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CONTEXTUALIZAÇÃO
O reconhecimento de pessoas é um meio de prova penal pelo qual, em
geral, a vítima ou a testemunha é chamada a indicar, dentre um grupo de
pessoas semelhantes colocadas à sua frente, se alguma delas é a mesma
pessoa vista cometendo o crime em apuração.
Este procedimento é comumente realizado na fase de investigação
criminal perante a delegada de polícia, mas pode também ser realizado
na fase processual perante a juíza criminal. Ele está disciplinado, de
forma bastante tímida, em apenas dois artigos do Código de Processo
Penal (CPP) brasileiro (arts. 226 e 228). Conforme a lei em vigor desde
1941, (a) primeiro, a vítima ou a testemunha deve ser convidada a
descrever o autor do crime, (b) em seguida, a pessoa suspeita deve ser
colocada ao lado de outras semelhantes fisicamente para que, então, a
vítima ou a testemunha aponte, dentre elas, o autor do crime.
Já o reconhecimento de pessoa por fotografia (ou reconhecimento
fotográfico) não possui previsão na legislação. É uma prática comum
sobretudo nas Delegacias de Polícia que consiste, basicamente, em
apresentar para a vítima ou a testemunha a fotografia do suspeito — às
vezes isoladamente, às vezes ao lado de fotos de outras pessoas — para
que ela confirme ou indique se a pessoa da fotografia é a mesma que
cometeu o delito em análise.
Muito embora o reconhecimento fotográfico não tenha amparo legal e
seja muito criticado por agravar severamente as chances de erro
1
judiciário1, historicamente os tribunais brasileiros admitem-no como
“prova atípica”, sob o argumento de que o procedimento estabelecido na
lei processual penal para o reconhecimento de pessoa seria uma “mera
recomendação do legislador”, cuja inobservância não leva à nulidade do
2
ato .
No entanto, no dia 27 de outubro de 2020, a 6.ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Habeas Corpus 598.886/SC
impetrado pela Defensoria Pública de Santa Catarina, acolheu a tese
defensiva e prolatou uma decisão emblemática, em que estabeleceu
novas orientações sobre o reconhecimento de pessoas no processo
penal brasileiro.
O caso concreto em discussão tratou de assalto a um restaurante na
cidade de Tubarão/SC pelo qual o acusado foi condenado apenas com
base em reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia
por duas vítimas. Foi exibida a elas apenas a fotografia do acusado
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base em reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia
por duas vítimas. Foi exibida a elas apenas a fotografia do acusado
(método show-up), sem colocá-la ao lado de outras. O que chamou a
atenção foi o fato de as testemunhas ouvidas (inclusive as duas vítimas)
terem afirmado que, além de estar com o rosto encoberto por um capuz,
o assaltante tinha aproximadamente 1,70 metro de altura — mas o
acusado, reconhecido pelas vítimas por fotografia, media 1,95 metro.
Além de absolver o acusado, a 6.ª Turma do STJ, seguindo o percuciente
voto do ministro relator Rogério Schietti, estabeleceu, pela primeira vez,
que o reconhecimento fotográfico, por não ter previsão legal e
potencializar o risco de graves erros judiciários, não é prova válida para
fundamentar a condenação de um acusado, servindo apenas como uma
mera etapa anterior ao reconhecimento presencial. Ademais, o
reconhecimento de pessoa precisa observar estritamente o
procedimento previsto no art. 226 do CPP, sob pena de nulidade, já que
essas formalidades legais constituem garantias mínimas de credibilidade
desse meio de prova que, por si só, já é altamente suscetível a falhas e
distorções.
Por fim, a 6.ª Turma do STJ, cumprindo seu papel constitucional de
uniformizar a interpretação da lei processual penal para que seja
observada por todos os demais tribunais e juízas do país, determinou
explicitamente que fosse encaminhada cópia da decisão aos presidentes
de todos os tribunais, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos
governadores, para que estes, por sua vez, levassem ao conhecimento de
todas as delegacias de polícia.
E apesar desse impulso da 6.ª Turma para que o seu novo entendimento
seja amplamente acolhido pelas instituições do sistema de justiça
criminal e do relevantíssimo avanço civilizatório que ele representa por
reorientar o processo penal brasileiro ao respeito à legalidade e à
redução de riscos de graves erros judiciários, uma efetiva e urgente
transformação dessa realidade depende da incorporação dessa nova
orientação pelas polícias e tribunais do país.
É nesse contexto que se insere a presente pesquisa, que tem por
objetivo principal analisar em que medida essa nova orientação do STJ
vem, desde então, repercutindo nas decisões do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina (TJSC). Também foi objeto do estudo buscar compreender,
a partir dos casos selecionados, a maneira pela qual vem sendo aplicado
o procedimento de reconhecimento fotográfico no estado de Santa
Catarina.altura
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METODOLOGIA
Para cumprir o objetivo do relatório de analisar a repercussão do
precedente paradigmático do STJ (HC 598.886/SC, j. 27/10/2020) no
âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi realizada uma
pesquisa sobre um conjunto de decisões selecionadas de forma
aleatória (apenas com delimitação temporal e temática) na consulta
de
jurisprudência
do
site
do
TJSC
(http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#formulario_ancora).
Na consulta jurisprudencial, foram marcados os seguintes
parâmetros:
a) No critério “abrangência da busca”, foi selecionada a opção
“Ementa”;
b) No critério “seleção rápida”, foi selecionada a opção “Direito
Criminal”, de modo que a pesquisa abrangeu apenas os Órgãos do
TJSC com competência criminal;
c) Foi feita uma delimitação temporal da pesquisa pela data de
julgamento entre 28/10/2020 (dia posterior à data do julgamento do
3
HC 598.886/SC pelo STJ ) e 01/02/2021 (último dia desta pesquisa);
d) As palavras pesquisadas no campo “procurar resultados com todas
as palavras” foram: (i) na primeira consulta, buscou-se por
“reconhecimento fotográfico”, com 32 resultados; (ii) na segunda
consulta, buscou-se por “reconhecimento por fotografia”, com 3
resultados.

Foram eliminados os resultados duplicados, as decisões em habeas
4
corpus e as decisões que fizeram menção equivocada ao
reconhecimento fotográfico na ementa embora não correspondesse
ao caso julgado. Ao final, chegou-se ao resultado de

26 processos
julgados pelo TJSC após o precedente emblemático firmado pelo STJ,
nos quais o reconhecimento fotográfico fez parte do conjunto
probatório.
Em seguida, foi analisada a fundamentação dos 26 acórdãos para
verificar em que medida levaram em consideração a decisão do STJ
no HC 598.886/SC na valoração do reconhecimento fotográfico.
Também foi realizada uma análise mais aprofundada de cada um dos
26 processos judiciais, desde a fase policial, para investigar de que
forma o reconhecimento fotográfico foi realizado, qual a sua im

6
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forma o reconhecimento fotográfico foi realizado, qual a sua
importância para o desfecho do processo, o perfil dos envolvidos,
características dos crimes, entre outros dados.
Por fim, alguns limites desta pesquisa precisam ser sublinhados.
Primeiro, a pesquisa não analisou necessariamente todos os casos
envolvendo reconhecimento fotográfico julgados pelo TJSC entre
28/10/2020 e 1/2/2021. Escaparam da pesquisa os casos em que não
houve menção, na ementa do acórdão, às expressões
“reconhecimento fotográfico” ou “reconhecimento por fotografia”. De
qualquer forma, a pesquisa foi realizada com um método
transparente e detalhado. E foi realizada sobre um conjunto de
decisões selecionadas de forma aleatória (apenas com delimitação
temporal e temática) de modo a reduzir o viés dos pesquisadores e
aumentar a representatividade dos resultados.
Segundo, embora a pesquisa tenha tratado de um meio de prova que
pode resultar em erros judiciários, a injustiça das condenações
(condenação de inocentes) não foi objeto desta investigação —
tampouco pode ser dela diretamente deduzida.
Terceiro, não foi possível ter acesso a alguns inquéritos policiais, em
razão do segredo de justiça, o que impossibilitou a apuração de
alguns dados. Nesses casos, a pesquisa discriminará expressamente
as situações às quais não foi possível afirmar determinada informação
em virtude dessa restrição de acesso.
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RESULTADOS
Destaque para o crime de roubo, que
apareceu em 20 casos, o que representa
76,9% do total (Figura 1).

PREPONDERÂNCIA DOS CRIMES
DE ROUBO, ABSOLUTA
PREVALÊNCIA DE CONDENAÇÕES
DOS RECONHECIDOS E
SEVERIDADE DAS PENAS
Antes mesmo de analisar se o TJSC
incorporou o precedente do STJ em suas
decisões, é interessante destacar três
dados sobre os processos analisados.
Primeiro, dentre os 26 processos criminais
que
utilizaram
o
reconhecimento
fotográfico como prova de autoria delitiva,
foram 9 os tipos penais imputados aos
acusados, existindo casos em que
responderam a mais de um delito.

