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“(…) - Sim, eu vi o que aconteceu…mas os olhos, inspector, são testemunhas 
muito falíveis. 

 - Que quer dizer, M. Poirot? 

 - Por vezes, os olhos vêem o que se pretende que vejam. (…)” 

 

Agatha Christie, in “Poirot e o teatro da morte”, 
coleção vampiro Gigante, nº 23, pgs383 
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A busca da verdade é a razão que norteia a atividade judicial. 

No processo penal esta busca tem início na identificação do suspeito, da pessoa que 

praticou o crime.  

Este trabalho procurou lançar um olhar judiciário (crítico) sobre o modo como a prova 

por reconhecimento de pessoas se encontra configurada no nosso sistema penal e sobre 

as práticas da realização da mesma, com especial incidência para as questões práticas 

que se colocam ao julgador. 

Nas palavras do Tribunal Constitucional que espelham bem a verdade judiciária, o auto 

de reconhecimento da identidade do suspeito, “(…)  tende a merecer, na prática 

judiciária, um valor probatório reforçado, funcionando quase como uma presunção de 

culpabilidade do suspeito, pelo menos na fase indiciária" (…)”1 

Sendo o reconhecimento a evocação de uma imagem mnemónica, o mesmo encontra-se 

associado a um elevado risco de erro, que o legislador reconhece e tenta acautelar 

através da adoção de procedimentos rigorosos. Contudo uma vez instalada a dúvida 

sobre o rigor com que um reconhecimento foi realizado, não pode o julgador depositar 

nele a sua confiança, sobretudo porque não tem qualquer mecanismo de controlo do que 

efetivamente sucedeu no ato de reconhecimento. 

Não seriam necessárias grandes alterações legislativas para que este meio de prova 

pudesse oferecer, a quem tem de julgar, um maior grau de segurança e de confiança. 

Assim, a par sistematização das questões colocadas ao julgador, procurou-se deixar 

refletida a jurisprudência dos tribunais superiores quanto às mesmas.  

A parte final deste trabalho é constituída por sugestões de mudança que visam, no 

essencial, permitir ao juiz de julgamento um efetivo controlo sobre a forma como foi 

feito o reconhecimento para que com segurança possa decidir se o arguido é ou não o 

autor do crime. 

                                                             
1Acórdão do Tribunal Constitucional nº 425/2005, Processo n.º 452/05, disponível em 

www.tribunalconstitucional.pt 
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Searching for the truth is the reason that guides all the judicial activity. 

The criminal proceedings begin with the identification of the suspect, i.e. the person 

who committed the crime. 

This study sought to look with a critical judicial eye how the identification of people is 

configured in our criminal justice system and its practices, with a particular focus on the 

practical issues the judge faces. 

The words of the Constitutional Court show the judicial truth, that the identification of a 

suspect, "(...) in the judicial practice tends to merit an enhanced probative value, 

functioning almost as a presumption of guilt of the suspect at least in the investigation 

phase "(...)" 

The identification is based on a mnemonic image, so it is associated to a high risk of 

error, that the legislator recognizes and attempts to safeguard by adopting rigorous 

procedures. However once installed the doubt on the rigor with which an identification 

has been made, the judge cannot trust on it anymore, especially because he has no way 

to verify if all the identification procedures have been respected.. 

No major legislative changes would be required to give to this evidence a greater degree 

of security and confidence to the judge. 

Thus, alongside the systematization of the judge's questions tried to reflect the 

jurisprudence of the higher courts regarding the same. 

The final part of this work is constituted by suggestions of legislative changes aiming in 

essence, to give to the judge an effective control so that he can decide if the person 

charged of with the  crime is guilty or not. 
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I. Introdução – razão para a escolha do tema. 

A escolha do tema “Da prova por reconhecimento” – reconhecimento de pessoas - ficou 

a dever-se ao facto de ao longo dos quase 20 anos de exercício da magistratura judicial 

muitas vezes ter questionado as certezas apresentadas no reconhecimento de suspeitos, 

os quais, na maioria das vezes, foram vistos por breves instantes, em situações adversas, 

sendo por vezes apenas visível uma parte do rosto.  

O julgador não é omnipresente e vê através dos olhos da testemunha. Muitas vezes não 

tem razões para questionar as certezas apresentadas por esta, mas isso não impede que 

se faça um juízo crítico sobre este meio de prova, o qual, a partir do momento em que é 

realizado de forma positiva, condiciona e dirige o rumo da investigação. 

