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RESUMO: A presente pesquisa tem como ideia principal demonstrar a eficácia da teoria dos 

jogos no Processo Penal, passando pela fase histórica da teoria até a chegada no Processo Penal, 

ainda, demonstrando os conceitos básicos fundamentais para que se tenha a compreensão de 

como se dá sua aplicabilidade no jogo processual penal. A Teoria dos Jogos começou a ser 

desenvolvida na aplicação da lógica matemática, tendo como processo a análise das tomadas 

de decisões dentro dos jogos, também adentrou-se em outros campos como economia, política 

e até mesmo nas guerras, e que ainda foi adaptada pelo Doutor Alexandre Moraes da Rosa para 

dentro do Processo Penal, criando assim a Teoria dos Jogos no Processo Penal, tendo como 

característica principal os conflitos de interesse, fazendo com que cada jogador utilize tal teoria 

para criar estratégias de para buscar o resultado esperado dentro do jogo processual penal. 

 

Palavras chave: Teoria dos Jogos. Processo Penal. Tribunais. Conflitos. 

 

ABSTRACT: This academic research has as main idea to demonstrate the effectiveness and 

the operation of the Game Theory and his basics concept in the criminal process, getting start 

from historic phase until the begin of criminal process. The Game Theory began to be developed 

in the application of mathematical logic, having as a process the analysis of decision making 

within games, it`s also entered other scientific areas like economy, policy and even wars. The 

Games Theory inside in the Criminal process was adapted by Alexandre Morais da Rosa, an 

your most striking feature is the clash of interests, making each player use it to create strategies 

within the criminal procedure. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa busca disseminar a ideia de que o Processo Penal pode ser englobado na 

Teoria dos Jogos, busca ainda demonstrar que pequenos detalhes trazidos ou modificados ao 

longo do processo, são de grande influência nas tomadas de decisões, e com isso o resultado 

final do processo poderá ser diferente. 

O trabalho fundamenta-se na pauta do reconhecimento da perspectiva durante o ato 

processual, baseando-se nos ganhos e recompensas que os atores deste cenário estão inclusos, 

neste ato a pesquisa passará a usar formas, maneiras e informações que são relevantes ao 

processo, para tentar demonstrar a eficácia da Teoria dos Jogos. 

Também será utilizado como base do trabalho a pesquisa bibliográfica, em um primeiro 

momento essa pesquisa busca entender como se dá a decisão de cada indivíduo frente a um 

problema, deste modo, a Teoria dos Jogos tem como principal característica utilizar estratégias 

para prever quais são os movimentos seguintes do adversário.  

Uma vez que se pensa o Processo Penal como um jogo, se faz necessário num primeiro 

momento distribuir o processo em fases inserindo elementos de um jogo, com jogadores, juízes, 

estratégias e movimentos dentro do processo. 

Para um melhor entendimento observa-se um jogo de futebol ou xadrez, que a ideia 

central é ganhar, porém no futebol nem sempre apenas a força vence, com isso busca-se 

estabelecer uma estratégia contra cada adversário que se bem elaborada poderá se ter uma 

vitória, sendo assim a presente teoria tem como característica estudar o adversário, e com isso 

buscar recompensas que sejam vantajosas dentro do processo.  

No decorrer do presente trabalho, serão analisadas as situações de historicidades da 

Teoria dos Jogos, quais são as disciplinas que começaram a estudá-la e aplicá-la, em qual 

mercado ela atua e quais as ideias e mecanismos utilizados para o seu desenvolvimento. 

Também passará pelo estudo do Código Penal e Processo Penal, o porquê da 

necessidade da criação destes regulamentos na legislação, quais as suas contribuições para com 

o Estado, e também levanta-se uma questão muito discutida, “o modelo teórico que se tem no 

Processo Penal consegue reproduzir a maneira como os processos realmente acontecem?” Esse 

será um ponto relevante para poder explicar a eficácia da teoria. 
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Outro ponto que estará em pauta, será o princípio da imparcialidade do Juiz, visto que 

cada pessoa, se desenvolve em uma determinada cultura, possui laços e pensamentos com 

princípios que estão ligados em sua perspectiva subjetiva, portanto esse princípio pode ser 

discutido em virtude de não existir garantia naquilo que está sendo aplicado, não trata-se de um 

mero conceito subjetivo sobre determinado assunto. 

Ainda, será analisado como se desenvolve a teoria, aplicada ao Processo Penal e quais 

foram os estudiosos que pensaram na aplicação dessa teoria diretamente no Direito, e ainda 

quais as influências midiáticas que podem ser exercidas no Direito, visto que hoje a força da 

tecnologia é muito grande e pode mudar um processo de maneira muito rápida, para isso basta 

se distorcer determinada informação. 

Por fim se fará a discussão quanto ao entendimento, aplicabilidade e eficácia da Teoria 

dos Jogos aplicada nos tribunais, quais são os desdobramentos da teoria, como se dará sua 

aplicação no processo, busca ainda estabelecer as regras a serem seguidas e quais estratégias 

que podem ser tomadas em cada momento do processo, prever quais os comportamentos dos 

jogadores. 

Tudo isso se fará através de um estudo de como cada jogador já se movimentou em 

processos anteriores, por isso se faz necessário descrever o processo como um jogo, essa ideia 

serve para entender quais são os modos de aplicação de tal teoria no Processo Penal. 

 

1 A ORIGEM HISTÓRICA DA TEORIA DOS JOGOS 

 

Era comum nos jogos de cartas, xadrez dentre outros, o que acabava sendo uma forma 

de entretenimento em épocas mais longevas, uma vez que não se tinha toda tecnologia que 

dispõe a era atual, através desses jogos algumas pessoas começaram a perceber que poderiam 

estudar as probabilidades de um simples jogo, que dependendo da forma que o jogador 

efetuasse certa jogada, ela poderia ser boa ou ruim, deixando consequências na jogada seguinte 

do próximo jogador, que através da jogada de seu adversário deveria traçar uma estratégia para 

efetuar um jogada ainda melhor. 

Esses tipos comuns de jogos acabaram por despertar o interesses de estudiosos em 

analisar as estratégias de jogo de cada jogador e com isso criar probabilidades matemáticas 

sobre o jogo como um todo.  

Desta forma, com estes estudos acabou se dando início a chamada Teoria dos Jogos, que 

segundo Barreto et al (2004, p. 6) de forma mais ampla onde “A teoria dos jogos pode ser 
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definida como a teoria dos modelos matemáticos que estuda a escolha de decisões ótimas sob 

condições de conflito. O elemento básico em um jogo é o conjunto de jogadores que dele 

participam.” 