O segundo crime mais recorrente foi o
furto, em 4 casos, o que representa 15,4%
(Figura 1).
Isso demonstra que, ao menos em relação à
amostragem analisada, as investigações que
utilizaram
reconhecimento
fotográfico
ocorreram, com absoluta predominância,
nos crimes de roubo. Esse dado guarda
conformidade com a pesquisa sobre
reconhecimento fotográfico realizada pela
Defensoria Pública do Estado do Rio de
5
Janeiro em setembro de 2020 , que também
registrou a predominância deste delito.

Figura 1
76.9%
15,4%

7,7%

3,8%

3,8%

3,8%

3,8%

3,8%

3,8%
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O segundo dado que merece destaque é a
correlação entre reconhecimento fotográfico
positivo e condenação criminal. Em outras
palavras, quase todos os indivíduos que
foram
reconhecidos
por
fotografia
acabaram, ao final do julgamento pelo
Tribunal
de
Justiça,
condenados
criminalmente.
A forma de valoração judicial do
reconhecimento fotográfico e a sua
relevância para a resolução dos casos
serão analisadas mais adiante.

Quanto aos 2 casos restantes, em um deles
o Tribunal absolveu o réu que havia sido
condenado em primeiro grau e, no outro,
declarou a extinção da punibilidade do réu
em virtude da prescrição (caso de furto).
O gráfico abaixo (Figura 2) indica o
resultado dos julgamentos pelo Tribunal de
Justiça:
Figura 2
Absolvição (3,8%)
Punibilidade extinta (3,8%)

Neste momento, chama-se a atenção
apenas para a predominância de
condenações criminais em 1º grau: dos 26
processos em estudo, em 24 deles a
sentença foi no sentido de condenar os
acusados, o que equivale a 92,30%; em
1 pela condenação de um e absolvição de
outro réu; e em apenas 1 a sentença foi
completamente absolutória.
Condenaram-se, assim, pelos processos
resultados da pesquisa, 31 pessoas,
absolveram-se 2 e foram pronunciadas
6
outras 2 .
Todos os casos analisados foram levados
7
ao Tribunal de Justiça do Estado : 25 casos
por impugnação da defesa e 1 caso por
recurso
da
acusação.
Entre
as
impugnações da defesa, foram 24 recursos
8
e 1 revisão criminal .
O Tribunal de Justiça manteve a sentença
condenatória em 23 casos, o que
corresponde a 88,5%. Além disso, em outro
caso, reformou a sentença absolutória para
condenar o réu. Isso significa que, ao
final, o Tribunal de Justiça prolatou
decisão condenatória em 92,30% dos
casos.

9

Condenação (3,8%)

Mantiveram condenação (88.5%)

Essa
altíssima
correlação
entre
reconhecimento positivo e condenação
criminal guarda conformidade com o
resultado
da
pesquisa
empírica
coordenada por Lilian Stein e Gustavo Ávila,
em 2015, que realizou um diagnóstico
nacional
sobre
a
prática
do
reconhecimento de pessoas. Na entrevista
de 87 atores do sistema criminal (policiais
civis e militares, delegados, promotores,
juízes, defensores e advogados) das cinco
regiões do país, 69,2% afirmaram que o
reconhecimento de pessoas tem “muita
importância” para o desfecho do processo
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importância” para o desfecho do processo
9
criminal.
Por último, o terceiro dado a ser desde logo
salientado é a severidade das penas que
resultam de condenações baseadas em
reconhecimento fotográfico. Dentre a
amostragem analisada, observou-se um
elevado tempo médio das penas aplicadas:
para 23 acusados (79,3% do total) as
penas finais foram superiores a 5 anos
de reclusão.
A média de penas, dentre os acusados
condenados, foi de:

< >
7 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão

Os
números
revelam
as
graves
consequências impostas aos acusados nos
casos
em
que
o
reconhecimento
fotográfico tomou protagonismo para o
desfecho condenatório. Em geral, não se
está diante de condenações brandas, com
aplicação de penas alternativas ou de
regime aberto.
Desses
dados
preliminares,
que
corroboram os resultados de outras
pesquisas,
percebe-se
que
o
reconhecimento fotográfico foi utilizado
sobretudo em processos criminais que
apuravam o crime de roubo (76,9%) e,
ainda, que a expressiva maioria das
pessoas reconhecidas foi condenada
em primeiro e em segundo grau de
jurisdição (92,30%) a penas severas.

Quanto aos regimes de cumprimento de
pena, também dentre os acusados
condenados, seguiram a sequência de
74,1% no fechado, 22,2% no semiaberto e
3,7% no aberto (Figura 3).
Figura 3

Regime fechado (74.1%)

Regime aberto (3,7%)

Regime semiaberto (22.2%)

10

CECADEP
CENTRO DE ESTUDOS, DE CAPACITAÇÃO E DE
APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SC

A NÃO RECEPÇÃO PELO TJSC DO
PRECEDENTE FIRMADO PELA 6.ª
TURMA DO STJ NO HC 598.886/SC
Sobre o objetivo principal desta pesquisa
de analisar se, na fundamentação dos 26
acórdãos, o TJSC levou em consideração a
decisão do STJ no HC 598.886/SC na
valoração do reconhecimento fotográfico,
destaca-se que:
ABSOLUTAMENTE NENHUM DELES SEQUER CITOU O

NOVO POSICIONAMENTO DA 6.

ª

TURMA DO STJ.

Isso significa que, dentre os 26 acórdãos
analisados, nenhum deles se pautou pelas
novas diretrizes estabelecidas pela 6.ª
Turma do STJ. E mais: nenhum deles sequer
fez menção ao precedente, ainda que fosse
para rechaçar a sua aplicação ao caso
concreto, nem mesmo os mais recentes ‒
publicados mais de 3 meses após a decisão
da Corte Superior.
Há indicativos de que esta postura do TJSC
não representa uma exceção entre os
tribunais brasileiros.
Como forma de comparação, em rápida
pesquisa no repositório jurisprudencial do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ),
seguindo parâmetros semelhantes ao do
10
presente estudo , foi possível verificar que
nenhum dos 15 acórdãos prolatados pelo
Tribunal no ano de 2021 até a data de
finalização do relatório mencionou o novo
precedente do STJ. Por exemplo, em
julgamento realizado em 2/2/2021, a
Primeira Câmara Criminal do TJRJ fez
constar da ementa do acórdão:
Arguição
de
nulidade
do
reconhecimento de pessoa por
suposta violação à regra contida no a

11

suposta violação à regra contida no
artigo 226 do Código de Processo
Penal. Ausência de nulidade por
reconhecimento feito por fotografia
em sede policial. Na esteira do
entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o reconhecimento fotográfico,
como meio de prova, é plenamente
apto à identificação do réu, mormente
quando corroborado por outros
11
elementos de convicção.
No Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), por
sua vez, dentre os 13 acórdãos prolatados
12
entre 28/10/2020 e 2/2/2021 que se
enquadraram nos padrões da pesquisa, em
apenas 1 deles foi feita referência expressa
ao precedente do STJ, utilizando-o como
reforço argumentativo para absolver o
acusado, mas sem propriamente seguir o
13
novo entendimento firmado .
Apesar da pequena amostragem, esses
dados revelam que, a despeito da
relevância jurídica e social do overruling
promovido pela 6.ª Turma e do esforço de
seus integrantes para que o novo
entendimento fosse conhecido e seguido
pelos demais atores do sistema de justiça
criminal, não houve repercussão nenhuma
na prática decisória do TJSC até 1/2/2021 —
e, igualmente, do TJRJ e do TJCE.

