
Direito Processual Penal. Reconhecimento pessoal. Artigo 
226 do Código de Processo Penal.

O artigo 226 do Código de Processo penal estabelece um rito 

específico para o reconhecimento pessoal. Eis o teor do referido 

dispositivo legal:

Art. 226.   Quando houver necessidade de fazer-se 
o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela 
seguinte forma:

        I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento 
será convidada a descrever a pessoa que deva ser 
reconhecida;

        Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, 
será colocada, se possível, ao lado de outras que 
com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-
se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-
la;

        III - se houver razão para recear que a pessoa 
chamada para o reconhecimento, por efeito de 
intimidação ou outra influência, não diga a verdade 
em face da pessoa que deve ser reconhecida, a 
autoridade providenciará para que esta não veja 
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aquela;

        IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto 
pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela 
pessoa chamada para proceder ao reconhecimento 
e por duas testemunhas presenciais.

        Parágrafo único.  O disposto no no III deste artigo 
não terá aplicação na fase da instrução criminal ou 
em plenário de julgamento.

O reconhecimento consiste em ato por meio do qual alguém é 

levado a analisar alguma pessoa e, recordando o que havia percebido 

em um determinado contexto, compara as duas experiências 

(CORDERO, Franco).

São inúmeros os fatores que fazem com que a não observância 

do artigo 226 do CPP torne o reconhecimento irregular uma perigosa 

ferramenta de incriminação.

Dentre os maiores equívocos que podem ocorrer durante 

a realização do ato está o que a psicologia denomina de “Falsas 

Memórias”.

Geraldo Prado, em decisão proferida durante atuação no 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim já se manifestou:

“as falsas memórias se diferenciam da mentira, 
essencialmente, porque, nas primeiras, o agente crê 
honestamente no que está relatando, pois a sugestão 
é externa (ou interna, mas inconsciente), chegando a 
sofrer com isso. Já a mentira é um ato consciente, 
onde a pessoa tem noção do seu espaço de criação 
e manipulação” (TJRJ, Apelação n. 2007.050.04426, 
j. 29 de novembro de 2007) 

Nessa variável, o reconhecimento é o meio de prova que tende 

a ser mais afetado pelas “falsas memórias”, mormente porque tudo 

gira em torno da (falta de) memória.

Para o autor Aury Lopes Júnior ELIXABETH LOFTUS é uma das 

maiores autoridades na questão das falsas memórias, cujo método 

revolucionou os estudos nessa área ao demonstrar a possibilidade 
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de implantação das falsas memórias (procedimento de sugestão de 

falsa informação). Uma informação enganosa tem o potencial de criar 

uma memória falsa, afetando nessa recordação, e isso pode ocorrer 

até mesmo quando somos interrogados sugestivamente ou quando 

lemos e assistimos a diversas notícias sobre um fato ou evento de 

que tenhamos participado ou experimentado (LOPES JÚNIOR, Aury. 

Direito Processual penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 478/479).

Além disso, é necessário destacar que, quando realizado pelas 
vítimas, o reconhecimento pessoal é ainda mais perigoso, pois estará 
sujeito ao equívoco, especialmente porque as vítimas quase sempre 
realizarão o ato afetadas pela situação de choque decorrentes da 
infração penal sofrida.

Sobretudo em tempos em que a criminalidade midiática vem 
influenciando fortemente a opinião pública, gerando verdadeira 
sensação de pânico nas pessoas, a submissão a um ato de violência 
pode levar a vítima a um nível de stress tão elevado que com a absoluta 
certeza influenciará em sua percepção da realidade, abrindo espaço 
à influência das “falsas memórias”. 

Ainda no que se refere ao reconhecimento, convém destacar 
que é comum no âmbito do Poder Judiciário a realização de 
reconhecimento por meio de fotografias, o que torna o referido meio 
de prova ainda mais falível.