Procurei com este trabalho lançar o olhar judiciário sobre este tipo de prova e responder, 

no essencial, a uma questão: O que melhorar para tornar este meio de prova mais seguro 

e confiável para o julgador? 

Esta dissertação percorrerá o caminho que tem início com a abordagem de alguns 

princípios psicológicos da prova por reconhecimento, passando pela análise sistemática 

do quadro legal em vigor, lançando depois um breve olhar sobre a evolução histórica 

dos preceitos em causa. De relance faz ainda uma análise de direito comparado e de 

questões concretamente colocadas ao julgador, com abordagem das soluções 

apresentadas pela doutrina e jurisprudência. A concluir este trabalho ficarão algumas 

conclusões e sugestões de possíveis medidas a adotar para responder à questão acima 

referida. 

* 

Um processo de natureza penal começa sempre com a notícia do crime, quer esta tenha 

sido adquirida em primeira mão pelo órgão de polícia criminal, no desenvolvimento das 

suas funções, quer tenha chegado a este através da apresentação de uma queixa ou 

denúncia. 

Tal como numa notícia o jornalista tem a necessidade de responder de forma clara a 

cinco perguntas, conhecidas como os cinco “W” (when, were, who, what and why), 
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também o processo penal se desenvolve, no essencial, na resposta a estas cinco 

questões, sendo que no tema a desenvolver procurarei trilhar o caminho que conduz ao 

suspeito (“Who”). 

Pretende-se assim uma análise de um segmento específico do processo penal: o 

reconhecimento de pessoas, o qual se integra na disciplina dos meios de prova. 

O reconhecimento de pessoas é um dos meios de prova previstos no C.P.P cuja 

finalidade é apurar o responsável pelo crime, ou seja, identificar a pessoa que foi vista a 

praticar o facto criminoso, ou que tenha sido vista antes ou depois do facto, em 

circunstâncias fortemente indiciadoras de ter sido o seu autor.2 

Mostra a prática judiciária que é importante distinguir situações de flagrante delito (em 

que o suspeito é intercetado no momento da prática do crime) daquelas em que inexiste 

flagrante. Neste caso, importa ainda destrinçar situações em que o suspeito é alguém 

que a testemunha ou o ofendido conhecem (é o vizinho x, o amigo y, o familiar z, etc) 

daqueles em que o suspeito é um estranho. Só nesta última situação se justifica, o 

recurso à prova por reconhecimento – que visa a identificação do suspeito -, bastando 

nas demais, o recurso a prova testemunhal. 

Depois de colhida a notícia do crime, compete à autoridade judiciária dar início às 

diligências necessárias à identificação do autor do delito, sendo o reconhecimento de 

pessoas um dos meios de prova previstos no Código de Processo Penal com essa 

finalidade.3 

                                                             
2
 Neste sentido acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 26/10/2011, processo nº 

179/10.3GBVNO.C1, in www.dgsi.pt 

3 Outros meios utilizados são a recolha de vestígios lofoscópicos ou de vestígios de ADN, a análise de 
imagens ou de gravações legalmente permitidas. 
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O reconhecimento, nas palavras de Enrico Altavilla, é “(…) o resultado de um juízo de 

identidade entre uma perceção presente e uma passada. Reconhece-se uma pessoa ou 

uma coisa quando, vendo-a, se recorda havê-la visto anteriormente (…)”4 

Trata-se de uma prova que impõe prudência e cuidado sobre as condições em que é 

recolhida, refletida na observância de cânones que minimizem o risco de precipitação 

ou de falta de rigor. É claro que o reconhecimento positivo de um indivíduo como autor 

dos factos criminosos em investigação, traduz desde logo uma forte suspeição da sua 

culpabilidade ou, como afirmou o Tribunal Constitucional, o reconhecimento é “(…) 

uma quase presunção de culpabilidade do suspeito, pelo menos numa fase indiciária 

(…)”.5 

Nas situações em que o autor é um desconhecido, mas em que foi visto por alguém a 

praticar o crime, ou em circunstâncias suspeitas, é feita pela testemunha a descrição do 

mesmo. Com base nesta descrição são, por regra, selecionadas imagens que constam de 

bases de dados dos OPC6 as quais são exibidas ao reconhecedor e se este 

reconhecimento fotográfico for positivo é seguido do reconhecimento pessoal.7 

Concluída a investigação, e chegando o processo penal ao seu clímax, depara-se o juiz 

de julgamento, na maioria das situações, com um auto asséptico, que dá conta do 

reconhecimento, ou não, do arguido, por parte da testemunha, não lhe sendo 

disponibilizados outros elementos que permitam apurar o ajuste dos procedimentos 

realizados, designadamente a possibilidade de visualizar a “linha de reconhecimento”, 

                                                             
4 Altavilla, Enrico, “Psicologia Judiciária, O processo psicológico e a verdade judicial”, tradução de 

Fernando de Miranda, Almedina, pgs. 367. 