ASPECTOS DESTACADOS DA
DISCUSSÃO SOBRE O
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
NO TJSC
Como visto, dos 26 processos analisados,
em 24 deles (92,30%) a pessoa
reconhecida por fotografia foi, ao final,
condenada criminalmente pelo TJSC. Aliás,
em 23 casos (88,5%) o TJSC apenas
confirmonatória.
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em 23 casos (88,5%) o TJSC apenas
confirmou a sentença condenatória.
Inicialmente, destaca-se que todas as cinco
câmaras
criminais
do
TJSC
foram
abrangidas pela pesquisa (Figura 4):
Figura 4
Órgão Julgador do TJSC

Nº de processos

1.ª Câmara Criminal

4

2.ª Câmara Criminal

3

3.ª Câmara Criminal

5

4.ª Câmara Criminal

3

5.ª Câmara Criminal

10
14

2.º Grupo de Direito Criminal

1

E, apesar da diversidade de Órgãos
Julgadores e de magistrados(as) que os(as)
integram, um dado interessante foi o de
que todos os julgamentos foram por
unanimidade. Em outras palavras, não
houve divergência em nenhum dos 26
acórdãos analisados: o voto do relator foi
invariavelmente seguido pelos outros dois
15
magistrados , o que significa que todos os
desembargadores e desembargadoras com
competência criminal no TJSC convergem
no sentido de reconhecer a validade
probatória do reconhecimento fotográfico
e de sua importância para fundamentar a
condenação criminal.
Mas mais do que o consenso quanto ao
resultado, o que realmente chama a
atenção nos acórdãos é a reprodução do
mesmo padrão argumentativo quanto ao
reconhecimento fotográfico.
A
ilegalidade
do
reconhecimento
fotográfico — ou, ao menos, a sua
fragilidade probatória — foi suscitada na
grande maioria dos recursos analisados (23
casos, ou seja, 88,46% do total).
Inclusive, em ao menos dois casos, a defesa

12

16
Inclusive, em ao menos dois casos , a

defesa
invocou
explicitamente
o
precedente firmado pelo STJ no HC
598.886/SC em seu arrazoado para
sustentar a ilegalidade.
Apesar disso, como já destacado, em
nenhum caso o TJSC mencionou a nova
orientação do STJ — nem mesmo nos dois
casos em que a defesa citou o precedente
na argumentação do seu recurso.
E para afastar a tese recursal da defesa, o
fundamento que de longe foi o mais
empregado pelos(as) desembargadores(as)
catarinenses foi o de que o procedimento
legal estabelecido pelo art. 226 do Código
de Processo Penal para o reconhecimento
de pessoa constitui mera recomendação,
cuja inobservância não implica ilegalidade
ou fragilidade probatória. Por vezes, o
argumento foi complementado com a
afirmação de que a palavra da vítima
merece credibilidade e tem especial valor
probatório.
E frequentemente foram reproduzidas
ementas de decisões antigas do STJ e do
próprio TJSC para legitimar o referido
posicionamento. A jurisprudência foi a
principal fonte do direito invocada
para justificar a validade e a relevância
probatória
do
reconhecimento
fotográfico e, em última análise,
manter as condenações. E ficou bastante
claro que o uso desses precedentes — na
17
verdade, de ementas de acórdãos — do
STJ e TJSC tiveram uma função meramente
retórica, como simples argumento de
autoridade para ratificar a posição do
relator sobre o tema, o que confirma os
resultados de outras pesquisas empíricas
sobre o uso de precedentes em decisões
18
judiciais . Essa estratégia argumentativa
revela uma espécie de autovalidação das
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revela uma espécie de autovalidação das
decisões pelo Tribunal.
O uso meramente retórico das ementas de
decisões anteriores ficou evidenciado
sobretudo em dois casos julgados em
janeiro de 2021.
19
No julgamento realizado em 26/1/2021 ,

apesar de a defesa ter sustentado no
recurso a invalidade do reconhecimento
fotográfico fazendo referência explícita ao
julgamento da 6.ª Turma do STJ no HC
598.886/SC, a 2.ª Câmara Criminal, para
afastar a tese, limitou-se a afirmar:
Diz-se isso porque, não obstante os
argumentos apresentados pela defesa,
a doutrina e jurisprudência têm se
manifestado, de forma majoritária, no
sentido de que o mencionado artigo
possui caráter meramente orientador
e, portanto, sua não observância "[...]
implica mera irregularidade, não
invalidando
o
ato,
tampouco
afetando
seu
poder
de
convencimento". (AVENA, Norberto.
Processo penal - 10ª edição - Rio de
Janeiro: Forense, 2018, p. 607)
E prossegue o supracitado autor:
Veja-se que a legitimidade do
reconhecimento efetuado por meio de
fotografia na fase do inquérito
policial, se confirmado por outras
provas, não apenas é capaz de
justificar o recebimento da denúncia e
da queixa, como também de permitir
a imposição de medidas cautelares
restritivas,
inclusive
a
prisão
preventiva. Poderá, ainda, nestas
mesmas condições, contribuir para a
formação do convencimento do juiz
visando à prolação de sentença
condenatória.
Não destoa o posicionamento
adotado por esta Câmara, no sentido
de que "A não observância do
procedimento
formal
no
reconhecimento de pessoa não
implica a nulidade do elemento
probatório, que passa a ter valor de

13

probatório, que passa a ter valor de
prova
testemunhal"
(Apelação
Criminal
n.
000437339.2019.8.24.0075, do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, de Tubarão,
rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 24/11/2020).
Na mesma toada:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
PELO
MOTIVO TORPE E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA (ARTS. 121, § 2º, INCISOS I
E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º DA
LEI 12.850/2013).[...] PRELIMINAR.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE
POLICIAL. AVENTADA INOBSERVÂNCIA
DO ART. 226 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
MERA
IRREGULARIDADE.
PREFACIAL
AFASTADA. [...] PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. (Recurso em Sentido
Estrito
n.
000140884.2018.8.24.0023, da Capital, rel.
Desa.
Hildemar
Meneguzzi
de
Carvalho, j. 01/12/2020)
Outrossim, cumpre destacar que, na
hipótese em análise, ainda que se
reconhecesse a nulidade do ato, em
razão da não obediência ao
procedimento legal, tem-se que tal
proceder não importaria na exclusão
do reconhecimento ratificado em
Juízo, tendo em vista que foi a própria
ofendida quem trouxe fotografias dos
Apelante para mostrar aos Agentes
Públicos.
Afasta-se, deste modo, a prefacial
arguida.tório, que passa a ter valor de
Percebe-se que o discurso de justificação
para afastar a tese defensiva foi baseado
na transcrição de um trecho doutrinário e
de dois precedentes da mesma Câmara
Criminal.
Em relação ao trecho doutrinário citado, há
apenas a afirmação do autor de que o
reconhecimento fotográfico é válido: mas
não háela u
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não
há
a
fundamentação
desse
posicionamento. Ou seja, ao menos no
trecho transcrito, o autor não demonstra as
razões pelas quais defende ser válido o
reconhecimento
fotográfico.
Isso
claramente revela que a doutrina foi
utilizada como mero argumento de
autoridade para reafirmar a posição do
Tribunal. A posição do doutrinador (e a sua
autoridade) é o que importa, e não a
consistência e a racionalidade da
justificação de sua posição — sequer
trazidas no acórdão.
Quanto à transcrição dos dois precedentes
da própria 2.ª Câmara Criminal, além de
serem passíveis da mesma crítica feita
acima ao uso da doutrina, ainda
apresentam outros dois problemas:
(a) primeiro, a despreocupação com a
argumentação, já que a ratio decidendi (os
fundamentos principais) dos precedentes
citados não foi mencionada e sequer houve
o cuidado de demonstrar que a ementa
reproduzida se refere a um caso
semelhante ao analisado. A ideia é clara: a
tese defensiva não prospera simplesmente
porque esta Câmara Criminal já decidiu
assim;
(b)
segundo,
não
há
nenhum
esclarecimento sobre por que os
precedentes da 2.ª Câmara Criminal devem
prevalecer, e não o precedente da 6.ª
Turma do STJ no HC 598.886/SC, embora
conflitantes. Aliás, havia uma razão
adicional para que o precedente do STJ não
fosse desprezado: coincidentemente, o HC
598.886/SC impugnava um acórdão da
própria 2.ª Câmara Criminal do TJSC, que
foi considerado ilegal pelo STJ três meses
antes. No entanto, a Câmara não se
preocupou em dirimir essa controvérsia
jurídica, explicitamente suscitada pela
defesa em seu recurso. Isso revela que
também a transcrição das duas ementas foi
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também a transcrição das duas ementas foi
utilizada apenas como argumento de
autoridade.
20

Já o julgamento realizado em 19/1/2021 ,
para afastar a tese defensiva de que o
processo seria nulo porque as vítimas
teriam sido induzidas pela polícia na
realização do reconhecimento do acusado,
a 3.ª Câmara Criminal afirmou:ão háela u