Os primeiros a estudar a teoria dos jogos o fizeram para que pudessem solucionar um 

conflito, buscando uma solução para um problema matemático, traçando estratégias para poder 

fundamentar e dar equilíbrio nas decisões dos agentes, esses estudos não buscavam estabelecer 

uma teoria geral sobre o tema, em um primeiro momento, esses estudos em relação a teoria dos 

jogos buscavam estabelecer diretrizes para jogos cooperativos onde seria necessário cooperar 

para poder ganhar, conforme salienta Barreto et al (2004, p. 3)  

 

A teoria dos jogos é usada para se estudar assuntos tais como eleições, leilões, balança 

de poder, evolução genética, etc. Ela é também uma teoria matemática pura, que pode 

e tem sido estudada como tal, sem a necessidade de relacioná-la com problemas 

comportamentais ou jogos per se.  

 

 

Segundo Rosa (2013), o estudo da Teoria dos Jogos não iniciou no ramo do Direito 

Penal, ela surgiu na disciplina da matemática, por volta do ano de 1920, e tinha como objetivo 

principal observar e moldar os fenômenos que ocorrem nas decisões de dois ou mais agentes. 

Seus principais nomes no estudo dessa temática são James Waldegrave, Augustin Cournot, 

Ernst Zermelo, Emile Borel, John von Neumann, John Forbes Nash J´unior.  

Somente em 1950 o matemático o Senhor John Forbes Nash J´unior, que trouxe um 

estudo mais aprofundado, uma vez que buscou estabelecer um conjunto básico de jogos não-

cooperativos, surgindo assim a Teoria de Nash.  

Com o surgimento desse novo trabalho o mundo começou a enxergar mais sentido na 

criação dessa teoria uma vez que ela se estendeu para outros campos de estudo, pois segundo 

Almeida (2006, p. 2) “Nash não fez a Teoria dos jogos, mas modificou-a, pois Neumann 

utilizava suas teses para trabalho unitário, já Nash fez seu trabalho valer em grupo, modificando 

a economia mundial.” 

O estudo da teoria dos jogos foi de fundamental importância para a área da economia, 

onde se busca traçar estratégias para se fazer uma leitura do mercado, onde o objetivo principal 

é entender como cada indivíduo que está inserido neste contexto irá reagir de acordo com as 

mudanças de cenários desta praça tão incerta, portanto Almeida (2006, p. 6) demonstra: 

 

A Teoria dos Jogos foi desenvolvida John Von Neumann com o objetivo de analisar 

a forma como agentes econômicos ou sociais definem suas estratégias no mercado, 
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para avaliar as prováveis decisões que esses agentes tomarão. Essa teoria constituiu 

significativo avanço nas ciências econômicas e sociais, pois permite se examinar a 

conduta do jogador, agente econômico, em interação com os demais agentes.  

 

 

Todo estudo na área da economia é voltado para as possibilidades de um equilíbrio de 

mercado de Nash, deste modo a teoria dos jogos passou a ser conhecida e estudada por outros 

intelectuais que viram nela uma maneira de vencer conflitos, traçando estratégias dentro de um 

contexto chamado de jogo, ainda na economia salienta Almeida (2006, p. 6) “A aplicação dos 

jogos em economia, visa a eficácia da ação das decisões consideradas individuais, ou em grupos 

de interesses, para a conquista de mercados com ou sem a cooperação de outros participantes 

sobre o mercado”. Portanto o equilíbrio que se buscava na teoria de Nash dentro da economia, 

está inserido no tocante da concorrência, quando observado dois supermercados de porte 

grande, o que essas duas empresas tem em comum?  

Elas tem vantagem de poder comprar em grandes quantidades e poder trabalhar em uma 

margem de lucro menor porém acabam por ganhar em quantidade de vendas, podendo assim 

oferecer aos seus clientes preços diferenciados, sabe-se que os consumidores buscam preços 

atrativos, essa estratégia acaba por chamar atenção, essa seria uma estratégia dentro do jogo 

não cooperativo, pois neste estilo de jogo, essas empresas pensam em ganhar mais lucro e atrair 

mais clientes, lembrando sempre que esse tipo de estratégia deve ser pensado e analisado de 

acordo com a possibilidade de mercado que cada um está inserido como salienta Vitorino filho; 

Sacomano Neto; Elias, (2009, p. 10): 

 

Para se obter vantagem competitiva frente aos concorrentes deve-se ficar atendo as 

lacunas deixadas pelas empresas competidoras, observando sempre qual estratégia 

está sendo utilizado pelos concorrentes de forma racional, dessa forma, pode-se prever 

as ações futuras e definir a estratégia para combater as ações previstas pelos 

concorrentes, na teoria dos jogos as organizações ganham sempre que a competição 

se dá quando elas cedem espaço para cooperação. O dilema vigente está em saber 

quando competir ou cooperar.  

 

 

Quando se fala em equilíbrio de Nash de uma forma cooperativa, pode se pensar em 

barbeiros de uma cidade pequena, como exemplo, tem-se 10 barbeiros nessa cidade cada um 

oferece um preço (quando se fala em preço, entende-se que o cliente está em busca do mais 

barato, não está se falando aqui em qualidade) todos aleatórios não se tem uma média, cada um 

cobra aquilo que acha necessário para que seu trabalho seja contínuo.  

Porém se todos esses 10 barbeiros se reunirem e fixarem um preço único para todos 

exemplo R$ 25,00 por pessoa, isso é uma estratégia de mercado, pois todos irão ganhar o 



         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

mesmo valor, é justamente ai que se entra outra fase do jogo, uma vez que o preço já se encontra 

em equilíbrio, deste modo deve-se pensar em outra estratégia para atrair e aumentar a clientela, 

uma vez que o preço é o mesmo entre os 10 barbeiros, o cliente vai procurar aquele que possui 

outro diferencial, portanto tem-se a teoria do equilíbrio de Nash aplicada na prática, pois todos 

os barbeiros podem ter ótimos resultados, basta buscar uma estratégia melhor, conhecer o 

público alvo e com isso fazer suas jogadas para um melhor desempenho. 

Estudar essas temáticas tais como a economia e política nos remete a outras áreas 

elencadas no trabalho, uma vez que, essa mesma teoria poderia de certa forma ser adaptada e 

aplicada a outras áreas que não fosse no ramo matemático. Uma dessas possibilidades de 

aplicação da Teoria dos Jogos estaria diretamente ligada com o Direito, mais personificada no 

âmbito do Processo Penal, ao longo do tempo o teórico Professor Doutor Alexandre Morais da 

Rosa, começou a estudar esse mecanismo de jogos, estatísticas e probabilidades, e percebeu 

que essa mesma teoria poderia então ser aplicada diretamente no Processo Penal Brasileiro. 

