade e o suspeito 

deseja escapar, o confronto, em que o interrogador acusa o suspeito do crime, as vezes citando 

evidências reais ou fictícias para sustentar a reivindicação e a minimização, quando um 

simpatizante interrogador justifica o crime, induzindo o suspeito a acreditar na sua absolvição 

através da confissão381. 

Há uma técnica denominada de Reid382, uma das mais utilizadas pelos investigadores, 

nos Estados Unidos, para a obtenção de uma confissão por parte de um suspeito. Tal 

                                                
379 CATALDO NETO, Alfredo; FONTES, Angelo Ricardo; HUMANO. Confissões falsas e comportamento 
autodestrutivo. In: GAUER, Ruth Maria Chittó (Org.). Criminologia e sistemas jurídico-penais 
contemporâneos. Porto Alegre: Edipucrs, 2012, p.105-121, p. 146-147. 
380 SILVA, Inês Gonçalves Gomes Matos. Falsas confissões e contexto de investigação: A perspectiva dos 
investigadores. 2008. 103 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica, 
Instituto Superior de Psicologia Aplicada, 2008, p. 16.  Disponível em: 
<http://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/4115/1/12522.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
381 KASSIN, Saul M.; GUDJONSSON, Gisli. H. The psychology of confessions: A review of the literature and 
issues. American Psychological Society: Psicological Science in the Public Interest, 5 (2), 33-67, 2004, p. 41. 
Disponível em: < journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1529-1006.2004.00016.x >. Acesso em: 18 dez. 2017. 
382 “Podem identificar-se cinco modelos que procuram explicar os mecanismos e processos que podem levar a uma 
confissão: o Modelo de Reid; o Modelo de Tomada de Decisão; os Modelos Psicanalíticos; o Modelo do 
Processo de Interacção; e, o Modelo Cognitivo-Comportamental da Confissão de Gudjonsson (Gudjonsson, 
2003; Kassin & Gudjonsson, 2004). Proposto em 1986 por Jayne (in Gudjonsson, 2003) o Modelo da Confissão 
de Reid, baseia-se na Técnica de Reid, que será abordada mais adiante, sendo daí que deriva o seu nome. Este 
modelo considera que uma pessoa confessa quando percebe que as consequências da sua confissão são mais 
desejáveis do que as consequências da mentira, encarando a obtenção da confissão com recurso à manipulação 
psicológica, no interrogatório, das crenças e expectativas iniciais da pessoa tendo em vista a redução das 
consequências percebidas dessa mesma confissão. O Modelo de Tomada de Decisão da confissão, proposto por 
Hilgendorf e Irving em 1981 (in Gudjonsson, 2003), tem como principal pressuposto que, ao ser interrogada, a 
pessoa entra num processo complexo de tomada de decisão, vendo-se obrigada a tomar decisões básicas, como 
decidir se deve falar ou permanecer em silêncio. Neste processo a pessoa procurará primeiro perceber quais os 
cursos de acção disponíveis, e depois entender quais as consequências desses cursos de acção e, por fim, 
compreender qual a utilidade destes (Gudjonsson, 2003). Nos Modelos Psicanalíticos da confissão, esta surge 
muitas vezes associada a sentimentos de culpa. Para Reik (in Gudjonsson, 2003), o desenvolvimento destes e a 
consequente necessidade de auto-punição após a transgressão, fazem com que a confissão possua um papel de 
libertação dos sentimentos de culpa associados à transgressão cometida. Para Berggren, em 1975 (in Gudjonsson, 
2003), será o conhecimento por parte das outras pessoas, e da sociedade em geral, da transgressão efectuada que 
levará a pessoa a ter sentimentos de culpa, opressivos e geradores de depressão, sendo a confissão um alívio com 
efeitos de catarse, que só terá efeito caso a pessoa confesse perante alguém com autoridade social, como um polícia. 

http://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/4115/1/12522.pdf


129 

 

 

circunstância a torna a teoria mais abordada na literatura, sobretudo porque também serve de 

base para a elaboração de variados manuais de interrogatório383. Repartida em três processos: 

a) há um agrupamento das provas e, logo depois, realizam-se as entrevistas às vítimas e 

testemunhas; b) realiza-se uma “entrevista de análise do comportamento”, para que aflore sinal 

qualquer no sujeito, para que indique que possa estar escondendo algo e c) realiza-se um 

interrogatório centralizado na acusação do suspeito, sendo este delimitado por nove passos que 

têm como objetivo a confissão384.  

                                                
No Modelo do Processo de Interacção, proposto por Moston, Stephenson e Williamson em 1992 (in Gudjonsson, 
2003), é salientada a importância que os antecedentes do indivíduo e os contornos do caso, podem ter na maneira 
como o investigador efectua o interrogatório, o que vai influenciar o comportamento do indivíduo e o resultado 
deste interrogatório. Para os autores, no processo de confissão, deve-se ter em conta cada uma destas variáveis, e 
a interacção entre elas, uma vez que o resultado de um interrogatório dependerá sempre de um processo de 
interacção que engloba diversos factores (Gudjonsson, 2003).Finalmente, o Modelo Cognitivo-Comportamental 
da confissão, proposto por Gudjonsson em 1989 (in Pearse, Gudjonsson, Clare, & Rutter, 1998) assenta no 
pressuposto de que, para entender uma confissão, deve-se ter em conta a existência de uma relação particular entre 
o suspeito, o meio ambiente, e os outros significantes dentro desse ambiente. Com uma perspectiva 
comportamental, este modelo focaliza-se nos antecedentes e nas consequências inerentes ao acto de confessar, os 
quais são focados em termos de acontecimentos que podem ser de carácter social, cognitivo, situacional e 
fisiológico (Gudjonsson, 2003). Os acontecimentos sociais podem ser de dois tipos, o isolamento social e a pressão 
policial. Aqui, as consequências a curto prazo da confissão são, por exemplo, ser permitido ao suspeito receber 
visitas, enquanto as a longo prazo são, na generalidade dos casos, o suspeito ter de lidar com a desaprovação social 
(Gudjonsson, 2003). Relativamente aos acontecimentos emocionais, na maioria dos casos, os suspeitos mostram 
ansiedade e angústia, dos quais dos sentimentos de culpa e a vergonha são as experiências emocionais   mais   
relevantes.   Estes   dois   acontecimentos   desempenham   um   papel   oposto: enquanto a vergonha fará com que 
o suspeito deseje esconder dos outros aquilo que se passou, a culpa levá-lo-á a tentar realizar acções de reparação 
como, por exemplo, confessar (Gudjonsson, 2003). Assim, os acontecimentos emocionais antecedentes ao acto de 
confessar são a ansiedade e a angústia, especialmente os sentimentos de culpa, enquanto que as consequências 
emocionais a curto prazo, serão o alívio emocional.  No entanto, as consequências emocionais a longo prazo 
poderão surgir, com especial realce para a vergonha (Gudjonsson, 2003). Os acontecimentos cognitivos implicam 
os pensamentos, interpretações, assumpções e estratégias percebidas de resposta a uma dada situação, por parte do 
suspeito, e podem ser mais importantes para o suspeito do que o comportamento da polícia. Um suspeito que 
entenda que as provas contra ele são fortes, tenderá a acreditar que não conseguirá negar a participação no crime, 
tendo assim mais probabilidades de confessar (Gudjonsson, 2003). Assim, os acontecimentos cognitivos referem-
se à influência que os pensamentos e interpretações dos suspeitos poderão vir a ter no seu comportamento e no 
surgimento de uma confissão, sendo assim os antecedentes. As consequências a curto prazo poderão estar 
relacionadas com pensamentos de alívio da pressão, enquanto que as a longo prazo, com pensamentos acerca 
daquilo que vai acontecer (Gudjonsson, 2003). No tocante aos acontecimentos situacionais, estes referem-se às 
circunstâncias em que poderá ocorrer a confissão. Para este modelo, os antecedentes situacionais que poderão 
facilitar uma confissão são, por exemplo, as circunstâncias da detenção do suspeito. Por sua vez, as consequências 
situacionais a curto prazo serão o suspeito ser acusado de ter cometido o crime, e as a longo prazo, a possível 
acusação e procedimentos legais consequentes (Gudjonsson, 2003). Por fim, os acontecimentos fisiológicos 
antecedentes a uma confissão, apontados por este modelo, são uma forte agitação geral manifestada, por exemplo, 
no aumento do batimento cardíaco e pressão arterial. As consequências a curto prazo são a redução dessa agitação, 
e as a longo prazo serão o regresso ao seu estado fisiológico normal” (FLORÊNCIO, Pedro Filipe Fidalgo. 
Confissões e falsas confissões: A perspectiva do investigador. 2008. 122 f. Disseração (Mestrado) - Programa 
de Pós-Graduação em Psicologia Clínica, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, 2008, p. 3-5. Disponível em: 
<http://repositorio.ispa.pt/handle/10400.12/4918>. Acesso em: 17 dez. 2017). 
383 GUDJONSSON, Gisli H. The Psychology of Interrogations and Confessions. Chichester: Wiley, 2003.   
384 MEISSNER, Christian A.; RUSSANO, Melissa B. (2003). The psychology of interrogations and false 
confessions: Research and recommendations. Canadian Journal of Police and Security Services, 1 (1), p. 53-
63, 2003, p. 56. Disponível em: <https://digitalcommons.utep.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar. 
google.com. br/&httpsredir=1&article=1010&context=christian_meissner>. Acesso em: 17 dez. 2017. 
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Esse processo leva os suspeitos a se autoincriminarem, na exata medida em que os 

investigadores aumentam a ansiedade que aqueles possam ter por estarem em uma interrogação, 

levando-os a um estado de desespero e incentivando-os a confessar. O interessante é que esta 

técnica pretende, em suma, ativar três reações por parte do interrogador: custódia e isolamento, 

confrontação e minimização385. 

Na primeira situação, a de custódia e isolamento, pretende-se que o suspeito se sinta 

isolado, longe de apoio familiar ou social. Este processo aumenta a ansiedade do suspeito e 

incentiva-o a querer sair da situação o mais depressa possível, podendo ver a confissão como o 

meio de fuga. 

No segundo momento, a confrontação, o interrogador confronta o suspeito com os fatos 

e o acusa de ter cometido a prática delitiva, se necessário, insere elementos inverídicos, mentiras 

e cria provas periciais incriminatórias inexistentes, tudo para criar uma atmosférica apta a levar 

o suspeito ao desespero e, com isso, fazer com que confesse. Nesta situação, em alguns casos, 

pode acontecer uma internalização da culpa por parte do suspeito que é inocente, levando-o a 

acreditar que efetivamente cometeu o crime386. 

Proposta por Inbau, Reid e Buckley, em 1986, a técnica coloca em evidência um 

procedimento concebido para fazer com que os suspeitos incriminem a si próprios, a partir do 

aumento da ansiedade e da minimização das consequências da confissão.  

É possível estabelecer um passo a ser seguido pelo inquiridor: 1) o interrogador 

confronta o suspeito com afirmações de culpa e então desenvolve temas que justificam 

psicologicamente o crime; 2) após esse momento, o interrogador interrompe todos os esforços 

de negação e procura ultrapassar todas as objeções morais, fáticas e emocionais do suspeito; 3) 

assegura-se que o suspeito não se retire; 4) o interrogador demonstra simpatia e compreensão e 

impele o suspeito a cooperar; 5) oferece uma alternativa para justificar o ato; 6) leva o suspeito 

a contar todos os detalhes do crime e, por fim; 7) o interrogador converte estas declarações 

numa confissão escrita387. 

No primeiro passo o investigador deve:  

                                                
385 KASSIN, Saul M.; GUDJONSSON, Gisli. H. The psychology of confessions: A review of the literature and 
issues. American Psychological Society: Psicological Science in the Public Interest, 5 (2), 33-67, 2004, p. 43. 
Disponível em: < journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1529-1006.2004.00016.x >. Acesso em: 18 dez. 2017. 
386 KASSIN, Saul M.; GUDJONSSON, Gisli. H. The psychology of confessions: A review of the literature and 
issues. American Psychological Society: Psicological Science in the Public Interest, 5 (2), 33-67, 2004, p. 50. 
Disponível em: <http://www.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin_Gudjonsson_PSPI_05.pdf >. Acesso em: 
18 dez. 2017. 
387 KASSIN, Saul M.. On the psychology of confessions: Does innocence put innocents at risk? The American 
Psychologist, 60 (3), p. 215-228, 2005, p. 221. Disponível em: < https://www.iiirg.org/assets/Kassin-2005-Does-
Innocence-Put-Innocents-at-Risk.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

http://www.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin_Gudjonsson_PSPI_05.pdf
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[...] confrontar o suspeito fazendo afirmações em relação à culpa que este possui; no 
segundo passo deve criar argumentos que justificam o crime, ou até mesmo que o 
desculpam; no terceiro passo deve interromper todos os esforços do suspeito de se 
defender ou negar aquilo que fez; no quarto passo deve ultrapassar as objecções 
factuais, emocionais e morais do suspeito; no quinto passo procura que o suspeito não 
se retire daquela situação; no sexto passo deve mostrar simpatia e compreensão, 
pedindo ao suspeito para participar; sétimo passo deve mostrar uma perspectiva 
diferente do que se passou no crime; no oitavo passo deve colocar o suspeito a 
reescrever os pormenores do crime; e, no nono passo, deve transformar as últimas 
declarações numa confissão, que pode ser escrita ou oral388. 
 

Evidência anedótica do DNA de exoneração sugere que certas táticas de interrogatório 

influenciam muito. Um potencial problema tático é a apresentação da falsa evidência. A Polícia 

americana pode apoiar sua acusação ameaçando os sujeitos de que existam incontestáveis 

evidências de sua culpabilidade (exemplo: fio de cabelo, identificação de testemunha ocular, 

ou detector de mentiras, etc.), mesmo que essas evidências não existam. Pode essas armadilhas 

levarem pessoas inocentes à confissão? Ao longo dos anos, investigações de base mostraram 

que informações erradas podem alterar a percepção das pessoas, crenças, memórias e 

comportamentos389. 

Kassin também trabalha a questão da vulnerabilidade das disposições, algumas pessoas 

são mais maleáveis que outras e, por isso, há um maior risco para as confissões falsas. Por 

exemplo, um indivíduo cuja personalidade seja propensa à complacência em situações sociais, 

é especialmente vulnerável, isto pois tem ânsia de agradar uns e evitar confrontos. Indivíduos 

que estão propensos a sugestões, cujas memórias podem ser alteradas por perguntas enganosas 

e feedback negativos, são influenciáveis, já as pessoas altamente ansiosas, medrosas, 

depressivas, desiludidas, delirantes, psicologicamente desordenadas e mentalmente retardadas, 

estão, particularmente, propensas à confissão sob pressão390. 

Há diversas maneiras de alterar o psicológico dos investigados também por meio de 

atuação dos Promotores. Veja-se, por exemplo, a análise de Hessick sobre a ação desses agentes 

do Estado: 
 

                                                
388 KASSIN, Saul M.; GUDJONSSON, Gisli H. Crimes Verdadeiros, Confissões Falsas: Por Que Pessoas 
Inocentes Assumem a Autoria de Crimes Que Não Cometeram!  Viver Mente Cérebro. Scientific American, n. 
162, p. 74-81, jul. 2006, p. 43.   
389 KASSIN, Saul. False Confessions; Causes, Consequences, and Implications for Reform. Current Directions 
in Psychological Science, 17(4), 249-253, 2004, p. 250. Disponível em: 
<http://web.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin/files/Kassin%20(2008)%20-%20APS%20CD.pdf>. Acesso 
em: 10 dez. 2017. 
390 KASSIN, Saul. M.; GUDJONSSON, Gisli. H. The psychology of confessions: A review of the literature and 
issues. American Psychological Society: Psicological Science in the Public Interest, 5 (2), 33-67, 2004, p. 51. 
Disponível em: <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1529-1006.2004.00016.x >. Acesso em: 10 dez. 
2017. 

http://web.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin/files/Kassin%20(2008)%20-%20APS%20CD.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1529-1006.2004.00016.x


132 

 

 

A Corte Suprema decidiu que o Ministério Público pode oferecer fortes incentivos 
para que o acusado negocie sua confissão objetivado o fechamento do caso. Desde 
que o arguido tenha supostamente violado a lei, o procurador poderá exigir a cobrança 
máxima e a penalidade ao abrigo da legislação. Qualquer indulgência que o 
procurador ofereça no acordo de confissão constitui o incentivo. O enquadramento da 
concessão como um presente ou uma ameaça é irrelevante. Incentivos negativos 
constituem ameaças. A forma mais forte de ameaça é a pena de morte. Os réus que 
enfrentam a pena de morte, somente se eles optarem pelo julgamento, muitas vezes, 
aceitam o acordo pelo ministério público. Ameaças também são manifestas quando o 
procurador ameaça trazer encargos mais pesados contra o arguido, a menos que ele 
aceite o acordo. Do mesmo modo, promessas, tais como perdoar encargos ou garantir 
certas atitudes na sentença funcionam como incentivos positivos no acordo de 
confissão. A fim de proteger os réus inocentes das armações dos zelosos procuradores, 
a Suprema Corte ordenou aos procuradores padrões éticos no processo de acordo de 
confissão, removendo -se assim, algumas de suas influências: o procurador não pode 
esconder do requerido provas que lhe sejam favoráveis, nem que lhe sejam fabricadas. 
Além disso, o procurador não pode agir de forma vingativa porque o réu optou por 
exercer seu direito de ir à julgamento. Em particular, pertinente aos réus inocentes é 
uma ameaça pelo ministério público em buscar acusação contra terceiros se o réu não 
concorda em aceitar o acordo. Apesar da Suprema Corte não ter ainda decidido se esse 
tipo de incentivo é permitido, o tribunal federal de recursos tem decidido no sentido 
de que o réu não é coagido quando o procurador ameaça processar amigos e parentes 
do réu. O réu inocente, no entanto, pode considerar os incentivos como contendo mais 
valor por perceber que o sistema não é confiável. Os réus inocentes podem duvidar de 
suas chances de absolvição, simplesmente porque o Ministério Público não 
abandonou as acusações contra ele e eles acreditam que há uma chance razoável do 
procurador garantir uma condenação. Sozinho, isso retrata uma luz negativa para réu 
do sistema de justiça criminal, levando-o a duvidar de sua capacidade para convencer 
um júri se ele é incapaz de convencer um experiente procurador e um magistrado 
neutro. Esta incerteza aumenta os estímulos do acusado para fechar um acordo de 
confissão. Enquanto os réus culpados podem ser coagidos em darem 
involuntariamente suas confissões, réus inocentes estão suscetíveis a serem coagidos 
para admitirem falsas confissões. A norma McMann, que afirma que para demonstrar 
a coerção o acusado deve mostrar que ele fez (1) uma declaração pré-involuntário, (2) 
Uma declaração principalmente baseada nas normas, e (3) que ineficiente defesa 
sugeriu a declaração, provendo não mais proteção para o falso do que para a confissão 
involuntária se o advogado de defesa, de modo gentil, propusesse o acordo391. 

 

Uma triste constatação apresentada por Kassin versa sobre os casos de Jeffrey Deskovic, 

solto em 20 de setembro de 2006, em Nova York, onde passou mais de 15 anos preso por um 

homicídio que confessou ter praticado, mas que na realidade não cometeu. Por que ele 

confessou?  A resposta foi de que a confissão ocorreu por acreditar no sistema e desacreditar 

nele mesmo. Jeffrey disse que estava certo de que o teste de DNA do sêmen iria provar sua 

inocência, entendendo que tudo iria ficar bem no final392. 

