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Resumo: Trata-se de peça inicial de ação mandamental objetivando a exclusão da 
imagem do impetrante do álbum de suspeitos de Delegacia de Polícia Civil. A fotografia 
do impetrante foi incluída após ter sido investigado pela prática de suposto crime 
de receptação, pelo qual foi absolvido. Após isto, sua imagem foi sistematicamente 
exibida em casos de crime de roubo, tendo sido a ele imputada a prática de outros 
crimes da mesma natureza, sendo realizados reconhecimentos fotográficos na fase 
policial, desafiando atuação estratégica da Defensoria Pública do Estado do Rio de 
Janeiro. O álbum de suspeitos não encontra previsão legal no ordenamento jurídico 
brasileiro, tornando necessária a ação mandamental para a exclusão da imagem do 
impetrante do cadastro de suspeitos da polícia. Este mandamus foi julgado procedente, 
devendo ser registrada a relevância do tema diante de diversos casos de erros em 
reconhecimento fotográfico, sendo recorrentes em todo o Brasil, identificadas em 
pesquisas da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, dentre outras fontes.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL 
DA COMARCA DE NILÓPOLIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

T. V. G., brasileiro, solteiro, entregador, residente na Rua XXX, vem, pela 
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, impetrar

MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar

nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988, e do artigo 1º 
da Lei nº 12.016/2009, contra ato omissivo do Exmo. Sr. Dr. Delegado de Polícia 
da 57ª Delegacia de Polícia Civil de Nilópolis, ora apontado como autoridade 
coatora, que possui domicílio de trabalho na Estrada dos Expedicionários, nº 896, 
Centro, Nilópolis/RJ, CEP 26540-022, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos:

1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Inicialmente, afirma ser pessoa necessitada, com insuficiência de recursos 
para pagar a taxa judiciária, as custas e as despesas processuais e os honorários 
advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, motivo pelo qual 
requer o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça integral, nos termos 
do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal de 1988; dos artigos 98 e 99, § 3º, do 
Código de Processo Civil; e do artigo 115, do Decreto-lei Estadual nº 5/1975, indicando 
a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para a defesa de seus interesses, 
com fundamento no art. 134 da Constituição Federal de 1988 e no art. 4º, I, da Lei 
Complementar 80/1994.

2. DOS FATOS

Conforme a folha de antecedentes criminais acostada ao presente mandamus, 
o impetrante tem sido, desde o ano de 2016, investigado pela suposta prática de 
crimes de roubo majorado em inquéritos policiais originados na 57ª Delegacia de 
Polícia Civil. Nesse ensejo, foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de roubo 
por 9 (nove) vezes, sendo 8 (oito) delas na Comarca de Nilópolis.

Atualmente, há 4 (quatro) processos ainda em andamento, portanto sem 
formação definitiva de culpa, e, nos 5 (cinco) casos já encerrados, o impetrante foi 
definitivamente absolvido. Assim, tem-se que T. V. G. jamais foi considerado 
culpado, de maneira definitiva, por nenhuma infração penal sequer.

Interessante observar que o móvel para as diversas denúncias retrata as mesmas 
características: persecução penal que se inicia em razão de reconhecimento 
fotográfico realizado em Delegacia, sem a observância dos ditames do artigo 
226 do Código de Processo Penal; falta de apreensão de quaisquer bens 
das vítimas ou arma em posse do impetrante; inquérito policial iniciado em 
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razão de portaria da autoridade policial e nenhum indício colhido, além do 
reconhecimento fotográfico.

A situação acima descrita levou a Defensoria Pública a impetrar Habeas Corpus 
perante o Superior Tribunal de Justiça, referente a um dos feitos que tramitou na 1ª 
Vara Criminal da comarca de Nilópolis, pleiteando a absolvição do impetrante, diante 
da fragilidade do reconhecimento fotográfico, sobretudo em função das diversas 
incongruências existentes.

Importante destacar que, no referido caso, o douto Juiz sentenciante entendera 
pela absolvição, assim fundamentando:

[...] Note-se que é firme a posição da doutrina e da jurisprudência no sentido de 
que nos crimes de roubo a palavra da vítima e o reconhecimento por ela efetuado 
são decisivos para a condenação do acusado. Ademais, é evidente que a intenção 
da vítima é exclusivamente a de apontar o verdadeiro culpado pela ação delituosa 
que sofreu, mormente, como na hipótese vertente, quando as partes sequer se 
conheciam anteriormente. Apesar disso e apesar deste magistrado conferir grande 
valor ao depoimento da vítima, tenho que o caso em questão é peculiar. E isso 
porque no presente processo a vítima reconheceu o acusado em sede policial 
através da foto de fls. 16, tendo feito, também, o reconhecimento pessoal do 
acusado em juízo. Ocorre que na foto de fls. 16 o acusado está absolutamente 
diferente de hoje em dia, fato que torna duvidoso o seu reconhecimento. Ora, 
se a vítima se lembra do acusado do dia dos fatos a ponto de dizer que é a mesma 
pessoa da foto de fls. 16, não teria a vítima condições de fazer o reconhecimento 
judicial de forma positiva. E isso é por motivo óbvio: há grande discrepância entre 
a foto do réu de fls. 16 e o que ele é hoje, o que pode ser constatado pelo registro 
audiovisual da presente audiência. Assim, o que se esperaria seria apenas um 
reconhecimento válido, seja o feito em sede policial, seja o feito em juízo. Ocorre 
que em sede policial a vítima narrou que o roubador teria 1,65 de altura 
(fls. 02). Entretanto, a altura do acusado é de 1,80, como consta na foto 
de fls. 16. Por isso, duvidoso o reconhecimento policial. Além disso, olhando a 
foto de fls. 16, este magistrado encontrou bastante semelhança com outro réu 
que possui mais de 80 anotações nesta Comarca, sendo que tal réu, de vulgo 
C. P., já foi condenado por este magistrado a mais de 100 anos pela prática de 
vários crimes, sendo esse o motivo pelo qual este magistrado possui viva em sua 
memória a lembrança do dito acusado. Já em juízo, na presente data não havia 
no fórum outros elementos absolutamente parecidos com o acusado. Neste 
ponto, é evidente que tal circunstância, por si só, não invalida o reconhecimento 
judicial, na medida em que a redação do 226, II do CPP usa a expressão ´sempre 
que possível. Não por menos, buscando atender minimamente ao determinado 
na lei, esse magistrado colocou o acusado na sala de reconhecimento com outros 
elementos que possuíam certa diferença de tom de pele. Assim, submetida a 
vítima à sala de reconhecimento, essa reconheceu o acusado, sendo que 
tal reconhecimento pode ter sido maculado pela falta de semelhança 
entre os dublês. Por último, o réu demonstrou através de prova testemunhal 
ser pessoa trabalhadora, sendo que em seu interrogatório revelou fala e discurso 
bastante diferente de quem se dedica a atividades criminosas, motivo pelo qual, 
aliado a todos os demais elementos dos autos, não pode este magistrado deixar 
de utilizar de sua impressão pessoal. [...] ISSO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE a 
pretensão punitiva do Estado para ABSOLVER T. V. G. em razão da não comprovada 
prática do crime do artigo 157, §2º, I e II do Código Penal, o que faço com fulcro 
no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. [...] (trecho da sentença, obtido 
em consulta aos autos da ação penal n. 0006420- 78.2018.8.19.0036 – 1ª Vara 
Criminal de Nilópolis - grifos nossos).
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Após provimento do recurso de apelação ministerial pela Segunda Câmara 
Criminal, que entendeu por reformar a sentença acima transcrita e condenar o 
impetrante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o Superior 
Tribunal de Justiça, no âmbito do mencionado Habeas Corpus, decidiu por absolver 
o impetrante. Veja-se a ementa:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. 
WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE 
MÉRITO NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA 
(INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA) ACÓRDÃO CONDENATÓRIO CALCADO NO 
RECONHECIMENTO EFETIVADO EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM SEDE 
JUDICIAL. COTEJO APTO A EVIDENCIAR QUE O ARESTO CONDENATÓRIO NÃO 
INFIRMOU, DE FORMA PEREMPTÓRIA, AS PONDERAÇÕES LANÇADAS PELO 
MAGISTRADOS, APTAS A EXTINGUIR OU, AO MENOS, REDUZIR O GRAU DE 
CERTEZA DA PROVA OBTIDA COM O RECONHECIMENTO. CONTATO DIRETO 
DO MAGISTRADO COM A PROVA PRODUZIDA. SENTENÇA QUE OSTENTA UMA 
ANÁLISE MINUCIOSA E COMPLETA DA PROVA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, 
DE OFÍCIO, PARA ABSOLVER O
AGRAVANTE. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício, 
a fim de absolver o agravante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de 
Processo Penal (Processo n. 0006420-78.2018.8.19.0036, da 1ª Vara Criminal 
de Nilópolis/RJ).
(STJ - AgRg no HC: 619.327 RJ 2020/0271528-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

 Ressalta-se o seguinte trecho do voto do Relator (grifos no original):

[...] Com efeito, o que se verifica no caso, é que a Corte de origem reformou 
a sentença absolutória e condenou o agravante exclusivamente com base no 
reconhecimento efetivado pela vítima, sem desconstituir, de forma absoluta 
e insofismável, as ponderações lançadas pelo Magistrado na sentença, 
aptas a extinguir ou, ao menos, reduzir o grau de confiabilidade e certeza 
da referida prova, notadamente considerando o grau de proximidade que 
o Magistrado teve com a prova produzida nos autos.

O referido caso está sendo destacado por ser verdadeiro paradigma, tendo 
em vista a necessidade de acionamento do Superior Tribunal de Justiça para que 
fosse invalidado reconhecimento de pessoas como base exclusiva para condenação. 
Contudo, certo é que, além do mencionado processo, o impetrante vem sendo 
submetido ao intenso sofrimento de figurar no polo passivo de diversas 
ações penais sem ter cometido crime algum, unicamente pelo fato de que, 
mesmo sem ter sido considerado definitivamente culpado pelo cometimento 
de nenhum crime em toda a sua vida, sua fotografia ainda consta do álbum 
de suspeitos da Polícia Civil, mais especificamente da 57ª Delegacia de Polícia 
Civil, onde se iniciaram e tramitaram todos os 8 inquéritos em que foi investigado 
pelo crime de roubo.

Com efeito, a imagem do impetrante passou a ser sistematicamente 
exibida a partir do momento em que teve sua foto inserida em álbum de 
suspeitos da Polícia Civil após ser acusado, no ano de 2016, de ter praticado 
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crime de receptação, pelo qual foi absolvido na 7ª Vara Criminal de Nova 
Iguaçu/Rio de Janeiro.

A matéria a seguir1, da Folhapress, veiculada no site Yahoo! Notícias em 02/01/21, 
conta a história:

Foto em delegacia faz jovem negro ser acusado 9 vezes e preso duas por roubos 
que não cometeu
Quando foi fotografado na delegacia há quatro anos, T. V. G., 28, não imaginou 
que aquele registro preto e branco iria parar em um álbum de suspeitos e lhe 
renderia nove processos judiciais e duas passagens pela prisão por roubos que não 
cometeu. O caso é emblemático das falhas graves da Polícia Civil, do Ministério 
Público e do Judiciário na investigação, denúncia e condenação de suspeitos com 
base em reconhecimento fotográfico. [...] A foto de T. fora tirada após ele ter sido 
acusado de receptação, em 2016. [...] Fichado na 52ª DP, de Nova Iguaçu, sua 
foto foi parar em um álbum de suspeitos na 57ª DP, de Nilópolis, outra cidade da 
Baixada Fluminense. A partir daí, veio o primeiro mandado de prisão. “Fui levado 
para cadeia e perguntava ‘fui preso por quê?’. Até que minha mãe, na visita três 
dias depois, disse que eu estava respondendo por 157 [artigo do Código Penal 
para o crime de roubo].” Ficou oito meses no sistema prisional. Quando saiu, 
inocentado, viu aparecer mais denúncias. Todas por reconhecimento da mesma foto. 
Ele chegou a ser reconhecido até quando sua imagem foi incluída como “dublê” 
(pessoa que, caso seja selecionada, não experimenta consequência jurídica já que 
não há possibilidade de que tenha envolvimento com o fato investigado). “Até 
hoje não sei como minha foto foi parar lá. Só chegava um monte de intimação, 
aí eu ligava pra doutora e falava ‘olha, chegou mais uma’. Nem sei quantas são 
no total”, diz T., que nunca foi pego em flagrante. O Código de Processo Penal 
estabelece que o reconhecimento deve ser feito alinhando pessoas que tenham 
semelhanças com o suspeito, após a testemunha já tê-lo descrito. Mas nem essa 
diretriz mínima tem sido respeitada. O álbum de suspeitos, por sua vez, é um 
catálogo de pessoas categorizadas pelo Estado como passíveis de desconfiança, 
mas não está regulado pela lei brasileira e paira em um limbo normativo. Muitos 
vão parar ali sem que haja qualquer investigação e sem que o fotografado possa 
requerer a retirada de sua imagem. Moradores de favelas no Rio fazem denúncias 
reiteradas de que policiais militares e civis têm fotografado jovens sem nenhuma 
explicação. Eles também buscam fotos nas redes sociais desses garotos, segundo 
relatos ouvidos pelo jornal Folha de S. Paulo. Além disso, há as chamadas “falsas 
memórias”, ou seja, depois de um tempo, vítimas não se lembram exatamente 
dos suspeitos e relatos podem ser falsos apesar da sinceridade das testemunhas. 
O racismo estrutural também pesa, resultando no que é chamado de “efeito de 
outra raça”, que faz com que adultos reconheçam pessoas do próprio grupo racial 
com mais precisão do que indivíduos de outras etnias. Nos EUA, uma pesquisa 
analisou 250 processos de revisão criminal em que o DNA inocentou acusados. 
Nos 190 casos em que houve erros judiciários por reconhecimento pessoal falho, 
quase a metade (93) foram de reconhecimentos feitos por pessoas de raça diferente 
da dos suspeitos. T. se considera vítima de racismo. “Não vou mentir pra tu não, 
acredito que seja racismo e perseguição. Pelo fato de eu ser negro, pele escura, 
morador de comunidade. Uma vez eu tava com as quentinhas, tive que largar e 
ouvir do policial ‘dá o papo reto, neguinho, tava indo roubar?’” [...]

1  PAULUZE, Thaiza. Foto em delegacia faz jovem negro ser acusado 9 vezes e preso duas por roubo que não 
cometeu. Yahoo Notícias, São Paulo, 02 de jan. de 2021. Disponível em: https://br.noticias.yahoo.com/foto-
em-delegacia-faz-jovem-193800749.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_
sig=AQAAALj1lHyrOoWN7V8CkSn3dRVfqeTqyBhuBb42_bv7_eMbzq1U5ML5ViwXXuJoIw7k1HeeJyDF_zTLKycNIKxu_
b4BXBj126msuYAyUt3ms6MLrOi_ykM8tl4Ro7ZfVoZ_9tp4EGbhdhAl-amrlXd2KkTX_2f6aZdQQ7J0CcHfwH8K&gucco
unter=2. Acesso em: 17 maio 2021.

https://br.noticias.yahoo.com/foto-em-delegacia-faz-jovem-193800749.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALj1lHyrOoWN7V8CkSn3dRVfqeTqyBhuBb42_bv7_eMbzq1U5ML5ViwXXuJoIw7k1HeeJyDF_zTLKycNIKxu_b4BXBj126msuYAyUt3ms6MLrOi_yk
https://br.noticias.yahoo.com/foto-em-delegacia-faz-jovem-193800749.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALj1lHyrOoWN7V8CkSn3dRVfqeTqyBhuBb42_bv7_eMbzq1U5ML5ViwXXuJoIw7k1HeeJyDF_zTLKycNIKxu_b4BXBj126msuYAyUt3ms6MLrOi_yk
https://br.noticias.yahoo.com/foto-em-delegacia-faz-jovem-193800749.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALj1lHyrOoWN7V8CkSn3dRVfqeTqyBhuBb42_bv7_eMbzq1U5ML5ViwXXuJoIw7k1HeeJyDF_zTLKycNIKxu_b4BXBj126msuYAyUt3ms6MLrOi_yk
https://br.noticias.yahoo.com/foto-em-delegacia-faz-jovem-193800749.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALj1lHyrOoWN7V8CkSn3dRVfqeTqyBhuBb42_bv7_eMbzq1U5ML5ViwXXuJoIw7k1HeeJyDF_zTLKycNIKxu_b4BXBj126msuYAyUt3ms6MLrOi_yk
https://br.noticias.yahoo.com/foto-em-delegacia-faz-jovem-193800749.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALj1lHyrOoWN7V8CkSn3dRVfqeTqyBhuBb42_bv7_eMbzq1U5ML5ViwXXuJoIw7k1HeeJyDF_zTLKycNIKxu_b4BXBj126msuYAyUt3ms6MLrOi_yk
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De fato, o mencionado julgado do STJ gerou grande repercussão na mídia em 
torno da situação do impetrante T. V. G., que chegou, inclusive, a ser noticiado no 
tradicional programa de televisão Fantástico (Figura 1), da Rede Globo, em 21/02/2021:

Figura 1 - Matéria do programa Fantástico

                            

Tendo em vista que T. V. G. permanecia, até o ano de 2020, sendo reconhecido 
por vítimas de crimes de roubo, sempre na mesma Delegacia de Polícia, mesmo após 
comprovar reiteradamente a sua inocência e os equívocos no reconhecimento, a 
Defensoria Pública, presentada pela Defensora Pública titular do órgão de atuação 
da DP junto à Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de 
Nilópolis, expediu, em 18/01/2021 ofício ao Exmo. Sr. Dr. Delegado de Polícia da 57ª 
Delegacia de Polícia Civil, nos seguintes termos (grifos nossos):