Com isso surgiu o estudo da Teoria dos Jogos aplicada ao processo penal, que tem como 

principal objetivo, estudar o método que cada jogador interage no decorrer do processo, estuda 

ainda quais as estratégias frente as tomadas de decisões dos demais membros do jogo. Uma vez 

dito isto se faz necessário uma análise de quais motivos levaram o Doutor Alexandre Morais 

da Rosa a estudar e tentar aplicar essa Teoria no Processo Penal. 

 

2 O DIREITO PENAL BRASILEIRO 

 

O ordenamento jurídico brasileiro é regido pela Constituição Federal de 1988, onde 

todos os demais códigos e legislações são remetidos a esse texto, nem todas as normas que 

regulam o Estado estão elencados na Constituição Federal, portanto se fez necessário a criação 

de Códigos para que fique estabelecido os meios punitivos do Estado, quando um indivíduo 

vem a cometer um delito.  

Conforme Nucci (2016, p. 71) explica “Cometida a infração penal, surge a possibilidade 

para o Estado o poder-dever de punir, se assegurando no que tange a legislação material, sempre 

com fundamento legal no direito fundamental que seria o princípio da legalidade”.  

Contudo não basta para o Estado ter o dever-poder de punir, uma vez que deverá ser 

punido apenas aquele crime que esteja no rol que está exposto no Código Penal de 1940, que 

visa limitar o poder punitivo do Estado, pois o dever de punir do Estado deve haver uma 
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limitação, para que nenhuma das partes saia previamente injustiçado, conforme demonstra 

Nucci (2016, p. 71): 

 

O Direito Penal, formador do corpo de leis voltado à fixação dos limites do poder 

punitivo estatal, somente se realiza, no Estado Democrático de Direito, por meio de 

regras previamente estabelecidas, com o fim de cercear os eventuais abusos cometidos 

pelo Estado. Vale ressaltar constituir a principal meta do Direito Penal tutelar a 

liberdade, impondo regras precisas e detalhadas, para que se possa cerceá-la. Logo, 

não se trata de um ramo jurídico encarregado unicamente da punição, como pensam 

alguns. Ao contrário, seus instrumentos jurídicos constituem o molde ideal do Estado 

Democrático de Direito para punir com equilíbrio, visando ao bem-estar da sociedade 

e também daquele que sofreu a sanção. 

 

 

Ter somente o que se entende por crime, delito, de nada adianta, portanto se faz 

necessário criar um mecanismo para se desenvolver a aplicação das sanções ao indivíduo 

infrator, sempre tendo como base o que consta na Constituição Federal de 1988 e os princípios 

gerais dos Direitos Humanos que estão também ratificados pelo Brasil.   

Deste modo fica estabelecido que o Código de Processo Penal (1941), trata-se de uma 

lei que busca estabelecer normas reguladoras, de como irá se desenrolar o processo, sempre 

garantindo as partes que possam se utilizar dos direitos fundamentais, tais como, presunção de 

inocência, contraditório, ampla defesa, imparcialidade do juiz, duração razoável do processo, 

produzir as provas dentre tantos outros, até que se tenha um veredito/decisão que através dela 

poderá punir ou ainda inocentar aquele que cometeu a infração. 

Assim explica Rosa (2016, p. 161): 

 

O processo penal é o dispositivo democrático pelo qual a interação da normatividade 

opera a partir de sujeitos que ocupam lugares e funções próprias, regulamentado ou 

reconhecido pelo Estado, em contexto situado no tempo e espaço, capaz de promover 

a resposta estatal diante de uma possível violação de conduta proibida. 

 

 

Sendo assim deverá o Estado agir com o poder de punir quando tiver de fazê-lo, mas 

sempre irá existir dois polos, um que sofreu a lesão e busca a punição do infrator e de outro 

lado tem-se aquele que cometeu o ato, portanto as atitudes de cada indivíduo, as decisões de 

punir ou não do Estado servem para que se possa ter harmonia na convivência em sociedade, 

sendo assim Nucci (2016, p. 71) salienta que: 

 

O Direito Processual Penal é o corpo de normas jurídicas com a finalidade de regular 

o modo, os meios e os órgãos encarregados de punir do Estado, realizando-se por 

intermédio do Poder Judiciário, constitucionalmente incumbido de aplicar a lei ao 
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caso concreto. É o ramo das ciências criminais cuja meta é permitir a aplicação de 

vários dos princípios constitucionais, consagradores de garantias humanas 

fundamentais, servindo de anteparo entre a pretensão punitiva estatal, advinda do 

Direito Penal, e a liberdade do acusado, direito individual. 

 

 

Quando se fala em direito de punir, percebe-se que esse poder deverá estar intimamente 

ligado com uma responsabilidade, pois punir pode deixar sequelas principalmente se for feita 

de forma errônea, e por isso se faz necessário estabelecer esses limites ao Estado, uma vez que 

se está falando de privar alguém da liberdade, pois quando alguém é apenas acusado, acaba 

sendo condenado pela sociedade antes mesmo de ser julgado, tudo isso dentro de um contexto 

que se cria, através das redes sociais da mídia e até mesmo pela realidade social vivenciada pelo 

indivíduo, mesmo ele tendo todas as garantias ao seu lado, e isso tem reflexo muito grande na 

reintegração desse indivíduo junto ao convívio social, sendo assim Nucci (2016, p. 72) explica 

que “O processo penal lida com liberdades públicas, direitos indisponíveis, tutelando a 

dignidade da pessoa humana e outros interesses dos quais não se pode abrir mão, como a vida, 

a liberdade, a integridade física e moral, o patrimônio”.  

Sendo assim, o Direito Penal, é chamada de última ratio onde se o Estado não consegue 

vislumbrar a punição dos atos delitivos por outro meio, somente se esgotando todas as 

possibilidades é que se deve invocar o Direito Penal para que assim venha a se punir o agente 

que cometeu a infração penal. 

Com isso tem-se o processo, e dentro dele é que se origina a busca pela possibilidade da 

inserção da Teoria dos Jogos no Processo Penal, pois não basta saber as regras de um jogo, (de 

nada adianta saber as regras que regem o processo penal) isso não lhe dá vantagem se não 

souber aplicá-las na prática, é como saber todas a regras que regem um jogo de futebol, e nunca 

ter entrado em campo, portanto apenas saber as regras não te torna um especialista.  

Assim se adentra na Teoria dos Jogos aplicada ao Processo Penal, com todo o regimento 

do ordenamento jurídico, seria possível se aplicar tal estudo dentro do processo? Por ser 

instigante, e ter muito material no Processo Penal, essa teoria deve ser estudada levando em 

conta vários elementos e estratégias do jogo, como quem são os jogadores, quem será o 

julgador, quais as estratégias que a outra parte trouxe para o processo, quais os meios de prova 

serão produzidos ao longo do processo, e ainda, os momentos certos que a jogada deverá ser 

feita dentre outros tantos pontos que serão discutidos.  