                                                
391 Tradução nossa. HESSICK III, F. Andrew; SAUJANI, Reshma M. Plea bargaining and convicting the 
innocent: The role of the prosecutor, the defense counsel, and the judge. Byu j. puB. L., v. 16, 2001, p. 189. 
Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000& 
context=jclc>. Acesso em: 10 out. 2017. 
392 KASSIN, Saul. False Confessions; Causes, Consequences, and Implications for Reform. Current Directions 
in Psychological Science, 17(4), 249-253, 2004, p. 251. Disponível em: 
<http://web.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin/files/Kassin%20(2008)%20-%20APS%20CD.pdf>. Acesso 
em: 10 dez. 2017. 
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Pessoas que são falsamente acusadas acreditam que a verdade e a justiça prevalecerão e 

que a sua inocência aparecerá. Como resultado, cooperam com a polícia e renunciam seus 

direitos, falam abertamente, não percebendo que estão sob suspeita. Um estudo ilustra o caso 

de alguns indivíduos que foram indicados para cometerem um furto de $ 100, 00, e outros não. 

Os participantes foram presos e notificados de seus direitos por um guarda de segurança, como 

previsto, os que eram inocentes estavam mais para assinar a sua desistência dos que aqueles 

que eram culpados (81% vs. 36%). 

Ravazzano expõe as críticas apresentadas por Rakof ao plea bargaining, no artigo 

intitulado Why innocent people plead guilty (Porque pessoas inocentes alegam a culpa), 

demonstrando que o instituto não se coaduna com a própria legislação norte-americana. 

Confira-se: 
 

Nos Estados Unidos o “Innocent Project”, uma organização não governamental, que 
conta com a participação de advogados filiados, que voluntariamente analisam casos 
em que pessoas aceitaram a barganha, acordando com o Ministério Público uma 
condenação mais leve, em razão do receio de ser levado a julgamento e ter uma 
sentença condenatória mais grave, percebeu que não são raros os casos em que 
inocentes assumem a culpa pelo medo. Jed S. Rakoff em seu artigo intitulado “Why 
innocent people plead guilty” (Porque pessoas inocentes alegam a culpa), tece 
inúmeras críticas ao plea bargaining, demonstrando que o instituto não se coaduna 
com a própria legislação norte-americana e confere superpoderes ao promotor, tendo 
a defesa um papel quase que insignificante e o Poder Judiciário é praticamente 
colocado de lado. De fato, quem dá as cartas do jogo é o Ministério Público; não há 
regras específicas sobre a atuação do parquet, quaisquer limites à sua conduta, que, 
não raro, além de exercer demasiada pressão psicológica no acusado para aceitar o 
acordo, ainda blefa sobre provas não existentes, tentando extrair uma confissão para 
encerrar o processo. 
Convém lembrar que nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, a mera confissão 
do acusado já encerra o processo, pois autoriza a prolação de uma sentença 
condenatória. Na nossa legislação, o juiz deverá sopesar a confissão com outras provas 
produzidas nos autos. 
Convém citar a principal objeção trazida no artigo de Jed S. Rakoff para o plea 
bargaining: Em terceiro, e possivelmente a mais grave objeção de todas, o promotor 
direciona o sistema do plea bargain, criando inúmeras pressões para haver acordo, 
aparentemente conduzindo um número significante de réus a declarar a culpa em 
crimes que eles nunca realmente cometeram. Por exemplo, em cerca de trezentos 
casos em que os advogados afiliados do Innocence Project atuaram, provaram que os 
acusados foram erroneamente condenados por crimes de rapto e homicídio que eles 
de fato não cometeram, em ao menos trinta casos, ou seja, 10%, declararam-se 
culpados nesses crimes. Presumivelmente eles fizeram isso, mesmo sabendo que eram 
inocentes pela probabilidade de serem condenados por crimes capitais e procuraram 
evitar a pena de morte, mesmo pagando o preço de serem condenados à prisão 
perpétua. Mas outros casos divulgados, decorrentes com frequência perturbadora, 
sugerem que essa psicologia de autoproteção opera também em casos não capitais, e 
estudos recentes sugerem que este é um problema generalizado. Por exemplo, o 
Registro Nacional de exonerações (um projeto conjunto da Escola de Direito de 
Michigan e da Faculdade de Direito Northwestern) registra que de 1.428 exonerações 
legalmente reconhecidas que ocorreram desde 1989, envolvendo toda a gama de 
acusações criminais, 151 (ou, novamente, cerca de 10 por cento) envolveram 
confissões de culpa falsas. Percebemos, pois, que tal sistema é criticado nos Estados 
Unidos, devido ao número considerável de sujeitos que celebram o acordo com o 
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Ministério Público para evitar um processo penal e provável sentença condenatória 
por pena mais severa que eles imaginam que será aplicada. 
Cumpre ainda ressaltar que cerca de 90% (noventa por cento) dos processos criminais 
nos EUA são encerrados pelo plea bargaining. Assim sendo, causa enorme 
preocupação tal previsão no projeto do novo CPP, quer em razão das próprias críticas 
já formuladas pelos próprios americanos quanto à aplicação desse sistema – em razão 
do considerável número de pessoas inocentes cumprindo pena, conferindo 
superpoderes ao Ministério Público e praticamente anulando a defesa do acusado, 
deixando ainda quase que sem função o Poder Judiciário – quer pelo risco de termos 
sempre a condenação a pena mínima de crimes que envolvem violência ou grave 
ameaça, como alguns crimes sexuais contra crianças e adolescentes, tráfico de pessoas 
para exploração sexual (compreendendo a exploração como algo não consentido) e a 
lesão corporal grave ou gravíssima393. 

 
Kassin394 e Wrightsman organizam as falsas confissões395 em três grupos, a voluntária 

em que a falsa confissão ocorre sem pressão policial, as complacentes sob coerção, quando o 

sujeito acredita que confessando obterá algum tipo de recompensa a curto prazo, a exemplo da 

cessação do interrogatório, e as internalizadas sob coerção, em que o sujeito acaba por criar 

falsas memórias de um crime que na realidade não cometeu. Pode haver variação de 

nomenclatura, a exemplo de Wrightsman. Citado autor faz menção às falsas confissões 

voluntárias, às falsas confissões coagidas por obediência e às falsas confissões coagidas 

internalizadas396. 

 

 

3.4.1  Confissões falsas voluntárias 

  

 Sob a ótica das denominadas falsas confissões voluntárias, estudos estrangeiros 

identificaram situações em que pessoas reivindicaram a responsabilidades por crimes que não 

                                                
393 RAVAZZANO, Fernanda. Plea bargaining no projeto do novo CPP. 2016. Disponível em: 
<https://canalcienciascriminais.com.br/plea-bargaining/>. Acesso em: 17 dez. 2017. 
394 KASSIN, Saul. M.; GUDJONSSON, Gisli. H. The psychology of confessions: A review of the literature and 
issues. American Psychological Society: Psicological Science in the Public Interest, 5 (2), 33-67, 2004, p. 49. 
Disponível em: < http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1529-1006.2004.00016.x >. Acesso em: 10 dez. 
2017. 
395 Os estudos sobre o tema versam três linhas de questionamento, há alguns centralizados nas falsas confissões 
em si, os quais se propõem a classificá-las, tentando entender a sua frequência de aparição e a sua origem, estudos 
que se debruçam sobre o seu contexto de obtenção, ou seja, o interrogatório policial, assim como nas técnicas 
usadas pelos investigadores neste processo e, por último, estudos relacionados às características de personalidade 
do suspeito que as produz, como por exemplo, a sugestibilidade patente nas “falsas memórias”, a obediência à 
autoridade e a resistência à pressão grupal ou à coerção (KASSIN, Saul M.; GUDJONSSON, Gisli H. The 
psychology of confessions: A review of the literature and issues. American Psychological Society: Psicological 
Science in the Public Interest, 5 (2), 33-67, 2004, p. 48. Disponível em: 
<http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1529-1006.2004.00016.x>. Acesso em: 15 dez. 2017).  
396 KASSIN, Saul. M.; WRIGHTSMAN, Lawrence S. Confession evidence. In.: KASSIN, Saul M. 
WRIGHTSMAN, Lawrence S. (Eds.). The psychology of evidence and trial procedure. Beverly Hills: Sage 
Publications. 1985, p. 67-94. Disponível em: <http://www.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin/files/kassin 
_wrightsman_1985.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
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cometeram sem qualquer coação por parte das autoridades policiais.  

O indivíduo se autodeclara culpado sem qualquer tipo de pressão externa, casos como o 

da atriz Elizabeth Short, assassinada em 1947. Na ocasião, mais de 50 pessoas confessaram o 

crime. Existem vários motivos para que pessoas inocentes confessam voluntariamente, como 

por uma patológica necessidade de atenção ou autopunição, sentimento de culpa ou desilusões, 

ou até mesmo pelo desejo de proteger alguém.  

Portanto, um plexo de razões justifica tal postura do ser humano. A envolver a 

necessidade patológica de notoriedade e/ou atenção, a necessidade de autopunição, consciente 

ou inconsciente, e que muitas vezes aparece ligada a sentimento de culpa relacionados com 

outros crimes, a incapacidade em distinguir os fatos da fantasia, característica da perturbação 

mental grave ou também um desejo em ajudar e proteger o verdadeiro criminoso397. 

 

 

3.4.2 Confissões falsas complacentes sob coerção 

 

As falsas confissões complacentes sob coerção refletem o fenômeno em que o sujeito 

confessa para se libertar de uma situação estressante, para evitar uma punição ou ganhar uma 

recompensa prometida ou insinuada.  

Distingue-se das falsas confissões voluntárias, porque a pessoa confessa para fugir de 

um interrogatório indesejado com o propósito de evitar uma ameaça, explícita ou implícita, ou 

ganhar uma recompensa imediata, o suspeito, em verdade, não confessa voluntariamente, mas 

acaba cedendo à pressão e às exigências do interrogatório.  

Tendo por base a sua experiência profissional, Gudjonsson identificou quatro possíveis 

ganhos instrumentais: (a) poder ir para casa após confessar; (b) acabar com o interrogatório; (c) 

uma maneira de lidar com as exigências, incluindo a percepção da pressão da situação; d) e, por 

fim, evitar estar retido sob custódia policial. 

Em 1989, esse fenômeno foi dramaticamente ilustrado no caso “Atleta do Central Park”. 

Nesse caso cinco jovens Nova Iorquinos, depois de longas horas de interrogatório, acabaram 

confessando o crime na certeza de que iriam, em pouco tempo, ser levados às respectivas casas. 

Todos foram condenados e conduzidos à prisão. Treze anos mais tarde, um criminoso preso e 

                                                
397 KASSIN, Saul. M.; WRIGHTSMAN, Lawrence S. Confession evidence. In.: KASSIN, Saul M. 
WRIGHTSMAN, Lawrence S. (Eds.). The psychology of evidence and trial procedure. Beverly Hills: Sage 
Publications. 1985, p. 67-94. Disponível em: <http://www.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin/files/kassin 
_wrightsman_1985.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
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acusado de três violações e um homicídio, confessou ter sido o autor da tentativa de homicídio 

da mulher no Central Park. Depois de interrogado e recolhidas provas periciais de DNA, 

identificadas como pertencentes a este, os rapazes que haviam confessados encontravam-se 

ilibados398. 

Tal modalidade, sem dúvida, merece uma atenção especial no estudo das delações 

premiadas, as quais passaram a ser entabuladas no Brasil para fazer frente ao fenômeno da 

macrocriminalidade, em que a pena, não raro, passa de 20 ou 30 anos. O medo de se manter no 

cárcere por período prolongado, o distanciamento da família, o fato de, em maior parte, já estar 

preso cautelarmente, representam circunstâncias que estimulam o estudo mais aprofundado. 

 

 

3.4.3 Confissões falsas internalizadas sob coerção 

 

 As confissões falsas internalizadas sob coerção são aquelas nas quais um inocente (mas 

vulnerável suspeito), quando exposto a uma tática de interrogação altamente sugestiva, não 

somente confessa, mas acredita que cometeu o crime em questão399. Kassin trabalha com tal 

espécie de confissão falsa levando em consideração inocentes cujo grau de ansiedade, cansaço, 

aliado a métodos interrogativos altamente sugestionáveis, faz com que acreditem ser 

culpados400.  

A modalidade em questão difere da anterior por conta da internalização da culpa. Isto é, 

enquanto nas confissões falsas complacentes o suspeito tem ciência e consciência de que não 

realizou o crime, nas confissões coagidas internalizadas, ao revés, acredita realmente ter 

cometido o crime, apesar de não possuir qualquer memória acerca deste. 

O citado autor tem ciência de que tal situação, discutida em estudos de campo e 

laboratório relacionados à criação de falsas memórias, é particularmente assustadora, pois as 

                                                
398 KASSIN, Saul. M.; GUDJONSSON, Gisli. H. The psychology of confessions: A review of the literature and 
issues. American Psychological Society: Psicological Science in the Public Interest, 5 (2), 33-67, 2004, p. 34. 
Disponível em: <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1529-1006.2004.00016.x>. Acesso em: 10 dez. 
2017. 
399 REDLICH, Allison D. False confessions, false guilty pleas: Similarities and differences. Interrogations and 
confessions: Current research, practice, and policy, p. 86-118, 2010, p. 87. Disponível em: 
<https://www.albany.edu/scj/documents/Chapter3Redlich2010APAbook.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 
400 KASSIN, Saul. M.; GUDJONSSON, Gisli. H. The psychology of confessions: A review of the literature and 
issues. American Psychological Society: Psicological Science in the Public Interest, 5 (2), 33-67, 2004, p. 50. 
Disponível em: < http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1529-1006.2004.00016.x >. Acesso em: 10 dez. 
2017. 
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lembranças relacionadas às ações pretéritas tornam-se maleáveis e manipuláveis aos anseios 

dos processos investigatórios401.  

O caso do menino Michael Crowe, 14 anos, cuja irmã foi apunhalada até a morte, de 

certo, ilustra este fenômeno. Depois de longas horas de interrogatório, durante o qual o levaram 

a acreditar que haviam evidências substancias de sua culpa, o menino concluiu que era mesmo 

o assassino: Eu não tenho certeza que fiz isso. Tudo que sei é que fiz isso. Eventualmente, se 

convenceram de que ele tinha dupla personalidade. O Michael ruim reagiu ao ciúme com raiva, 

enquanto o Michael bom bloqueou o incidente de consciência. A denúncia caiu por terra quando 

um andarilho da vizinhança foi encontrado com sangue da irmã de Michael na roupa. 

Essa modalidade desdobra-se em três partes: a) o interrogador fulmina a confiança que 

o sujeito tem em sua própria memória, passando a incrementar dúvidas relativas às lembranças 

e aos conhecimentos; b) o interrogador justifica que a ausência de lembranças relativas ao crime 

deve-se a uma possível amnésia vinculada à desordem de estresse pós-traumático, blecaute seco 

ou alcoólico, memória reprimida e assim por diante; c) tão logo o suspeito acredite na hipótese 

de sua autoria no crime, mesmo diante da ausência de memórias, junto ao interrogador, passa a 

construir uma confissão que dê guarida ao fato.  

Por não ter cometido o crime ou dele participado, suas declarações estruturam-se nas 

informações recebidas do interrogador ou de outras fontes, tais como a mídia, as especulações 

sociais, as deduções de policiais, as sugestões e as confabulações acerca da consumação do 

crime. O suspeito acaba por acreditar que realmente cometeu o crime, apesar de não possuir 

qualquer memória acerca deste, ocorrem principalmente quando se juntam duas diferentes 

variáveis, a vulnerabilidade da pessoa que está a ser interrogada e as tácticas de interrogatório 

altamente sugestivas. Uma vez em jogo estas duas variáveis, a pessoa vulnerável pode vir a 

acreditar que cometeu o crime. 

 

 

3.4 RISCO À LIBERDADE COMO CRITÉRIO IDENTIFICADOR DO QUADRO ANÍMICO 

PROPÍCIO À INCIDÊNCIA DAS CONFISSÕES FALSAS  

 

                                                
401 CATALDO NETO, Alfredo; FONTES, Angelo Ricardo; HUMANO. Confissões falsas e comportamento 
autodestrutivo. In.: GAUER, Ruth Maria Chittó (Org.). Criminologia e sistemas jurídico-penais 
contemporâneos. Porto Alegre: Edipucrs, 2012. p. 105-121. 
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Liberdade é um conceito plurissignificativo402 cuja aproximação conceitual inicial 

remete à ideia de isenção de restrição externa ou coação física ou moral403. O projeto existencial 

da vida encontra verdadeiramente o seu sentido quando o homem tem manutenida a sua 

liberdade. O caráter instrumental da liberdade decorre do fato de que o homem a utiliza para 

permitir a funcionalidade das escolhas que projeta ao longo da vida, não por menos se diz que 

a autodeterminação é um dos elementos da dignidade404.  

A filosofia existencialista sartriana alude à liberdade como um de seus conceitos 

fundamentais, o homem está condenado a ser livre e toda a sua existência decorre desta 

condição.  A Constituição Federal tutela liberdades variadas por meio de diversas normas 

incluídas em especial no Artigo 5º da Constituição, liberdade de expressão, de reunião e de 

associação, de consciência e de religião, de imprensa etc.  

O exercício da maior parte das diferentes liberdades consagradas no texto 

constitucional, há de se reconhecer, pressupõe que o cidadão não esteja com a sua locomoção 

interditada, total ou parcialmente, o direito de ir e vir, por imperativo lógico, é a “liberdade das 

liberdades”, um pressuposto de fruição de inúmeras garantias do homem. Livre e fora do 

                                                
402 Há variados significados de liberdade, todos muito amplos vagos, liberdade como direito de agir segundo o seu 
livre arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa, liberdade enquanto 
sensação de estar livre e não depender de ninguém, liberdade enquanto conjunto de ideias liberais e dos direitos 
de cada cidadão. O objetivo deste modesto ensaio não é esmiuçar, mas apenas contextualizar o tema, de modo a 
permitir viabilizar o estudo da audiência de custódia dentre a liberdade das liberdades, qual seja, a de locomoção. 
403 Um dos conceitos fundamentais da filosofia existencialista sartriana é o de liberdade, o homem está condenado 
a ser livre e toda a sua existência que decorre desta condição. Sobre liberdade em Sartre, conferir: MOUTINHO, 
Luiz D. Sartre: existência e liberdade.  São Paulo: Moderna, 1995; PERDIGÃO, Paulo. Existência e liberdade. 
Uma introdução à filosofia de Sartre. Porto Alegre: L&PM, 1995. 
404 Na arguta observação de Luís Roberto Barroso: "A autonomia é o elemento ético da dignidade humana. É o 
fundamento do livre arbítrio dos indivíduos, que lhes permite buscar, da sua própria maneira, o ideal de viver bem 
e de ter uma vida boa. A noção central aqui é a de autodeterminação: uma pessoa autônoma define as regras que 
vão reger a sua vida. Em seção anterior, foi apresentada a concepção kantiana de autonomia, entendida como a 
vontade orientada pela lei moral (autonomia moral). Nesse tópico, o foco volta-se para a autonomia pessoal, que 
é valorativamente neutra e significa o livre exercício da vontade por cada pessoa, segundo seus próprios valores, 
interesses e desejos. A autonomia pressupõe o preenchimento de determinadas condições, como a razão (a 
capacidade mental de tomar decisões informadas), a independência (a ausência de coerção, de manipulação e de 
privações essenciais) e a escolha (a existência real de alternativas). Note-se que no sistema moral kantiano a 
autonomia é a vontade que não sofre influências heterônomas e corresponde à ideia de liberdade. Contudo, na 
prática política e na vida social, a vontade individual é restringida pelo direito e pelos costumes e normas sociais. 
Desse modo, ao contrário da autonomia moral, a autonomia pessoal, embora esteja na origem da liberdade, 
corresponde apenas ao seu núcleo essencial. A liberdade tem um alcance mais amplo, que pode ser limitado por 
forças externas legítimas. Mas a autonomia é a parte da liberdade que não pode ser suprimida por interferências 
sociais ou estatais por abranger as decisões pessoais básicas, como as escolhas relacionadas com religião, 
relacionamentos pessoais, profissão e concepções políticas, entre outras. A autonomia, portanto, corresponde à 
capacidade de alguém tomar decisões e de fazer escolhas pessoais ao longo da vida, baseadas na sua própria 
concepção de bem, sem influências externas indevidas. Quanto às suas implicações jurídicas, a autonomia está 
subjacente a um conjunto de direitos fundamentais associados com o constitucionalismo democrático, incluindo 
as liberdades básicas (autonomia privada) e o direito à participação política (autonomia pública) ” (BARROSO, 
Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo. A construção de um 
conceito à luz da jurisprudência mundial. Rio de Janeiro: Editora Fórum. 2014, p. 82). 
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cárcere, o ser humano pode, a princípio, se associar, se reunir, manifestar de forma mais ampla 

no seio social o seu pensamento, exercer de maneira irrestrita a liberdade de culto e religião, 

trabalhar etc.  