5 Ac. TC nº408/89, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 13º vol., Tomo II, págs. 1147 e segs. 

6 «Órgãos de polícia criminal» - todas as entidades e agentes policiais a quem caiba levar a cabo 

quaisquer atos ordenados por uma autoridade judiciária ou determinados por este Código; definição 

dada pelo artº 1º, al. c) do CPP. 

7 Este figurino não é o modelo seguido noutros sistemas e não foi originariamente a prática seguida entre 
nós até à reforma do CPP de 2007.  
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8ou, de pelo menos, constar do auto a descrição das características físicas das pessoas 

que formaram tal “linha”, o que seria essencial para controlar a regularidade do 

procedimento e para formar a convicção do julgador. 

Procurei sobretudo centrar este trabalho na praxis dos Tribunais e dos órgãos de polícia 

criminal, propondo no final algumas alterações que poderiam contribuir para o aumento 

da “confiança” deste meio de prova, relembrando que o Código de Processo Penal 

assume “(…) a ideia mestra segundo a qual o processo penal tem por fim a realização da 

justiça no caso, por meios processualmente admissíveis e por forma a assegurar a paz 

jurídica dos cidadãos. (…)”.9 

                                                             
8 Neste trabalho adota-se a designação “linha de reconhecimento” para simplificar a descrição do 
procedimento referido no artº 147, nº2 do CPP 

9 Preâmbulo do Código de Processo Penal aprovado pelo DL 78/87, de 17/2, nota II, ponto 5.  
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II. Alguns aspetos psicológicos da prova por reconhecimento. 

O reconhecimento traduz, nas palavras de Enrico Altavilla10, “o resultado de um juízo 

de identidade entre uma perceção presente e uma passada”. 

Um dos problemas que mais frequentemente se coloca num reconhecimento, consiste 

em destrinçar aquilo que resulta da perceção direta (o que uma pessoa viu, ouviu, 

cheirou), do resultado de deduções ou conclusões a que uma pessoa chega por via de um 

trabalho de reflexão.11 

A capacidade de se reevocar imagens é importantíssima no processo de reconhecimento 

e conduz muitas vezes à sensação de já termos visto determinada pessoa ou objeto. Esta 

sensação de “já visto” é o primeiro momento do processo recognitivo. A este momento 

segue-se a “localização no tempo e no espaço”, que se pode realizar de forma direta 

(recordamo-nos do tempo e espaço concreto), por associação (recordamos alguns factos 

que nos servem de pontos de referência) ou por raciocínio (através de processos de 

comparação)12. Esta localização permite a uma pessoa enquadrar uma imagem num 

determinado contexto, ou seja, realizar um reconhecimento que poderá ter valor 

probatório no processo penal. 

A este reconhecimento segue-se, necessariamente, a sua descrição. Vários autores 

questionam se é possível não reconhecer uma pessoa que se descreve com exatidão, 

concluindo que tal é possível e que isso resultará de modificações sofridas pela imagem 

mental (sendo esta a visão interior que se mantém na nossa recordação). 13 Também o 

                                                             
10Altavilla, Enrico, Psicologia Judiciária I, O Processo Psicológico e a verdade judicial, tradução de 
Fernando de Miranda, Almedina, pgs. 367. 

11 Altavilla, Enrico, Psicologia Judiciária I, O Processo Psicológico e a verdade judicial, tradução de 
Fernando de Miranda, Almedina, pgs. 367, dá o exemplo de “(…) um guarda-caça que afirma ter 
reconhecido, a dez metros de distância, um tal Chéron, quando caçava em terreno alheio. Veio a 
averiguar-se que, pelo contrário, se tratava de um tal Molin, que confessou. Os dois homens não tinham 
qualquer semelhança. O guarda acabou por reconhecer que vira um cão que trazia na coleira o nome 
Chéron e que, por isso, logo se persuadira de que o caçador era o proprietário do cão”. 