O(A) DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) abaixo assinado(a), no uso de suas atribuições 
legais, respaldado(a) nos artigos 5º, LXXIV e LXXVI, da Constituição Federal, 
3º, II da Lei nº 1.060/50, 128, X, da Lei Complementar Federal 80/94, 87, II 
da Lei Complementar Estadual 06/77, 98 IX do CPC/2015, 17, I e 43, IV da 
Lei 3.350/99 e 133 e 134 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral 
de Justiça do Rio de Janeiro, DECLARA que o(a) Sr(a) abaixo qualificado(a) 
está sob o pálio da DEFENSORIA PÚBLICA, razão pela qual SOLICITA a V. Sa. 
QUE SEJAM EXCLUÍDAS FOTOS CONSTANTES EM ÁLBUM DE SUSPEITOS 
DE T.V.G., uma vez que o assistido fora indiciado 09 (nove) vezes pela 
57ª DP, sendo absolvido em todos os feitos pelo d. juízo criminal de 
Nilópolis, nos quais ficaram consignados os equívocos perpetrados pela 
autoridade policial na exibição de sua imagem, sem que se respeitasse 
o perfilamento adequado com prévia descrição, nos termos do art. 
226 do CPP.
Certo é que a conduta policial foi questionada por meio do HC 619.327/RJ 
junto ao STJ, em que se consignou a impossibilidade de exibições de álbum 
de suspeitos (acórdão em anexo).
Deste modo, a fim de que se evite o ingresso de demanda judicial, REQUER-
SE a atuação administrativa da autoridade competente, com a exclusão da 
imagem de T.V.G., em deferência aos primados da presunção da inocência 
(art. 5º, LVII da CR), devido processo legal (nos termos do art. 158-A do CPP 
e 4º, § 1º da Lei 13.709/18).
Solicito ainda seja a resposta ao presente ofício entregue no prazo de 72 (setenta 
e duas) horas.
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Ocorre que, inobstante o prazo de 72 (setenta e duas) horas fixado, até a 
presente data a Defensoria Pública não recebeu resposta do ofício, enviado e 
recebido no dia 18/01/2021, tendo o Exmo. Sr. Delegado da 57ª Delegacia de 
Polícia Civil, ora apontado como autoridade coatora, restado inerte com relação 
à solicitação efetuada, em violação à garantia constitucional à presunção de 
inocência de T. V. G., tornando necessária a impetração do presente mandamus, 
como adiante melhor se explicará.

3. DO MÉRITO

3.1. Do reconhecimento fotográfico

Como é cediço, o reconhecimento de pessoas e coisas está disciplinado nos 
artigos 226 e seguintes do Código de Processo Penal, dispondo a lei processual penal 
sobre alguns parâmetros para que possa a autoridade realizá-lo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em tempos anteriores, já se 
inclinou no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de 
Processo Penal configurariam uma mera recomendação legal, e não uma exigência, 
podendo o reconhecimento vir a ser ratificado em juízo e constituir meio idôneo de 
prova apto a fundamentar condenação.

Ocorre que, a partir da paradigmática decisão proferida no Habeas Corpus 
598.886/SC, em 27/10/2020, pela Sexta Turma do STJ, esse entendimento foi revisto. 
Pedimos vênia para transcrever a extensa e paradigmática ementa, com grifos nossos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO 
DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA 
DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO 
FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE 
PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. 
NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na 
fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria 
delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de 
Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, 
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos 
que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de 
informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, 
por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do 
reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar 
falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos 
deletérios e muitas vezes irreversíveis.
3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto 
no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia 
mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se 
tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. 
Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, 
portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, 
em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si 
mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada 
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obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, 
desde que observado o devido procedimento probatório.
4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, 
máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do 
conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já 
previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura 
seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal 
para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a 
qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre 
visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e 
a confiabilidade do ato.
5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão 
dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de 
reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência 
que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por 
permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de 
graves injustiças.
6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função 
investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio 
de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação 
da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita 
função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, 
com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da 
República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos 
Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).
7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico 
e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo 
Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram 
outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial 
fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente 
nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.
8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores 
positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em 
que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, 
que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma 
verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” 
(Figueiredo Dias).
9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância 
do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu 
desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua 
altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam 
os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi 
encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como 
teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam 
mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a 
possibilidade de reconhecimento do acusado.
10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve 
ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a 
inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente 
e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo 
que lhe foi imputado.
11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu 
o Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para 
chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos 
roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática 
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do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal 
empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da 
dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de 
diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de 
menor importância).
12. Conclusões:
1) O reconhecimento de pessoas deve observar o 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;
2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a 
inobservância do procedimento descrito na referida norma processual 
torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir 
de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento 
em juízo;
3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, 
desde que observado o devido procedimento probatório, bem como 
pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras 
provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de 
reconhecimento;
4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) 
ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do 
reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a 
eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova 
em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver 
o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo 
n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão 
- SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata 
expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver 
preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor 
importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 
1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias 
de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados 
e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da 
Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, 
encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por 
cada unidade policial de investigação.
(HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado 
em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020.)

A partir deste precedente, emergiram outras decisões do STJ acerca do tema 
do reconhecimento no mesmo sentido, dentre os quais destacamos o HC 652.284/
SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 
30/04/2021, que representa uma virada na jurisprudência da Quinta Turma para se 
alinhar com a Sexta Turma no que se refere ao tema do reconhecimento de pessoas. 
Veja-se parte do acórdão (grifamos):

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. 
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE 
POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 
226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA 
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UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA 
VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...] 4. 
Uma reflexão
aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal 
de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura 
e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou 
presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência 
segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita 
aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de 
outras pessoas que podem gerar “falsas memórias”, além da influência decorrente 
de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito 
e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre 
o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições 
ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos 
culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.). 5. Diante da falibilidade da 
memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento 
fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede 
inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de 
maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo 
em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas 
semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a 
impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do 
ato. 6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve 
ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de 
uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em 
sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do 
art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do 
rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho 
se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de 
critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, 
produzido na fase judicial. [...].

No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 1812481/
RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021; RHC 
139.037/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 
20/04/2021; HC 461.709/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 
27/04/2021, DJe 29/04/2021; HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta 
Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020; HC 631.706/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 
Sexta Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021; e, por fim, o RHC 619.327/
RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 
18/12/2020, precedente já mencionado cujo paciente é T. V. G., ora impetrante.