Dada a sua importância no contexto dos direitos humanos, não tardou muito a receber 

atenção especial dos documentos internacionais. O marco inicial do processo de incorporação 

de tratados internacionais de direitos humanos pelo Direito brasileiro foi a ratificação, em 1º de 

fevereiro de 1984, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação 

contra a Mulher. A partir dessa ratificação, inúmeros outros mecanismos internacionais de 

proteção aos direitos humanos foram também incorporados pelo Direito Brasileiro, sob a égide 

da Constituição Federal de 1988.  

Após a constituição cidadã, muitos tratados internacionais de direitos humanos foram 

ratificados pelo Brasil, dentre eles a) a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a 

Tortura, em 20 de julho de 1989, b) a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes, em 28 de setembro de 1989, c) a Convenção sobre os Direitos da 

Criança, em 24 de setembro de 1990, d) o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 

em 24 de janeiro de 1992, e) o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

em 24 de janeiro de 1992, f) a Convenção Americana de Direitos Humanos, em 25 de setembro 

de 1992 e g) a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, em 27 de novembro de 1995405. 

 O cadenciamento histório estudado pela doutrina internacional dos direitos humanos, ao 

tempo em que expõe o quão importante é a liberdade para o homem, já revela a possível 

alteração psíquica de qualquer indivíduo quando experimenta situação de risco de limitação 

desse direito.  

A abertura de um tópico para falar de liberdade teve por objetivo apenas ratificar a sua 

importância para o sistema de direitos fundamentais, sem a liberdade, seja qual for ela, o ser 

humano não é nada. 

 Falar de confissões falsas não envolve um risco de prejuízo apenas à liberdade de 

locomoção, mas à própria autodeterminação do indivíduo, como um dos elemntos da dignidade 

da pessoa humana. Expondo de maneira diferente, se alguém é levado a se autocolocar em 

situação de prejuízo próprio, reconhecendo um crime que não comentou, certamente sua 

liberdade psíquica foi violada.  

                                                
405 PIOVESAN, Flávia. O Direito Internacional dos Direitos Humanos e a Redefinição da Cidadania no 
Brasil. Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista2/artigo3.htm>. Acesso 
em: 05 out. 2017. 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista2/artigo3.htm


140 

 

 

   

 

3.5 AMBIÊNCIA DE CAPTAÇÃO E FORMAÇÃO DE ACORDOS DE DELAÇÃO 

PREMIADA 

 

 O ambiente da delação premiada é permeado pela vontade excessiva do Estado em 

quebrar a cadeia criminosa, supostamente em curso, em um determinado lugar, envolvendo 

pessoas ou grupo de pessoas. O projeto eficientista, mercantilista e utilitarista de processo busca 

o máximo de resultados e o mínimo de custo, conforme tratado no Cap. 1. 

 A lógica perversa da persecução penal, infelizmente, não raro, coloca tudo e todos na 

mesma vala de suspeição, e o estigma ou pecha de culpado logo vem, ficando para trás o 

“presumidamente inocente”. Heumann evoca uma percepção em relação a qual todos 

deveríamos se manter alerta, a fim de evitar pré-conceitos, 
 

Gradualmente os juízes começam a encontrar dificuldades para presumir que a 
maioria dos acusados é inocente. Certamente, há casos em que o julgador tem dúvidas 
sobre a culpabilidade fática do réu, mas com o tempo ele tende a acreditar que a 
maioria dos imputados é realmente culpada do crime, ou de alguma ofensa 
aproximada406.  
 

O ambiente da delação muito tem a ver com o plea bargaining do direito estadunidense. 

O enfraquecimento e a minimização do pretenso delator, por meio não só da prisão provisória, 

mas da expectativa de receber, por exemplo, duras penas, em típica postura denominada de 

overcharging, facilita ao Estado obter seus desejos persecutórios. 
 
Como consequência disso, inclusive, já se vê nos Estados Unidos acusações 
inflacionadas para serem usadas como “moeda de troca” e para intimidarem ainda mais 
o acusado, para que se alcance uma plea bargaining mais vantajosa ao acusador 
(NARDELLI, 2014, p. 345). Referida prática de ameaça a uma sobre-imputação, 
denominada overcharging, apresenta como consequência a vulnerabilidade do acusado 
desde a fase preliminar, em especial diante de medidas cautelares que lhe privam de 
suas fontes de renda e sobrevivência, e até mesmo de sua liberdade (PRADO, 2010, p. 
154). Ou seja, tem-se um imputado enfraquecido e pressionado psicologicamente, o que 
torna mais “desejável” e “interessante” o acordo. Ressalta-se ainda os instrumentos de 
coação e até mesmo sedução que são utilizados para que se firme o “pacto”, acentuando 
o desequilíbrio que já ocorre na relação entre as partes processuais: a ameaça de uma 
pena mais severa caso haja julgamento, e a promessa de uma pena mais amena caso se 
renuncie ao caminho tradicional407. 

 

                                                
406 Tradução nossa. HEUMANN, Milton. Plea Bargaining. The experiences of prosecutors, judges, and 
defense attorneys. Chicago: The University of Chicago Press, 1981, p. 138.  
407 VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial: Análise das tendências de 
expansão dos espaços de consenso no processo penal brasileiro. São Paulo: IBCCRIM, 2015, p. 167-168. 
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Nesse sentido, sobreleva a explicita desigualdade entre as partes envolvidas no acordo. 

O órgão acusador faz a proposta considerando os riscos da condenação e as complexidades do 

caso racionalmente, enquanto que o acusado, ansioso e sob pressão, pode ser induzido a declarar 

sua culpa, ainda que seja inocente. O Estado eficientista só se esquece que o uso excessivo de 

um vigoroso instrumento de combate à macrocriminalidade poderá levar à disfuncionalização, 

enquanto método de persecução penal. 

A utilização em excesso da colaboração premiada, no combate ao crime, pode causar 

um enfraquecimento em outros meios probatórios e em outras técnicas de investigação que 

dependem menos da participação ativa do acusado.  

Pedro Soares de Albrgaria, ao refletir sobre o plea bargaining, faz observação sobre a 

existência de um caráter coercitivo ínsito nesse sistema, o qual também pode ser visto nos 

acordos de delação. Sintetiza que a hipervalorização da confissão que se extrai da esmagadora 

prevalência de pleas of guilty ocorre porque “o sistema está desenhado para ser coercitivo e, 

porque o é, dá em que o arguido sejam subtraídas, por renúncia, as garantias e os direitos 

processuais que estão preordenados a assegurar um processo justo408”.  

Há uma prática empregada pela promotoria estadunidense, com aprovação das cortes 

norte-americanas, que tem sido utilizada, por analogia, no sistema de justiça brasileiro. É o 

denominado package dels, em que, havendo corréus, o promotor, em vez de negociar a pena 

com cada um deles, oferece uma única proposta, que apenas será efetivada se todos assentirem. 

Com isso, a promotoria manipula os acusados; aqueles que tencionam o acordo pressionaram 

os demais a aceitar. 

Diante da coação inerente à sistemática da barganha e do empoderamento da parte 

acusadora na justiça criminal, o processo penal tem desvirtuada sua premissa política 

fundamental, deixando de ser um mecanismo para evitar a condenação de inocentes. Diversos 

estudos demonstram claramente que a justiça criminal negocial não é aplicada 

consensualmente, somente, aos acusados que seriam condenados de qualquer modo ao final do 

transcorrer do “processo normal”, ou seja, o “problema dos inocentes’ não é excepcional, mas 

perene nas relações de poder que envolvem as negociações na justiça criminal409”. 

Não podemos descurar também que a ambiência da delação se prende, em geral, a uma 

mídia cega, destituída de capacidade crítica para destrinchar eventuais excessos, ao contrário, 

                                                
408 ALBRGARIA, Pedro Soares de. Plea Bargaining. Aproximação à justiça negociada nos E.U.A. Coimbra: 
Almedina, 2007, p. 116.  
409 VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial: Análise das tendências de 
expansão dos espaços de consenso no processo penal brasileiro. São Paulo: IBCCRIM, 2015, p. 174-175. 
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a mídia, em perspectiva de espetacularização, mais se preocupa com o número de delações, os 

noticiários não vão a fundo na questão de eventuais excessos etc.  Esse contexto da 

espetacularização acaba também permeando as escolhas e as ações dos pretensos 

colaboradores410. 

 

 

4 RISCOS DE CONTAMINAÇÃO DAS DELAÇÕES PREMIADAS PELAS 

CONFISSÕES FALSAS 

 

 

Este capítulo tem grande relevância para o processo penal como um todo, mas tem sua 

visão maximizada diante da colaboração premiada. Dentro do contexto da barganha, é preciso 

lançar luzes para a efetivação da delação premiada e  as condições fático-jurídicas em que ela 

ocorre.  

A voluntariedade, inteligência e adequação devem permear acordos de delação 

premiada. Expondo de outro modo, o pretenso colaborador deve estar imbuído de suas 

faculdades mentais, com vontade plena de agir em direcão ao assentimento da culpa e ciente e 

consciente de todos os termos do acordo e de suas consequência. 

O quadro exposto das confissões falsas torna inafastável a preocupação com os acordos 

de delação premiada por simples razão, infelizmente, pouco ou nada estudada no Brasil. Os 

acordos de delação premiada têm como causa central da sua deflagração os relatos, 

depoimentos, afirmações e exposições, apresentados não por máquina, mas, sim, por seres 

humanos. A significar, invarialmente, que a memória e todas as implicações dela decorrentes, 

minudenciadas anteriormente, fatalmente, irão influir no desencadeamento de percepções 

distorcidas sobre as infrações penais. 

A propósito, é imperioso não esquecer que a delação envolve uma postura do Estado, 

cujo objetivo é promover a descontinuídade de uma cadeia de práticas criminosas. A tentativa 

de quebra dessa continuídade do crime pressupõe que as pessoas delatem sobre questões 

objetivas, indicando pessoas, locais de crimes, documentos, localização de dinheiro, indicação 

de outros elementos informativos e provas etc. 

                                                
410 O tema da mídia é retomado mais à frente, quando a ambiência das delações será discutida. 
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Muitas das técnicas propostas como eficientes num interrogatório foram já expostas 

quando apresentados os modelos da confissão, no entanto, frequentemente, estas se revelam de 

tal modo manipulativas que podem conduzir o suspeito à produção de falsas confissões411. 

Foi demonstrado, por exemplo, que, no sistema da plea bargaining estadudinense, da 

qual a delação premiada retira sua essência, propositalmente, são utilizadas técnicas destinadas 

a confrontar o investigado, acusado, e, no Brasil,  o delator, com o objetivo de fazer com que 

aceite os termos de acordo. 

Aí reside um potencial de risco de incidência de falsas confissões. É fato notório e, 

portanto, dispensa maior aprofundamento que, em operações de grande vulto em curso no 

Brasil, os delatores permanecem por mais de 05, 06, 10 horas depondo ou delatando.  

É no momento prévio da apresentação da vontade de colaborar que se inicia o processo 

de autoconfissão falsas. O Ministério Público, a depender da estratégia utilizada para obter 

acordos, poderá expor, ao pretenso delator, os riscos de penalização futura excessiva caso não 

colabore, a oferta de benefícios excepcionais, a indicação de que outros delatores já iniciaram 

acordos etc. 

Há uma técnica, um tipo de abordagem, de maximização e minimização, de suspeitos 

bastante aplicada nos EUA, explicitada nessa pesquisa no Cap. 3, que merece uma aproximação 

com os acordos de delação premiada brasileiros.  

A maximização representa uma técnica persuasiva em que o interrogador/inquiridor visa 

a intimidar/minimizar o suspeito por meio de falsas afirmações, desprovidas de veracidade, 

vinculadas às provas e de exageros na seriedade da ofensa e na magnitude das acusações, 

levando-o, sob pânico, à confissão. Como exemplo, têm-se a alegação falsa da existência de 

uma testemunha ocular ou o teste de detecção de mentiras manipulado. A minimização, por sua 

vez, é menos persuasiva. Nela o interrogador procura deixar o suspeito com a falsa sensação de 

segurança pelo oferecimento de solidariedade, tolerância, desculpas e justificativas morais, 

chegando, inclusive, a culpar a vítima e demais cúmplices e a desconsiderar a importância e 

seriedade das acusações.412  

                                                
411 WAKEFIELD, Hollida; UNDERWAGER, Ralph. Coerced or Nonvoluntary confessions. Behavioral Sciences 
and the Law, v. 16, n. 4, p.423-440, sep. 1998, p. 430. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley. 
com/doi/10.1002/(SICI)1099-0798(199823)16:4%3C423::AID-BSL319%3E3.0.CO;2-2/full >. Acesso em: 10 
jan. 2018.  
412 DRIZIN, Steven A.; LEO, Richard A. The problem of false confessions in the post-DNA world. NCL rev., v. 
82, p. 891-1003, 2003, 917. 

http://onlinelibrary.wiley.
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Conquanto Kassin e Mcnall reconheçam a dificuldade na determinação da frequência 

com que essas técnicas são usadas e, também, de sua influência sobre o reconhecimento da 

culpa ou inocência de um suspeito, não se pode deixar de se preocupar com a questão.413 

 

 

 

4.1 DA QUALIFICAÇÃO DOS RESULTADOS NA COLHEITA DA COLABORAÇÃO. A 

CONSTRUÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS IMPLÍCITOS DO DEVER DE 

QUALIFICAR A PRODUÇÃO DA PROVA E DA TUTELA  FUNDAMENTAL DA 

MEMÓRIA  

 

Nessa quadra, é preciso estabelecer, de forma inovadora, a construção de um raciocínio 

que reconduza os agentes da persecução a um poder-dever de qualificar a colheita e resultados 

dos depoimentos prestados em juízo. Isoladamente, viu-se um pouco da estrutura da entrevista 

cognitiva como um mecanismo destinado a maximizar o resultado útil do procedimento de 

captação de depoimentos pelo Estado. Isso vale especialmente para os réus, quando são 

interrogados na fase inquisitiva e judicial, por conta do fenômeno das confissões falsas 

analisado anteriormente. 

Agora, é preciso fornecer e realçar um fundo normativo que não só sirva como diretriz, 

mas, também, como imposição de um agir que recaia sobre todos agentes envolvidos na 

persecução penal em direção à qualificação da colheita de depoimentos depositados no Estado. 

Adiante-se que não há qualquer norma expressa, seja constitucional, seja infraconstitucional, 

dispondo sobre o assunto, o que, todavia, não é óbice intransponível, conforme será visto a 

seguir. 

Afinal, qual seria, então, o ponto de partida para dizer que não há apenas uma 

recomendação, uma sugestão, uma orientação, aos agentes envolvidos na persecução penal, em 

envidar esforços para a melhoria da colheita dos relatos? 

A resposta só poderia estar nos direitos fundamentais, isto é, nas posições jurídicas 

destinadas a tutelar a dignidade da pessoa humana. Embora não haja qualquer base na doutrina, 

                                                
413  KASSIN, Saul M. On the psychology of confessions: Does innocence put innocents at risk? The American 
Psychologist, 60 (3), p. 215-228, 2005. Disponível em: <http://psycnet.apa.org/buy/2005-03019-002>. Acesso 
em: 10 dez. 2017. 

 

http://psycnet.apa.org/buy/2005-03019-002
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é possível identificar ou evocar, por meio de interpretação constitucional, a existência de um 

princípio constitucional implícito da qualificação da prova. A construção parte do princípio do 

devido processo legal414, que, como todos sabem, é um gerador de princípios, incidindo sobre 

toda e qualquer atuação do Estado.  

O devido processo legal autoriza a extração de princípios constitucionais implícitos do 

texto constitucional. Nery assinala que “bastaria a norma constitucional haver adotado o 

princípio do due process of law para que daí decorressem todas as consequências processuais 

que garantiriam aos litigantes o direito a um processo e a uma sentença justa415”. É, por assim 

dizer, “o gênero do qual todos os demais princípios constitucionais são espécies. Assim é que 

a doutrina diz, por exemplo, serem manifestação do “devido processo legal” o princípio da 

publicidade dos atos processuais, a impossibilidade de utilizar-se em juízo prova obtida por 

meio ilícito, assim como o postulado do juiz natural, do contraditório e do procedimento 

regular416”. 

Vai daí que, por meio da interpretação constitucional da memória e do dever do Estado 

de proteger o cidadão decorrente da teoria dos deveres fundamentais de proteção já trabalhada 

exaustivamente na presente pesquisa, defende-se a existência de 02 (dois) novos princípios 

constitucionais implícitos, ou melhor, a descoberta deles, pois, se implícitos estão, já existiam 

desde o texto originário da constituição de 1988. 

Essa nova realidade impulsiona o devido processo legal, como cláusula geral, a 

agasalhar novos princípios.  
 
É natural que certas cláusulas supralegais, a exemplo dos princípios da igualdade 
(equal protection of the laws) e do devido processo legal (due process of law) e assim 
também o postulado jurídico-diretivo da proporcionalidade, por consubstanciarem 
conceitos jurídicos indeterminados, mas determináveis pelos sistemas de concreção 
judicial, apresentem uma acentuada capacidade para com a assimilação de novas 
realidades e valores civilizatórios em contínuo processo de mudança417. 

 
Talvez esse seja o ponto mais alto do presente trabalho, pois permite que as construções 

realizadas ao longo da pesquisa, além das sugestões ou diretrizes, tenham base normativa sólida 

para se expandir. 

                                                
414 Artigo 5º, “LIV- ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Emendas Constitucionais de Revisão. 1988). 
415 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 32. 
416 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 32. 
417 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. O devido processo legal e os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 406.  
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Assim, com base no princípio constitucional do devido processo legal, na ideia de 

sistema de direitos fundamentais, incluindo a doutrina dos deveres fundamentais de proteção, é 

possível extrair a existência desse que pode ser denominado também de princípio 

constitucional implícito da qualificação da prova. E, de igual modo, na forma relacionada 

com o princípio anterior, é possível avalizar a existência, ainda, de um princípio constitucional 

implícito de respeito ou tutela adequada da memória. 

Se a memória tem toda essa potencialidade de influir, de forma positiva ou negativa, na 

vida das pessoas que respondem a processo penal, e a testemunhal é dela dependente, não é 

razoável supor que o sistema de direitos e garantias fundamentais fique indiferente ao seu valor. 

Noutros termos, os próprios direitos fundamentais acabam por avalizar o estabelecimento de 

limites em proteção dos acusados/investigados. 

A construção desse raciocínio até o momento pode transparecer estranho, porém é 

indene de dúvida que se ajusta à ideia de que existem princípios constitucional expressos e 

implícitos no sistema.  

Ao longo deste trabalho, foi exposto a existência dos deveres de proteção dos direitos 

fundamentais, como base da postura ativa do juiz no Estado Social. Alexy, ao tratar dos direitos 

a ações positivas do Estado (prestações em sentido amplo), afirma que, ao passo em que os 

direitos fundamentais (interpretação liberal clássica) destinam-se a garantir a esfera de 

liberdade do indivíduo diante da intervenção estatal (direito de defesa do cidadão perante o 

poder público ou direitos a ações negativas, omissões, por parte do Estado), os direitos a ações 

positivas são direitos fundamentais sociais, a prestações, como o direito à assistência social, ao 

trabalho, à habitação, à educação, e acrescenta-se, a uma defesa materialmente eficaz418.  