12 Altavilla, Enrico, Psicologia Judiciária I, O Processo Psicológico e a verdade judicial, tradução de 
Fernando de Miranda, Almedina, pgs. 370. 

13 Musatti, Elementi della psicologia della testemonianza, Cedam, 1931, pg. 12 
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inverso se revela possível, ou seja, pode ser se incapaz de descrever e contudo conseguir 

reconhecer com exatidão. 

Existem diferenças individuais que poderão contribuir para a capacidade de reconhecer. 

Altavilla refere que a idade, o sexo, a capacidade psíquica, a cultura e a profissão de 

uma pessoa podem influenciar a sua capacidade recognitiva. Assim, uma criança terá 

maior dificuldade em reconhecer alguém do que um adulto (porque os processos de 

abstração e de generalização que possui são ainda muito simples e esquemáticos); por 

outro lado, apesar de a mulher ser uma boa observadora de rostos e de roupas, é mais 

infiel nos reconhecimentos, por ser mais emotiva; também uma pessoa imaginativa é 

menos fiel nos reconhecimentos que uma pessoa objetiva ou realista; as pessoas incultas 

apresentam maior espontaneidade nos reconhecimentos (porque nelas a visão mental 

está mais desenvolvida); a profissão de uma pessoa poderá contribuir para a maior 

facilidade num reconhecimento (um pintor, um fotógrafo terão naturalmente uma maior 

facilidade para conservar a recordação de um rosto).14 

As condições em que se presenciou um determinado acontecimento são de grande 

relevo para a fiabilidade de um reconhecimento. Assim, se o que se presenciou foi 

muito rápido, a pessoa fica com uma imagem global mas dificilmente fixou 

pormenores. Também o facto de se presenciar um acontecimento em condições de 

luminosidade diversa contribui para a capacidade de reconhecer, ou seja, quanto menor 

for a luminosidade, menos seguro é o reconhecimento. Do mesmo modo a distância a 

que se presenciou um acontecimento tem importância para a credibilidade do 

reconhecimento. À medida que nos aproximamos de uma pessoa tornam mais evidentes 

as suas características, daí que se possa considerar que a distância atenua os aspetos 

diferenciais do indivíduo e, consequentemente é suscetível de gerar reconhecimentos 

duvidosos.  

                                                             
14 Altavilla, Enrico, Psicologia Judiciária I, O Processo Psicológico e a verdade judicial, tradução de 
Fernando de Miranda, Almedina, pgs. 374-375. 
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Também a posição em que a pessoa se encontrava poderá conduzir a dificuldades no 

reconhecimento, na medida em que uma pessoa que se encontrava sentada ou deitada 

achará sempre que a pessoa que viu é mais alta do que esta é na realidade. 

Importa de igual modo ter também presente a concentração da atenção, podendo 

concluir-se que é mais seguro o reconhecimento que teve por base algo que despertou a 

atenção da testemunha (o vestuário, o penteado, etc) do que aquele em que a testemunha 

estava distraída e em que nada de concreto despertou a sua atenção (dificilmente 

reconhecemos as pessoas que passam por nós na rua, a não ser que, por qualquer razão 

uma delas desperte a nossa atenção). 

Elencados alguns dos aspetos que podem influenciar o reconhecimento, importa 

questionar quais as principais fontes de erros desses reconhecimentos, relembrando que 

o fim último de qualquer processo é a realização da justiça, quer esta se traduza na 

condenação do arguido, quer na sua absolvição. 

Katzaroff, citado por Altavilla, indica duas fontes principais de erros de 

reconhecimento: identidade entre os pormenores de dois desenhos e semelhança de 

conjunto de dois desenhos.15 

Vimos acima que a nossa atenção por vezes cria imagens incompletas, fixando-se no 

pormenor de uma pessoa, mas não sendo capaz de ter uma imagem global da mesma. 

Ora, a fixação apenas de pormenores pode induzir em erro um reconhecimento.  

O mesmo sucede quando se tem uma visão de conjunto, sem deteção de qualquer 

pormenor. Também nesta situação não é possível notar as diferenças no ato do 

reconhecimento, o que poderá conduzir a um erro na realização do mesmo.  