Resta cristalizado, assim, que as formalidades do artigo 226 do Código de Processo 
Penal não configuram mera recomendação legal, tratando-se de exigências para a 
legalidade do procedimento de reconhecimento. Tem-se, ainda, que o reconhecimento, 
sobretudo aquele realizado em sede policial, há de estar em consonância com outros 
elementos de prova para gerar condenação, caso contrário há de prevalecer o princípio 
da presunção de inocência, sendo certo que o vício do reconhecimento em sede 
policial macula os atos posteriores.

Segundo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão – Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen –, em seu artigo 9º, “todo acusado é considerado 
inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável prendê-lo, todo o 
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rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido 
pela lei”. Na esteira desse entendimento, cabe ao Estado provar a acusação, sendo 
o cidadão, presumidamente, inocente.

Como é cediço, esse direito humano encontra, no ordenamento jurídico brasileiro, 
status constitucional, restando o princípio da presunção de inocência positivado 
no inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será 
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Importante destacar que, nos últimos tempos, nossa sociedade tem sofrido com 
diversos casos de reconhecimento fotográfico marcados por erros, trazendo sérias 
consequências à vida dos indivíduos que figuram no polo passivo de tais persecuções 
penais. E não se pode negar o viés racial que vem colaborando com resultados 
desastrosos na colheita de provas relacionadas ao reconhecimento. Com efeito, a 
discriminação racial é vetor do nosso sistema de justiça, e faz com que a presunção 
de inocência seja esvaziada de maneira seletiva.

Cita-se, neste ponto, recente pesquisa realizada pela Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro, na qual foram avaliados casos de reconhecimento fotográfico 
em sede policial que culminaram na absolvição dos acusados. Com efeito, os casos 
estudados observavam três requisitos: (1) o reconhecimento pessoal em sede policial 
ter sido feito por fotografia; (2) o reconhecimento não ter sido confirmado em Juízo; 
e (3) a sentença ter sido absolutória.

O relatório2, de setembro de 2020, citou 58 erros em reconhecimentos 
fotográficos durante o período de junho de 2019 e março de 2020, todos no 
estado do Rio de Janeiro. Em 50 destes casos, os processos continham informação 
sobre a cor do acusado, sendo 80% negros e pardos, conforme Quadro 1 (a seguir):

Quadro 1 - Cor da pele dos(as) acusados(as) por processo

Branca 10

Parda 25

Negra 15

Não consta 8

Total 58

Fonte: DPRJ, Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça. Relatório sobre o reconhecimento 
fotográfico em sede policial.

Ressalte-se que, em 86% desses casos, houve o decreto de prisão preventiva, 
com períodos de privação de liberdade que variaram de cinco dias a três anos. Veja-se 
(Quadro 2):

2  Disponível em: https://bit.ly/3bh6Psu. Acesso em: 17 maio 2021.

https://bit.ly/3bh6Psu
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Quadro 2 - Tempo de prisão preventiva

MENOR PERÍODO MAIOR PERÍODO MÉDIA MEDIANA

5 dias
1.116 dias (aprox.  
3 anos e 21 dias)

277,1 dias (aprox.  
9 meses e 7 dias)

238,5 dias (aprox. 7 
meses e 28 dias)

Fonte: DPRJ, Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça. Relatório sobre o reconhecimento 
fotográfico em sede policial.

A situação acima descrita não passou despercebida, por parte do Colégio 
Nacional de Defensores Públicos Gerais – CONDEGE, que realizou pesquisa em parceria 
com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, sendo gerado relatório, em 
fevereiro de 2021, produzido com informações enviadas por defensores de 10 estados 
da federação, entre novembro e dezembro de 2020, referentes a casos tramitados 
entre os anos de 2012 a 2020.

Nesse segundo estudo3, foram contabilizados 28 processos, 4 deles com 2 
suspeitos, envolvendo, assim, 32 acusados diferentes. O estado que apresenta maior 
número de casos de erro no reconhecimento fotográfico é o Rio de Janeiro, 
com 46% das ocorrências. Veja-se (Quadro 3):

Quadro 3 - Número de ocorrências por estados

ESTADO OCORRÊNCIAS

Rio de Janeiro 13

Bahia 3

Goiás 2

Minas Gerais 2

Santa Catarina 2

São Paulo 2

Mato Grosso 1

Paraíba 1

Rondônia 1

Tocantins 1

Total 28

Fonte: DPRJ, Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça; Colégio Nacional dos Defensores Públicos 
Gerais. Relatório sobre reconhecimento fotográfico em sede policial.

3  Disponível em https://bit.ly/3hgZg8Q. Acesso em: 17 maio 2021.

https://bit.ly/3hgZg8Q


241

PEÇAS PROCESSUAIS - Revista de Direito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro nº 32 - 2022

Dentre os processos que continham informação acerca da cor de pele, observou- 
se que os pretos e pardos correspondem a 83% dos acusados equivocadamente 
por erro no reconhecimento fotográfico, conforme o Quadro 4 (a seguir):

Quadro 4 - Registro de ocorrências por cor de pele

COR DE PELE OCORRÊNCIAS

Preto 17

Pardo 7

Branco 5

Não consta 3

Total 31

Fonte: DPRJ, Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça; Colégio Nacional dos Defensores Públicos 
Gerais. Relatório sobre reconhecimento fotográfico em sede policial. 

Com relação à prisão preventiva, há registro de 19 casos em que houve sua 
decretação, o que corresponde a aproximadamente 60% do total, com períodos de 
privação de liberdade que variaram de 24 dias a aproximadamente 2 anos e 3 meses 
(Quadro 5):

Quadro 5 - Registro do período de tempo de prisão preventiva

MENOR PERÍODO MAIOR PERÍODO MÉDIA MEDIANA

5 dias
851 dias (aprox.  

2 anos e 3 meses)
281 dias 

(aprox. 9 meses)
246 dias 

(aprox. 8 meses)

Fonte: DPRJ, Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça; Colégio Nacional dos Defensores Públicos 
Gerais. Relatório sobre reconhecimento fotográfico em sede policial.