O entendimento jurisprudencial é de
que o art. 226 do CPP, notadamente o
inciso II, representa uma indicação
legal,
uma
formalidade
não
obrigatória.
Logo,
caso
não
observada,
não
há
nulidade
processual,
mormente
quando
constam no caderno processual
outros elementos de convicção. Nesse
sentido:
"A jurisprudência deste Tribunal
Superior entende que a inobservância
das formalidades legais para o
reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade, por não se tratar
de exigência, apenas recomendação,
sendo válido o ato quando realizado
de forma diversa da prevista em lei,
notadamente quando amparado em
outros elementos de prova" (STJ, AgRg
no AREsp n. 1002962, Min. Rogerio
Schietti Cruz, j. 09.03.2017).
Como se pode perceber, para sustentar a
tese de que o procedimento do art. 226 do
CPP seria uma mera recomendação, cuja
não observância não invalidaria o
reconhecimento do acusado, a 3.ª Câmara
Criminal reproduziu um trecho de ementa
de uma decisão de 2017 da 6.ª Turma do
STJ, de relatoria do min. Rogério Schietti
Cruz.
Ocorre que essa posição já não
correspondia à posição da 6.ª Turma do STJ
no momento do julgamento: três meses
antes, sob relatoria do mesmo ministro
Rogério Schietti, ela mudou sua orientação
para o sentido contrário no citado j
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para o sentido contrário no citado
julgamento do HC 598.886/SC. Enfim, esse
caso revela o uso nitidamente retórico da
jurisprudência: as razões não importam, a
adequação do precedente ao caso
concreto não importa e sequer a
correspondência do precedente com a
posição atual da autoridade invocada
importa. A jurisprudência é invocada
apenas para corroborar a posição da Corte.
Outro aspecto a ser destacado é sobre a
forma de valoração do reconhecimento
fotográfico pelo TJSC. Na fundamentação
da maior parte dos acórdãos analisados,
praticamente não se colocou em xeque o
isolamento
probatório
do
reconhecimento fotográfico. Eles foram
tomados
como
suficientes
para
fundamentar a condenação ou como prova
fundamental quando corroborados por
outra(s) prova(s) dele dependente(s) ou
interligada(s), como, por exemplo, o
depoimento da vítima e de testemunhas.

Isso revela a distância da prática judicial em
relação à literatura científica sobre as
provas decorrentes da memória humana,
que já demonstrou que “a forma, ou seja,
quais procedimentos são adotados para a
coleta
do
testemunho
ou
o
reconhecimento, representa um fato
central para a acurácia e precisão do que é
21
obtido” .
Para resumir a postura do TJSC nos 25
acórdãos com desfecho não absolutório
(24 condenações e 1 extinção da
punibilidade), a discussão sobre a validade
e a fragilidade do reconhecimento por
fotografia ora foi enfrentada abertamente,
ora foi abordada apenas concisamente.
Foi possível classificar quatro posturas:
(i) afastamento da tese de invalidade ou
fragilidade do reconhecimento fotográfico
por entender que o art. 226 do CPP
constitui mera recomendação;

Em geral, ratificando a valoração realizada
nas sentenças de primeiro grau, o
reconhecimento
fotográfico
assumiu
grande protagonismo na formação do juízo
condenatório: quando não é exclusivo, é o
elemento probatório central para a
condenação na maioria dos casos.

(ii) não enfrentar o tema da nulidade do
reconhecimento fotográfico por uma saída
processual, ou seja, não conhecer do
recurso neste ponto por se tratar de
“inovação recursal da defesa”, em virtude
de não ter sido alegado antes nas
alegações finais;

Foi possível perceber, ainda, que o grau de
formalidade
do
procedimento
não
repercutiu na sua valoração judicial: seja
naqueles casos em que o reconhecimento
foi realizado sob crivos mais rigorosos, seja
naqueles casos em que imperou a
completa informalidade (ou a ausência total
de informações sobre a forma de sua
realização), o Tribunal não fez distinções. A
validade e a importância probatória do
reconhecimento foram as mesmas.

(iii) afirmar a validade e a força probatória
do reconhecimento fotográfico apenas pelo
especial valor probatório das vítimas (ou
testemunhas);
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(iv) limitar-se a citar o reconhecimento
fotográfico como elemento de prova da
autoria, sem discutir sua validade ou
fragilidade.
A ver, conforme Figura 5.
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Figura 5

Questão não debatida (20.0%)

Palavra da vítima (12.0% )
Mera recomendação (60.0%)

Inovação recursal (8.0%)

Por fim, no único caso em que a sentença
condenatória foi reformada pelo TJSC para
absolver o acusado, a fundamentação do
acórdão baseou-se principalmente na
fragilidade do reconhecimento fotográfico.
Neste caso, que tratou de crime de furto
qualificado, foi possível observar com muita
nitidez a absoluta fragilidade probatória. A
maioria das vítimas afirmou não ser capaz
de realizar o reconhecimento fotográfico. E
a única vítima que o fez, afirmou, em juízo,
que não tinha certeza do reconhecimento
22
realizado na delegacia . Apesar da
absolvição
do
acusado,
o
reconhecimento
realizado
em
desobediência ao art. 226 do CPP não
chegou a ser questionado no caso.

BREVE RADIOGRAFIA DOS
PROCEDIMENTOS DE
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
NOS CASOS ANALISADOS
O dado que mais chama a atenção em
relação aos reconhecimentos fotográficos
realizados nos casos em estudo foi o de
que não há aparentemente nenhum
protocolo
para
a
realização
do
reconhecimento por fotografia no estado
de Santa Catarina.
INEXISTE QUALQUER PADRONIZAÇÃO DO

PROCEDIMENTO. NÃO RARO PREVALECE A

ABSOLUTA INFORMALIDADE E IMPROVISAÇÃO.

Ele vem sendo realizado de diversas
maneiras, a depender da dinâmica da
unidade policial e da disposição das vítimas
e testemunhas em cada caso. Variáveis
como o período entre a data do fato e o
reconhecimento, o registro formal (escrito
ou gravado)
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ou gravado) ou não do procedimento, a
confirmação em juízo, o método de
indicação das fotos, o número de
reconhecedores, o detalhamento da
operação, entre outras, indicam que a cada
situação é tomado um caminho distinto —
às vezes se aproximando, às vezes se
distanciando dos parâmetros mínimos do
art. 226 do CPP e das recomendações
científicas. Em pelo menos 4 processos,
sequer
a
fotografia
utilizada
no
reconhecimento fotográfico foi acostada ao
processo.
Essa constatação quanto à informalidade,
improvisação e heterogeneidade dos
reconhecimentos guarda conformidade
com o diagnóstico nacional realizado por
Stein e Ávila, na ampla pesquisa empírica já
mencionada. Conforme se extrai da
pesquisa, “[o]s resultados apontam para
uma heterogeneidade muito grande em
relação aos procedimentos realizados para
o reconhecimento de suspeitos”, incluindo
pelo menos 16 formas diversas, tais como
reconhecimento feito com base em álbum
de fotografias, em retrato falado, em fotos
no celular, em notícias da imprensa, em
fotografias de mídias sociais (facebook etc),
apenas por meio de voz ou realizadas por
videoconferência, em viatura policial, na
23
rua, entre outros.
A pesquisa permitiu constatar que os
“termos de reconhecimento fotográfico”,
quando formalizados por escrito, não
foram capazes, na imensa maioria dos
processos, de descrever com detalhamento
como de fato transcorreu o procedimento.
Chega-se a essa conclusão em virtude da
concisão da descrição do procedimento
nos termos de reconhecimento e, ainda, de
que recorrentemente informações até
então inexistentes nos autos surgiram
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então inexistentes nos autos surgiram
apenas em audiência de instrução e
julgamento (AIJ), na ocasião em que vítimas
e testemunhas (incluindo policiais) voltaram
a falar sobre o procedimento de
reconhecimento quando questionadas.
Nas audiências em juízo, não raras vezes os
reconhecedores mostram oscilações e
incertezas quanto à indicação de autoria
feita no reconhecimento, o que sugere que
os registros sucintos do reconhecimento
realizado na fase policial (sobretudo os
“termos
de
reconhecimento”)
não
reproduzem com fidelidade a manifestação
do reconhecedor. Também reforça a
perplexidade causada pelo fato de o
reconhecimento,
mesmo
nessas
circunstâncias, ser valorado como um
elemento de prova central à condenação.
Apenas a título de exemplo, em um dos
casos analisados, a vítima, ao descrever as
características dos suspeitos no termo de
declaração na delegacia, menciona que
“todos eram morenos claros, 'tipo
paranaense'". Na audiência judicial, mesmo
confirmando que se tratava de pessoas de
tom de pele moreno claro (ela os viu apenas
pelas partes do rosto visíveis nas brechas
das balaclavas), a vítima afirmou que não
usou o termo “tipo paranaense” e que seria
uma expressão conhecida na cidade. Isso
sugere que a expressão de caráter
discriminatório possa ter sido inserida pela
polícia em desacordo com a manifestação
da vítima.
Ainda que o termo ou o auto de
reconhecimento apareça com muita
frequência nos inquéritos, nem sempre
deles é que se pôde extrair formalmente a
existência do reconhecimento fotográfico.
Muitas vezes o relato do procedimento foi
encontrado nos termos da oitiva de vítimas
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encontrado nos termos da oitiva de vítimas
e testemunhas, no meio de diversas outras
informações que estão sendo narradas
sobre os fatos, e não por um documento
formal e independente destinado a isso.
Em outras palavras, não existe nem
mesmo um padrão de formalização dos
reconhecimentos
realizados
na
delegacia.
Os 26 processos pesquisados advieram de
comarcas de origem variadas. Isso sugere
que o descumprimento do art. 226 do CPP
e a informalidade dos reconhecimentos
fotográficos não são uma particularidade
de certas unidades policiais. É uma prática
compartilhada em todo o Estado de Santa
Catarina e referendada por diferentes
juízes(as) de direito (Figura 6).
Figura 6
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Comarca de origem

