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POSIÇÕES JURISPRUDENCIAIS EM CONSOLIDAÇÃO



Todas as precauções previstas no procedimento do art. 226 do Código de
Processo Penal têm como razão de ser a diminuição da margem de erro
na identificação de suspeitos que não são previamente conhecidos pela
vítima ou testemunha. Se a vítima ou testemunha for capaz de
individualizar o autor do fato (v.g. declinando seu nome à autoridade
policial), o ato de reconhecimento pessoal faz-se desnecessário.

DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO ATO 
ANTE À PRÉVIA IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA SUSPEITA

NECESSIDADE DA JUSTIFICAÇÃO 
DA REALIZAÇÃO DO ATO

A realização do ato de reconhecimento pessoal deve estar justificada em
elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a
autoria do fato investigado, sendo vedadas as medidas investigativas
genéricas e arbitrárias.
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O RECONHECIMENTO EM       PASSOS . . .07

https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=147114231&num_registro=202200325185&data=20220310&tipo=0
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103011836&dt_publicacao=03/11/2021
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103505643&dt_publicacao=20/05/2022
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=760929630
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OBSERVÂNCIA DO ART. 226 CPP COMO REGRA
O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, demanda a
observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo
Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se
encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma
verificação mais justa e precisa dos fatos

FORMALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DO ATO

INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 CPP COMO EXCEÇÃO
A eventual impossibilidade de observar as formalidades legais durante o
reconhecimento deve possuir justificativa idônea e estar devidamente
consignada no auto de reconhecimento ou na ata da audiência

https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15351374758&ext=.pdf
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/SiteAssets/documentos/noticias/27102020%20HC598886-SC.pdf
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103948338&dt_publicacao=03/05/2022
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/SiteAssets/documentos/noticias/HC%20712781%2017032022.pdf
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202102976957&dt_publicacao=29/11/2021
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202102863304&dt_publicacao=29/11/2021
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103248952&dt_publicacao=13/05/2022
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202102704213&dt_publicacao=15/02/2022
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202102976957&dt_publicacao=29/11/2021
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202102499929&dt_publicacao=04/10/2021
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REDUÇÃO DA APTIDÃO PROBATÓRIA DO ATO
Em caso de inobservância do art. 226 CPP, haverá redução da sua aptidão
probatória, a ser sopesada pelo Magistrado em cotejo com as demais
provas produzidas que corroborem o reconhecimento

1 A decisão se deu por maioria. Na ocasião, os Ministros Ricardo Lewandowski e André Mendonça votaram
pela possibilidade do reconhecimento informal servir como prova testemunhal a depender da convicção do
juízo sentenciante.

2 Válido referir, entretanto, que na decisão paradigmática sobre o tema do reconhecimento (HC 598.886/SC),
o voto condutor tinha sinalizado pela possibilidade de renovação do ato, referindo que as provas produzidas
com violação de normas procedimentais, embora pudessem ser tidas como nulas, não impediriam "que
fossem refeitos os atos, em conformidade com a lei, de modo a possibilitar o aproveitamento da fonte de
prova”.

Invalidado o ato por inobservância do art. 226 do CPP, não é possível a sua
renovação por ser entendido como prova cognitivamente irrepetível².

NULIDADE OU INVALIDADE DO ATO
A inobservância do procedimento disposto no art. 226 do CPP causa
nulidade ou invalidade do ato, impossibilitando qualquer valoração
probatória, sem embargo da possibilidade de condenação por provas
independentes

IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO

CONSEQUÊNCIAS DA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES 
EXIGIDAS PARA A REALIZAÇÃO DO ATO

https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15351349036&ext=.pdf
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=758357635
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753883484
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103762760&dt_publicacao=26/04/2022
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100919666&dt_publicacao=10/08/2021
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202101583074&dt_publicacao=17/12/2021
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100562392&dt_publicacao=08/10/2021
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103948338&dt_publicacao=03/05/2022
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103979528&dt_publicacao=22/03/2022
https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15351374758&ext=.pdf
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/SiteAssets/documentos/noticias/27102020%20HC598886-SC.pdf
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103948338&dt_publicacao=03/05/2022
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/SiteAssets/documentos/noticias/HC%20712781%2017032022.pdf
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202102976957&dt_publicacao=29/11/2021
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202102863304&dt_publicacao=29/11/2021
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103537503&dt_publicacao=29/04/2022
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103261051&dt_publicacao=29/04/2022
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3 Destaca-se a existência de decisões no sentido da possibilidade de condenação caso o reconhecimento
viciado seja ratificado pelas vítimas e corroborado pelas demais provas. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n.
2.019.212/SP, Quinta Turma, DJe de 26/4/2022; STJ, AgRg no HC n. 689.049/RJ, Quinta Turma, DJe de 15/2/2022.
Há, no entanto, julgados que não afastam a valoração probatória do reconhecimento que, embora viciado, seja
ratificado pela vítima e corroborado pelas demais provas. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.019.212/SP,
Quinta Turma, DJe de 26/4/2022; STJ, AgRg no HC n. 689.049/RJ, Quinta Turma, DJe de 15/2/2022. Da mesma
forma, há julgados que desconsideram a discussão da valoração probatória do reconhecimento viciado
quando existirem provas independentes para fins de juízo condenatório (cf. item 4 supra)

O reconhecimento fotográfico não constitui propriamente uma etapa
antecedente ao reconhecimento pessoal, sendo uma possibilidade dentre
outras diligências investigatórias. Caso seja necessária sua realização, deve
ser visto como prova inicial, observando as diretrizes do art. 226 do CPP e
sendo ratificado pelo reconhecimento pessoal assim que possível.

DESNECESSIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO 
PARA O RECONHECIMENTO PESSOAL

FLUXO PROCEDIMENTAL QUE VEM PREVALECENDO NOS
TRIBUNAIS SUPERIORES

... é realizado na DEPOL,
observando o art. 226,

... sendo corroborado
em JUÍZO,

... tem sido considerado
apto para fins
probatórios.

... é realizado na DEPOL
sem observar o art. 226,

... ainda que seja
realizado em JUÍZO,

... tem sido considerado
inapto para fins

probatórios.³

... é realizado na DEPOL
sem observar o art. 226,

... e sem confirmação
em JUÍZO,

... tem sido considerado
inapto para fins

probatórios.

... não é realizado na
DEPOL,

... mas que, realizado
em JUÍZO, observe o

art. 226,

... tem sido considerado
apto para fins
probatórios.

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202101648577&dt_publicacao=06/05/2022
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202102704213&dt_publicacao=15/02/2022
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202101619990&dt_publicacao=08/06/2021
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202101583074&dt_publicacao=17/12/2021
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103979528&dt_publicacao=22/03/2022
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CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA CONSOLIDAÇÃO EM CURSO

O quanto vem se consolidando já desperta para possíveis aperfeiçoamentos que contribuam
para a preservação da regularidade dos elementos colhidos nos reconhecimentos. No âmbito
das atribuições de tutela coletiva da segurança pública, o GAESP/MPPR tem mantido tratativas
com a administração superior da Polícia Civil buscando a uniformização da atuação policial,
distinguindo, porém, as adequações procedimentais das adequações de caráter estrutural.

ADEQUAÇÕES PROCEDIMENTAIS

como regra, seja necessária a fiel observância do procedimento disposto no art. 226 do CPP;  

excepcionalmente, caso não seja possível o estrito cumprimento do rito legal, a autoridade
policial justifique, motivadamente, a inobservância no auto de reconhecimento, evitando
valer-se de justificativas padronizadas e ausentes de fundamentações que esclareçam a
impossibilidade excepcional da adoção do fluxo no caso concreto;

o número de agressores;
as características e vestimentas do agressor;
as condições de luminosidade do local e de visualização do agressor, incluindo o tempo de
exposição à sua pessoa e de eventual distância entre ambos;
eventual problema de visão que possua, bem como de anterior consumo de álcool ou de
substâncias análogas.