Quanto aos motivos para a absolvição dos réus, tem-se que a maioria ocorreu 
por ausência de provas. Dentre eles, pelo menos dois foram absolvidos em razão 
da fragilidade do reconhecimento, que se baseou em poucas características como 
sobrancelhas, cílios, olhos, porte físico. Além disso, em um caso o acusado era 
monitorado por tornozeleira eletrônica e outro estava preso por ocasião do crime, 
comprovando que não cometeram o crime apontado. Finalmente, há nove casos de 
acusados reconhecidos por fotografia em sede policial que não foram reconhecidos 
em juízo. Veja-se (Quadro 6):
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Quadro 6 - Motivos para absolvição dos acusados

MOTIVOS PARA ABSOLVIÇÃO OCORRÊNCIAS

Ausência de provas 15

Não reconhecido em juízo 9

Vítima não localizada para comparecer em juízo 4

Impronúncia 2

Acusado com monitoração eletrônica 1

Na data dos fatos estava preso por outro processo 1

Total 32

Fonte: DPRJ, Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça; Colégio Nacional dos Defensores Públicos 
Gerais. Relatório sobre reconhecimento fotográfico em sede policial.

Noutro giro, citamos que nos Estados Unidos também foi realizada pesquisa 
sobre erros em reconhecimento, tendo a organização Innocence Project apontado que 
os erros no reconhecimento estão presentes em cerca de 70% das hipóteses 
de erros judiciais.

Destarte, o reconhecimento fotográfico deve inspirar cautela na sua adoção, 
sob pena de reverberar uma série de injustiças e erros judiciais, sendo certo que não 
pode ser a única prova a ser produzida no processo penal.

Efetivamente, faz-se necessário o cumprimento das formalidades insculpidas 
no artigo 226 do Código de Processo Penal, sob pena de nulidade do ato, conforme 
vem decidindo acertada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. DO ÁLBUM DE SUSPEITOS DA POLÍCIA CIVIL

O reconhecimento de pessoas não pode ser uma porta aberta à seletividade 
penal, tampouco um meio de perseguições pessoais ou de obtenção de vantagens, a 
partir de gratificações aos policiais em razão de inquéritos finalizados, o que parece 
fomentar a realização de precárias investigações que se lastreiam na sugestiva exibição 
de “catálogo de suspeitos”.

Ocorre que não há no Código de Processo Penal nenhuma regra específica 
sobre a formalização de álbum fotográfico em Delegacia de Polícia, o que 
fragiliza tal meio de prova, mormente diante de fatores como: qualidade e resolução 
da foto, tamanho da foto, ângulo retratado, ausência de expressões corporais da 
pessoa retratada, dentre outras circunstâncias que podem influenciar a colheita do 
reconhecimento, gerando equívocos.

Outrossim, poder-se-ia argumentar que o álbum de suspeito decorre de poder 
discricionário da autoridade policial. Todavia, dita discricionariedade não pode 
trazer violações a princípios constitucionais e direitos fundamentais, como 
ocorre no caso em comento, e nem mesmo pode servir para fomentar a instabilidade 
nos julgamentos, que, para atender aos interesses da sociedade, devem se pautar 
em juízo de certeza.
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O poder discricionário da administração pública não é ilimitado, e, no 
caso em testilha, o exercício deste poder está claramente violando preceitos 
constitucionais, além de trazer prejuízos irreparáveis ao impetrante, sobretudo 
diante da existência de nove processos criminais, sendo que cinco culminaram 
em sua absolvição definitiva, estando quatro ainda em andamento.

Observe-se, ainda, que a imagem do impetrante foi juntada em diversos 
mosaicos de fotográficos em crimes cujos suspeitos descritos não guardavam qualquer 
semelhança com o autor, tendo inclusive sua imagem exibida em feito relativo a crime 
de estupro, a evidenciar o USO ABUSIVO DA IMAGEM DO IMPETRANTE pela 
autoridade coatora (documento anexo).

Sabemos que a discricionariedade vem pautada na conveniência e oportunidade 
a serem enfrentadas pela autoridade. Repita-se, não se evidencia a conveniência ou a 
oportunidade da manutenção da fotografia do impetrante no álbum da Polícia Civil, 
mormente diante dos diversos equívocos de reconhecimento envolvendo a imagem 
do mesmo, conforme já demonstrado.

Data máxima venia, o interesse da coletividade não é a exibição aleatória 
da imagem de pessoas inocentes a investigações e processos penais, com risco 
de decretação de prisões preventivas indevidas e condenações equivocadas, 
fomentando erros judiciários.

E nem se diga que a Lei nº 12.037/2009, que dispõe sobre a identificação 
criminal do civilmente identificado, se aplica ao caso, pois o seu artigo 5º, ao prever 
a identificação por processo fotográfico, não cuidou de produção de provas para fins 
de investigação. Veja-se:

Art. 5º A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, 
que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou do 
inquérito policial ou outra forma de investigação.

Importante ressaltar que as discussões envolvendo o PL 8.045, referente ao 
Novo Código de Processo Penal, demonstram preocupação com o capítulo destinado 
ao reconhecimento, tendo em vista que se faz necessária cautela quanto a esta prova, 
no sentido de observância de formalidades e garantia de direitos.

Com efeito, o reconhecimento fotográfico deve seguir a mesma metodologia 
do reconhecimento presencial, e o novo Código de Processo Penal deveria adotar 
vedações ao denominado “álbum de suspeitos”, que contribui sobremaneira 
para a seletividade penal, bastando ser analisado o perfil das pessoas que 
integram os citados álbuns: negras e pobres.

Tal assertiva é corroborada pela pesquisa da Defensoria Pública que indica o 
perfil da pessoa submetida a reconhecimento, já mencionada.