O Estado tem, portanto, a partir da teoria dos deveres fundamentais de proteção uma 

imposição indeclinável, o dever fundamental de proteção e respeito da memória, essa mesma 

teoria é o fundo normativo ideal que vai proteger o cidadão de inquirições indevidas. 

O Estado, na qualidade de sociedade política organizada dotada de um elemento pessoal 

(povo), espacial (território) e finalístico (consecução do interesse público), exerce poder 

político. Dentre as variadas significações da expressão poder (ligado ao órgão, à função, à 

soberania, etc.), o conteúdo mais próximo à tentativa de extrair a função social do Estado parece 

                                                
418 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2001, p. 412. 
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estar no alinhamento do termo realizado, por exemplo, por Max Weber. Poder como capacidade 

de impor a vontade de forma legítima419.  

É estranho como o Estado se utiliza da violência legítima, interditando atos individuais, 

com o móvel direcionado, aparentemente, à tutela dos seres humanos, ele impõe a violência 

para proteger a vida, restringe para libertar, exclui para incluir. O Estado é tudo isso porque foi 

feito um pacto social ao formar as sociedades, mas essa traz consigo direitos inerentes à 

condição humana. Logo, a ideia de qualificar os resultados no campo da prova nunca pode 

desprender disso.  

Para entender como o Estado pode e deve qualificar os resultados na colheita da 

colaboração, é necessário contextualizar a atividade judicial probatória, tanto sob a perspectiva 

do ato material de colheita, quanto do resultado dela decorrente, no âmbito dos direitos 

fundamentais, mais precisamente a partir da análise e do detalhamento de sua perspectiva 

substancial, essa que impõe ao Estado um dever fundamental de proteção a todos os cidadãos. 

Os direitos fundamentais, classicamente, traduziram as posições jurídicas destinadas a 

conter o abuso estatal, direitos aptos a moldar um muro de contenção tencionando a proteger o 

cidadão do arbítrio do Estado (eficácia vertical), aí reside, a propósito, o efeito negativo 

direcionado ao Estado, um non facere em prol da liberdade do indivíduo. Ao lado da eficácia 

negativa, temos a positiva, consistente na necessidade de o Estado expandir suas atividades 

sempre em prol da proteção do cidadão, o Estado deve proteger os bens jurídicos essenciais que 

permeiam a ideia de sociedade.  

O Estado tem o dever fundamental de proteger os cidadãos, seja em que posição estiver, 

vítima e acusado, cada qual dentro de suas circunstâncias, possuem direitos fundamentais 

tuteláveis. Sem olvidar o enfoque protecionista que necessariamente deve ser dispensado pelo 

Estado em favor das vítimas, de se ver que, por decorrência do mesmo dever fundamental de 

proteção decorrente da teoria dos direitos fundamentais, procura-se centralizar o estudo no 

campo probatório, com aprofundamento nos direitos fundamentais dos investigados ou 

acusados.  

É preocupante a forma como o Estado-Juiz colhe a prova no curso do processo penal, a 

partir de um caráter pragmático, direcionado à possibilidade de ampliação qualitativa da prova, 

isto é, defende-se a possibilidade de evolução na obtenção de prova mais depurada no curso do 

processo, o que tornará o instrumento mais efetivo em busca da absolvição ou da condenação. 

                                                
419 WEBER, Max. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2009, p. 37. 
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Veja-se, então, que não se defende que o Juiz, um dos representantes do Estado, deve 

ter postura ativa na colheita da prova. Em verdade, essa pesquisa defende, a partir do princípio 

constitucional implícito de dever em qualificar a prova e do princípio constitucional implícito 

do dever em tutela da memória, que deve interditar posturas tendentes a desconsiderar os 

problemas da memória. Impõe, também, que o juiz seja mais cauteloso quanto ao instrumental 

da entrevista cognitiva, que evite perguntas indutivas com maior rigor etc. 

O agir expansivo do Juiz no processo penal para maximizar a qualidade da prova, sem 

incidir em situação de produção de ofício de prova, é a saída para neutralizar a escalada de 

injustiçamentos no processo penal, esses baseados em falsas memórias, confissões falsas e 

outras distorções. O pensamento de Pozzebon, embora não especificamente ligado ao assunto 

da memória, se ajusta à proposta desse trabalho: 
 
O grande desafio do Estado Democrático Social de Direito, assim, e do próprio 
Judiciário, é a harmonização da Justiça Social com o respeito aos direitos e garantias 
individuais, em local e momento adequado, atendendo à natureza e sistemática do 
procedimento legalmente estabelecido, de modo que o cidadão, ao mesmo tempo em 
que obtém as prestações mínimas por parte do Estado para uma vida digna, possa 
desenvolver suas potencialidades e exercer seus direitos reconhecidos, sem a 
intervenção abusiva e ubíqüa do poder estatal. Vale dizer: que agregue as conquistas 
tanto do Estado Liberal como do Estado Social. Equilíbrio este a ser procurado, tendo 
como pano de fundo o grave quadro de problemas, agora não só individuais, mas 
também difusos e coletivos, que se acumulam nessa dinâmica social. Dessa forma, 
caberá ao juiz na seara processual penal agir para que o acusado tenha seus 
direitos fundamentais respeitados, formal e materialmente, independentemente 
de possuir ou não um defensor particular constituído. Somente assim, teremos 
um verdadeiro Estado Democrático de Direito, com as exigências de uma 
legalidade material vinculada a princípios, somada à complexidade do mundo 
atual e sua dinâmica mutação, com um juiz voltado à efetivação dos direitos de 
garantia, tanto individuais como sociais. Um judiciário visto como uma instância 
de poder autônoma, afastada das convenções políticas presentes nos demais poderes 
(refletidas na legislação e nos programas de governo do Executivo), responsável por 
tornar concreto o direito, a partir de princípios jurídicos, tanto numa perspectiva 
constitutiva como criadora, embasada em uma racionalidade material. Um Poder que 
realiza o direito através da lei, mas incorporando também a axiologia e os princípios 
fundamentais balizadores do sistema jurídico em que está inserido; portanto, de forma 
criativa, uma criação “do direito e de valores”, mas não livre de limites, pois, ao 
fundamentar sua decisão, deverá demonstrar, não uma teleologia política, mas um 
conteúdo concreto, uma axiologia material, para que as proposições jurídicas tenham 
aceitabilidade, a validez do direito. Assim sendo, o juiz passa a ser não apenas “a boca 
da lei”, um mero intérprete-aplicador de dispositivos legais, mas o último positivador 
resolvendo litígios com base essencialmente em princípios, não aprioristicamente 
hierarquizados, mas sim, de acordo com o caso concreto, zelando pelo respeito às 
garantias constitucionais dos jurisdicionados, o que é indispensável à manutenção do 
Estado Democrático de Direito420. 

 

                                                
420 Grifo nosso. POZZEBON, Fabrício Dreyer de Ávila. A efetividade dos direitos fundamentais no processo 
penal. Direito e Justiça, v. 37, n. 1, p. 5-11, 2011, p. 08. Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/ 
index.php/fadir/article/view/9550>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/
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As tarefas de acusar, defender e julgar não deixam de ser uma baliza importante do 

sistema de justiça. O Estado-Juiz deve continuar a manter certa neutralidade na colheita da 

prova, tanto é assim que o legislador, ao alterar o art. 212, parágrafo único, do CPP, traz como 

mensagem a autocontenção. Não se está a afastar a postura judicial ativa em prol do acusado, a 

exemplo da tão repetida interceptação ilegal utilizada para absolver o acusado421. 

Com isso, defende-se que os personagens partícipes da persecução penal devem se 

preocupar ativamente com a qualidade da prova extraída a partir do contraditório. A linha 

construída remete à necessidade de concluir que, se há autocontenção do Estado-Juiz no 

processo produção da prova, de um lado, temos que o dever fundamental de proteção impõe, 

de outro lado, a esse mesmo Estado consubstanciado na figura do Juiz, a obrigatoriedade de 

maximizar a busca pela qualidade da prova. 

A preocupação com a qualidade da prova só pode ser obtida a partir do desprendimento 

de postura clássica engessadora da figura do Juiz. Em razão disso deverá o leitor repassar a 

leitura do Cap. 1, quando se trata do processo como um instrumento de direitos fundamentais. 

Nesse capítulo alinha-se, a propósito, a necessidade da defesa da jurisdição como atividade 

criativa. Uma roupagem diferenciadora que exige um juiz humanista, interdisciplinar que se 

preocupe não só com a aplicação da lei, mas, sobretudo, com as consequências que suas ações 

e omissões geram no seio social. 

A partir das premissas acima, estabelece-se que ao Estado-Juiz deve ser impositivo o 

fortalecimento da comunicação com as demais áreas do conhecimento, especialmente a 

psicologia jurídica. A interdisciplinaridade abordada no trabalho é o pano de fundo da 

disponibilização de técnicas de colheita da prova ao Estado-Juiz, em relação à psicologia do 

testemunho, contextualizada como uma ferramenta que tenciona expandir a qualidade da prova 

decorrente de inquirição mais compromissada com o ideal de imparcialidade, tudo de modo a 

evitar o efeito pernicioso das denominadas falsas memórias. 

O exame conjunto de temas tão amplo (sistema inquisitivo, falsas memórias e 

depoimento sem dano) serve de base para a crítica ao sistema. Crítica no sentido de que o 

Estado-Juiz deve estar preocupado com a tomada qualificada de depoimentos, não só de vítimas 

crianças ou adolescentes, mas de todos os cidadãos chamados a descrever fatos. 

O efeito nefasto de uma má inquirição é identificado, também, no processo penal 

envolvendo vítima adulta, porque, invariavelmente, no polo passivo da ação há um ser humano. 

                                                
421 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. 1941. 
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Como já apresentado, há centenas de pessoas que são presas, mundo a fora, com base 

nas chamadas falsas memórias422, além disso, um número considerável de inocentes acaba 

confessando crimes que não cometeram por inúmeras razões que a comunidade jurídica ainda 

insiste em não querer conhecer.  

Essas informações armazenadas na memória sem um estímulo real objetivo (falsas 

memórias), conquanto sejam recordadas como se tivessem sido efetivamente vivenciadas pelo 

sujeito, precisam desse pano de fundo normativo para serem melhor valorizadas, seu estudo 

teve como um dos pioneiros Alfred Binet, na França, em 1900 e agora deve se expandir. 

Vai daí que o Estado-Juiz deve desenvolver o hábito direcionado ao impedimento de 

perguntas indutivas, reprodução verbal de denúncias ou de depoimentos prestados na fase 

inquisitiva, e não só, há a necessidade de desenvolver a política institucional interna de 

capacitação de Juízes com permeação fixa de cursos voltados à psicologia do testemunho. 

A EC 45/2005 já deu o primeiro passo, encampada pela Resolução 75 do CNJ, que exige 

formação humanística. De certo, a formação humanística não deve ser exigida apenas do Juiz. 

A bem da verdade, todos os agentes envolvidos com a atividade probatória devem estar 

capacitados com as informações extrajurídicas sobre a tão importante técnica de inquirição. 

A ação deve envolver, portanto, a difusão de cursos sobre técnicas de inquirição não só 

aos magistrados, mas também aos advogados e membros do Ministério Público. Com isso, 

certamente, ao longo de tempo razoável, amadureceremos a prova. 

De lege ferenda, sugere-se a criação de normativa impositiva de capacitação de 

operadores de direito com técnicas de inquirição (psicologia do testemunho). A Escola Nacional 

de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) poderia ser a porta de entrada dos 

cursos. O agir proativo e expansivo do Poder Judiciário, no sentido que alinhamos no capítulo, 

traduz uma salvaguarda do cidadão.  

 

 

4.1.2 Entrevista cognitiva e redução da dor  

 

 O norueguês Nils Christie423, sociólogo, criminologista e professor emérito de 

Criminologia na Faculdade de Direito da Universidade de Oslo, recentemente falecido, foi o 

                                                
422 ROSA, Guilherme. Como um monte de gente inocente é presa por memórias falsas no Brasil. 2015. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/11/1705294-como-um-monte-de-gente-inocente-
e-preso-por-memorias-falsas-no-brasil.shtml>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
423 O autor norueguês faleceu em 27 de maio de 2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/11/1705294-como-um-monte-de-gente-inocente-
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autor de mais 30 livros relacionados à criminologia e a sociologia. Em uma de suas obras, tratou 

da aplicação de penas e os seus efeitos, com a defesa de ponto de vista que vincula a pena à 

necessidade de sua aplicação do modo mais restrito possível. Traz pensamento de que a punição 

deve ser a ultima ratio das medidas.  

Na obra cujo título em inglês é Limits to Pain,424 no capítulo 11, intitulado Justiça 

Participativa, apresenta uma indagação polêmica sobre qual seria a solução alternativa. Defende 

que é importante não partir do pressuposto de que o conflito deva ser necessariamente resolvido. 

A obrigação da solução seria, segundo Cristhie, um conceito puritano e etnocêntrico.  

 A intenção de nomear este capítulo de Entrevista cognitiva e redução da dor advém do 

estímulo dado pelo Prof. Gustavo Noronha de Ávila, que, além dos diálogos sobre ciências 

criminais e criminologia, no programa de mestrado da Unicesumar, em um interessante trabalho 

sobre falsas memórias e sistema penal, com enfoque na prova testemunhal, trata da entrevista 

cognitiva como uma tentativa de redução de dano. E mais à frente de sua obra, Ávila, também 

examinando a questão da dor decorrente da pena, expõe especificamente o trabalho de Nils 

Crhishie: 
 

Em “Os Limites da Dor” (edição original de 1981), Christie trabalha com a seguinte 
tese central: a imposição de um castigo dentro do marco legal significa causar dor, dor 
deliberada. Tal ideia está assentada no sentido de a atividade punitiva estar 
frequentemente em desacordo com valores fundamentais, como bondade e perdão. 
Para reconciliar estas incompatibilidade, usualmente, se esconde o caráter básico do 
castigo, e, em todos os casos em que não é possível essa ocultação, se trabalha com 
todo o tipo de justificativa para a imposição intencional da dor. As justificativas da 
pena são consideradas como questionáveis, e nenhuma parece fundamentar a dor 
intencional de forma suficientemente satisfatória. As intenções de ressocializar o 
infrator da lei criam problemas de justiça, especialmetne em nosso pais, onde os 
índices de reincidência são extremamente sinificativos. Geralmente425. 

 
É cediço que a colheita de milhares de depoimentos, relatos, testemunhos e impressões 

ocorre no locus denominado justiça criminal, vista sob o ângulo amplo de modo a incluir a fase 

                                                
424 “Em ‘Os Limites à Dor’ (edição original de 1981), Christie trabalha com a seguinte tese central: a imposição 
de um castigo dentro do marco legal significa causar dor, dor deliberada. Tal ideia está assentada no sentido de a 
atividade punitiva estar frequentemente em desacordo com valores fundamentais, como bondade e perdão. Para 
reconciliar estas incompatibilidades, usualmente, se esconde o caráter básico do castigo, e, em todos os casos em 
que não é possível essa ocultação, se trabalha com todo o tipo de justificativa para a imposição intencional de dor. 
As justificações da pena são consideradas como bastante questionáveis, e nenhuma parece fundamentar a dor 
intencional de forma suficientemente satisfatória. As intenções de ressocializar o infrator da lei criam problemas 
de justiça, especialmente em nosso país, onde os índices de reincidência são extremamente significativos” 
(ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas memórias e sistema penal: a prova testemunhal em xeque. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 232). 
425 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas memórias e sistema penal: a prova testemunhal em xeque. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 232. 



152 

 

 

pré-processual (ou inquisitiva) e a fase processual ou judicial, incluídos aí os acordos de delação 

premiada.  

A deflagração da justiça criminal envolve a atividade do Estado que produz, por natureza, 

dor e sofrimento, isso pois, não raro, o produto final trabalha com pena privativa e, além disso, 

não se pode olvidar que a oitiva da vítima, por exemplo, em razão da revitimização natural, 

também está ligada ao sofrimento. Aliás, no item 1.2, sustenta-se que a forma como o Estado 

realiza a justiça, inevitavelmente, impõe sofrimento, e, como tal, se o processo em si constitui 

violência (institucionalizada), o que se pode esperar dele é que inflija o mínimo sofrimento 

necessário426. 

Se não bastasse, a oitiva eficiente e a oitiva ineficiente, na busca de impressões de quem 

depõe (testemunhas e informantes), podem provocar maior ou menor interferência emocional 

quando confrontada é a sua memória. O que dirá então em relação ao investigado e ao acusado, 

quando em curso o interrogatório,. Ora, nessa situação, configura maior acerto em identificar a 

entrevista cognitiva sob uma perspectiva humanista. 

A filtragem ética estimula sempre a pensar que o processo penal traduz dor, de quem 

julga, de quem acusa, de quem defende e, sobretudo, de quem a ele responde. O processo, além 

do estigma natural, envolve incertezas sobre o resultado da atuação estatal, seja para condenar 

quem deva, acima do previsto em lei, seja para condenar um inocente, dor também há pelo fato 

do agente eventualmente arrepender-se, dor, às vezes, por fazer mal ao outro, pelo estigma do 

processo, pela ausência da liberdade, pela vergonha, de alguns e do que cometeu, mas também 

pode ser dor dos injustos. 

O processo penal, portanto, como bem pondera Ricardo Jacobsen Gloeckner, ao 

rememorar o escólio de Binder, produz sofrimento427. Disso se dessume a viabilidade de pensar 

a entrevista cognitiva como algo direcionado à redução da dor. Não por menos, a entrevista 

                                                
426 GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Risco e processo penal: uma análise a partir dos direitos fundamentais 
do acusado. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 203. 
427  “Como leciona Binder, estudar o processo penal é compreender os mecanismos que nós, seres humanos, 
utilizamos para prender nossos semelhantes dentro de jaulas. Assim, antes de tratar sobre o que é o processo penal 
e seus princípios norteadores, cabe a advertência de que lidamos com pessoas e que, ao final, existe a sanção. A 
violenta e esmagadora sujeição do condenado a uma pertinência forçada, que se sabe jamais o abandonará. Essas 
breves anotações, consoante exposto, servem de constatação: é possível esperar do processo sofrimento. E, como 
tal, se o processo em si constitui violência (institucionalizada), o que se pode esperar dele é que inflija o mínimo 
sofrimento necessário. Assim, o viés a ser desenvolvido e que guiará o estudo daqui para diante residirá em uma 
concepção do processo como redução dos danos” (GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Risco e processo penal: uma 
análise a partir dos direitos fundamentais do acusado. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 198). 
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psicológica é considerada o principal instrumento utilizado para chegar ao conhecimento do 

outro428, sobretudo em relação ao investigado ou acusado. 

Inúmeras pesquisas sobre o funcionamento da mémória têm mostrado que, ao vivenciar 

uma situação, o indivíduo foca somente alguns aspectos do evento. Não armazena na memória 

todas as partes ou informaçõs sobre o ocorrido, de modo que, ao tentar recordar as informações 

sobre o fato que realmente estão registradas, “é impossível lembrar todos os detalhes que 

ocorreram. Consquentemente, o indivíduo pode acrescentar novas informações às lembranças, 

ou seja, falsas memórias429”. 

O papel do entrevistador investigativo ou profissional que irá obter o relato da 

testemunha acaba, por consequência, sendo de suma importância. Deverá envolvê-la no 

processo e buscar informações precisas contidas na sua memória.  