Que exista incomunicabilidade entre vítima(s) e testemunha(s) durante o ato de
reconhecimento sempre que exista mais do que um reconhecedor;

Que a pessoa (ou fotografia) a ser submetida ao reconhecimento seja colocada ao lado de, ao
menos, três outras com características físicas semelhantes e vestimentas sem qualquer
destaque especial;

1. Orientação de que, nos reconhecimentos pessoais, fotográficos ou presenciais:

2. Orientação de que, antes da realização do reconhecimento, a vítima ou a testemunha seja
ouvida sobre todas as circunstâncias do delito, indagando-lhe sobre:   

3. Orientação de que exista uma preferência pelo reconhecimento presencial ao realizado por
meio fotográfico, dada a condição residual deste último que, salvo razões justificadas, será 
 suprido pelo presencial tão logo possível.   

4. Orientação de que, no procedimento de reconhecimento, sejam observadas como diretrizes:

4 Nesse sentido: STF, RHC 206.846; STJ, HC 598.886/SC; STJ, REsp 1977550/MG; STJ, HC 712.781/RJ; STJ, HC
694.083/PB; STJ, AgRg no HC 691.715/MS.
5 Nesse sentido: STJ, REsp 1964391/PR; STJ, AgRg no HC 689.049/RJ; STJ, HC 694.083/PB; STJ, AGRG no RESP
1.952.655/MT.
6 CPP, art. 226, I.
7 Nesse sentido: STJ, HC 712.781/RJ; STJ, AgRg no HC n. 689.049/RJ; STJ, AgRg no HC 669.563/SP; STJ, AgRg no
HC n. 668.814/SP; STJ, AgRg no RHC n. 148.231/PA.
8 CPP, art. 228.
9 CPP, art. 226, II.

4
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6

7

8

9
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Que o reconhecedor seja informado de que o agressor pode ou não estar entre as pessoas ou
fotografias exibidas, ressaltando-se a não obrigatoriedade em reconhecer uma delas;

Que o agente estatal responsável pela condução do ato não proferirá qualquer comentário
ou juízo de valor sobre o reconhecimento, evitando sugestões ou confirmações ao
reconhecedor;

Que, nos casos de flagrante delito, não há impedimento de que a pessoa a ser submetida ao
reconhecimento seja exibida com as vestimentas que se encontrava no ato da prisão;

Que o reconhecimento em forma de showup (i.e., com a exibição ao reconhecedor apenas da
pessoa investigada) seja resguardado para situações excepcionais e devidamente justificadas;

Que, salvo situações excepcionais e individualmente justificadas, o ato seja filmado, inserindo-
se na gravação, inclusive, o momento da apresentação das orientações e esclarecimentos ao
reconhecedor;

Que, quando verificada uma relação prévia entre reconhecedor e a pessoa a ser reconhecida,
torna-se desnecessária a adoção do procedimento do reconhecimento, dada a possibilidade
da indicação da identidade de forma direta pela vítima ou testemunha.

ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS

Existam salas especiais para o reconhecimento que possibilitem a exibição dos indivíduos ao
reconhecedor, sem que este seja visto e sem que haja qualquer tipo de sugestionamento;

Existam meios que viabilizem a gravação em áudio e vídeo do ato de reconhecimento.

1. Fomento ao incremento na infraestrutura de Delegacias de Polícia para que:

 
2. Fomento à contínua qualificação funcional voltada à observação dos ditames legais e das boas
práticas, com a elaboração de protocolos de atuação que levem à gradativa uniformização do
procedimento de reconhecimento.
 
3. Fomento à criação de um sistema eletrônico de banco de dados, que possibilite a rápida
obtenção de fotografias de pessoas, das mais variadas características, a serem exibidas ao
reconhecedor junto da fotografia da pessoa a ser reconhecida.

10 Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 154.165/SC; STJ, HC 721.963/SP; e STJ, REsp 1.969.032-RS.
11 Cf. art. 226, inciso III do CPP.

10
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PROVIMENTO 01/2022
CORREGEDORIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL/PR
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