 

3 A TEORIA DOS JOGOS APLICADA AO PROCESSO PENAL 



         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

 

Como já demonstrado a Teoria dos Jogos não foi criada para o Processo Penal, e sim 

adaptada a ele pelo Doutor Alexandre Morais da Rosa, que norteia de forma maciça o estudo 

desta matemática. Foi através de estudos e análises, que busca-se implantar a Teoria dos Jogos 

no Processo Penal, isso não se verifica em forma de substituição do Direito conforme aponta 

Rosa (2016, p. 41). “Isso porque não se pretende substituir a Teoria do Direito e sim apresentar 

novo instrumental para leitura do contexto da interação processual”. 

A presente pesquisa busca entender se é possível a aplicação da Teoria dos Jogos no 

Processo Penal, para isto é necessário entender como se caracteriza a Teoria dos Jogos, desta 

forma entende-se o Processo Penal como um jogo de estratégia, onde cada jogador traça uma 

estratégia no decorrer do processo para que ao final obtenha seu resultado seja ele a condenação 

ou absolvição, essa estratégia utilizada dá-se através de uma técnica, em que o jogador 

determina qual seria a melhor escolha a ser tomada em determinada situação do jogo (processo), 

por de traz dessa escolha sempre deve haver uma estratégia pautada também na estratégia do 

outro jogador.  Com isso, Carvalho (2007, p. 1) explica: 

 

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 estratégica. 

 

   

Quando se verifica a aplicação desta teoria, o objetivo não se baseia apenas na vitória, 

está além, alguns agentes desse jogo, acabam por pensar apenas em seu favor e querem a vitória 

a todo custo, entretanto explica Rosa (2016, p. 200) “A vitória pode ser a resposta mais intuitiva 

e, talvez, equivocada”, com esse pensamento, as decisões se tornam egoístas pois acabam por 

agir em benefício próprio, sem pensar na parte mais importante do processo, que são as pessoas 

que fazem parte dele, e assim como em outras áreas não se pensa apenas na vitória, mas em 

todas as recompensas que se terá durante o jogo. 

 

3.1 Os jogadores e lugares no processo 

 

A teoria dos jogos é muito aplicada em outras áreas, pois é matéria que possui diversas 

propriedades na economia, nos meios de convívio social e também na política, deste modo 

desenvolve-se a aplicação desta no âmbito do direito com mais afinco no Processo Penal, pois 
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neste existem elementos que possibilitam sua aplicação e eficácia, esses elementos são 

explicados por Rosa (2013. p. 22): 

 

Para se entender a proposta é preciso estabelecer os lugares do jogo: a) julgador (juiz, 

desembargadores, ministros; b) jogadores (acusação, assistente de acusação, defensor 

e acusado); c) a estratégia de cada jogador (uso do resultado), d) tática das jogadas 

(movimentos de cada subjogo) e; e) os payoffs (ganhos ou retornos) de cada jogador 

com a estratégia e tática. 

 

 

Estabelecido os lugares, o jogo se divide entre jogadores internos (Juiz, Ministério 

Público, Advogado de defesa o de acusação o réu e a vítima) que sintetiza Rosa (2016, p. 180) 

“Os jogadores e julgadores diretos dependem de regras processuais, porque serão eles que 

estabelecerão o modo de participação” ainda, tem-se os chamados jogadores externos estão 

dentre eles (a mídia, família e grupos de pressão) e cada um desses atua de maneira diferente 

no processo, assim mostra Rosa (2016, p. 182) “O enquadramento do jogo processual precisa 

ser ampliado para situar a influência de jogadores externos e que, todavia, participam da 

decisão”, portanto todos os jogadores podem ser influenciados e influenciadores, o que 

determina é a estratégia do jogo. 

Pode-se analisar que a lei pode ser estudada de diferentes maneiras, porém, entende-se 

que o processo penal brasileiro é apenas um, sendo assim o que se vê é bem diferente, existem 

realidades diferentes de processos penais em todos os tribunais, portanto a partir da teoria dos 

jogos se tenta ter um mecanismo para poder atuar em cada tipo de processo, em cada tribunal, 

assim explica Rosa (2016, p. 167): 

 

Há duas posturas: A primeira é passar por cima destas questões e simplesmente 

continuar a compreender como sempre se ensinou.  A segunda é reconhecer que não 

possuímos um Processo Penal, mas várias versões simultâneas de Processo Penal e 

que a versão que será utilizada no processo penal dependera dos personagens 

envolvidos, ou seja, só saberemos as regras do jogo processual depois de fixarmos 

quem estará sentado respectivas cadeiras e funções processuais. 

 

 

Deste modo observa-se que em um jogo de xadrez o cavalo se movimenta em L seja 

aqui ou em qualquer outro local, porém no Processo Penal brasileiro isso não ocorre, uma vez 

que em cada tribunal se pensa de uma forma, mesmo que a norma seguida seja a mesma em 

todos os lugares. 

 

3.2 Da imparcialidade e respeito a legislação 



         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, dentre os diversos princípios constitucionais que 

regem o processo, tem-se a disposição do princípio do Juiz imparcial, que conforme Moreira 

dos Santos (2012, p. 45) busca garantir a ampla defesa e contraditório, e com isso conceder a 

paridade de armas as partes, sem intervenção no julgamento do juízo, deste modo o juiz deveria 

ser um dos atores, aquele incumbido de dar andamento ao processo nos moldes legais, assim 

afirma Badaró (2011, p. 344): 

 

a participação do juiz não o transforma em um contraditor, ele não participa “em 

contraditório com as partes”, entre ele e as partes não há interesse em disputa, ele não 

é um “interessado”, ou “contra-interessado” no provimento. [...] o contraditório se 

desenvolve “entre as partes”, porque a disputa se passa entre elas, elas são as 

detentoras de interesses que serão atingidos pelo provimento. O juiz, perante os 

interesses em jogo, é terceiro, e deve ter essa posição para poder comparecer como 

sujeito de atos de um determinado processo e como autor do provimento. [...] 

Investido nos deveres da jurisdição, o juiz não entra no jogo do dizer-e-contra-dizer, 

não se faz contraditor. Seus atos passam pelo controle das partes, na medida em que 

a lei lhes possibilita insurgir-se contra eles. 