Nº de processos

Araranguá

1

Balneário Piçarras

1

Bom Retiro

1

Blumenau

1

Brusque

1

Capital

4

Garuva

1

Joaçaba

1

Joinville

4

Laguna

1

Lebon Régis

1

Mafra

2

Palhoça

1

Pomerode

1

Ponte Serrada

1

Santo Amaro da Imperatriz

1

São José

1

Tubarão

1

Urubici

1

TOTAL

26

Pela pesquisa, notou-se ainda que inexiste
um padrão temporal entre a data do crime
e a do reconhecimento. Dentre eles, o mais
contemporâneo ocorreu no mesmo dia do
delito e o mais distante 5 anos, 2 meses e
1 dia depois.
Apesar de a literatura científica demonstrar
o efeito negativo do tempo na taxa de
24
identificação do suspeito , com pesquisas
indicando que quando a demora na
realização
do
procedimento
de
identificação é superior a 34 dias a taxa de
25
identificação cai de 71,43% para 14,29% ,
em geral, os diferentes intervalos de tempo
entre o crime e o reconhecimento não
foram questões relevantes nos processos
analisados. É dizer: na sua valoração
judicial, a confiabilidade da prova não
sofreu distinções em razão da demora na
realização do reconhecimento.
Há um caso em que a vítima do crime foi
até a delegacia no dia 9/9/2011 e levou
para casa fotos do suspeito indicado pela
Polícia Civil. Como tarefa, se direcionou até
a residência da vizinha ‒ testemunha ocular
do delito ‒ para que ela pudesse
reconhecê-lo. Três dias depois (12/9/2011)
retornou à delegacia, noticiando que,
segundo a testemunha, se tratava do
indivíduo que a teria furtado. Para
completar, no dia 8/10/2012 ‒ 1 ano, 1 mês
e 16 dias após o crime ‒ foi realizado o
reconhecimento fotográfico formal na
delegacia. Não houve com isso nenhuma
higidez no procedimento, estando a
reconhecedora contaminada por uma
exposição informal prévia da imagem
do acusado e submetida a um
reconhecimento feito mais de 1 ano após o
fato. Também foi desrespeitado o art. 228
do CPP, que determina que, quando
houver duas pessoas chamadas a efetuar o
reconhecimento, elas devem fazê-lo
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reconhecimento, elas devem fazê-lo
separadamente
e
evitando-se
a
comunicação entre elas, para que não haja
influência de uma sobre a outra. No caso,
fomentou-se exatamente o oposto.
Situações em que uma espécie de
reconhecimento por foto informal é
anterior a um registrado foram bem
presentes nos resultados da pesquisa. A
exemplo, em um dos processos, policiais
militares teriam exibido às vítimas, pelo
celular, imagens dos acusados, capturadas
no
momento
da
abordagem.
Posteriormente, nas oitivas na delegacia, as
vítimas são convocadas a apenas
ratificarem essa circunstância anterior ao
serem expostas a fotos dos réus em
situação de detenção, sob induções tais
como “As pessoas que foram pegas hoje com
essas armas aqui e com o seu veículo são
essas duas pessoas aqui, né?”.
As gravações audiovisuais de seus
depoimentos evidenciam ainda que os
reconhecimentos, feitos ali, não seguiram
nenhum dos ritos mínimos do art. 226 do
CPP e que nenhum termo foi lavrado em
seguida. Inclusive, em AIJ, uma das vítimas
revelou que se sentou ao lado de um
acusados na delegacia, ou seja, o suspeito
não teria ficado nem isolado.

Entre eles, há um caso onde o
reconhecedor foi um indivíduo réu em
outro processo e preso no exato dia do
reconhecimento. Ele foi então chamado
para depor e reconhecer um suspeito em
uma sala do Fórum, em momento próximo
ao de sua audiência de custódia. Em juízo, a
testemunha, além de negar a veracidade
do reconhecimento, assume para si a
autoria do delito.
Quanto ao método de indicação
27
fotográfica dos suspeitos (Figura 7), em 12
processos ele se deu pela modalidade
show-up, ou seja, sendo exibida apenas a
fotografia isolada do suspeito para a
identificação
das
vítimas
ou
das
testemunhas. Em outros 12, empregou-se a
técnica
de
reconhecimento
por
alinhamento (line-up), em que foram
apresentadas fotografias de mais de uma
pessoa ‒ a imagem do suspeito com a
imagem de outras pessoas. Em 2, pelos
dados contidos nos autos, não foi possível
averiguar essa informação.
s
Figura 7
Vários indivíduos (46.2%)

Foi frequente também a menção a trocas
de mensagens com imagens dos suspeitos
pelo aplicativo WhatsApp antes de um
reconhecimento formal, seja entre policiais,
seja entre eles e as vítimas e testemunhas.
Nos 26 processos, foram ao todo pelo
menos 44 reconhecedores. Desses últimos,
29 de alguma forma confirmaram em juízo
o reconhecimento, 14 não confirmaram e
26
para 1 restante não foi possível afirmar.
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Não foi possível afirmar (7.7%)

Show-up (46.2%)
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Portanto, em 50% dos casos nos quais foi
possível apurar a técnica utilizada no
procedimento
de
reconhecimento
fotográfico foi utilizada a do show-up,
embora a literatura científica seja unânime
em rejeitar essa técnica “em função do
potencial bastante grande de erro de
reconhecimento” e pelo “alto grau de
sugestionabilidade envolvido nesta prática”,
recomendando o reconhecimento por
28
alinhamento .
Chama a atenção, ademais, que em 2 casos
as informações sobre o método de exibição
(show-up ou line-up) sequer constem do
processo, apesar de ser um fator crucial
para a avaliação da confiabilidade do
reconhecimento.
E mesmo nos casos em que foi empregado
o método recomendado cientificamente de
alinhamento (line-up), com exibição de
fotografias de outras pessoas além da do
suspeito,
em
geral,
não
foram
informadas quantas imagens foram
exibidas, não foi esclarecido se foram
exibidas de forma simultânea (todas ao
mesmo tempo) ou de forma sequencial
(uma de cada vez) e, na maioria dos
casos, não foram juntadas ao processo
as imagens utilizadas. Isso revela que a
prática policial despreza as evidências
científicas do campo da Psicologia do
Testemunho: a influência da forma de
exibição das imagens (line-up simultâneo ou
line-up sequencial) é tema bastante
discutido na literatura. E, principalmente, a
confiabilidade do reconhecimento depende
de que todos os rostos dos não-suspeitos
devam
atender
às
descrições
da
vítima/testemunha e que nenhum rosto do
alinhamento se sobressaia em relação aos
29
outros .
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Em meio aos procedimentos por show-up,
há a curiosa ocorrência em que uma das
vítimas relatou em juízo que a ela não foi
apresentada uma foto, e sim um desenho
do acusado — embora o termo se refira à
“fotografia”. As condições e a fidedignidade
do desenho não são conhecidas, já que ele
sequer foi juntado aos autos.
Há também o registro de um processo em
que
foram
exibidas
aos
três
reconhecedores fotografias com apenas
a região dos olhos de suspeitos.
Segundo os depoimentos aos policiais, eles
só teriam conseguido visualizar os olhos e
as sobrancelhas do suspeito no momento
do roubo, porque o restante do rosto
estaria encoberto. Teria sido essa, portanto,
a razão para terem feito o reconhecimento
com base exclusivamente em imagens de
olhares. O acusado foi reconhecido por
isso.
Houve ainda o inusitado reconhecimento
em que, por conta de uma das vítimas ter
descrito um dos assaltantes como sendo
uma pessoa com queixo protuberante,
conforme as imagens anexadas ao
inquérito, as fotografias dos três suspeitos
mostradas às vítimas os exibem forçando o
maxilar como que para que ficassem
evidenciados os queixos e para que
pudesse ser facilitada a identificação.
Há de ser sublinhado, por fim, o
levantamento a respeito da presença de
armas de fogo nos processos da
amostragem. Esse dado é importante
porque a literatura científica aponta para o
“efeito do foco na arma” (weapon focus
effect): a presença de arma de fogo tende a
distrair a atenção do indivíduo para outros
detalhes físicos do autor do delito,
reduzindo
a
capacidade
de
reconhecimento.
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PERFIL DOS(AS)
30
reconhecimento .