Cite-se, também, a título ilustrativo, pesquisa da Defensoria Pública do Estado 
do Rio de Janeiro que traçou o perfil dos entrevistados pela instituição nas audiências 
de custódia entre setembro de 2017 e setembro de 2019.
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O citado relatório4 é capaz de demonstrar, na prática, a seletividade penal, 
explicitando que, dos custodiados que declararam sua cor, 77,4% são pretos ou 
pardos, enquanto os de cor branca representam apenas 22%. Veja-se (Tabela 1):

Tabela 1 - Autodeclaração de cor pelos acusados

AUTODECLARAÇÃO DE COR

Amarelo 46

Branco 4.698

Indígena 34

Preto/pardo 16.364

Sem informação 2.355

Total 23.497

Fonte: DPRJ, Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça. Perfil dos entrevistados pela Defensoria Pública 
nas audiências de custódia entre setembro de 2017 e setembro de 2019.

No artigo intitulado “Álbum de suspeitos: uma vez suspeito, para sempre 
suspeito?”5, publicado no site Consultor Jurídico em 18/12/2020, as autoras Janaina 
Matida e Marcella Mascarenhas Nardelli se debruçam sobre o caso do impetrante 
T. V. G., em análise crítica ao álbum de suspeitos da Polícia Civil, assim dizendo  
(grifos nossos):

[...] Ademais, para além da insuficiência probatória do reconhecimento para a 
condenação penal, o caso de T. também explicita a importância de se refletir 
sobre as irregularidades relativas à modalidade fotográfica bem como seus 
nefastos efeitos.
O artigo de hoje apresentará uma análise crítica das múltiplas arbitrariedades 
reunidas sob a prática do chamado “álbum de suspeitos” e, com isso, buscará 
tratar das providências urgentes à salvaguarda dos cidadãos diante do risco de 
terem suas vidas dilaceradas por um falso reconhecimento. Vejamos.
Até o momento do julgamento do HC 619.327/RJ, T.V.G. já colecionara nada 
menos do que oito reconhecimentos. Oito. O elevado número que, em princípio, 
poderia ensejar desconfiança contra T. serve, em realidade, para pôr em xeque o 
procedimento conhecido como “álbum de suspeitos”. Isso porque não há qualquer 
controle sobre o momento exato em que uma imagem pode passar a constar 
no álbum; nem acerca da maneira que, em constando no álbum, é exibida às 
vítimas/testemunhas; tampouco a respeito de quando deva ser obrigatoriamente 
excluída do “baralho do crime”.
Nestas circunstâncias de patente arbitrariedade, ser novamente reconhecido 
transforma-se em questão de sorte/azar de alguém; uma verdadeira roleta russa. [...]
Que T. tenha sido reconhecido oito vezes diz mais sobre o risco de falsos 
reconhecimentos que ronda a população preta e pobre brasileira e muito menos 
sobre a confiabilidade da informação gerada. Sintoma disso é que, mesmo 

4  Disponível em: https://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/0b6d8d161c1b41739e7fc20cca0c1e39.pdf. 
Acesso em: 18 maio 2021.
5  MATIDA, Janaína; NARDELLI, Marcella Mascarenhas. Álbum de suspeitos: uma vez suspeito, para sempre suspeito? 
ConJur, São Paulo, 18 de dezembro de 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-dez-18/limite-penal-
album-suspeitos-vez-suspeito-sempre-suspeito. Acesso em: 19 maio 2021.

https://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/0b6d8d161c1b41739e7fc20cca0c1e39.pdf
https://www.conjur.com.br/2020-dez-18/limite-penal-album-suspeitos-vez-suspeito-sempre-suspeito
https://www.conjur.com.br/2020-dez-18/limite-penal-album-suspeitos-vez-suspeito-sempre-suspeito
https://www.conjur.com.br/2020-dez-18/limite-penal-album-suspeitos-vez-suspeito-sempre-suspeito


245

PEÇAS PROCESSUAIS - Revista de Direito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro nº 32 - 2022

depois da absolvição por um primeiro processo de receptação, a fotografia 
de T. continuou a ser reiteradamente oferecida a vítimas que, com a memória 
acometida por decurso do tempo, estresse, efeito da raça diferente, entre outras 
variáveis, acabaram por apontar T. como autor dos delitos. Vale ressaltar que as 
vítimas que reconheceram T. chegaram a descrever o autor do fato com base em 
características físicas destoantes das de T.
Casos como o de T. sinalizam que o simples fato de se ter fotografia em 
álbum de suspeitos pode gerar efeitos devastadores. Causa espécie, portanto, 
constatar o caminho aberto deixado a um procedimento inerentemente sugestivo, 
pois, embora o álbum de suspeitos seja peça fundamental do cotidiano investigativo 
das delegacias Brasil afora, não há, para ele, qualquer previsão legal. [...]
[...] A exposição aleatória de fotografias que sequer se pode explicar de onde 
surgiram e por quanto tempo permanecerão sendo utilizadas, representa, em 
muitos casos, a única providência investigativa tomada. A prática de exibir 
fotografias aleatoriamente às vítimas e sem a observância dos protocolos aplicáveis 
ao ato de reconhecimento vem se tornando a primeira – e muitas vezes a única 
– providência investigativa nos crimes contra o patrimônio. Ao invés de serem 
empregadas diligências necessárias à correta investigação do crime (v.g., a 
efetivação de ordens de serviço ao local do fato para a procura de filmagens da 
área e busca de vestígios), a apresentação do álbum de suspeitos passa a ser a 
rotina policial na apuração da autoria.
Em síntese, a opção deliberada de se supor que o autor do crime está em um 
catálogo de pessoas previamente categorizadas como “passíveis de desconfiança” 
dá causa à perda de importantes fontes de prova, as quais poderiam conduzir 
à identificação dos verdadeiros responsáveis pela prática do fato. Não é difícil 
concluir que a referida conjuntura afeta sobremaneira a expectativa de se reunir 
um conjunto informativo suficientemente confiável, o qual seja capaz de dar 
suporte a conclusões válidas sobre os fatos. Em vista disso, como numa reação 
em cadeia, compromete-se toda a estrutura lógica que conduz à formação do 
juízo fático, o que envolve a frustração do ideal de exercício responsável da 
função acusatória e a falta de condições mínimas para o exercício de uma defesa 
efetiva. Decisões cujos raciocínios probatórios sejam realizados a partir de tão 
questionáveis premissas apresentam grande potencial de engrossar as estatísticas 
dos erros judiciais. [...]
Em definitivo, casos como os de T. servem a evidenciar o pouco – o nada, a 
bem dizer – que é tido como suficiente para condenações criminais no Brasil. 
Sintomático disso é o fato de que T. tenha recebido a notícia de sua 
absolvição pelo STJ no mesmo dia em que esperava pelo início de duas 
audiências relativas a novos processos, de novo por roubos; de novo com 
seu reconhecimento a partir de álbum de suspeitos. Até quando? [...].