 

 

Portanto a busca pelo juiz imparcial e o interesse pela verdade real acaba por se tornar 

algo utópico, assim afirma Rosa (2013, p. 94) “A verdade real é empulhação ideológica que 

serve para “acalmar” a consciência de acusadores e julgadores. A ilusão da informação perfeita, 

no processo penal recebe o nome de Verdade Real” em se tratando da Teoria dos jogos, busca-

se entender a essência de cada pessoa (juiz) que está do outro lado do tribunal, este sujeito teve 

uma maneira de criação com, culturas, doutrinadores, que o levam a pensar de maneira diferente 

dos demais, como explicado por Rosa (2013, p. 54) “o Juiz ignora os fatos, mas não é neutro, 

já que possui suas conotações políticas, religiosas, ideológicas, etc.”. Deste modo essas 

questões subjetivas moldam seu julgamento (não deveriam, mas sabe-se que o fazem) quanto 

ao objeto que está sendo discutido, não há que se falar que a decisão tomada dos julgadores não 

seja de modo imparcial, o que se busca é através da influência, buscar uma decisão mais 

favorável, tudo isso não deixando de lado a ética e sem ultrapassar os limites estabelecidos em 

lei. 

Sendo assim a teoria dos jogos busca entender cada jogador, desde a escolha de seus 

doutrinadores, pois a partir deles se tem uma ideia genérica de como cada um irá agir no 

decorrer do jogo processual, de acordo com Rosa (2013, p.26) “Embora se tenha regras 

processuais disposta na CR e no CPP, em cada processo individualizando, com seu julgador e 
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seus julgadores, acontecerá jogo único. As diversas compreensões comporão o fenômeno 

processual numa verdadeira fusão de horizontes.” 

As regras que regem o Processo Penal são únicas e devem ser seguidas de forma que 

não atrapalhem o andamento do processo, portanto quando se fala em tratar o processo penal 

como um jogo, não está se instigando descumprir normas e passar o limite da ética, sendo 

demonstrado por Rosa (2016, p. 215): 

 

Embora toda decisão se sujeite ás suas contingencias, o jogo processual penal tem 

regras (normatividade), ás quais nem os jogadores e nem o julgado é dado trapacear. 

O jogo a ser jogado que aqui se fala é o jogo democrático. O devido processo legal 

substancial, como diretriz, nada mais é do que a exigência da observância da regras 

do jogo, isto é, atribuir sentidos autênticos dentro de uma tradição na qual tanto os 

jogadores quanto o julgador estão inseridos. 

 

 

O que se traz aqui é a maneira como cada jogador pensa no jogo e quais suas estratégias 

para vencê-lo e buscar sua recompensa, ainda, o que se muda em um processo e o caso concreto 

que está sendo analisado/julgado, pois, por mais casos que o Juiz,  o Promotor e os Advogados 

já tenham tratado, cada caso é uno e se torna diferente dos demais, portanto, as regras do 

Processo Penal, se mantém, o que se muda é a dinâmica que se dará, a estratégia estabelecida 

por cada jogador dentro do desenrolar do processo, portanto fazer a leitura do jogo é 

fundamental para as tomadas de decisões nas próximas jogadas conforme dispõe Rosa (2013, 

p. 95): 

 

Embora a teoria da decisão judicial aparentemente se guie pela aplicação da lógica, 

sabe-se que essa compreensão é ingênua. Cardozo, Juiz da Corte Suprema Americana, 

em escrito de 1960, já alertava que: “O trabalho de decidir causas se faz diariamente 

em centenas de tribunais de todo o planeta. Seria de imaginar que qualquer juiz 

descrevesse com facilidade procedimentos que já aplicou mais de milhares de vezes. 

Nada poderia ser mais longe da verdade”. 

 

 

Portanto o cenário de um jogo se torna igual ao de um processo, onde as regras se 

mantém, entretanto os demais fatores do jogo processual se modificam, em virtude das 

inúmeras faces e de acordo com desenrolar de histórias é impossível prever de forma exata o 

resultado final, por isso tem-se a necessidade de estudar o adversário. 

 

3.3 Conhecendo o seu adversário 
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Um ponto de suma importância é saber quais são os seus adversários, e quem são seus 

oponentes nesse jogo, deste modo uma vez estabelecidos quem são os demais jogadores, se faz 

necessário estudá-los, para que assim se possa fazer uma análise prévia de como deves agir em 

determinada situação do jogo, assim como nas demais disciplinas que se aplica a teoria dos 

jogos é necessário entender como seus adversários pensam, com isso Souza expõe que (2012 

p. 21) “conhecer a si mesmo e aos concorrentes, conhecer os ambientes interno e externo, 

pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, perspectiva financeira e do crescimento 

intelectual” 

Assim, é importante conhecer os demais agentes, este conhecimento seria, efetuar uma 

varredura e buscar entender os mecanismos de pensamento de cada ator processual, também 

buscar averiguar se esse indivíduo já teria vivido um caso parecido, como se comportou, quais 

são seus valores, doutrinadores que segue e qual sua opinião sobre o assunto que está sendo 

discutido no processo, com base nas informações colhidas, criar o mapa mental desses 

jogadores, demonstrado assim por Rosa (2016, p. 198): 

 

A singularidade do jogo processual depois de estabelecidos os personagens diante das 

variáveis de recompensas, precisa ser modulada. Com isso, antecipamos quais as 

recompensas dos personagens sentados nas cadeiras de cada função processual e, a 

partir de então, podemos dar concretude ás táticas e estratégias. 

 

 

Partindo do pressuposto de que o agente conhece o seu adversário, imagina quais sejam 

seus próximos passos e, através dessas informações deverá estabelecer quais as estratégias que 

serão utilizadas, levando em conta as recompensas que são demonstradas dentro do processo, 

tudo isso em virtude do mapa mental criado dos demais jogadores.  

 

3.4 Traçando a estratégia 

 

Uma vez conhecedor do outro jogador, necessita-se traçar as estratégias, bem como as 

consequências de suas jogadas no decorrer do jogo processual, pois essa estratégia pode mudar 

o panorama do processo conforme explica Rosa (2013, p. 22) “Estratégia não é apenas o nível 

operacional do jogo processual. É mais. Cada ato do jogo processual existe no contexto de um 

processo singular no qual existem diversas táticas (meios de produzir provas, selecionar 

perguntas, temas, etc.)”. 
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Conforme já citado, a teoria dos jogos e oriunda de outras matérias, e faz parte dela 

traçar estratégias para que se tenha vantagens nos nichos dos mais diversos mercados, assim 

menciona Ruggieri (2010, p. 4) 

 

Nos jogos de estratégia em geral, prever como os competidores reagirão aos 

movimentos e antecipar-se às suas próximas ações, constitui uma enorme vantagem. 