Os estudos sobre as técnicas de entrevista são importantes para demonstrar que a 

psicologia do testemunho não é um mero capricho da ciência da Psicologia. O entrevistador 

tem de lançar mão de estratégias para, além de motivar, auxiliar a pessoa que vai depor sobre 

um determinado evento a fazê-lo com o máximo de detalhes e precisão430. López sintetiza o 

perigoso caminho que o inquiridor pode tomar se não se despir de suas impressões e vontades 

na tarefa de questionar: 
 
Apesar de tudo, será sempre preferível deixar ao indivíduo a iniciativa em suas 
descrições do que intervir ativamente nela sobe o pretexto de ajudá-lo. O que ocorre 
na maioria dos interrogatórios judiciários é que se não existe um deliberado propósito 
de resistência por parte do interrogado, este insensivelmente vai descrevendo os fatos 
e as situações, não como os viveu, mas como parece ao juiz que ele os devia ter vivido. 
Achamo-lo aqui diante de um processo parecido com o que se observa em muitos 
interrogatórios méidcos nos quais quando o clínico formou determinado conceito 
diagonóstico da enfermidade que é objeto da consulta, orienta suas perguntas de tal 
forma que o paciente, mesmo quando não a tenha, lhe proporcionará respostas que 
coincidem com o diagnóstico aprioristicamente formulado431.  

 
A perspectiva histórica da entrevista cognitiva está ligada aos estudos dos psicólogos 

Ronald P. Fisher e Edward Geiselman, na década de 80, quando, a pedido de policiais 

americanos, tencionaram aprimorar as técnicas por meio das quais os depoimentos das vítimas, 

das testemunhas e dos suspeitos eram colhidos432. Os citados autores se utilizaram dos 

                                                
428 ROVINSKI, Sonia Liane Reichert; CRUZ, Roberto Moraes. Psicologia jurídica: perspectivas teóricas e 
processos de intervenção. São Paulo: Vetor, 2009, p. 67. 
429 STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010, p. 209. 
430 STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010, p. 209. 
431 LÓPEZ, Emilio Mira Y. Manual de Psicologia Jurídica. Campinas: Servanda, 2016, p. 198. 
432 GEISELMAN, R. Edward et al. Eyewitness memory enhancement in the police interview: Cognitive retrieval 
mnemonics versus hypnosis. Journal of Applied Psychology, v. 70, n. 2, p. 401-412, 1885. Disponível em: 
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.615.6444&rep=rep1&type=pdf>. Acesso em: 10 jan. 
2018. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.615.6444&rep=rep1&type=pdf
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conhecimentos de duas grandes áreas científicas, quais sejam, a Psicologia Cognitiva, 

apoiando-se nos conhecimentos que psicólogos adequiriram sobre a forma como recodarmos 

das coisas/funcionamento da memória, e a Psicologia Social, integrando conhecimentos das 

relações humanas, especialmente o modo de se comunicar efetivamente com uma 

testemunha433.  

Uma pesquisa realizada no Departamento de Polícia de Miami, na época, expos os 

inúmeos problemas do interrogatório policial deflagradores de uma comunicação precária e 

deficiente entre a testemunha e o policial, de modo a prejudicar o resultado da entrevista434. 

Os problemas em Miami foram repetidos, anos mais tarde, por policiais de Londres, na 

Inglaterra, e, em síntese, envolviam as denominadas dez falhas mais comuns dos 

entrevistadores forenses: 
 

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 entrevista435. 

 
No limiar deste trabalho, fixou-se uma construção sobre a função social dos institutos, 

com base em Bobbio, com enfoque no Direito, para concluir que o importante não é apenas 

estudar a estrutura das coisas, mas, sobretudo, a sua finalidade. O trabalho aprimorou as ideias 

lançadas no início da pesquisa para entender que a entrevista cognitiva exerce uma função social 

no processo penal. A função é obter melhores depoimentos, com minucia de detalhes e maior 

quantidade e precisão de informações. Ônus importantíssimo carregado por essa ferramenta, já 

que vimos que o fincionamento da memória revela que todos são suscetíveis às distorções. 

Ávila lembra que a entrevista cognitiva surgiu como uma resposta à necessidade de 

melhorar a recordação das testemunhas. Com base em Memon e Stevenage, a solicitação 

repetida de evocação de um determinado evento está associada, em estudos realizados em 

laboratórios, a dois fenômenos: reminiscência (evocação de informação não recuperada em uma 

                                                
433 PERGHER, Giovanni Kuckartz; STEIN, Lilian Milnitsky. Entrevista cognitiva e terapia cognitivo-
comportamental: do âmbito forense à clínica. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, v. 1, n. 2, p. 11-20, 
2005, p. 12. 
434 STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010, p. 210. 
435 STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010, p. 211. 
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tentativa anterior) e a hipermnéscia (quando a nova informação recuperada excede a quantidade 

de informação esquecida)436. 

Na sua fase embrionária (80), a entrevista cognitiva era baseada em um conjunto de 

“quatro estratégias cognitivas específicas para melhorar a recordação das pessoas para os 

eventos testemunhados437”.  

Quanto ao número atual de etapas do método, com base em Ainsworth (1998), citado 

por Stein e Pergher, pode-se expor as sete seguintes: 1) estabelecimento de rapport e 

personalização da entrevista; 2) explicação dos objetivos da entrevista; 3) relato livre; 4) 

questionamento; 5) recuperação variada e extensiva; 6) síntese e (7) fechamento. O sucesso da 

entrevista (resultado global) depende de cada etapa específica que, por sua vez, possui um 

objetivo específico438. 

Todavia, é bom que se deixe claro que há inúmeros autores que enumeram apenas cinco 

etapas (construção do rapport, recriação do contexto original, narrativa livre, questionamento 

e fechamento). Nesse sentido, parece ser o posicionamento de Ávila, Stein, por exemplo439. 

Independentemente da escolha por cinco ou sete etapas, parece indispensável valorizar 

a característica da entrevista cognitiva lastreada na progressão das questões abertas para 

fechadas440. 

Segundo Garrido e Masip, para o passo a passo da entrevista obter o máximo de 

informação, com o mínimo de contaminação da memória do entrevistado, o entrevistador deve 

seguir as seguintes diretrizes: 1) um ambiente físico acolhedor, porém neutro, no qual não 

existam motivos para a distração da testemunha; 2) que não aconteçam interrupções; 3) um 

rapport ao iniciar a entrevista; 4) que o entrevistador seja capaz de adaptar as perguntas às 

características da testemunha; 5) que o entrevistador peça à testemunha que não tente adivinhar 

                                                
436 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas memórias e sistema penal: a prova testemunhal em xeque. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 82. 
437 STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010, p. 211. “Com o avanço 
das pesquisas em laboratório e dos estudos de campo sobre o funcionamento da memória e a dinâmica da 
comunicação, o procedimento passou por uma revisão em 1992 (Fisher e Geiselman, 1992). Essa versão 
aperfeiçoada da EC enfoca fortemente técnicas de comunicação e dinâmica social, além daquelas técnicas 
cognitivas da primeira versão, e é um procedimento em que os componentes “cognitivos” e de “comunicação” 
operam conjuntamente” (STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010, 
p. 211). 
438 AINSWORTH apud PERGHER, Giovanni Kuckartz; STEIN, Lilian Milnitsky. Entrevista cognitiva e terapia 
cognitivo-comportamental: do âmbito forense à clínica. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, v. 1, n. 2, p. 
11-20, 2005, p. 13.  
439 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas memórias e sistema penal: a prova testemunhal em xeque. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 82; STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2010, p. 211. 
440 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas memórias e sistema penal: a prova testemunhal em xeque. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 139. 
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as respostas e que não tenha vergonha de dizer quando não sabe; 6) iniciar com uma pergunta 

aberta, seguida de outras mais específicas; 7) formular uma pergunta de cada vez; 8) que o 

entrevistador se adapta ao ritmo da testemunha; 9) que o entrevistador saiba tolerar pausas; 10) 

que o entrevistador motive a testemunha em prosseguir; 11) que o entrevistador anime a 

testemunha a contar tudo que sabe e 12) ao final da entrevista, o entrevistador deve tranquilizar 

o entrevistado e agradecer-lhe a colaboração441. 

Retomando as fases da entrevista cognitiva, desponta o rapport. A construção de um 

ambiente acolhedor. É a oportunidade para o entrevistador se esforçar para demonstrar o 

mínimo de empatia em relação à testemunha. Não pode olvidar que, não raro, a pessoa que será 

ouvida irá relatar fatos traumáticos de sua vida. A indicar desconforto natural. Em número 

acentuado de casos, o rapport envolve um momento de bastante ansiedade. Ora, a pessoa vai 

depor fora do conforto de casa, ou seja, em local estranho, com características próprias de órgão 

de persecução. 

Nesse sentido, é tarefa do entrevistador favorecer a criação de uma atmosfera relaxante, 

que maximize os sentimentos de segurança e confiança por parte do entrevistado. O 

entrevistador deverá deixar o entrevistado à vontade, é recomendável que assuma uma postura 

de suporte e evite expressar quaisquer sinais de crítica ou desaprovação442. Aplica-se ao 

primeiro passo da entrevista cognitiva o princípio da sincronia, mediante o qual, em uma relação 

interpessoal, as pessoas tendem a agir de maneira semelhante ao seu interlocutor443. 

A interpretação equivocada do julgador, por ocasião das reações da testemunha após a 

tomada de compromisso da testemunha, de dizer a verdade sob pena de cometimento de crime 

de falso testemunho pode ser desastrosa. Vê-se com frequência posturas tidas por rígidas, na 

tomada de compromisso, ríspidas, secas, com tom acintoso, que, ao invés de auxiliar, acabam 

atrapalhando o bom andamento da audiência. Vale aqui observar Trindade, quando afirma que: 
  
[...] algumas testemunhas falam para dentro, com voz trêmula e excessivamente baixa, 
retraída e temerosa. O Juiz precisa saber que tremer as mãos ou a voz não é um 
indicativo de mentira, mas uma mera reação psicossomática situacional desencadeada 
por um fator claro e específico (alarme emocional), transitório e benigno. Psicopatas, 
indivíduos com transtornos de personalidade antissocial ou mentirosos compulsivos, 
não costumam ficar ansiosos nem se desestabilizam perante a autoridade, real ou 
simbólica. Ao contrário, são destemidos, desafiadores, manipuladores, não possuem 
sentimento de culpa ou remorso, e, em geral, são bem-sucedidos nos confrontos com 
a lei e com a justiça444. 

                                                
441 TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 316. 
442 PERGHER, Giovanni Kuckartz; STEIN, Lilian Milnitsky. Entrevista cognitiva e terapia cognitivo-
comportamental: do âmbito forense à clínica. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, v. 1, n. 2, p. 11-20, 
2005, p. 13.  
443 STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010, p. 213. 
444 TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 316. 



157 

 

 

 
  Na segunda etapa, o entrevistador irá ambientar o entrevistado, familiarizá-lo quanto 

aos objetivos da interação que acabou de começar e, com isso, favorecer o desenvolvimento de 

um trabalho focal445. Essa fase, com frequência, é trabalhada pela doutrina em conjunto com a 

primeira. Talvez por isso alguns autores apresentam cinco etapas e outros sete. 

 De qualquer forma, seguindo a opção do trabalho por sete fases, vale lembrar que é aqui 

que o entrevistador deverá compartilhar com a testemunha os objetivos da entrevista e explicitar 

o papel que cada um deve cumprir. Stein e Pergher falam do “status do entrevistador”: 
 
O processo de entrevista é uma atividade de equipe e, como em qualquer equipe 
eficiente, os membros precisam ter clareza acerca de seus papéis para que seja feito 
um trabalho efetivo. Não raras vezes, o entrevistado coloca-se numa posição passiva, 
na expectativa de que o entrevistador conduza todo o processo. Em nível teórico, 
podemos entender que a assunção desta posição passiva está relacionada a um 
fenômeno denominado “efeito do status do entrevistador”: o entrevistado acredita que 
o entrevistador é uma figura de autoridade que tudo sabe, conhecedor pleno daquilo 
que aconteceu e daquilo que necessita ser feito (Ceci & Bruck, 1995). Tal postura de 
passividade é indesejável tanto para a EC quanto nas TCCs, pois ambas pressupõem 
um papel ativo por parte do entrevistado ou paciente, afinal de contas ele é o principal 
protagonista da situação. Na EC, recebe o nome de “transferência de controle” o 
processo através do qual o entrevistador enfatiza o caráter colaborativo da entrevista, 
engajando o entrevistado num trabalho conjunto. É explicitado desde o início que o 
entrevistado é quem possui as informações sobre o acontecimento em questão, de 
modo que o entrevistador funcionará apenas como um facilitador (Ainsworth, 1998). 
Na terapia, guardadas as devidas proporções, não é diferente. O terapeuta precisa 
fazer, de certa forma, uma “transferência de controle” para familiarizar o paciente com 
o modelo cognitivo, pois o sucesso da psicoterapia dependerá de seu engajamento, 
dentro e fora das sessões (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1997). Na segunda etapa da 
EC também há uma clara solicitação para que o depoente procure não fazer 
adivinhações ou suposições, concentrando-se fortemente nos fatos observados. O 
fundamento desta instrução está baseado em conhecimentos muito bem consolidados 
acerca de nosso funcionamento mnemônico: a memória para eventos está 
intrinsecamente relacionada com a interpretação destes (Stein, Wade & Liwag, 1997). 
Conseqüentemente, são grandes as possibilidades do indivíduo prestar relatos 
distorcidos e inacurados, dadas suas inferências relativas aos acontecimentos 
(Schacter, 2001). O terapeuta cognitivo se defronta com situações semelhantes. Por 
exemplo, ao utilizar a técnica do “teste de realidade”, o que é a “realidade” senão 
aquilo que se encontra armazenado na memória do paciente? Como poderá o terapeuta 
questionar os pensamentos disfuncionais de seu paciente se todas as evidências das 
quais se recorda só vêm a corroborá-los? Aqui faz-se necessário um alerta, tanto para 
os terapeutas quantopara os pacientes: ao realizar experimentos compor¬tamentais (p. 
ex.: solicitar uma tarefa ao paciente para depois analisar seus resultados), ambos 
devem estar atentos para a possibilidade de vieses nas “evidências” obtidas, pois estas 
podem estar sendo distorcidas pelas interpretações sobre elas realizadas (Pergher, 
Stein & Wainer, 2004)446. 

 

                                                
445 PERGHER, Giovanni Kuckartz; STEIN, Lilian Milnitsky. Entrevista cognitiva e terapia cognitivo-
comportamental: do âmbito forense à clínica. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, v. 1, n. 2, p. 11-20, 
2005, p. 15.  
446 PERGHER, Giovanni Kuckartz; STEIN, Lilian Milnitsky. Entrevista cognitiva e terapia cognitivo-
comportamental: do âmbito forense à clínica. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, v. 1, n. 2, p. 11-20, 
2005, p. 13-14.  
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Prosseguindo, a terceira etapa da entrevista cognitiva (ou a segunda, caso seja seguido 

o quadro das cinco etapas precedentemente transcrito), a qual podemos denominar de recriação 

do contexto original, versa o momento em que se inicia o processo no qual as lembranças do 

depoente acerca do acontecimento em questão serão recuperadas. Oportunidade em que as 

lembranças ou as recordações do entrevistado acerca de um determinado acontecimento irão 

ser evocadas ou recuperadas. 

Ávila expõe que nessa fase o entrevistador está ciente de que recordar um determinado 

evento com detalhes é uma tarefa assaz complexa e, por isso, exigirá muito esforço da 

testemunha, a dificuldade, de um lado, da testemunha cobra, de outro, a função de auxílio do 

entrevistador ao entrevistado447. 

É o momento em que se tenciona maximizar a quantidade e a qualidade das informações 

obtidas. A compreensão da etapa exige o conhecimento de algumas questões relacionadas ao 

estudo da memória. O sucesso desta etapa da EC depende do conhecimento da Teoria da 

Especificidade da Codificação, teoria criada por Tulving, em 1972448. A citada teoria sintetiza 

que os traços de memória são formados por características diversas (episódicas, semânticas, 

sensoriais) e o acesso às lembranças não depende apenas dos traços armazenados, mas também 

do contexto em que ocorre a recuperação449.  

Diante dessas características, o entrevistador irá criar uma ambiência de leveza450, 

lançando um convite ao entrevistado ou depoente com o objetivo de que ele reconstrua o 

contexto, puxando na memória o maior número de detalhes. Haverá um estímulo para que se 

recorde do som, do cheiro, do sentimento ou de outro detalhe importante. Face à importância 

desta fase, afigura-se oportuna a transcrição abaixo: 
 
Existem evidências empíricas muito consistentes de que uma boa parte do 
esquecimento pode ser decorrente da ausência de pistas adequadas para a recuperação 

                                                
447 ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas memórias e sistema penal: a prova testemunhal em xeque. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 140. 
448 PERGHER, Giovanni Kuckartz; STEIN, Lilian Milnitsky. Entrevista cognitiva e terapia cognitivo-
comportamental: do âmbito forense à clínica. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, v. 1, n. 2, p. 11-20, 
2005, p. 12.  
449 PERGHER, Giovanni Kuckartz; STEIN, Lilian Milnitsky. Entrevista cognitiva e terapia cognitivo-
comportamental: do âmbito forense à clínica. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, v. 1, n. 2, p. 11-20, 
2005, p. 12.  
450 Um exemplo de introdução para a aplicação da técnica de recriação do contexto apresentada pela doutrina: 
“Neste momento eu gostaria de te ajudar a lembrar de tudo o que o que conseguir sobre (referir o evento em 
questão). Você pode fechar os olhos, se preferir. Tente voltar mentalmente ao exato momento em que aconteceu 
essa situação [pausa] O que você consegue ver? [pausa] O que você consegue ver [pausa] Que coisas você 
consegue escutar? [pausa] Que coisas passam pela sua cabeça? [pausa] Como você está se sentindo? [pausa] Como 
está o clima nesse momento? [pausa] Tem algum cheiro que você consiga sentir [pausa]? Quando você achar que 
tiver pronto, pode contar tudo que conseguir se lembrar sobre o que aconteceu, do jeito que achar melhor” (STEIN, 
Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010, p. 217). 
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da memória (Tulving & Psotka, 1971). Em outras palavras, muitas vezes não nos 
esquecemos porque as lembranças foram apagadas, mas sim porque não conseguimos 
acessar adequadamente as memórias armazenadas (Pergher & Stein, 2003). Nesse 
sentido, um elemento crítico na terceira etapa da Entrevista Cognitiva é a técnica da 
“recriação do contexto”. Através dela, o entrevistador solicita ao entrevistado que 
volte mentalmente ao ambiente em que ocorreu o evento em questão, recuperando o 
maior número de detalhes possíveis. Estimula-se o entrevistado a recordar-se de 
algum som, cheiro, sentimento que tenha ocorrido no momento em que vivenciou o 
evento que está buscando recordar. Quando o entrevistado tiver conseguido recolocar-
se no contexto original, ele é estimulado a relatar tudo o que conseguir se lembrar. 
Recomenda-se ao entrevistado que relate livremente absolutamente toda lembrança 
que lhe ocorrer, sem fazer nenhum tipo de edição baseada em julgamento da 
relevância do material recordado. A partir da “recriação do contexto”, espera-se que 
o depoente tenha o maior número de pistas possíveis à sua disposição, maximizando 
a quantidade e a qualidade das informações recordadas. A robustez desta técnica é 
tamanha a ponto de ser considerado o componente mais efetivo da EC (Memon & 
Higham, 1999)451. 

 
A quarta etapa, por sua vez, é a da narrativa livre, cuja forma de condução depende da 

forma como realizada a etapa precedente. Nela é feita a recriação do contexto (fase anterior), a 

testemunha ou o entrevistado é instado a apresentar a narrativa livre, tarefa cujo desempenho 

não só fornece, mas recomenda autonomia ao entrevistado. Há liberdade para contar da maneira 

como achar adequado todas as informações evocadas da memória. Havendo dúvidas do 

depoente ou relator, os esclarecimentos devem ser reservados ao final452. 

Objetiva-se suprir omissões do entrevistado por ocasião do relato livre produzido na 

etapa anterior, por isso, o entrevistador ativa imagens mentais no entrevistado, questionando-o 

por mais detalhes. “Embora aparentemente simples, esta etapa deve ser conduzida com cautela, 

pois ela pode, se realizada tendenciosamente, comprometer o depoimento obtido453”. 