Altavilla chama ainda à atenção para aquilo a que apelida de “resistência positiva do 

esquecido e a sugestão”, traduzindo-se a resistência em aspetos psicológicos que 

“bloqueiam” o acesso a imagens mantidas no inconsciente, mas que pode ser vencida 

pela sugestão, afirmando que “(…) sempre que permanece em nós uma imagem de 
                                                             
15 Altavilla, Enrico, Psicologia Judiciária I, O Processo Psicológico e a verdade judicial, tradução de 
Fernando de Miranda, Almedina, pgs. 383. 
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pessoa ou de coisa, em forma nebulosa ou lacunar, a opinião alheia, num processo de 

identificação, pode ter um extraordinário valor sugestivo, suprimindo uma outra 

imagem que se substitui à recordada, ou ainda insinuando matizes que não existem na 

nossa recordação, porque não faziam aparte da perceção que se pretende evocar (…)”.16 

Enorme valor sugestivo tem o facto de no ato de reconhecimento de um suspeito a 

testemunha se sentir na “obrigação” de reconhecer alguma das pessoas que se encontra 

numa linha de reconhecimento. Altavilla descreve uma situação ocorrida no Tribunal de 

Varsóvia em que um detido ocupou o lugar do acusado e foi reconhecido pela ofendida 

como sendo o autor do crime, sendo certo que os dois não tinham qualquer semelhança, 

concluindo-se que o erro foi motivado por sugestão (por o outro detido se encontrar 

sentado no lugar do acusado).17 

Importa igualmente ter presente que investigações empíricas têm demonstrado que a 

informação percecionada diminuiu à medida que o tempo passa, aplicando-se esta 

conclusão não apenas aos aspetos irrelevantes (cuja percentagem de esquecimento se 

situa entre os 80% e os 90%, passadas 24 horas), como também os aspetos colaterais 

referentes a informações que consideramos significativas.18  

Por fim, importa recordar que o ato de reconhecimento autêntico ocorre uma única vez, 

pelo que importa proceder com o máximo rigor, a fim de evitar o seu inquinamento e a 

necessidade da sua repetição. 

Nestes termos, reconhecendo-se que esta prova assenta numa "modalidade muito 

particular de reconstrução mnemónica do passado", particularmente sensível a 

"múltiplos fatores de distorção e engano que ocorrem ao longo de todo o itinerário da 

cognição, da memorização e da evocação" e que, por isso, se presta a ""curtos-circuitos" 

                                                             
16 Altavilla, Enrico, Psicologia Judiciária I, O Processo Psicológico e a verdade judicial, tradução de 
Fernando de Miranda, Almedina, pgs. 391.  

17 Altavilla, Enrico, Psicologia Judiciária I, O Processo Psicológico e a verdade judicial, tradução de 
Fernando de Miranda, Almedina, pgs. 392. 

18 L.C. Neuburger, Esame e controesame nel processo penale – diritto e psicologia, Pádua: Cedam, 2000, 
pgs. 64 e sgs. 
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de sensações racionalmente insondáveis"19, torna-se necessário fazer acompanhar este 

meio probatório de um conjunto de garantias que assegurem uma redução dos riscos de 

erro e que possibilitem um mínimo de objetivação verificável no âmbito de um processo 

de cariz subjetivo, sendo nesse contexto que deve compreender-se a necessidade de 

acentuar a regulamentação minuciosa da atividade preparatória do reconhecimento, 

como forma de afastar a desconfiança perante dos resultados obtidos através deste meio 

de prova e a exigência de assegurar, na medida do possível, o respeito das regras 

destinadas a evitar resultados influenciados. 

Os requisitos constantes dos artigos 147.º e 149º do Código de Processo Penal mais não 

são do que a concretização dessas exigências, assumindo-se como condições de 

validade do próprio reconhecimento.           

 

 

                                                             
19 Seiça, Alberto Medina de, "Legalidade da prova e reconhecimentos "atípicos" em processo penal: 
notas à margem de jurisprudência (quase) constante", organização de Manuel da Costa Andrade e 
outros, “Liber disciplinorum para Jorge de Figueiredo Dias”, Coimbra, 2003, p. 1397 e 1413 e ss. 
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III. Enquadramento legal da prova por reconhecimento de pessoas 

A prova por reconhecimento de pessoas insere-se no Capítulo IV, do Título II – Dos 

Meios de Prova – do Código de Processo Penal.  

Importa dar especial atenção aos artigos 147 e 149 deste diploma. 