É sob esta ótica que a Teoria dos Jogos adquire especial relevância, posto que seu 

instrumental analítico visa permitir a identificação dos movimentos mais adequados 

a se realizar, de acordo com a movimentação da concorrência. A Teoria dos Jogos 

deve permitir ainda identificar como as estratégias evoluem ao longo do tempo, isto 

é, ao longo de uma seria de movimentos. 

 

 

Outra forma de entender o jogo no Processo Penal, é sendo comparado como uma 

“guerra” autorizada pelo Estado, assim afirma Rosa (2013, p. 24): 

 

A guerra processual busca o confronto e a vitória, muitas vezes sem levar em conta 

os custos e os recursos necessários e disponíveis, especialmente diante da escassez. 

Daí que a existência de uma tática bem sucedida pode gerar espaço para negociação 

no iter processual. No decorrer da instrução, diante das sucessivas jogadas (subjogos), 

não raro, surge realinhamento dos objetivos possíveis. 

 

 

Sendo assim, os jogadores devem estar também preparados para as jogadas de seus 

adversários, sempre com estratégias bem montadas e também sabendo que o processo pode 

mudar de acordo com a jogada do outro agente, por isso a relevância em estudar as 

características do processo ao qual está inserido, uma vez que a estratégias e as jogadas 

dependerão deste estudo prévio para que possam ser realizadas, e com elas assertivas colher os 

frutos compensatórios.  

 

3.5 Da testemunha necessária 

 

No desenrolar do processo, existem fragmentos processuais que são consideradas 

fundamentais na tomada de decisão, uma delas e a oitiva da(s) testemunhas, deste modo ensina 

Capez (2001, p. 3) “testemunha é todo homem estranho ao feito e equidistante das partes 

chamado ao processo para falar sobre fatos perceptíveis e seus sentidos e relativos ao objeto do 

litígio”, sendo assim tem-se a testemunha como um terceiro da relação processual que 

presenciou os fatos, e que os relata diante em juízo.  
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Todavia, em se tratando da Teoria dos Jogos uma prova testemunhal, em um processo 

onde não existe outros meio de prova, tudo o que for ouvido no depoimento poderá dar um 

novo rumo nas decisões, deste modo a importância da testemunha bem instruída, para que 

relatem tudo aquilo que é importante por esse ângulo, Di Gesu e Aury Lopes Junior (2019, 

p.16) explicam que: 

 

O delito, sem dúvida, gera uma emoção para aquele que o testemunha ou que dele é 

vítima. Contudo, pelo que se pode observar, a tendência da mente humana é guardar 

apenas a emoção do acontecimento, deixando no esquecimento justamente o que seria 

mais importante a ser relatado no processo, ou seja, a memória cognitiva, provida de 

detalhes técnicos e despida de contaminação (emoção, subjetivismo ou juízo de valor). 

 

 

Em jogos comuns, em sua maioria pessoas bem treinadas desempenham um melhor 

papel em relação aquelas que não possuem o mesmo treinamento, da mesma forma diante do 

processo colocar para depor uma testemunha mal treinada, poderá deixar todo o seu trabalho 

em xeque, caso os dados repassadas por ela sejam sem nexo ou venham a se desencontrar com 

as demais informações. 

Deste modo Rosa (2016, p. 435). 

 

 O grande embate no processo penal é, ainda, o da prova testemunhal. A audiência de 

instrução e julgamento é o palco onde os depoimentos podem acontecer. A 

credibilidade ou não da testemunha/informante será testada. E a preparação será 

fundamental, assim como a atenção do julgador. 

 

 

Sendo assim, após feito o estudo prévio sobre os demais jogadores, já se terá uma ideia 

de como se comportam diante das testemunhas e quais as possíveis perguntas que podem ser 

feitas, portanto em alguns casos onde a testemunha não foi bem orientada e já sabendo as 

possíveis atitudes dos outros jogadores, será melhor dispensar a testemunha, pois o seu não 

depoimento poderá trazer uma recompensa, deste modo observa-se o quão importante se faz 

estudar os adversários, pois as perguntas bem articuladas feitas a uma testemunha poderá 

desarticular todo o trabalho.  

 

3.6 As relevância das emoções durante o processo 

 

Para iniciar este tópico é importante destacar que as emoções fazem parte do organismo 

humano, repleto de características únicas e moldadas através de dogmas internos de cada 
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pessoa, deste modo, em todas as tomadas de decisões sejam elas no processo ou em outras áreas 

as emoções podem se tornar um fator influenciador conforme demonstra, Franco (2014, p. 21) 

“apud” Ariely et al (2008).  

 

As emoções são um dos principais elementos da tomada de decisão. Elas permitem 

que o indivíduo escolha por uma ou outra alternativa e possibilita que sejam 

reconhecidas armadilhas neste processo. A emoção deve ser inserida em modelos 

formais de decisão, pois diversas pesquisas têm apontado que as emoções afetam as 

decisões. Assim, é consenso entre os pesquisadores que a emoção e os sentimentos 

têm forte influência na tomada de decisão.  

 

 

Diante dessa informação, o controle emocional se torna de essencial importância no 

desenrolar do jogo processual, sendo assim Fulanetto traz o seguinte conceito (2012, p.17), “a 

Inteligência Emocional está intimamente ligada às habilidades do ser humano, como a auto 

motivação e a persistência diante de dificuldades vividas; o autocontrole, expor as emoções de 

maneira apropriada”  

Assim sendo deverá o jogador saber gerir as emoções, ainda, saber como cada jogador 

conduz suas emoções, quais as situações que mexem com os sentimento daqueles. Portanto se 

necessita em primeiro lugar que se tenha autocontrole, que as emoções não o controlem, pois 

caso o outro jogador venha a perceber o descontrole, poderá utiliza-lo, em seu desfavor, outro 

aspecto importante como já citado, é buscar entender o sentimento dos demais membros, uma 

vez conhecido isso, poderá ser criada uma estratégia favorável, para que se tenha uma 

recompensa dentro do jogo processual, assim demonstra Rosa (2016, p. 436): 

 

O que se sente, alegria, tristeza, raiva, nojo, medo e surpresa, emoções básicas 

influencia e pode alterar o modo como se decide. Os estados emocionais 

prazerosos/desconfortantes (Felicidade contentamento/satisfação geram amor/alegria; 

Medo ameaça/ansiedade geram vergonha/ciúme/inveja; Raiva irritação/frustação 

geram fúria/desprezo; e, Tristeza decepção/prostração geram luto/angústia) alteram-

se durante o dia de maneira inesperada, ás vezes pelos mínimos detalhes. Acordamos 

felizes/tristes pela noite bem/mal dormida, o café da manhã tranquilo/agitado, o 

trânsito bom/ruim, as poucas/muitas pendências, a pequena/longa pauta de audiências, 

os demais jogadores legais/chatos, casos desafiantes/banais, enfim, todas essas 

variáveis alteram nosso humor sem que possamos dominar conscientemente a maneira 

como nos influenciam. 