É interessante, antes de avançar, observar que há uma relação de complementaridade 

entre uma etapa e outra. Em vista disso, justifica-se o sentido da afirmação preliminar deste 

capítulo, no sentido de que cada etapa tem um objetivo específico na construção do sucesso da 

entrevista como um todo. 

A quinta etapa operacionaliza a fase de questionamentos. Momento em que também é 

indispensável examinar outro sistema da memória. O ser humano, com frequência, pode não 

conseguir evocar/recuperar dada informação de pronto, o que não significa que, posteriormente, 

não possa tentar novamente resgatá-la.  

                                                
451 PERGHER, Giovanni Kuckartz; STEIN, Lilian Milnitsky. Entrevista cognitiva e terapia cognitivo-
comportamental: do âmbito forense à clínica. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, v. 1, n. 2, p. 11-20, p. 
14.  
452 STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010, p. 219. 
453 PERGHER, Giovanni Kuckartz; STEIN, Lilian Milnitsky. Entrevista cognitiva e terapia cognitivo-
comportamental: do âmbito forense à clínica. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, v. 1, n. 2, p. 11-20, 
2005, p. 219. 
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O entrevistador irá conduzir a entrevista da seguinte maneira. Apresentará 

questionamentos pertinentes ao que foi fornecido pelo entrevistado no relato livre. As perguntas 

devem estar lastreadas nas informações do relato livre. A doutrina sugere seja feita uma 

introdução à etapa de questionamento da seguinte maneira: 
 

[...]...bom, agora eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas para me certificar se 
entendi bem o que aconteceu. Só que antes de eu fazer as perguntas, quero lembrar 
algumas coisas importantes. Pode acontecer de eu perguntar algo que você não saiba. 
Se isso acontecer, por favor, diga simplesmente “eu não sei” ou então “eu não 
lembro”. Não tem problema nenhum de você não saber algo – o importante é que você 
não tente advinhar a resposta. Pode acontecer também de eu fazer uma pergunta que 
você não consiga entender. Nesse caso, diga que você não entendeu, e tentarei me 
expressar melhor. Só mais uma coisa: às vezes eu posso ter entendido errado as coisas 
que você falou. Assim, se eu disser qualquer coisa que não corresponda com o que 
você disse, por favor, me corrija. Tudo bem? Bom, então a primeira coisa que eu 
gostaria de perguntar é...[...]454. 

 
No bojo dos questionamentos ou das perguntas, há uma infinidade de reflexões e estudos 

sobre a melhor forma de direcioná-las ao destinatário (entrevistado/depoente). Parece haver 

acerto na lista de cinco procedimentos que foram identificados como questionáveis por James 

M. Wood e Garvem, citado por Trindade, a saber: 1) uso de perguntas sugestivas; 2) a 

implicação de confirmação por outras pessoas; 3) uso de consequências positivas e negativas; 

4) repetição de interrogatórios e 5) convite à especulação455. 

                                                
454 STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010, p. 219. 
455 TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 326. “1. 
Uso de perguntas sugestivas: Este problema envolve mais do que simplesmente perguntar à criança um conjunto 
de perguntas capiciosas (leading questions). A técnica de perguntas sugestivas consiste na introdução de nova 
informação, quando a criança ainda não forneceu essa informação na mesma entrevista (Garven et al, 1998., p. 
348). Perguntas sugestivas reduzem o nível de credibilidade dos relatos das crianças (Ceci; Bruck, 1993). Até 
mesmo as respostas de adultos são suscetíveis de serem alteradas por esse tipo de perguntas (Loftus, 1975). 2. A 
implicação da confirmação por outras pessoas: Essa formulação é o Wood et al. (1997) denominam a técnica de 
“Outras Pessoas”. Envolve dizer para a criança que o entrevistador já obteve informação de outra criança ou 
crianças no que se refere ao tópico a ser discutido. Tais ações fazem pressão para serem confirmadas, tal como 
acontece com técnicas similares de interrogatórios utilizados pela polícia com suspeitos. A memória dos adultos, 
assim como a das crianças, pode ser substancialmente afetada pelo conteúdo dos depoimentos de outras 
testemunhas (Shaw; Garven; Wood, 1997); 3. Uso de consequências positivas e negativas: Wood et. Al. (1997) 
notaram o uso frequente do reforço negativo e positivo nas entrevistas. Os psicólogos classificaram a técnica de 
dar ou prometer elogios e outros prêmios como “Consequências Positivas”. A técnica chamada “Consequências 
Negativas” reflete o criticismo sobre o depoimento de uma criança ou uma indicação geral de que tal depoimento 
é inadequado ou uma ilusão. Por exemplo, uma criança negou qualquer mau comportamento da equipe da escola, 
e a resposta do entrevistador foi: “Você será estúpido ou será esperto e vai nos ajudar?” (citado por Garven et al., 
1998, p. 349). Embora estes psicólogos tenham observado que os efeitos do reforço negativo e positivo na 
credibilidade das crianças não tenha sido amplamente explorado no campo forense, existe uma larga aceitação do 
seu impacto geral; 4 Repetição de interrogatórios: Imagine que você é uma criança e que o entrevistador continua 
a fazer uma pergunta a qual você já respondeu sem ambiguidades, alguns minutos antes. Poderia este procedimento 
alterar a sua resposta? Wood e os seus colegas denominam essa repetição como o método do “Perguntado-
Respondido”. As pesquisas mostram que geralmente as crianças mudarão as suas respostas às perguntas de 
“resposta forçada”, mas não às perguntas abertas. A interpretação é que as crianças assumem o fato de que a sua 
primeira resposta a uma pergunta de “resposta forçada” estava errada e mudam seu pensamento para agradar o 
entrevistador (Siegal; Water; Dinwiddy, 1998); 5. Convite à especulação: No método que Wood e colaboradores 
(1997) denominam “Convite à especulação” é solicitado que a criança “finja” ou “imagine” qualquer coisa”. Tal 
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A plataforma de perguntas talvez seja um dos elementos mais importantes da Psicologia 

do Testemunho. Perguntas abertas ostentam status de prioridade se comparadas às fechadas 

quando o assunto é inquirição. As fechadas, sugestivas e confirmatórias não são desejáveis, 

porque tendem a contaminar o relato da testemunha. Isso se dá por uma razão simples. 

Perguntas abertas tem maior capacidade de recuperar a memória da testemunha o máximo de 

detalhes. 

As perguntas fechadas são caracterizadas pelo reducionismo. Ao destinatário delas, por 

óbvio, cabe o “sim” ou o “não” ou a escolha de uma alternativa, “o assaltante estava com um 

revólver ou um pedaço de pau”. A generalidade ínsita da pergunta aberta promove a 

espontaneidade do relato, “conte-nos sobre o que viu sobre o suposto assalto”. 

Além dessa forma de questionamento binário, perguntas fechadas e abertas, há outras 

formas de inquirição, as perguntas múltiplas, em que o entrevistador lança uma saraivada de 

perguntas ao mesmo tempo – “você estava no carro? Quem mais estava? Foram em quantas 

pessoas?” – a multiplicidade de perguntas quebra o relato espontâneo da vítima e minimiza a 

premissa da adequação da pausa, as perguntas tendenciosas ou sugestivas, “a arma que estava 

na mão do assaltante estava apontada para o vendedor?” – é questionável a pergunta porque 

sugere que alguém estava com a arma em mãos, olvidando a possibilidade da testemunha nem 

ter visto arma alguma e as confirmatórias/inquisitiva “considerando que você presenciou o 

assalto, quantos tiros o réu deu em direção aos policias?” – a testemunha não disse estar no 

local, mas, apenas, que chegou logo em seguida. 

Na sexta etapa, o entrevistador realiza um resumo das principais questões e 

intercorrências vivenciadas durante o diálogo. E o faz utilizando-se do relato, das palavras e 

frases do entrevistado. É uma importante oportunidade de conferir a recordação, além de poder 

funcionar como uma nova tentativa de recuperação. 

Por fim, a sétima e última etapa, a do fechamento, ocasião em que o desligamento com 

o entrevistado deve estar preocupado em passar uma boa impressão da interação até então 

realizada. O agradecimento é importante como forma de valorizar o outro, ele dignifica o 

ouvinte como sujeito de direitos, e não objeto. 

Em linha de encerramento, citamos a denominada entrevista cognitiva aperfeiçoada: 
 

                                                
procedimento é notavelmente similar à técnica usada pela polícia com os suspeitos., quando solicitam para 
responder uma pergunta “Imagine/pense que você era o assassino. Se fosse, como você procederia?” Este 
procedimento baixa o limiar para produzir depoimentos incriminatórios que mais tarde podem ser “confirmados” 
pelo uso dos processos descritos anteriormente, em especial o “reforço do positivo “ e o “interrogatório repetido.” 
(TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 326). 
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Fisher, Geiselman, Raymond, Jurkevich e Warhaftig (1987) criaram uma entrevista 
cognitiva aperfeiçoada. Ela incorpora aspectos fundamentais da entrevista cognitiva 
básica, mas acrescenta as seguintes recomendações (Roy, 1991, p. 399): os 
investigadores devem minimizar as distrações, induzir a testemunha ocular a falar 
devagar, permitir uma pausa entre uma resposta e a pergunta seguinte, moldar a 
linguagem para que ela seja adequada à testemunha ocular, acompanhar a resposta com 
comentários interpretativos, tentar reduzir a ansiedade da testemunha ocular, evitar 
comentários críticos e pessoais, e sempre rever a descrição da testemunha ocular dos 
eventos ou pessoas que estão sob investigação456. 
 

O estudo acima mostrou que a entrevista cognitiva aperfeiçoada era mais eficaz que a 

entrevista cognitiva básica.  “As testemunhas oculares produziram uma média de 57,5 

declarações corretas quando lhe foi aplicada a entrevista aperfeiçoada, em comparação com 

39,6 com a entrevista básica. No entanto, houve 28% a mais de declarações incorretas com a 

aperfeiçoada457”. 

Exposta a aptidão da entrevista cognitiva de evitar distorções da memória e também 

confissões falsas, exsurge a seguinte indagação: Em que momento nos acordos de delação 

premiada poderão ser usados esses pontos  apontados? 

De acordo com o parágrafo 6º do artigo 4º da Lei 12.850/2013, o juiz não participará 

das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, esse 

ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do 

Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado 

e seu defensor458. 

No parágrafo 7º do mesmo artigo, por sua vez, estabelece que, após realizado o acordo 

em questão e tomadas as declarações do delator, o respectivo termo será remetido ao juiz tão-

somente para homologação, restringindo-se tal decisão apenas à verificação da regularidade, 

legalidade e voluntariedade da delação. O mesmo dispositivo legal autoriza o magistrado a 

ouvir o colaborador, na presença de seu defensor, apenas para esse fim, ou seja, para verificar 

a regularidade, a legalidade e a voluntariedade da delação premiada.  

A propósito da oitiva do colaborador, observe-se que não existe obrigatoriedade legal 

absoluta de que as suas declarações sejam registradas em meio audiovisual. O parágrafo 13 do 

art. 4º da Lei nº 12.850/2013 prevê que “sempre que possível, o registro dos atos de colaboração 

                                                
456 EYSENCK, Michael W.; KEANE, Mark T. Manual de Psicologia Cognitiva. São Paulo: Artmed Editora, 
2017, p. 280. 
457 FISHER et al apud, EYSENCK, Michael W.; KEANE, Mark T. Manual de Psicologia Cognitiva. São Paulo: 
Artmed Editora, 2017, p. 280. 
458 BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação 
criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. 2013. 
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será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, 

inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações459”. 

A princípio, portanto, existe uma recomendação da Lei no sentido de que as declarações 

sejam registradas em meio audiovisual, mas isso, segundo o Supremo Tribunal Federal, não é 

uma obrigação legal absoluta, a ponto de gerar nulidade pelo simples fato de o registro não ter 

sido feito dessa forma460. 

A decisão do Supremo, nesse ponto, foi extremamente legalista, com apego excessivo à 

norma, sendo um exemplo que expõe a dimensão dessa pesquisa no ponto em que alerta que o 

legislador, ao formatar regras processuais sobre forma de oitiva de testemunhas etc, nada se 

preocupou com a Psicologia do Testemunho. A gravação é de suma importância para se 

reavaliar as impressões e as reações do depoente e, ainda, a forma de cadência dos 

questionamentos.  

O Estado-Juiz, se houver indicativos de que o acordo e a colheita do depoimento foram 

realizados de forma irregular, ilegal ou que o delator não optou voluntariamente por celebrar o 

pacto e prestar depoimento, poderá ouvir o delator para esclarecer tais questões antes de decidir 

sobre a homologação. 

Nesse momento, deve ser aplicada a técnica da entrevista cognitiva. Além desse 

momento, a entrevista não só pode, mas deve ser instrumentalizada por ocasião da formatação 

de acordos de delação premiada entre Ministério Público e colaborador, entre Polícia Federal e 

colaborador. Por último, a entrevista cognitiva, necessariamente, encontra utilidade durante a 

instrução processual penal em que pessoas novamente serão instadas a depor sobre questões 

versadas em delações premiadas. 

Uma questão importante e que recebeu um exame inovador do STF refere-se à aplicação 

da regra prevista no art. 212 do CPP. O artigo foi alterado em 2008 estabelecendo uma nova 

ordem para a inquirição de testemunhas. De acordo com o dispositivo, “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 

respondida461”. O parágrafo único prevê que o juiz poderá complementar a inquirição sobre os 

pontos não esclarecidos. 

                                                
459 BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação 
criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. 2013. 
460 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inquérito 4146/DF. Relator: Ministro Teori Zavascki. Julgado em 22 
jun. 2016 (Info. 831). Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp? 
numero=4146&classe=Inq&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
461 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de outubro de 1941. Código de Processo Penal. 1941. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?
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Nada obstante a clareza da disposição, cujo movél tem por base manter o Estado-Juiz 

equidistante das partes na produção da prova, com muita frequência magistrados ainda realizam 

inquirições iniciando os questionamentos diretamente às testemunhas e vítima.  

Em julgamento realizado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em 

14/11/2017, de relatoria do Min. Marco Aurélio, foi remarcado que, na audiência de instrução 

e julgamento, o juiz deve observar o disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal, a fim 

de que, primeiramente, as partes interroguem as testemunhas, podendo o magistrado formular 

perguntas apenas quando algum esclarecimento for necessário462. 

  

 

4. 2 CRIAÇÃO DE FATORES ESTRUTURAIS PARA A CAPTAÇÃO ESPONTÂNEA DOS 

RELATOS  

  

 A criação de fatores estrutrurais para a captação espontânea dos relatos prende-se à 

aplicação de muito do que já foi trabalhado ao longo do trabalho. Parte da premissa de que a 

ambiência adequada em que alguém irá relatar impressões sobre pessoas, objetos ou locais é 

indispensável ao funcionamento adequado da memória.  

 Por certo, esses fatores também tornam indispensável a aplicação, com frequência, das 

técnicas de entrevista cognitiva exaustivamente examinadas nos itens anteriores. Lembrando a 

necessidade de se afastar dos conhecidos 10 erros ou falhas comuns dos entrevistadores 

forenses (vide item da entrevista cognitiva). Especificamente no que atine à colaboração 

premiada, é importante temperar a operacionalização das prisões cautelares, pois, como visto, 

são aptas a modular as ações dos investigados/acusados.463  

A regra é a liberdade, a exceção é a prisão provisória. Se a exceção passa a ser a regra e 

a prisão provisória deixa de ser criteriosa, são potencializados, indevidamente, os sentimentos 

de angústia, frustração, medo e tantos outros já alinhados como capazes de criar falsas 

confissões. A abordagem ampla da necessidade de neutralizar o uso excessivo da prisão 

preventiva poderá ser vista no próximo tópico. 

                                                
462 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 1ª Turma: Magistrados devem observar regra do artigo 212 do CPP 
sobre ordem de inquirição de testemunhas. 2017. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticia 
Detalhe.asp?idConteudo=361859>. Acesso em:  10 jan. 2018.  
463 STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010, p. 211. 
 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticia
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 Aliás, tem causado supresa práticas diuturas de segregação, em ambientes mais 

adequados, de presos que tencionam delatar se comparados aos presos que não tencionam 

delatar. Os primeiros, em quantidade expressiva de casos cuja competência é da justiça federal, 

certamente por conta do movel utilititarista do processo, são alocados em celas nas 

dependências da polícia federal. Os segundos, por sua vez, a exemplo do que ocorre em parte 

da lava jato, são deslocados para a papuda.  

Não se desconhece a possibilidade de haver fundamento logístico para isso. No entanto, 

dentro da visão utilitarista de processo penal já trabalhada neste trabalho (ver item 1.), é preciso 

lembrar que os direitos fundamentais servem como limite a tais práticas, até por conta da 

isonomia (tratar igual os iguais e desiguais os desiguais na medida da sua igualdade). 

 Outro ponto que parece merecer reflexão é o papel que a mídia exerce sobre acordos de 

delação premiada. A midiatização ou a espetacularização do sistema de justiça criminal 

estimula os agentes de persecução penal a celebrar cada vez mais os acordos de colaboração 

premiada. Sempre com movél direcionado a dar uma rápida resposta à sociedade, ainda mais 

quando acompanhada de informação de recuperação parcial de quantias, quando se trata de 

corrupção. 

  A doutrina tem examinado as influências negativas que a instrumentalização de uma 

mídia irresponsável pode gerar ao sistema de justiça criminal. Gesu reconhece ser inegável que 

as noticias veiculadas nos jornais, após o cometimento de ilícitos, devido a sua carga de 

sensacionalismo e emotividade, acabam influenciando as pessoas envolvidas no cenário 

jurídico de dado processo464. Sugere ainda que a temática ou o cenário criado pela mídia tem a 

capacidade de confundir a testemunha sobre aquilo que efetivamente percebeu, no momento da 

infração, com o que leu ou ouviu sobre o fato. 

Lopes e Seger seguem tal premissa: 
 

Já no que se refere à influência da mídia na formação das falsas memórias, deve-se 
destacar que o cenário veiculado pelos meios de comunicação acerca de determinado 
fato delituoso pode, indubitavalmente, confundir a testemunha, fazendo-a emaranhar 
aquilo que percebeu no momento do delito com o que leu, vou ou ouviu sobre o evento 
posteriormente. Nesse sentido, importa relembrar que a prova testemunhal nada tem 

                                                
464 GESU, Cristina Carla de. Prova penal e falsas memórias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 184. 
“[...] policiais, de vigilantes se tornam vigiados pela equipe de voluntários prontos a apontar cada movimento, a 
interpretar cada gesto, a publicar cada palavra deles. As testemunhas são encurraladas como lebre de cão de caça; 
depois, muitas vezes sondadas, sugestionadas, assalariadas. Os advogados são perseguidos pelos fotógrafos e pelos 
entrevistadores. E muitas vezes, infelizmente, nem os magistrados logram opor a este frenesi a resistência que 
requeira o exercício de seu mister austero” (CARNELUTTI apud DI GESU, Cristina Carla. Prova penal e falsas 
memórias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 184). 
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de objetivo, vez que a mente humana – e, assim, a memória – não consegue ser 
desvinculada da razão, da emoção e das experiências já vividas465. 
  

Para além da possibilidade de formação de falsas memórias, tema estudado nos itens 

anteriores, a mídia, sem dúvida, também pode influenciar no processo de formação de 

confissões falsas, a partir da ampliação de um plexo sentimentos que permeiam o fenômeno. 

De certo, as informações sensacionalistas sobre dado crime em nada contribuem para a situação 

de indivíduos que estejam experimentando processo de autocolocação falsa de culpa. 