Em 17 casos houve a menção direta pelas
vítimas ou testemunhas da existência de
arma de fogo no momento dos fatos (figura
8). Dos 9 processos restantes, embora não
tenha havido emprego de arma de fogo,
em 3 deles os reconhecedores relataram
que os agentes geraram ambiente de
tensão pela presença de: (a) arma branca
(faca), combinada com agressões físicas; (b)
arma branca (barra de ferro); e (c)
agressões físicas intensas.

Figura 8

RECONHECEDORES(AS) E DOS
RECONHECIDOS
A pesquisa também investigou alguns
aspectos do perfil dos reconhecedores e
reconhecidos. Além de ambientar o(a)
leitor(a) aos casos específicos da pesquisa,
é de muito valia para contextualizar o
cenário em que o reconhecimento
fotográfico é inserido. Um procedimento
que desavisadamente nasce sendo apenas
um meio de prova é, por sua vez,
atravessado por vicissitudes próprias ao
sistema de justiça criminal brasileiro.
Quanto aos RECONHECEDORES, o gênero
(Figura 9) e o perfil racial (Figura 10) a partir
das informações disponíveis anunciam o
seguinte cenário:
Figura 9

Gênero masculino (56.8%)

E que pese a presença de arma de fogo ser
considerada altamente prejudicial para um
reconhecimento positivo, o tema sequer foi
discutido nas decisões judiciais analisadas,
que
valoraram
indistintamente
os
reconhecimentos fotográficos realizados
por vítimas de crimes com a presença de
arma de fogo e por vítimas de crimes sem
arma de fogo.

Gênero feminino (43.2%)

Figura 10
Não brancos(as) (13.6%)

Não foi possível afirmar (18.2%)

Brancos(as) (68.2%)
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Apenas 6 dos 44 reconhecedores foram
possíveis de serem identificados como
pretos ou pardos (Figura 11). E 2 deles são
também réus e já encarcerados ao
momento em que foi realizado o
procedimento.
Figura 11

A assimetria racial é visível. Enquanto,
68,2% dos(as) reconhecedores foram
identificados(as) como brancos(as), a taxa
se reduz para 48,3% quando se olha para
os acusados. Dessa forma, 51,7% dos réus
submetidos ao reconhecimento fotográfico
são pretos e pardos. Em comparação, as
pessoas não brancas representam cerca de
32
apenas 20% da população catarinense .
Para além da desigualdade social e racial,
esses dados chamam a atenção também
em virtude de um aspecto científico: a
Psicologia do Testemunho apresenta há
décadas evidências de que a taxa de erro
no
reconhecimento
interracial
é
substancialmente
maior,
porque
as
pessoas tendem a ter mais facilidade de
reconhecer indivíduos da sua própria
33
etnia/raça (own-race effect) .

No que se refere aos ACUSADOS
(reconhecidos), todos os 35 réus são do
gênero masculino.
31
Quanto à cor dos reconhecidos , tem-se

os seguintes dados (Figura 12):
Figura 12

Não brancos(as) (51.7%)
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Brancos(as) (48.3%)

No presente estudo, constatou-se que, em
14 procedimentos de reconhecimento, o
reconhecedor era branco e o reconhecido
era preto ou pardo. Em outros 2
reconhecimentos, o reconhecedor era
preto ou pardo e o reconhecido era
branco. Isso significa que em 16
procedimentos, a etnia/raça dos
reconhecedores e reconhecidos foram
distintas
—
o
que
reduz
a
confiabilidade do reconhecimento,
como visto. Apesar disso, esse fator não
foi levado em consideração nas decisões
judiciais por ocasião da valoração da prova
— aliás, não foi objeto nem mesmo de
discussão nos processos. Em outras
palavras, reconhecimentos interraciais
e reconhecimentos entre pessoas da
mesma raça/etnia foram tratados e
valorados de forma absolutamente
idêntica.
E em 7 procedimentos de reconhecimento
não foi possível verificar essa relação, por
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não foi possível verificar essa relação, por
não constar sequer a informação acerca da
raça/etnia
do
reconhecido
ou
do
reconhecedor. Isso revela o absoluto
desprezo da prática policial e judiciária aos
parâmetros científicos mais atuais da
Psicologia do Testemunho sobre a
confiabilidade
do
reconhecimento
interracial.

Com isso, é possível afirmar que 86,2% dos
réus reconhecidos não concluiu todos os
níveis da educação básica, enquanto que o
percentual total de pessoas com mais de
25 anos que completaram o ensino médio
em Santa Catarina corresponde a 48,5% da
34
população .
Salienta-se também que pelo menos 23
dos acusados possuem tatuagem pelo
corpo e em nenhum dos processos
filtrados essa informação foi relevante para
a sua identificação — ao menos
explicitamente.

Ainda
sobre
a
seletividade
do
reconhecimento fotográfico, é importante
assinalar que 65,5% dos reconhecidos
eram
reincidentes
(possuíam
condenação anterior).
Além do recorte racial, a reincidência é
mais uma face da seletividade do sistema
criminal. E o reconhecimento fotográfico
parece potencializá-la, na medida em que
tende a submeter ao reconhecimento o
indivíduo com alguma passagem anterior
pelo sistema.
Quando o índice avaliado é o nível de
escolaridade dos acusados, observa-se o
seguinte quadro (Figura 13):
Figura 13
15

51.7%

10

27.6%

5

6.9%
0

Fundamental
completo
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6.9%

Fundamental
incompleto

Médio
completo

6.9%

Médio
incompleto

Não foi
possível
afirmar
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ALGUMAS REFLEXÕES
A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, algumas reflexões merecem ser brevemente
pontuadas:
1. A recente decisão da 6.ª Turma do STJ no HC 598.886/SC, que condicionou a validade do
reconhecimento de pessoa à observância do art. 226 e 228 do CPP e declarou a ilegalidade do
reconhecimento por fotografia, constitui um importante avanço para o processo penal
brasileiro, por reduzir os riscos de condenações injustas. No entanto, a presente pesquisa
constatou que, ao menos nesse primeiro momento, o precedente não teve repercussão
alguma na prática judicial do TJSC.
Algumas hipóteses podem ser levantadas para isso: apesar de sua ampla divulgação desde a
data do julgamento, alguns(mas) desembargadores(as) não tomaram conhecimento da
decisão, porquanto recente (27.10.2020); os(as) que tomaram conhecimento, não a levaram
em consideração antes da publicação formal do acórdão (em 18.12.2020) e, depois disso,
resistem a acolher a orientação ou mesmo a enfrentá-la expressamente por razões políticas,
ideológicas ou técnicas, embora sem explicitá-las; minimizam a relevância do precedente em
virtude de representar a posição de apenas uma das duas Turmas do STJ competentes para
matéria criminal; pela inconveniência de modificar seu padrão argumentativo; por receios
quanto às consequências político-criminais da invalidação de reconhecimentos ilegais.
2. Além da inobservância ao procedimento legal, a pesquisa constatou que não há um padrão
na condução dos procedimentos pela Polícia Judiciária, prevalecendo a informalidade e a
improvisação: há um verdadeiro desprezo ao procedimento empregado no reconhecimento,
que, na maioria das vezes, sequer é descrito.
Já o Poder Judiciário confere uma elevada importância ao reconhecimento (condenação de
92,3% dos reconhecidos), valorando-o de forma indiscriminada, independentemente da forma
como foi conduzido ou das inúmeras variáveis relevantes: a distinção racial/étnica entre
reconhecedor e reconhecido (own-race effect), a presença de arma no crime (efeito foco na
arma), o intervalo de tempo entre o crime e o reconhecimento, o método de exibição (show-up
ou line-up) etc.
Isso revela que as práticas policial e judicial catarinenses em torno do reconhecimento
35
fotográfico, na linha do que vem ocorrendo em todo o país , estão bastante distantes das
evidências científicas do campo da Psicologia do Testemunho: a precisão e a confiabilidade do
reconhecimento estão estritamente vinculadas ao procedimento empregado e à sua forma de
condução. E as referidas variáveis também influenciam de forma determinante na
possibilidade de erros no reconhecimento. A enorme confiança judicial nesse meio de prova
— a despeito de evidências científicas em sentido contrário, sobretudo quando inobservados
protocolos mínimos — tem ensejado inúmeras condenações potencialmente injustas, em
especial por crimes de roubo e a penas severas (superiores a 5 anos, em regime fechado).
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3. Diante desse cenário, é urgente e necessário um esforço coletivo para aproximar as
práticas policiais e judiciais sobre o reconhecimento de pessoa às disposições legais (CPP, art.
226 e 228) e às evidências científicas.
4. Primeiro, é necessária a incorporação da nova orientação firmada pela 6.ª Turma do STJ
pelas unidades policiais e pelo Poder Judiciário. A observância dos arts. 226 e 228 do CPP
constitui uma garantia mínima de confiabilidade da prova: a descrição prévia do autor do
crime por parte da vítima ou testemunha, a apresentação do suspeito ao lado de pessoas
semelhantes à vítima ou testemunha e, por fim, o registro detalhado de todo o procedimento
pela autoridade policial. Em caso de mais de um reconhecedor, preservar sua
incomunicabilidade.
5. Segundo, é fundamental padronizar a prática policial, com a formulação de um protocolo
de realização do reconhecimento de pessoa que atenda, ao mesmo tempo, às evidências
36
científicas e à realidade estrutural da Polícia Civil catarinense . Este protocolo, que deve ser
produto de ampla e plural discussão entre instituições e ciência, deve buscar, ainda na fase
policial, realizar o reconhecimento da forma mais precisa e confiável. Afinal, trata-se de prova
37
irrepetível.
6. Terceiro, é importante que magistradas e magistrados, ao valorarem o reconhecimento de
pessoa como meio de prova, levem em consideração os achados científicos sobre o tema: (a)
a falibilidade da memória humana e os limites desse meio de prova; (b) a menor credibilidade
do reconhecimento quanto menor for a observância de protocolos científicos na condução do
procedimento; e (c) a valoração de aspectos de cada caso concreto, em vez de uma valoração
indiscriminada: a existência de arma de fogo, a diferença étnica/racial entre reconhecedor e
reconhecido, o método utilizado, a demora na sua realização, por exemplo, são fatores que
interferem na confiabilidade e no grau de precisão do reconhecimento.
7. Quarto, mostra-se conveniente uma alteração nas matrizes curriculares dos cursos de
38
Direito, para que passem a contemplar o conteúdo da Psicologia do Testemunho . Além
disso, também a capacitação permanente, com treinamento específico, dos atores da
persecução penal — policiais militares, policiais civis, delegadas(os) de polícia, promotoras(es)
de justiça, juízas(es) de direito, defensoras(es) públicas e advogadas(os) — para que
compreendam os limites das provas dependentes das memória humana.
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NOTAS