5. DA COAÇÃO ILEGAL. DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO 
IMPETRANTE À EXCLUSÃO DE SUA FOTOGRAFIA DO ÁLBUM DE 
SUSPEITOS DA POLÍCIA CIVIL

Como já dito, o impetrante teve sua foto incluída em álbum de suspeitos e foi 
indiciado 9 (nove) vezes por crimes de roubo majorados pela 57ª Delegacia de Polícia 
Civil, entre os anos de 2016 e 2020, havendo 4 (quatro) processos ainda em andamento, 
sem formação de culpa, tendo sido definitivamente absolvido em 5 (cinco) das ocasiões.

Nas decisões de absolvição, ficaram consignados todos os equívocos 
perpetrados pela autoridade policial na exibição de sua imagem, sem haver 
qualquer respeito ao perfilhamento adequado e a prévia descrição da pessoa, 
conforme a determinação do artigo 226 do Código de Processo Penal.
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Efetivamente, como dito, não há um controle de como a fotografia de uma pessoa 
é inserida no álbum de suspeitos, como também não há qualquer regulamentação ou 
controle acerca de quando deve ser retirada deste álbum. Ou seja, existe enorme 
falta de transparência no que se refere aos catálogos de suspeitos amplamente 
disseminados nas Delegacias da Polícia Civil.

Neste sentido, como já exposto, constatada a irregularidade no procedimento de 
reconhecimento, a Defensora Pública titular do órgão da DP junto à 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Nilópolis oficiou à 57ª Delegacia Policial solicitando a exclusão da imagem 
do impetrante T. V. G., em consonância com o princípio da presunção de inocência, 
e, ainda, o princípio do devido processo legal, nos termos do artigo 158-A do CPP e 
do artigo 4º parágrafo 1º da Lei nº 13.709/18, ofício este que SEQUER foi respondido, 
permanecendo a imagem do impetrante no álbum de suspeitos.

A omissão da autoridade em responder ao ofício já citado e, por conseguinte, a 
inércia em excluir a fotografia do impetrante de álbuns e mosaicos de suspeitos vêm 
gerando lesão a direitos do autor, diante do evidente descaso da autoridade coatora 
em adequar seus procedimentos às normas legais e às determinações dos Tribunais 
Superiores.

Ademais, a ausência na resposta ao ofício expedido pela subscritora inviabilizou 
a Defesa de obter, diga-se, legitimamente, informações acerca de dados sensíveis 
do impetrante, cuja proteção legal não pode ser excepcionada de acordo com a 
conveniência da autoridade coatora, já que esta deve respeito ao devido processo 
legal e à proporcionalidade nos termos do art. 4º, § 1º da Lei 13.709/18 (Lei Geral 
de Proteção de Dados).

A permanência da imagem do autor sem qualquer possibilidade de controle, 
como já demonstrado acima, bem como a aleatoriedade em suas exibições, na medida 
em que não se observa a necessária compatibilidade da imagem mostrada com a 
descrição do suspeito, bem como por se tratar de imagem antiga do autor, fulminam 
de ILEGALIDADE as práticas investigativas da autoridade coatora a merecer controle 
judicial.

Desta forma, alicerçado nos princípios da presunção de inocência e do 
devido processo legal, tem o impetrante direito líquido e certo à exclusão 
de sua imagem do cadastro de suspeitos da Polícia Civil do Estado do Rio de 
Janeiro, notadamente no que se refere ao álbum de suspeitos constante da 
57ª Delegacia Policial.

6. DA NECESSÁRIA CONCESSÃO DE LIMINAR

Como já ressaltado, a manutenção da imagem do impetrante no álbum de 
suspeitos viola princípios constitucionais e normas legais, conforme acima destacado, 
de modo a evidenciar a relevância do fundamento da presente ação mandamental.

Assim, pelo disposto no artigo 311, IV, do Código de Processo Civil, deve ser 
a liminar deferida com base na tutela da evidência, uma vez que todos os fatos ora 
alegados são documentalmente comprovados e a matéria de direito torna certa a 
concessão final da ordem.
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7. DO PEDIDO

Ante o exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente mandado 
de segurança para:

1) Reconhecer o direito à gratuidade de justiça integral, tendo em vista se tratar 
o impetrante de pessoa necessitada, com insuficiência de recursos para pagar a 
taxa judiciária, as custas e as despesas processuais e os honorários advocatícios, 
sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, indicando a Defensoria Pública 
do Estado do Rio de Janeiro para a defesa de seus interesses;
2) LIMINARMENTE, independentemente de pedido de informações à autoridade 
coatora, determinar a exclusão da imagem do impetrante do cadastro de suspeitos 
da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, notadamente do álbum de suspeitos 
existente na 57ª Delegacia de Polícia Civil;
3) Determinar a notificação da autoridade coatora;
4) A intimação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para, querendo, 
intervir no presente feito;
5) NO MÉRITO, confirmar a liminar anteriormente deferida, sendo concedida 
a ordem definitiva para determinar a exclusão da imagem do impetrante do 
cadastro de suspeitos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, notadamente 
do álbum de suspeitos existente na 57ª Delegacia de Polícia Civil.

 Dá-se à causa o valor de 1.100,00 (hum mil e cem reais).

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2021.

LUCIA HELENA SILVA BARROS DE OLIVEIRA
Defensora Pública no Estado do Rio de Janeiro

Coordenadora de Defesa Criminal da Defensoria Pública do  
Estado do Rio de Janeiro

ISABEL SCHPREJER
Defensora Pública no Estado do Rio de Janeiro

Subcoordenadora de Defesa Criminal na Defensoria Pública do  
Estado do Rio de Janeiro

RAFAELA SILVA GARCEZ
Defensora Pública no Estado do Rio de Janeiro
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