Fontes e Cataldo, citando Aranha, anotam estranhas razões pelas quais alguém confessa 

um crime que não cometeu, segundo o autor elas são: a) o alívio do remorso imposto pela 

consciência; b) o possível abrandamento da pena; c) o medo diante da possibilidade de punições 

extraterrenas e sobrenaturais; d) o medo da tortura; e) a necessidade de obter reconhecimento 

na sociedade, tal como ocorre em crimes políticos, ou para o alcance de admiração no grupo 

criminoso constituinte do meio social; f) o prazer sádico da vingança e lúbrico revividos na 

recordação, descrição e representação do ato; g) a vontade de liquidar com a própria vida, mas 

sem a coragem demandada pelo suicídio (em países que reconhecem a pena capital); h) o 

altruísmo relacionado a terceiros declarados como culpado; i) o alcance de vantagem pecuniária 

ou a simples inclusão de outro crime numa sequência curricular; j) e, finalmente, uma possível 

condenação por crime menos grave466. 

 Prosseguindo, com o objetivo de previnir as delações falsas, Lima sustenta que o 

Estado-Juiz deve manter alerta por ocasião da valoração da colaboração premiada, de maneira 

a perquisir sobre a personalidade do colaborador, as relações perecedentes entre ele e o(s) 

acusado(s) delatado(s), os móveis da colaboração, a verossimilhança das alegações e o seu 

contexto circunstancial467. 

Rememora que é cada vez mais comum haver disputas internas pela gerência de 

organizações criminosas. Circunstância que pode, de certa maneira, servir de “móvel para a 

delação de antigos parceiros, ou até mesmo de pessoas inocentes. Tais situações espúrias, 

denominadas pela doutrina estrangeira de móveis turvos ou inconfessáveis da delação, devem 

                                                
465 SEGER, Mariana de Fonseca; LOPES JÚNIOR, Aury. Prova Testemunhal e Processo Penal: A fragilidade do 
relato a partir da análise da subjetividade perceptiva e do fenômeno das falsas memórias. In.: PINHO, Ana Cláudia 
Bastos de; DELUCHEY, Jean-François Y.; GOMES, Marcos Alan de Melo (org.). Tensões Contemporâneas da 
Repressão Criminal. Porto Alegre: Revista do Advogado, 2014, p. 37-51, p.46). 
466 NETO, Alfredo Cataldo; FONTES, Angelo Ricardo; HUMANO. Confissões falsas e comportamento 
autodestrutivo. In.: GAUER, Ruth Maria Chittó (Org.). Criminologia e sistemas jurídico-penais 
contemporâneos. Porto Alegre: Edipucrs, 2012. p. 105-121. 
467 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. Salvador: Juspodivum, 2014, p. 746. 
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ser devidamente valoradas pelo magistrado, de modo a se evitar que a delaçãos seja utilizada 

para deturpar a realidade468”. 

 É sempre interessante quem participa da acusação ou da investigação ter em mente o 

cuidado com o sentimento interno de pré-conceito, a fim de que possa evitar pré-concepções.  

Kassin, após muitos estudos, entende que os investigadores não são dotados de qualquer 

preocupação se os métodos de interrogatório por si utilizados possam levar pessoas inocentes a 

confessar um crime que não cometeram. Diz que os interrogadores se baseiam na crença de que 

não interrogam pessoas inocentes, visto antes do interrogatório efetuarem uma entrevista neutra 

de recolhimento de informação, chamada de entrevista de pré-interrogatório, na qual verificam 

se o suspeito poderá ou não ser culpado469. 

Uma sugestão interessante para evitar confissões falsas é dada por Kassin. Segundo o 

autor, cientistas psicológicos buscam soluções práticas e políticas para tal problema. Um dos 

objetivos é melhorar a qualidade das evidências da confissão. Investigadores estão trabalhando 

em maneiras de aumentar a precisão com que os policiais entrevistadores julgam os suspeitos 

e proteger a vulnerável suspeita sociedade470. 

O segundo objetivo, segundo o autor, é melhorar o modo como os juízes e os júris 

avaliam as confissões nos tribunais, para este fim, existem dois tipos de possibilidade, envolver 

um maior uso de testemunhas especialistas para educar os juízes e os júris sobre a psicologia 

da confissão e assegurar que eles observem como as confissões são produzidas, requerendo as 

filmagens dos interrogatórios policias471. 

A respeito desta última sugestão que fixamos com base em Kassin, e transpassando a 

experiência norte americana para o objeto de nossa pesquisa, sugerimos a imediata alteração da 

resolução 75/09 do CNJ, que dispõe sobre os concursos públicos para ingresso na carreira da 

magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional. O objetivo é fazer inserir a 

obrigatoriedade de inclusão em editais nas carreiras da magistratura da temática da Psicologia 

do Testemunho, com ênfase em memórias, falsas memórias, confissões falsas472.  

                                                
468 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. Salvador: ed. Juspodivum, 2014, p. 747. 
469 KASSIN, Saul M. On the psychology of confessions: Does innocence put innocents at risk?. American 
psychologist, v. 60, n. 3, 2005, p. 215. Disponível em: <http://psycnet.apa.org/fulltext/2005-03019-002.html>. 
Acesso em: 17 dez. 2017. 
470 KASSIN, Saul M.; GUDJONSSON, Gisli H. Viver Mente Cérebro. Scientific American, n. 162, p. 74-81, 
jul. 2006, p. 79.   
471 KASSIN, Saul M.; GUDJONSSON, Gisli H.  Crimes Verdadeiros, Confissões Falsas: Por Que Pessoas 
Inocentes Assumem a Autoria de Crimes Que Não Cometeram!  Viver Mente Cérebro. Scientific American, n. 
162, p. 74-81, jul. 2006, p. 80.   
472 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 75, de 12 de maio de 2009. Dispõe sobre os concursos 
públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_75b.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2018 

http://psycnet.apa.org/fulltext/2005-03019-002.html
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_75b.pdf
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Observe que, a partir do anexo I da Resolução 75/09 do CNJ, são estabelecidas as 

relações mínimas de disciplinas de cada concurso para provimento de cargo de juiz Juiz Federal 

Substituto da Justiça Federal – Anexo I; Juiz do Trabalho Substituto da Justiça do Trabalho – 

Anexo II; Juiz Auditor Militar Substituto da Justiça Militar da União – Anexo III; Juiz de 

Direito Substituto da Justiça Estadual, do Distrito Federal e Territórios – Anexo IV; direito 

substituto - , de Juiz-Auditor Substituto da Justiça Militar,  da justiça estadual, do distrito federal 

e territórios: Direito Civil; Direito Processual Civil; Direito Eleitoral; Juiz-Auditor Substituto 

da Justiça Militar Estadual – Anexo V473. 

Além de estabelecer a uniformização das regras de concursos públicos para ingresso nas 

diversas carreiras da magistratura, houve um enorme avanço do Conselho Nacional de Justiça 

ao exigir noções gerais de direito e formação humanística. O Anexo VI exige, obrigatoriamente, 

em todos os concursos da magistratura no território nacional, que editais disponham dos 

seguintes conhecimentos: 
 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO E FORMAÇÃO HUMANÍSTICA  
A) SOCIOLOGIA DO DIREITO  
1. Introdução à sociologia da administração judiciária. Aspectos gerenciais da 
atividade judiciária (administração e economia). Gestão. Gestão de pessoas.  
2. Relações sociais e relações jurídicas. Controle social e o Direito. Transformações 
sociais e Direito. 3. Direito, Comunicação Social e opinião pública.  
4. Conflitos sociais e mecanismos de resolução. Sistemas não-judiciais de composição 
de litígios.  
B) PSICOLOGIA JUDICIÁRIA  
1. Psicologia e Comunicação: relacionamento interpessoal, relacionamento do 
magistrado com a sociedade e a mídia.  
2. Problemas atuais da psicologia com reflexos no direito: assédio moral e assédio 
sexual.  
3. Teoria do conflito e os mecanismos autocompositivos. Técnicas de negociação e 
mediação. Procedimentos, posturas, condutas e mecanismos aptos a obter a solução 
conciliada dos conflitos.  
4. O processo psicológico e a obtenção da verdade judicial. O comportamento de 
partes e testemunhas.  
C) ÉTICA E ESTATUTO JURÍDICO DA MAGISTRATURA NACIONAL  
1. Regime jurídico da magistratura nacional: carreiras, ingresso, promoções, 
remoções.  
2. Direitos e deveres funcionais da magistratura.  
3. Código de Ética da Magistratura Nacional.  
4. Sistemas de controle interno do Poder Judiciário: 
Corregedorias, Ouvidorias, Conselhos Superiores e Conselho Nacional de Justiça 5. 
Responsabilidade administrativa, civil e crimina 
l dos magistrados. 6. Administração judicial. Planejamento estratégico.  
Modernização da gestão.  
D) FILOSOFIA DO DIREITO  
1. O conceito de Justiça. Sentido lato de Justiça, como valor universal. Sentido estrito 
de Justiça, como valor jurídico-político. Divergências sobre o conteúdo do conceito.  

                                                
473 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 75, de 12 de maio de 2009. Dispõe sobre os concursos 
públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional. 
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2. O conceito de Direito. Equidade. Direito e Moral. 3. A interpretação do Direito. A 
superação dos métodos de interpretação mediante puro raciocínio lógico-dedutivo. O 
método de interpretação pela lógica do razoável.  
E) TEORIA GERAL DO DIREITO E DA POLÍTICA  
1. Direito objetivo e direito subjetivo.  
2. Fontes do Direito objetivo. Princípios gerais de Direito. Jurisprudência. Súmula 
vinculante. 3. Eficácia da lei no tempo. Conflito de normas jurídicas no tempo e o 
Direito brasileiro: Direito Penal, Direito Civil, Direito Constitucional e  
Direito do Trabalho.  
4. O conceito de Política. Política e Direito.  
5. Ideologias.  
6. A Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU)474.  
 

A longo prazo, arrisca-se a dizer, daqui uma década, haverá uma maior qualidade na 

formação de juízes se for ampliado o item 4 da alínea B, o processo psicológico e a obtenção 

da verdade judicial. O comportamento de partes e testemunhas, para fim de incluir, de forma 

específica, a exigência de conhecimentos de psicologia do testemunho, memória, falsas 

memórias, confissões falsas etc. Uma simples alteração já seria capaz de mudar a cultura e 

provocar uma maior discussão sobre o tema, na comunidade jurídica. 

Fechando esta sugestão, há um modo de qualificação (pessoal) da magistratura que pode 

servir de porta de entrada para a potencialização de conhecimentos sobre Psicologia do 

Testemunho. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) tem 

promovido cursos de excelência em diversas áreas do direito. A título exemplificativo, 

encontram-se abertos, até o fechamento do presente trabalho, em favor de magistrados do Brasil 

todo que se inscrevem, os seguintes cursos EAD, o Juizado Especial Estadual; Demandas 

Repetitivas, Formação de Tutores no Contexto da Magistratura e Improbidade 

Administrativa475. 

A Enfam já ofertou, de maneira elogiável, diversos outros cursos interessantes aos juízes 

do Brasil, a exemplo de execução penal, tribunal do júri, gestão de processos, gestão de pessoas, 

foro extrajudicial, depoimento qualificado de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual 

etc. Embora o último citado tenha chegado ao mais próximo de uma preocupação do Estado-

Juiz com a forma de colheita de depoimento de pessoas (no caso crianças), é preciso avançar. 

Afigura-se útil o estabelecimento de cursos de Psicologia do Testemunho, com abordagem 

sobre memórias, falsas memórias, confissões falsas etc., uma semente cujos frutos, sem dúvida, 

nasceram depois de uma década. 

                                                
474 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 75, de 12 de maio de 2009. Dispõe sobre os concursos 
públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional. 
475 ENFAM- Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Disponível em: 
<http://www.enfam.jus.br/ensino/ensino-a-distancia/cursos-ead/>. Acesso em: 17 dez. 2017. 

http://www.enfam.jus.br/ensino/ensino-a-distancia/cursos-ead/
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A criação de fatores estruturais para a captação adequada de relatos na Justiça Criminal 

depende também da tutela do sigilo das delações. É fato notório, conforme amplamente se colhe 

de noticiários, o vazamento de acordos de delação premiada. Nos termos do art. 7º da Lei 

12.850/2013, o pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo 

apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto476.  

Já o parágrafo 1º, do citado artigo, dispõe que as informações pormenorizadas da 

colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, por sua vez, o parágrafo 2º do art. 7º restringe o acesso aos autos 

ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das 

investigações, o sigilo do acordo permanecerá até o recebimento da denúncia, desde que não 

comprometa a segurança do colaborador. 

A questão que se coloca é a seguinte: A quem interessa o sigilo? Ao colaborador? Ao 

Estado, por conta do risco de embaraço à efetividade da persecução?  

A quebra de sigilo da delação encerra o denominado venire contra factum proprim 

(comportamento contraditório) por parte do Estado. Ora, o próprio Estado, por meio do 

parlamento, cria uma norma cuja objetividade é tornar sigiloso o acordo, mas, posteriormente, 

em ato contrário, por meio de seus agentes, quebra (ou não vela pela manutenção) a própria 

regra por ele criada, permitindo o vazamento de informações.  

Ao Estado e a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta 

anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé. O 

direito, portanto, não se compra com comportamentos contraditórios violadores da cláusula 

geral da boa-fé objetiva. Conceito indeterminado impositivo de eticidade nas relações jurídicas. 

Se o Ministério Público, por exemplo, vaza ou contribui para o vazamento de 

informações, estará agindo de forma contraditória, uma vez que, por ser representante do 

Estado, deve velar pelo sigilo cuja criação foi obra do próprio Estado (parlamento). 

 

 

4.3 NEUTRALIZAÇÃO DO USO ABUSIVO DA PRISÃO PREVENTIVA COMO 

ESTÍMULO À CAPTAÇÃO DE ACORDOS VISTA SOB O FENÔMENO DAS 

CONFISSÕES FALSAS 

  

                                                
476 BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação 
criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. 2013. 
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 Badaró, em interessante abordagem da prisão provisória, após trabalhar com conceitos 

de tutela cautelar e tutela provisória, indaga se a prisão preventiva visa a conservar a utilidade 

e a eficácia do provimento futuro a ser proferido na ação penal condenatório, tutela cautelar 

conservativa, ou tem por finalidade antecipar efeitos práticos da sentença condenatória, tutela 

antecipada477. 

 Há consenso entre aqueles que não só defendem, mas realizam diariamente o exercício 

da filtragem constitucional (interpretação do ordenamento constitucional à luz da constituição), 

de que o princípio da presunção de inocência implica proibição da prisão antes do trânsito em 

julgado da condenação criminal. Essa prisão é exceção, porque a regra é a liberdade, razão pela 

qual se deve evitar antecipação de pena.  

Não há espaço para levantar a fundo as especificidades da prisão preventiva, tampouco 

seus requisitos. De forma geral, e dentro dos espectros desta pesquisa, a ideia é trabalhar com 

a correlação entre a voluntariedade do agente colaborador, prevista no caput do art. 4º e no seu 

parágrafo 7º, e a prisão preventiva. Não apenas numa perspectiva simplista encampada pela 

totalidade da doutrina, referente à uma violação da voluntariedade ou não por conta da prisão. 

A voluntariedade já foi objeto do exame dos requisitos do acordo de delação premiada, 

ela indica livre arbítrio, uma manifestação livre de vontade do agente colaborador, quando 

confrontado pelos agentes da persecução penal. A questão que se coloca para a totalidade da 

doutrina, e logo mostra-se uma omissão latente, refere-se à existência, ou não, de maltrato ao 

livre arbítrio na situação em que o colaborador está com a liberdade cerceada. 

 Tem sido uma corrente formulação de críticas o uso excessivo da prisão provisória, 

como antessala para a formatação de acordos de delação premiada. As críticas, em maior parte, 

levam em consideração que a prisão preventiva acaba entrando em rota de colisão com o 

requisito da voluntariedade. 

A leitura da prisão provisória com a lente da dignidade da pessoa humana, sem dúvida, 

torna confortável ouvir a constatação de um dos Ministros do Supremo: “Não cabe prender uma 

pessoa para fragilizá-la para obter a delação. A colaboração, na busca da verdade real, deve ser 

espontânea, uma colaboração daquele que cometeu um crime e se arrependeu dele”. O Min. 

                                                
477 BADARÓ, Gustavo Henrique. A prisão preventiva e o princípio da proporcionalidade: proposta de mudanças 
legislativas. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 103, p. 381-408, 2008, p. 388. 
Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67811/70419>. Acesso em: 15 dez. 2017. 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67811/70419
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Marco Aurélio, com essa assertiva, avaliza o acerto de se sustentar que o exame crítico da prisão 

preventiva não é irrazoável quando se trata de acordos de delação478. 

Não nos parece que a solução esteja em proibir definitivamente a prisão provisória em 

acordos de delação premiada. Em absoluto. O caminho é a neutralização do uso abusivo, 

expressão que interdita a operacionalização fora dos parâmetros da lei e em desacordo com o 

princípio da presunção de inocência. Basta, portanto, que a prisão provisória seja utilizada na 

exata medida da sua necessidade concreta. 

O problema no sistema brasileiro não reside na lei propriamente dita, mas na aplicação 

enviesada dela. Na ânsia dos agentes de persecução penal em se arvorar na busca de soluções 

fora do texto legal, acabam por esquecer que, quando a procura passa a ser fora da lei, a exceção 

toma conta e os limites são enfraquecidos.  

Segundo Suxberger e Mello,  
   
Assim, a incompatibilidade entre prisão preventiva e colaboração premiada, se 
existente, surgiu na prática pela atuação dos operadores dos institutos. Se há um 
problema ético a ser combatido, ele não reside nos institutos em si, mas na atuação 
dos agentes responsáveis pela persecução penal. Condena-se a colaboração premiada, 
sugere-se a sua alteração legislativa, ou a sua extirpação do sistema, sem que se 
perceba que, na verdade, o problema é externo. É dizer: se problema há, ele não se 
encontra nos institutos em si. E essa advertência mostra-se relevante porque não será 
a alteração dos institutos que permitirá solução ao pretenso problema ou abuso no uso 
da prisão processual. Para coibir possíveis ilegalidades no manejo de institutos que 
afetam a liberdade de locomoção do indivíduo, como a prisão preventiva, existe a via 
do habeas corpus, que permite a revisão do ato coator em todos os graus de 
jurisdição479. 

 
Para isso, calha interpretar a disposição processual penal regulamentadora da prisão 

preventiva com os olhos voltados à Constituição. Veja-se, o Código de Processo Penal 

estabelece no art. 312: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem 

pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a 

aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de 

autoria480” 

A interpretação literal e teleológica da disposição torna inafastável a conclusão de que 

“conveniência da instrução criminal” não autoriza a utilização da prisão como um instrumento 

                                                
478 RODAS, Sérgio. Delação premiada é ato de covardia, afirma ministro do STF Marco Aurélio. 2016. 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-ago-12/delacao-premiada-ato-covardia-afirma-ministro-
marco-aurelio>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
479 SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano; MELLO, Gabriela Starling Jorge Vieira de. A voluntariedade da 
colaboração premiada e sua relação com a prisão processual do colaborador. Revista Brasileira de Direito 
Processual Penal, v. 3, n. 1, p. 189-224, 2017, p. 215. 
480 BRASIL. Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011. Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12403.htm>. Acesso 
em: 22 jan. 2018. 

https://www.conjur.com.br/2016-ago-12/delacao-premiada-ato-covardia-afirma-ministro-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12403.htm
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direcionado a provocar a colaboração do acusado. Não se pode supor que a ordem pública 

autorizaria a interdição da liberdade para facilitar, por exemplo, a comprovação dos crimes em 

apuração.  

O significado técnico da expressão prende-se à possibilidade de evocação “quando o réu 

estiver intimidando ou aliciando testemunhas ou peritos, suprimindo ou alterando provas ou 

documentos, ou turbando, de qualquer forma, a apuração dos fatos, como forma de garantir o 

bom andamento da instrução criminal481”.  

Deve ser interditada a prisão com simples móvel utilitarista de obter mais delações e 

mais acordos, num típico balcão de negócios na justiça criminal.  

A apresentação do contraponto acima é proposital, porque se percebe que, infelizmente, 

as críticas à prisão preventiva em acordos de delação premiada em nenhuma medida se 

justificam no risco de confissões falsas trabalhadas neste texto. Os defensores da aplicação da 

prisão preventiva em acordos de delação premiada, de forma vaga e imprecisa, lastreiam seus 

argumentos numa suposta tentativa da defesa em anular operações. 