1

Por todos, cf. GOMES FILHO, Antonio Magalhães; BADARÓ, Gustavo. Prova e sucedâneos de prova no processo penal brasileiro. RBCC,
São Paulo, v. 65, p. 175-208, mar./abr. 2007, versão eletrônica. Por outro lado, há na literatura da Psicologia do Testemunho quem
sustente que o reconhecimento por fotografia é mais recomendado que o reconhecimento pessoal, desde que observados os
protocolos científicos — método line-up, fairness test, aplicação do critério duplo-cego etc. (STEIN, Lilian Milnitsky; ÁVILA, Gustavo
Noronha de. Avanços Científicos em Psicologia do Testemunho aplicados ao Reconhecimento Pessoal e aos Depoimentos Forenses.
Série Pensando o Direito, n. 59. Brasília: Secretaria de Assuntos Legislativos, Ministério da Justiça; Ipea, 2015, p. 30).

2

Assim, por exemplo, a 5.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça se pronunciou em 2 de junho de 2020: “Esta Corte Superior de Justiça
firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma
recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato” (STJ, AgRg no AREsp 1665453/SP, Quinta
Turma, j. 2/6/2020).

3

A pesquisa utilizou como parâmetro temporal a data do julgamento do HC 598.886/SC pelo STJ (24/10/2020), e não a data de publicação
do referido acórdão (18/12/2020). Isso porque o julgamento foi transmitido pelo canal do STJ no YouTube, permanecendo gravado e
acessível. Ademais, a decisão foi amplamente divulgada no mesmo dia pelos principais portais jurídicos do país (Conjur, Migalhas),
inclusive com divulgação do voto vencedor do ministro relator Rogério Schietti. Por exemplo, na matéria do Portal Migalhas, de
27.10.2020, com divulgação integral do voto, disponível em: https://migalhas.uol.com.br/quentes/335558/reconhecimento-por-fotonao-basta-para-condenacao--decide-stj.

4

A pesquisa concentrou-se na análise de acórdãos em apelação criminal (e em recurso em sentido estrito na fase de pronúncia, em
caso de júri), já que o objetivo era analisar a valoração do reconhecimento fotográfico para a condenação do acusado após o
precedente firmado pelo STJ.

5

A pesquisa envolveu casos encaminhados pelos defensores públicos estaduais do Rio de Janeiro em que houve reconhecimento por
fotografia realizado em sede policial, mas os réus foram absolvidos. Dos 47 processos, 46 tratavam de roubo. O relatório da pesquisa
está disponível em https://www.defensoria.rj.def.br/uploads/imagens/d12a8206c9044a3e92716341a99b2f6f.pdf.

6

Nos crimes de competência do Tribunal do Júri (em especial homicídios dolosos), a decisão final sobre a inocência ou culpa do acusado
compete a um corpo de 7 jurados leigos (pessoas do povo). Mas, antes disso, cabe a um juiz decidir se há evidência do homicídio
doloso e indícios válidos de que o réu seja o autor do crime. Esta decisão do juiz, que tem por consequência determinar que o réu seja
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, é chamada de pronúncia. Em outras palavras, em 2 casos analisados nesta pesquisa, o
juiz utilizou o reconhecimento fotográfico para decidir que havia indício válido de que o réu seria o autor do crime de homicídio
doloso.

7

Já que a presente pesquisa partiu de uma consulta justamente de casos julgados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conforme
esclarecido no tópico da metodologia.

8

Revisão criminal é uma ação pela qual a defesa busca desconstituir uma condenação criminal definitiva, ou seja, quando o réu já foi
condenado a cumprir uma pena, sem que caiba mais nenhum recurso.

9

STEIN, Lilian Milnitsky; ÁVILA, Gustavo Noronha de. (...) Série Pensando o Direito, n. 59. Brasília: (...) 2015, p. 64-65.

10
11

Para se chegar ao resultado, foram colocadas as expressões “reconhecimento fotográfico” e “reconhecimento por fotografia” (em
consultas sucessivas) no campo "Pesquisa livre" no portal http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ConsultarJurisprudencia.aspx?Version=1.1.11.0.
Nos campos específicos, foram selecionadas as opções Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 2a Instância para "Origem" e Criminal para
"Competência". No campo "Julgados a partir do ano de" colocou-se de 2021 a 2021, tomando nota de que seria até 2/2/2021. Foram
eliminados os processos duplicados, os habeas corpus e os que não tratavam exatamente da matéria.
TJRJ, Ap. Crim. 0246115-63.2018.8.19.0001, 1.ª Câmara Criminal, j. 2/2/2021.

12

Neste caso, buscou-se por "reconhecimento fotográfico" e "reconhecimento por fotografia" (em consultas sucessivas) no campo
"Pesquisa livre" do portal https://esaj.tjce.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do, sendo utilizado o recurso das aspas do próprio site para
precisar a busca. Para as opções específicas, foram delimitados: PROCESSO CRIMINAL > Recursos para a "Classe"; o intervalo entre
28/10/2020 a 2/2/2021 para a "Data de julgamento"; 2º grau para "Origem" e Acórdãos para "Tipos de Publicação". Foram eliminados os
processos duplicados, os habeas corpus e os que não tratavam exatamente da matéria.

13

No processo, embora tenha havido menção explícita ao novo entendimento da 6.ª Turma do STJ, o Tribunal não encapou o
precedente, já que não afirmou explicitamente que o reconhecimento por fotografia é ilegal, limitando-se a justificar que, quando se
encontra isolado no conjunto probatório, é insuficiente para fundamentar a condenação (TJCE, Ap. Crim. 0008020-86.2010.8.06.0001,
2.ª Câmara Criminal, j. 2/12/2020).

14 Órgão competente para julgar a única revisão criminal selecionada para análise neste estudo.
15

Essa postura está em conformidade com o resultado de pesquisas que indicam existir aversão a dissenso nos tribunais. Por todos, cf.
CARNEIRO, Igor de Lazari Barbosa. Decisões colegiadas e desenho institucional. Rio de Janeiro: LMJ, 2018, p. 63-72: “a ausência de
divergência é protocolo ordinário de decisão”.
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16

Nos autos da apelação n. 5009016-32.2020.8.24.0038 e n. 0007462-32.2019.8.24.0023.