Infelizmente, inúmeros os julgados que consideram como válido 
o reconhecimento fotográfico, dando grande respaldo à palavra da 
vítima. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim 

já decidiu:

Roubo majorado (crime praticado por dupla de 
motoqueiros, com disparos de arma de fogo, que 
atingiram o idoso na canela e na mão.) Prisão 
preventiva. Habeas corpus sustentando ilegalidade 
da prisão. 1 - Não há ilegalidade na ordenação 
e manutenção da prisão preventiva quando 
demonstrado, com base em fatores concretos, que 
se mostra necessária, dada a gravidade diferenciada 
da conduta incriminada, bem como em razão do 
efetivo risco de continuidade das práticas delitivas. 
2 - Havendo provas da materialidade e indícios 
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suficientes da autoria delitiva, preenchidos se 
encontram os pressupostos para a medida constritiva, 
que não exige prova cabal da última, reservada 
à condenação criminal. 3 - O reconhecimento 
fotográfico não é inválido como meio de prova, 
pois, conquanto seja aconselhável a utilização, por 
analogia, das regras previstas no art. 226 do Código 
de Processo Penal, as disposições nele previstas 
são meras recomendações, cuja inobservância não 
causa, por si só, a nulidade do ato. 4 - O Superior 
Tribunal de Justiça possui entendimento firme no 
sentido de que a presença de condições pessoais 
favoráveis, como primariedade, domicílio certo e 
emprego lícito, não impede a decretação da prisão 
preventiva, notadamente se há nos autos elementos 
suficientes para justificar a cautela. 5 - Presentes os 
requisitos da prisão preventiva, inexiste violação 
ao princípio da presunção de inocência. 6 - Mostra-
se insuficiente a aplicação de medidas cautelares 
diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, 
quando presentes os requisitos autorizadores da 
prisão cautelar. 7 - Habeas corpus conhecido e 
indeferido. Parecer acolhido. (TJGO, HABEAS-
CORPUS 60650-60.2018.8.09.0000, Rel. DES. 
EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, 2A CAMARA 
CRIMINAL, julgado em 05/06/2018, DJe 2527 de 
19/06/2018).

Note-se que o julgado acima transcrito considera válido o 

reconhecimento fotográfico sob o argumento de que as regras 

previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal são meras 

recomendações, cuja inobservância, por si só, não causaria a nulidade 

do ato.

O entendimento acima transcrito, além de tentar sedimentar 

a falta de estrutura do Poder Judiciário e das delegacias de polícia, 

consiste em grave equívoco que a jurisprudência pátria insiste em 

cometer, especialmente porque a não observância do rito legal 

permite a incidência de erro quanto à pessoa em razão não só 

das falsas memórias, mas também de inúmeras adversidades que 

interferem na sua realização, como a semelhança entre as pessoas, 

a sugestionabilidade que pode acometer o reconhecedor, o tempo 
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ocorrido entre o crime e o reconhecimento e a realização de perguntas 

tendenciosas pela acusação.

Vale notar, ademais, que nos termos do artigo 564, inciso IV, 

do CPP, é causa de nulidade a omissão de formalidade que constitua 

elemento essencial do ato.

Assim sendo, qualquer forma de reconhecimento deverá observar 

estritamente o que preconiza o artigo 226 do Código de Processo 

Penal, cuja inobservância levará à nulidade do ato.

Fundamentação Fática

Sugestão de Operacionalização

Verificada a realização do reconhecimento irregular, seja 
em sede policial, quanto judicial, é recomendável que o membro 
alegue nulidade do ato, oferecendo o recurso cabível na eventual 
hipótese de condenação que se fundamente no referido elemento 
probatório.

Ainda hoje é muito comum os juízes realizarem o 
reconhecimento pessoal sem a observância do que preconiza o 
artigo 226 do Código de Processo Penal, seja por ausência de 
estrutura dentro dos Fóruns para a realização do ato, seja porque 
inexistem pessoas que possam ser colocadas ao lado do assistido.

Se não bastasse, ainda na fase inquisitiva as autoridades 
policiais também insistem em desobedecer o referido comando 
legal, tornando o reconhecimento um ato temerário, incriminador 
e causador de graves e irreversíveis injustiças.

Ademais, rotineiramente juízes e promotores mostram as 
fotos dos acusados e fazem perguntas sugestivas, solicitando 
que as vítimas os reconheçam e quando as vítimas apontam nas 
fotografias o assistindo como sendo o autor do delito, as sentenças 
costumam fundamentar a condenação na palavra da vítima.
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