 Não há como negar que essas reflexões despertam uma preocupação sobre a 

compatibilidade entre a colaboração premiada e as garantias constitucionais, mas é preciso 

avançar, permeado pela visão interdisciplinar que foi exposta neste trabalho, e passar a enfrentar 

a questão sob o prisma da compatibilidade entre delação premiada e psicologia do testemunho 

 O Projeto de Lei n. 4.372/16, de autoria do Deputado Federal Wadih Damous, 

estabelece, como condição para a homologação judicial da colaboração premiada, a 

circunstância de o acusado ou indiciado responder em liberdade à investigação ou ao processo 

instaurado em seu desfavor, o art. 3º da Lei 12.850/13 passaria a conter um terceiro parágrafo, 

com a seguinte redação:  
 
Art. 3º...................................................................................... 
................................................................................................. 
§ 3o No caso do inciso I, somente será considerada para fins de homologação judicial 
a colaboração premiada se o acusado ou indiciado estiver respondendo em liberdade 
ao processo ou investigação instaurados em seu desfavor. (NR)482. 
 

                                                
481 SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano; MELLO, Gabriela Starling Jorge Vieira de. A voluntariedade da 
colaboração premiada e sua relação com a prisão processual do colaborador. Revista Brasileira de Direito 
Processual Penal, v. 3, n. 1, p. 189-224, 2017, p. 212. 
482 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 4.372/2016. Altera e acrescenta dispositivos à lei 12.850, de 
2 de agosto de 2013. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid 
=9B618E1E695840E3C8D9AC4CDAA45317.proposicoesWebExterno2?codteor=1433188&filename=PL+4372
/2016> Acesso em: 15 dez. 2017. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid
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Na justificativa do Projeto, consta que a prisão cautelar não deve ser utilizada como um 

instrumento psicológico de pressão sobre o acusado ou indiciado, sob pena de se violar a 

dignidade da pessoa humana. O autor da proposta averba que o objetivo é evitar que prisões 

sejam decretadas sem fundamentação idônea e com finalidades extrínsecas ao processo ou ao 

inquérito. Na justificativa constou que a colaboração premiada pressupõe, para sua validade, 
 
[...] ausência de coação, impondo uma clara e inafastável liberdade do colaborador 
para querer contribuir com a justiça. A voluntariedade exigida pela legislação desde 
1999 e assimilada pelo legislador de 2013 é incompatível com a situação de quem se 
encontra com a liberdade restringida. É uma contradição em termos483. 
 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos 

Deputados lançou um parecer desfavorável à sua admissibilidade e tramitação. Defendeu que a 

premissa do projeto está equivocada, uma vez que “não existe nenhuma correlação, nenhum 

liame entre o instituto da delação, que tem natureza penal e o da prisão, que tem caráter 

processual484”. O parecer ressalta, ainda, a diferença entre a liberdade psíquica e a liberdade de 

locomoção, nos seguintes termos:  
 
Com efeito, a voluntariedade – necessária para a validade da colaboração premiada, 
nos termos do art. 4º da Lei nº 12.850, de 2013 – diz respeito à liberdade psíquica do 
colaborador, que não pressupõe a sua liberdade de locomoção. Aliás, a prisão 
cautelar não tem qualquer relação com a colaboração premiada, seja porque não pode 
ser imposta como forma de pressionar uma colaboração, seja porque não pode ser 
revogada simplesmente porque houve a colaboração485. 
 

Com o devido respeito, o parecer desfavorável ao projeto é equivocado. Esquece que a 

capacidade psíquica do colaborador não é imune a interferências decorrentes do próprio 

sentimento de angústia, medo e frustração, dentre outros, decorrentes da prisão. Não é razoável 

sustentar não haver nenhuma correção entre a prisão e a delação, tampouco dizer que a liberdade 

psíquica, a qual está vinculada a voluntariedade, não tem relação com a liberdade de locomoção.  

Na Comissão de Constituição de Justiça parece ter havido uma intelecção adequada 

sobre o alcance da proposição. O Deputado Paulo Teixeira apresentou justificativa cuja 

importância remete à necessidade da transcrição: 
 

                                                
483 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 4.372/2016. Altera e acrescenta dispositivos à lei 12.850, 
de 2 de agosto de 2013. 
484 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 4.372/2016. Altera e acrescenta dispositivos à lei 12.850, 
de 2 de agosto de 2013. 
485 BRASIL. Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Projeto de Lei nº 4.372, de 2016.  Disponível 
em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1581669&filename=PRL+1+CC 
JC+%3D%3E+PL+4372/2016>. Acesso em 17 dez. 2017. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1581669&filename=PRL+1+CC
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Quanto ao mérito o projeto é louvável e merecedor de apreço. Com efeito, como bem 
assentou o nobre Deputado Wadih Damous na justificação do projeto, impor a 
circunstância de o acusado ou indiciado estar respondendo em liberdade ao processo 
ou à investigação instaurados em seu desfavor como condição para a homologação 
judicial da colaboração premiada é medida que “se justifica para preservar o caráter 
voluntário do instituto e para evitar que a prisão cautelar seja utilizada como 
instrumento psicológico de pressão sobre o acusado ou indiciado o que fere a 
dignidade da pessoa humana, alicerce do estado democrático de direito. Da mesma 
forma, a alteração protege as regras processuais que tratam da prisão preventiva e 
evita que prisões processuais sejam decretadas sem fundamentação idônea e para 
atender objetos outros, alheios ao processo ou inquérito”. Continua o autor da 
proposição: “É possível extrair das leis que tratam da matéria em nosso ordenamento 
jurídico que o instituto sempre esteve atrelado e exigiu como condição para sua 
validade a voluntariedade. A Lei 9.807/99, que trata da Proteção à Vítima e à 
Testemunha e foi uma das primeiras a disciplinar seu uso, trabalha com a seguinte 
descrição: tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação. De igual 
modo, o art. 4º da Lei das Organizações Criminosas repete o termo utilizado na lei 
anterior. Assim, a colaboração premiada pressupõe para sua validade ausência de 
coação, impondo uma clara e inafastável liberdade do colaborador para querer 
contribuir com a justiça. A voluntariedade exigida pela legislação desde 1999 e 
assimilada pelo legislador de 2013 é incompatível com a situação de quem se encontra 
com a liberdade restringida. É uma contradição em termos. Válido trazer aqui o 
ensinamento do ministro Evandro Lins e Silva sobre a prisão: “A experiência mostrou 
que a prisão, ao contrário do que se sonhou e desejou, não regenera: avilta, 
despersonaliza, degrada, vicia, perverte, corrompe e brutaliza” Concordamos 
integralmente com o afirmado. Afinal, um acordo de colaboração premiada firmado 
com um indivíduo preso retira a voluntariedade necessária à sua validade. Esse 
também é o entendimento de boa parte da doutrina processual penal brasileira. A título 
de exemplo, confira-se o que sustenta o professor Gustavo Badaró, da Universidade 
de São Paulo1: Desnudada, é fácil perceber que a delação premiada, eufemisticamente 
denominada “colaboração processual”, reduz-se a uma sistemática de punir, ouvir e 
confessar. Cautelarmente, mas sem o término do devido processo legal, o investigado 
é privado de sua liberdade e de seus bens. Depois, mediante a delação, ele concorda 
em abrir mão de sua liberdade e de seus bens, abdicando do devido processo legal que 
é substituído pelo consenso. Simples assim! E o resultado: uma pena não prevista em 
lei –algo como regime aberto diferenciado – que não é fruto do processo, mas do 
acordo, renunciando, até mesmo, ao habeas corpus em cláusula contratual. Eis no que 
se transformou a delação premiada do investigado preso. Se não houver uma vedação 
a essa perversa metodologia inquisitória, o processo penal correrá o risco de não mais 
servir para garantir os direitos fundamentais de investigado preso. As delações de 
investigados presos são um terrível retrocesso. Devem ser consideradas inválidas, por 
não atenderem ao requisito o caput do art. 4º da Lei nº 12.850/2013, que exige a 
voluntariedade da colaboração. E se um investigado preso desejar fazer a delação e o 
Ministério Público assim considerar que tal colaboração poderá ser efetiva? Que este 
dê o primeiro passo, postulando a soltura do investigado que se dispõe a ser 
colaborador. Solto, terá a liberdade que lhe dará a voluntariedade para aceitar ou não 
a delação. A lógica não pode ser “prender para delatar”, mas no caso de investigados 
presos, soltar para voluntariamente delatar! Se nada for feito, no futuro nos restará 
postular a anulação dos contratos de delações premiadas de investigados presos, 
invocando como fundamento o Código Civil, que em seu artigo”486. 

 
Ainda que se tenha proposto que o caminho não reside na alteração da lei, mas, 

sobretudo, na modificação da cultura dos agentes envolvidos na persecução penal, fato é que o 

parecer da Comissão de Constituição e Justiça, acima transcrito, aloca as questões da prisão e 

da delação em um patamar mais amplo de discussão, contrapondo a visão reducionista 

                                                
486 BRASIL. Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Projeto de Lei nº 4.372, de 2016.   
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apresentada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara 

dos Deputados. 

Maior qualidade nas discussões haverá se a Câmara pluralizar o debate da questão, em 

típica postura de valorização da denominada democracia participativa, a partir de audiências 

públicas, com a chamada de pesquisadores e estudiosos da área da psicologia cognitiva, 

comportamental, com ênfase na psicologia do Testemunho, para alargar o espectro de modo a 

incluir o fenômeno das confissões falsas. 

Até que isso ocorra, a solução é expectar que os Tribunais Superiores, por meio das 

decisões despidas de receio de desagradar a opinião pública, mas com o objetivo de tutelar os 

direitos fundamentais do cidadão, possam rechaçar o uso abusivo da prisão preventiva em 

delações premiadas, com vistas a forçar o pretenso delator a colaborar, com olhos voltados ao 

fenômeno das confissões falsas. 
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CONCLUSÃO 

 

O processo penal tem a função de permitir a adequada e justa aplicação do direito penal 

objetivo em um dado espaço territorial, no Estado Democrático de Direito. As regras e 

princípios é que vão dar a conformação jurídica adequada a esse instrumento de tutela de 

direitos fundamentais. 

A morosidade, a sobrecarga de trabalho do Poder Judiciário e a crítica à 

supervalorização do modelo repressivo compelem os operadores do direito a inovar nas 

repostas. A Justiça Criminal, por isso, diante de uma sociedade plural e complexa, sempre 

procura se modernizar para fixar um controle razoável da criminalidade. O aumento da 

expectativa da sociedade em torno do combate à criminalidade reflete talvez um dos 

componentes que mais pressionam o sistema de justiça, via mídia, a encontrar soluções mais 

adequadas.  

A expansão do consenso tem como causa uma dupla crise, a excessiva normatização e 

perda da autoridade do poder jurisdicional, com consequente intervenção de outros atores na 

resolução dos conflitos.  

Dentro de um sistema criminal que valoriza sobremaneira a efetividade da persecução 

penal e a proteção eficiente de bens jurídicos, seletivamente escolhidos pelo parlamento, fica 

fácil perceber que os espaços de consenso no processo penal acabam sendo irrigados e 

ratificados pelos agentes de persecução penal e também pelo parlamento. 

O recurso aos instrumentos modernos de investigação, em detrimento de métodos 

clássicos, com base em argumentos utilitaristas e eficientistas, como visto ao longo do texto, 

tem por móvel, no caso específico da delação premiada, fazer frente ao poderio econômico e 

estruturante da criminalidade organizada. Almeja-se neutralizar qualquer postura tendente a não 

romper com o código de silêncio (omertà). 

A opção de recorrer a institutos consensuais no processo penal pode ser vista, também, 

pelo viés da prática defensiva baseada na estratégia de evitar a incerteza do curso do processo 

e a eventual condenação mais grave.  

O movimento de expansão do consenso no processo penal ocorre não só no Brasil, mas 

também em vários outros países (Itália, EUA, Canadá etc.). Tal circunstância, isto é, o uso 

habitual de mecanismos negociais no processo penal, não pode retirar do intérprete, em especial 

dos agentes que fazem parte da persecução penal, o compromisso de qualificar a aplicação de 

seus institutos, a exemplo da colaboração premiada, sob pena de avalizar a aplicação irrestrita 
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da figura do Estado de Exceção, em completo desrespeito às garantias e direitos fundamentais 

do cidadão. 

Por óbvio, o agigantamento da justiça negocial, cuja essência envolve abreviamento 

processual, acaba por gerar consequências para o sistema de justiça criminal.  

Neste trabalho, procurou-se identificar as relações existentes entre as delações 

premiadas e as confissões falsas. A análise interdisciplinar do tema de pesquisa proposto 

descortinou, em síntese, as seguintes conclusões: 

1) O processo, como instrumento de política criminal, tem sido utilizado para 

canalizar o movimento de expansão do Direito Penal (formalmente ou materialmente); 

2) A visão eficientista, utilitarista e mercantilista do processo muito seduz a 

sociedade, porque falsamente expõe um argumento de eficiência e de economia nas ações e 

escolhas do Estado; 

3) Ao tratar das causas da expansão do direito penal, percebeu-se os efeitos da 

denominada institucionalização da insegurança. A sociedade pós-industrial é, além da 

sociedade de risco tecnológico, uma sociedade com outras características individualizadoras 

que contribuem à sua caracterização como uma sociedade de objetiva insegurança. O problema 

não reside mais nas decisões humanas que geram os riscos, mas também naquelas que os 

distribuem; 

4) A disfuncionalização do processo penal deve ser imediatamente estancada por 

meio do sistema de direitos fundamentais. Assim, o judiciário, mediante a atividade criativa, é 

o único capaz de conter os abusos do poder estatal. Não por menos o Poder Judiciário foi 

alocado como instrumento de salvaguarda das garantias fundamentais; 

5) Os influxos trabalhados ao longo dessa pesquisa, experimentados pelo processo 

penal, criaram um campo fértil para o ingresso do consenso na justiça brasileira, esse que se 

tornou “a menina dos olhos” da persecução penal, pois, com pouco esforço, o Estado obtém o 

máximo em termos de punições e acordos, muitas vezes envolvendo inocentes; 

6) A Justiça negocial é um caminho sem volta, razão pela qual se deve, então, 

refletir sobre os limites éticos e jurídicos, sempre com a baliza fixada na Constituição Federal, 

ponto de partida e de chegada do intérprete. A filtragem constitucional, como um dos elementos 

da constitucionalização do direito, deve ser a cartilha obrigatória do operador do direito; 

7) A delação premiada é o coração da justiça negocial brasileira em razão do 

destaque hoje ocupado nos meios de notícias. Ao longo do trabalho, a propósito, foram 

examinadas as influências da mídia no sistema de justiça; 
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8) O alargamento da utilização da justiça negocial acaba provocando reflexos no 

injustiçamentos de pessoas inocentes, pois, por essência, esse método de atuação do estado é 

caracterizado pela renúncia do acusado/investigado aos seus direitos fundamentais; 

9) As confissões falsas, portanto, envolvem situações em que os inocentes 

confessam crimes que nunca cometeram. Isso ocorre por várias razões explicitadas ao longo do 

texto. Pode parecer estranho cogitar-se que um inocente possa se autocolocar em situação 

prejudicial, porque, ao assim fazê-lo, estaria a contrariar o instinto de conservação presente em 

todos os animais, mas é muito comum que isso ocorra; 

10)  As razões pelas quais uma pessoa acaba admitindo ações criminosas não 

cometidas e na maioria das vezes odiosos crimes, geralmente, podem estar ligadas a dois 

esclarecimentos complementares: a) fatores situacionais do interrogatório, por exemplo, a 

configuração, as técnicas em si, e o contexto do crime e b) fatores inerentes ao suspeito.  

11)  Estudos de observações e pesquisas têm mostrado que o interrogatório policial 

americano, no qual os interrogadores são proibidos, legalmente, de extrair confissões através 

da violência, desconforto físico, ameaças ou promessas, é um processo psicologicamente 

orientado.  

12)  Há potencialização dos riscos de confissões falsas, no âmbito de delações 

premiadas, por razão simplista decorrente do estado anímico do pretenso colaborador. Fatores 

situacionais trabalhados ao longo do trabalho contribuem para a confissão falsa. As prisões 

excessivas também geram, conforme exposto no trabalho, o aumento de confissões falsas; 

13)  Técnicas de inquisição indevida, sem auxílio da psicologia, são desastrosas para 

o sistema da justiça criminal, ao longo do trabalho, vimos que muito pouco se tem estudado na 

comunidade jurídica sobre a questão da Psicologia do Testemunho; 

14)  A falta de valorização da Psicologia pelo Direito acaba promovendo uma má 

qualidade na captação da prova no sistema de justiça. Quase sempre a pessoa que questiona 

testemunhas, informantes, vítimas e réus não tem ciência dos conhecimentos da psicologia do 

testemunho; 

15)  Memória, disfunções da memória e confissões falsas demonstram a importância 

de se valorizar a interdisciplinaridade; 

16)  Diante de tudo o que a memória representa para o cidadão, já que, quando ela 

falha, não raro, os inocentes são condenados, há de se extrair, do sistema, um princípio 

constitucional implícito de tutela da memória e, ainda, um princípio constitucional implícito de 

dever de qualificação da prova; 
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17)  Há várias técnicas que auxiliam na melhoria de extração de dados de 

testemunhas, valendo o destaque para entrevista cognitiva, trabalhada em cinco ou sete fases, a 

depender da doutrina aplicada; 

18)  O processo penal produz sofrimento, disso se dessume a viabilidade de pensar a 

entrevista cognitiva como algo direcionado à redução da dor. Não por menos a entrevista psicológica é 

considerada o principal instrumento utilizado para chegar ao conhecimento do outro, sobretudo em 

relação ao investigado ou acusado. 

19)  A interpretação literal e teleológica de qualquer norma, sobre a prisão 

preventiva, torna inafastável a conclusão de que a “conveniência da instrução criminal” não 

autoriza a utilização da prisão como um instrumento direcionado a provocar a colaboração do 

acusado. Não se pode supor que a ordem pública autorizaria a interdição da liberdade para 

facilitar, por exemplo, a comprovação dos crimes em apuração; 

20)  O Estado-Juiz deve manter o alerta por ocasião da valoração da colaboração premiada, 

de maneira a perquirir sobre a personalidade do colaborador, as relações perecedentes entre ele e o(s) 

acusado(s) delatado(s), os móveis da colaboração, a verossimilhança das alegações e o seu contexto 

circunstancial. 

21)  Infelizmente, as críticas à prisão preventiva em acordos de delação premiada em 

nenhuma medida se justificam no risco de confissões falsas trabalhadas neste texto. Os 

defensores da aplicação da prisão preventiva em acordos de delação premiada, de forma vaga 

e imprecisa, lastreiam seus contrapontos ou argumentos numa suposta tentativa da defesa em 

anular operações; 

22)  Impõe-se a imediata alteração da resolução 75/09 do CNJ, a qual dispõe sobre 

os concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder 

Judiciário nacional. O objetivo é incluir a obrigatoriedade de inclusão em editais nas carreiras 

da magistratura da temática da Psicologia do Testemunho, com ênfase em memórias, falsas 

memórias, confissões falsas. O mesmo deve valer para o CNMP e, inclusive, para as carreiras 

de delegado da Polícia Civil e Federal. 

A racionalidade do sistema de direitos fundamentais está a demonstrar que o Estado e 

os cidadão nunca podem se afastar da premissa de que as operações, quaisquer que sejam e 

independentemente de seus objetivos, passam, mas os direitos fundamentais permanecem. A 

ensejar uma reflexão permanente de que os fins não podem justificar os meios e, por isso 

mesmo, o processo e a persecução penal nunca poderão ser um fim em si mesmo, mas, sim, 

instrumentos de aplicação do direito penal objetivo, adequadamente elaborado pelo parlamento, 

e dos direitos fundamentais.  
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