17

Nesse sentido, Douglas Fischer sustenta que há no Brasil uma verdadeira “hermenêutica de ementas”, ou seja, decisões baseadas na
repetição de ementas, que são invocadas como simples argumento de autoridade, sem demonstração de adequação ao caso
concreto. Muitas delas criam regras de aplicação da pena sem fundamento consistente. O resultado é a ausência de sistematicidade
e a prevalência de decisionismo. (FISCHER, D. Em busca da aplicação correta e justa das penas perdidas: o caos decorrente de um
sistema anacrônico e repetitivo de “precedentes-ementas”. In: BEDÊ JR., A.; CAMPOS, G. S. Q. Sentença criminal e aplicação da
pena. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 181 e ss.).

18

José Rodrigo Rodriguez, baseado em ampla análise empírica das decisões dos tribunais superiores, constatou que prevalece, no
Brasil, um modelo de direito que aparentemente se legitima simbolicamente “em função de uma argumentação não-sistemática,
fundada na autoridade dos juízes e dos tribunais; mais preocupada com o resultado do julgamento do que com a reconstrução
argumentativa de seus fundamentos e do fundamento dos casos anteriores”. Não há no país um sistema organizado de precedentes: a
citação de casos anteriores não busca reconstruir um padrão de argumentação relevante para o caso a ser decidido, mas serve
como mero reforço à autoridade de quem está decidindo. (RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as Cortes? Para uma crítica
do Direito (brasileiro). São Paulo: Fundação Getulio Vargas, 2013, p. 15 e 107).

19
20
21
22
23

TJSC, Ap. Crim. 5009016-32.2020.8.24.0038, 2.ª Câmara Criminal, j. 26/1/2021.

24

O passar do tempo tende a levar ao esquecimento e, além disso, aumenta as chances de a memória ser contaminada, interna ou
externamente, produzindo falsas memórias (STEIN, Lilian Milnitsky; ÁVILA, Gustavo Noronha de. [...] Série Pensando o Direito, n. 59.
Brasília: [...] 2015, p. 21-22).

25

Em referência a uma pesquisa de Tollestrup e outros sobre arquivos da polícia canadense (119 roubos), Ávila informa que (a) quando
o procedimento de identificação foi realizado a menos de um dia depois do crime, a taxa de identificação foi de 71,43%; (b) quando o
intervalo entre o crime e a identificação foi de 7 a 34 dias, a taxa de identificação caiu para 33%; (c) quando o intervalo foi superior a
34 dias, a taxa de identificação caiu para 14,29%. (ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas memórias e sistema penal: a prova
testemunhal em xeque. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 130).

26

Para a primeira opção consideraram-se tanto aqueles que assertivamente ratificaram quanto os que, quando perguntados, apenas
atestaram que o reconhecimento teria acontecido na investigação; para a segunda, os que não foram ouvidos em juízo a respeito e
também os que divergiram do reconhecimento também em juízo.

27

Em 2 dos casos, notou-se que, em que pese o termo escrito feito na Delegacia informar que foram várias as imagens exibidas, as
vítimas ou testemunhas, na AIJ, comunicaram ter sido a modalidade show-up. Aqui novamente é confirmada a ausência de
correspondência entre o registro formal do reconhecimento e o que realmente ocorreu.

TJSC, Ap. Crim. 0002929-61.2019.8.24.0045, 3.ª Câmara Criminal, j. 19/1/2021.
STEIN, Lilian Milnitsky; ÁVILA, Gustavo Noronha de. (...) Série Pensando o Direito, n. 59. Brasília: (...) 2015, p. 21.
TJSC, Ap. Crim. 0000188-25.2016.8.24.0119, 5.ª Câmara Criminal, j. 29/10/2020.
STEIN, Lilian Milnitsky; ÁVILA, Gustavo Noronha de. (...) Série Pensando o Direito, n. 59. Brasília: (...) 2015, p. 65.

28
CECCONELLO, William Weber; STEIN, Milnitsky Lilian. Prevenindo injustiças: como a psicologia do testemunho pode ajudar a
29 compreender e prevenir o falso reconhecimento de suspeitos. Avances en Psicología Latinoamericana, 38 (1), 2020, p. 180. Doi:
STEIN, Lilian Milnitsky; ÁVILA, Gustavo Noronha de. (...) Série Pensando o Direito, n. 59. Brasília: (...) 2015, p. 28 e 36.

http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.6471.

30

LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 511. Com base na pesquisa de Tollestrup e outros
mencionada na nota n. 25, Gustavo Ávila informa que (a) quando uma arma estava presente no crime, somente 30,61% dos casos
resultou na identificação do suspeito; (b) na ausência de arma, a taxa de identificação foi de 73,3%. (ÁVILA, Gustavo Noronha de.
Falsas memórias e sistema penal (...) 2013, p. 130).
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Considerando-se aqui apenas os acusados submetidos ao reconhecimento fotográfico cuja discussão a respeito do procedimento
chegou até o TJSC.

32

Dados de 2018. Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/25844-desigualdades-sociais-por-cor-ou-raca.html?
=&t=resultados
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JOHNSON, Sheri Lynn. Cross-Racial Identification Errors in Criminal Cases. Cornell Law Review, v. 69, 5. Jun. 1984, p. 934-987; GEE,
Harvey. Eyewitness Testimony and Cross-Racial Identification. New England Law Review, v. 35, p. 839. STEIN, Lilian Milnitsky; ÁVILA,
Gustavo Noronha de. (...) Série Pensando o Direito, n. 59. Brasília: (...) 2015, p. 29. Mais recentemente Elizabeth Loftus, em entrevista
concedida ao portal eletrônico “Canal Ciências Criminais”, afirmou: “Milhares de estudos têm demonstrado que certas condições
aumentam as chances de alguém ser identificado por equívoco. [...]. Alguns fatores nós temos que simplesmente aceitar, pois o
sistema judicial não pode mudá-los – por exemplo, a relativa falta de confiabilidade de identificações interraciais.” (Disponível em
https://www.conjur.com.br/2021-jan-29/vieira-perigos-reconhecimento-pessoas-via-redes-sociais).
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Nesse sentido, STEIN, Lilian Milnitsky; ÁVILA, Gustavo Noronha de. (...) Série Pensando o Direito, n. 59. Brasília: (...) 2015, p. 70.
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Há algumas medidas singelas e sem custos, que podem ser adotadas imediatamente pelas unidades policiais para reduzir
consideravelmente os riscos de falsos reconhecimentos: (a) na descrição do autor do crime pela vítima/testemunha, priorizar o uso
de relato livre e perguntas abertas, evitando-se perguntas fechadas e indutivas; (b) observar o procedimento "duplo-cego", ou seja, o
profissional que realiza o procedimento não deve saber quem é o suspeito nem sua posição no alinhamento, para evitar que
influencie a vítima/testemunha, ainda que involuntariamente; (c) esclarecer à vítima/testemunha que o autor do crime pode não
estar presente entre os rostos apresentados e que ela não é obrigada a identificar um rosto. Ademais, esclarecer que o fato de ela
não identificar ninguém não significará o "arquivamento" do caso; (d) jamais apresentar apenas uma pessoa ou uma foto (show-up) à
vítima/testemunha, devendo o suspeito ser apresentado simultaneamente em um alinhamento com outros não-suspeitos (line-up),
os quais devem atender à descrição prévia da vítima/testemunha e sem que nenhum se sobressaia em relação aos outros; (e) gravar
o procedimento de reconhecimento em mídia audiovisual — o que é plenamente realizável em SC, já que a grande parte das
unidades policiais já possuem equipamento e já registram os depoimentos em mídia audiovisual. (recomendações extraídas de
CECCONELLO, William Weber; STEIN, Milnitsky Lilian. Prevenindo injustiças (...), Avances en Psicología Latinoamericana (...), 2020,
p. 178-179).
Outras duas medidas importantes, embora mais dispendiosas, são (f) o treinamento dos profissionais envolvidos para realizar o
procedimento baseados em evidências científicas e (g) a realização do "teste de equidade" (fairness test) para avaliar se a composição
do alinhamento é justa: "Solicita-se que indivíduos do mesmo grupo étnico do suspeito e que não saibam nada sobre o caso leiam
individualmente as descrições dadas pelas testemunhas e identifiquem quais rostos do line-up são alternativas plausíveis. Se algum
dos rostos foi escolhido em maior frequência que os demais, significa que o alinhamento não está justo". (CECCONELLO, William
Weber; STEIN, Milnitsky Lilian. Prevenindo injustiças (...), Avances en Psicología Latinoamericana (...), 2020, p. 180).
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memória: uma discussão com base na psicologia do testemunho. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 8, n. 2, p. 1058-1073,
2018.
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