 

 

Partindo do pressuposto das interferências das emoções nas tomadas de decisão, um 

questionamento que pode ser levantado é em relação aos julgamentos do magistrado, em virtude 

de que algumas de suas atitudes podem ter sido influenciadas por um sentimento seu, caso essa 

indagação seja feita, as respostas sempre serão contrárias, e irão expor que, sentimentos são 
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irrelevantes e que tais decisões são pautadas em um viés de racionalidade, despedidos de 

qualquer influência, assim sendo Rosa (2016, p. 436) afirma: “O senso comum teórico dos 

juristas acredita que na teoria da decisão isso não importa e que o sujeito consegue, no exercício 

de sua função de jogador/julgador, despir-se de sua subjetividade, adotando o pensamento 

logico, coerente e racional”. 

Como mencionado as emoções são de suma relevância no desenrolar dos atos 

processuais, é com base nisso que também se aplica a teoria dos jogos, pois um dos pontos 

significativos da teoria, está relacionado com as emoções dos indivíduos, como isso poderá 

influenciar nas estratégias do jogo, e também nos ganhos e recompensas, vale ressaltar o papel 

da mídia em torno de todo o processo uma vez explica Santos (2018 p. 48) 

 

Quando a mídia realiza o seu papel de forma equivocada, noticiando acontecimentos 

de forma infiel a realidade processual, ou ainda mais grave, da realidade posta no 

inquérito, finda 47 por lesar ao princípio da presunção da inocência. Diante desta 

realidade, o jurado, nem sempre conseguirá se manter imparcial frente as influências 

as quais foi submetido antes mesmo do próprio julgamento. O obstáculo não é a 

prestação das informações, inclusive por ser a publicidade um dos princípios a serem 

observados no procedimento do tribunal do júri. A problemática resta na forma como 

ela é realizada. Se o jurado é previamente exposto a opinião pública que condena o 

réu, até mesmo antes de finda a fase investigativa, como poderá se esquivar do 

sentimento coletivo? 

 

 

O que faz a mídia em um caso de repercussão nacional, influencia os jurados com todo 

o apelo feito a sociedade? Com isso já se foi a presunção da inocência e tem estagnado o direito 

penal do inimigo, sendo assim é necessário conhecer todas as faces do jogo que se está inserido, 

até mesmo o que está relatando a mídia sobre o caso, somente com a informações em pauta é 

que se deverá traçar as estratégias necessárias para que se possa virar o jogo, caso contrário será 

um mero espectador de uma história com destino certo. 

 

3.7 O lastro probatório como mudança nos resultados. 

 

A possibilidade de condenação de um acusado passa necessariamente pela eficácia das 

provas produzidas contra ele, e que estejam presentes nelas todos os requisitos do processo, 

dessa maneira ensina Rosa (2016, p. 375): 

 

Para que o Estado-Juiz possa condenar o acusado e necessário que a acusação seja 

comprovada por meio de provas suficientes, para além da dúvida razoável. A prova 
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destina-se a demonstração da existência de fato ou conduta juridicamente relevante a 

imputação, confirmada ou não pelo julgador.  

 

  

Importante ressaltar aqui, que as provas que são produzidas pelas partes durante o 

processo, possuem relevância quanto da decisão final do julgador, salienta Rosa (2013, p. 94). 

“A produção das informações relevantes, para efeito da decisão, é função dos jogadores, 

descabendo qualquer atribuição ao julgador”. Deste modo a produção de provas não deve ter a 

interferência do julgador, sendo produzidas pelas partes, e devem passar pelos quatro momentos 

de regime, quais sejam o requerimento, deferimento, produção e valoração, posto isto o jogador 

deverá postular a elaboração da prova que lhe seja necessário, o julgador irá verificar sua 

legitimidade e assim deferir ou não sua solicitação, sendo deferida a prova poderá ser produzida 

e inclusa nos autos, e somente na decisão e que será verificado o último item qual seja a 

valoração. Sendo assim Rosa (2016, p. 375) explica “De qualquer forma, nos jogos não 

viciados, a produção probatória terá papel decisivo no resultado da partida”. 

Outro ponto ainda a ser levantado antes de se adentrar no final do jogo, está relacionado 

com a chamada Teoria dos Frutos da árvore envenenada, onde a mesma busca explicar o motivo 

pelo qual as provas derivadas das ilícitas também o são, independente se existam ali provas que 

demonstrem o ato ilícito cometido pelo agenda, conforme Rosa (2016, p. 395) menciona: 

 

Se a obtenção da prova se deu de maneira ilícita, as provas indutivamente decorrentes 

dessa obtenção também se encontram contaminadas. Por exemplo, caso tenha sido 

deferida interceptação telefônica fora dos requisitos legais e se descoberto caso de 

corrupção, mesmo assim, diante do modo em que o Estado descobriu a conduta, em 

desconformidade com as normas constitucionais (ausência de motivação da decisão 

autorizatória), inexiste possibilidade de punição porque as condutas ilegais, as 

relações obtusas, tudo, estaria contaminado. 

 

 

Para reforçar ainda mais essa teoria que foi desenvolvida na doutrina americana o 

Código de Processo Penal em seu artigo 157 explica: “São inadmissíveis, devendo ser 

desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a 

normas constitucionais ou legais”. 

Observa-se ainda, que nos últimos tempos e com toda a evolução da tecnologia, as 

novidades tecnológicas começaram a ser utilizadas no processo como forma de produção de 

prova, e isso foi um grande salto para o desenrolar do processo, porém como se sabe, o direito 

não caminha nas mesma velocidade que o desenvolvimento tecnológico, por isso a inclusão da 

produção de provas por meio da tecnologia, traz um certo receio pois não se sabe se as prova 
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obtidas dessa maneira seriam entendidas como lícitas ou ilícitas. Todavia com o tempo, o direito 

foi se integrando também ao mundo tecnológico, contudo muitas questões relacionadas a 

privacidade foram colocadas em pauta conforme salienta Rosa (2016, p. 406): 

 

A tecnologia coloca a questão atual de reposicionar a noção de privacidade. Adictos 

tecnológicos, com o manejo de celular, computadores, GPS, vídeo-vigilância, 

programas de rastreamento (telefone, seguro de automóvel, etc.), podemos falar em 

privacidade? Os programas instaláveis nos celulares para o fim de rastreamento 

superaram o que a ficção cientifica havia apresentado como mundo novo. O regime 

de invasão de privacidade exige autorização expressa. 

 

 

Para que se pudesse garantir o acesso as informações dos sujeitos de forma legitima foi 

criada a Lei de Acesso a Informação 12.527/2011, essa lei busca garantir acesso as informações 

disponíveis nos bancos de dados, de forma regulamentada, o que garante também direito à 

ampla defesa e contraditório.  

Sabendo de todas as regras probatórias do processo é necessário estabelecer que a 

valoração e o aceite das provas pelo juiz, mesmo sendo utilizado no ordenamento jurídico 

brasileiro o princípio do livre convencimento, esse deve ser sempre motivado conforme salienta 

Araújo; Felix (2012 p. 8): 

 

O juiz nesse sistema, forma livremente seu convencimento, pela livre apreciação e 

valoração das provas, mas vincula seu convencimento ao material probatório 

constante nos autos para fundamentar sua decisão. É o sistema adotado pelo processo 

penal brasileiro, encontrando suas bases na Constituição Federal em seu artigo 93, IX, 

e também no Código de Processo Penal em seu artigo 157. 

 

 

Elencadas todas as provas que se permite, tomadas todas as decisões necessárias no 

jogo, utilizando todas as táticas e estratégias que foram estabelecidas, passa-se para o final do 

processo, qual seja a decisão do juiz. 

 

3.8 A decisão final do jogo 

 

Para se ter uma decisão e neste caso uma condenação o juiz deverá ter suas decisões 

pautadas e fundamentadas conforme dispõe a lei, para o modelo de decisão adotado deverá ser 

no mínimo democrático com a indicação de argumentos plausíveis, com motivações fáticas 

uma abordagem relevante assim Rosa (2016, p. 469): 

 



         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

A motivação das decisões precisa ser suficientemente democrática. O Juiz está sujeito 

ao risco do erro e do abuso e, portanto, suas decisões devem se basear em uma razão 

forte (ratio decidendi) que justifique o motivo (por quê?) irá intervir na liberdade e 

nos direitos do acusado. Precisa singularizar bem as situações fáticas e o direito 

aplicável, no contexto do caso penal submetido ao julgamento. 

 

 

A busca pela decisão mais favorável ao seu cliente é desenhada desde o começo do jogo 

processual, demonstrado através, das perdas, das recompensas trazidas durante o processo, 

demonstram a relação dinâmica que esse jogo pode estabelecer, pois durante o processo um 

fato apenas pode mudar todo o contexto da decisão isso é chamado efeito borboleta, Equipe 

IBC (2019, p. 1) traz que: 

 

Quando paramos para pensar sobre ele, somos levados a refletir sobre os 

acontecimentos de nosso cotidiano, desde os menores até os maiores. Quantas 

histórias você já ouviu de pessoas, que, por pequenos atrasos, acabaram perdendo um 

voo marcado e evitaram se tornar vítimas de acidentes aéreos? Ou quantas vezes você 

já ouviu alguém contar que estava saindo para uma entrevista de emprego, por 

exemplo, se deu conta que esqueceu o celular em casa e, ao retornar para pegar o 

aparelho, acabou perdendo o transporte coletivo, não conseguindo chegar à tempo, o 

que o fez perder uma oportunidade e ganhar outra ainda melhor dias depois? Situações 

assim acontecem todos os dias, o tempo todo, seja conosco, com nossos amigos, 

familiares, bem como com pessoas que nem conhecemos, mas que estão por aí, 

espalhadas pelo mundo, fazendo escolhas que podem impactar suas próprias vidas e 

as vidas daqueles que as rodeiam.  

 

 

Portanto saber tomar as decisões corretas, no tempo certo, a necessidade de pensar em 

cada detalhe do jogo processual, como estruturar o jogo de acordo com as normas e jogadores 

estabelecidos, tudo isso poderá ser um ambiente favorável e poderá impactar no desfecho final 

do processo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verifica-se que na presente pesquisa foi pretendido demonstrar a possibilidade da 

aplicação da Teoria dos Jogos no Processo Penal, também foi possível analisar a necessidade 

de que os jogadores conheçam as normas legais, quais sejam a Constituição Federal, Código 

Penal e Código de Processo Penal, e demais legislações pertinentes ao caso.  

Sendo assim se faz necessário compreender a Teoria dos Jogos, feito isso através do 

estudo desta temática, analisando todo o contexto histórico, onde necessita-se entender como 

ela funciona no caso concreto, a partir do momento que está inserido no processo, é nesse 

momento que a Teoria dos Jogos começa a ser demonstrada na prática. 

https://www.ibccoaching.com.br/portal/comportamento/dicas-como-lidar-com-pessoas-que-se-fazem-vitimas/
https://www.ibccoaching.com.br/portal/vida-profissional/veja-7-dicas-de-como-se-sair-bem-em-uma-entrevista-coletiva-de-emprego/
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Definido o cenário do jogo, o caso concreto e os agentes, se começa a traçar as 

estratégias que serão ali utilizadas, as estratégias passam pelo estudo de todos os jogadores, 

obtendo as informações necessárias para definir as recompensas e objetivos que cada um busca 

no jogo processual, traçando um mapa dos possíveis desfechos. 

Em virtude disso, a preparação para atuar nesse jogo é de tamanha importância, 

conforme demonstrado existem questões no processo que podem ser exploradas, (nunca 

alteradas), dessa forma passando pelos diferentes meios de provas e até mesmo utilizando-se 

do comportamento emocional nas tomadas de decisão poderá mudar todo processo.   

Um desdobramento que se destaca na presente teoria, são os detalhes, também chamado 

de efeito borboleta, onde um mero detalhe, uma nova percepção do caso, poderá mudá-lo de 

forma significativa, bem como a influência que a mídia tem em inúmeras decisões dos tribunais. 

Portanto, ao final do presente trabalho, e com base nas análises da possibilidade da 

aplicação da teoria dos jogos nos tribunais, é possível analisar que ela colabora com o Processo 

Penal, uma vez que busca melhorar as estratégias do jogo processual, fazendo com que os 

agentes atuem de maneira mais eficaz no processo. 

A teoria dos jogos, adveio como um novo formato de pensar o processo, sendo assim, 

com a aplicação da teoria dos jogos, os atores jurídicos teriam um ganho de conhecimento no 

processo, diante de todas as decisões que se farão necessário, podendo se valer das informações 

obtidas para que possam estabelecer seus ganhos e recompensas no jogo processual. 

Por fim, a teoria não se trata de uma matemática exata, e poderá ter mudanças, e não 

sair como imaginado, mas a certeza que fica, é de que aquele que conhece a matéria analisada, 

e sabe usá-la terá uma gama de novas opções dentro do processo, portanto a aplicação da teoria 

tem uma grande relevância para todos os agentes envolvidos neste jogo processual com tantas 

incertezas. 
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