O artº 147 do CPP refere o seguinte: 

“Artigo 147.º 

Reconhecimento de pessoas 

1 - Quando houver necessidade de proceder ao reconhecimento de qualquer pessoa, solicita-se à pessoa 

que deva fazer a identificação que a descreva, com indicação de todos os pormenores de que se recorda. 

Em seguida, é-lhe perguntado se já a tinha visto antes e em que condições. Por último, é interrogada 

sobre outras circunstâncias que possam influir na credibilidade da identificação.  

2 - Se a identificação não for cabal, afasta-se quem dever proceder a ela e chamam-se pelo menos duas 

pessoas que apresentem as maiores semelhanças possíveis, inclusive de vestuário, com a pessoa a 

identificar. Esta última é colocada ao lado delas, devendo, se possível, apresentar-se nas mesmas 

condições em que poderia ter sido vista pela pessoa que procede ao reconhecimento. Esta é então 

chamada e perguntada sobre se reconhece algum dos presentes e, em caso afirmativo, qual.  

3 - Se houver razão para crer que a pessoa chamada a fazer a identificação pode ser intimidada ou 

perturbada pela efetivação do reconhecimento e este não tiver lugar em audiência, deve o mesmo 

efetuar-se, se possível, sem que aquela pessoa seja vista pelo identificando.  

4 - As pessoas que intervierem no processo de reconhecimento previsto no n.º 2 são, se nisso 

consentirem, fotografadas, sendo as fotografias juntas ao auto.  

5 - O reconhecimento por fotografia, filme ou gravação realizado no âmbito da investigação criminal só 

pode valer como meio de prova quando for seguido de reconhecimento efetuado nos termos do n.º 2.  

6 - As fotografias, filmes ou gravações que se refiram apenas a pessoas que não tiverem sido 

reconhecidas podem ser juntas ao auto, mediante o respetivo consentimento.  

7 - O reconhecimento que não obedecer ao disposto neste artigo não tem valor como meio de prova, seja 

qual for a fase do processo em que ocorrer.” 

* 

Porque o reconhecimento de uma pessoa é condicionado pelas circunstâncias em que 

essa prova se produz, sentiu o legislador a necessidade de demarcar os procedimentos a 

que o reconhecimento de pessoas deve obedecer, constituindo os mesmos regras 

mínimas que procuram certificar a informação obtida. 
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Em primeiro lugar importa focar alguns aspetos de natureza genérica relevantes para a 

análise deste meio de prova: 

1. A lei não estabelece qualquer restrição sobre as pessoas que podem fazer um 

reconhecimento (testemunhas, assistentes, demandantes, coarguidos); 

2. A competência para determinar a realização de reconhecimentos pertence ao 

Ministério Público, ao Juiz de Instrução ou ao Juiz de Julgamento (conforme 

a fase processual em que o mesmo for determinado)20; 

3. O juízo de necessidade sobre a realização de um reconhecimento cabe à 

entidade que preside à fase processual em que o mesmo ocorre. 

Partindo destes aspetos gerais, importa analisar de forma detalhada o preceito normativo 

em causa, sendo que no mesmo é possível distinguir diferentes segmentos: 

- O primeiro, relacionado com o reconhecimento em si (de natureza 

obrigatória) e que inclui a descrição do suspeito (com indicação das 

circunstâncias em que foi visto bem como a menção ao facto de este já ter sido 

visto em situações anteriores), o reconhecimento fotográfico (positivo ou 

negativo) e o reconhecimento pessoal (igualmente positivo ou negativo); 

- O segundo, relacionado com mecanismos de controlo “a posteriori” do ato 

de reconhecimento (de natureza facultativa) e que incluí a possibilidade de 

recolher imagens da linha de reconhecimento, bem como de serem juntas ao 

processo imagens de pessoas que sendo sujeitas a um reconhecimento, não 

foram reconhecidas; 

- O terceiro dirigido mecanismos de “defesa” do reconhecedor (de natureza 

facultativa), possibilita a realização de reconhecimentos “com resguardo”; 

- E o quarto estabelece a sanção para a falta de observância das regras 

estabelecidas - ausência de valor como meio de prova. 

                                                             
20 A competência para o OPC proceder ao reconhecimento decorre da delegação de competências para a 
realização do inquérito por parte do OPC; 
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Analisemos de forma mais detalhada cada um destes segmentos. 

* 

Do primeiro segmento resulta que o reconhecimento de pessoas concretiza-se, 

inicialmente através da descrição de elementos identificativos que possam 

individualizar a pessoa a reconhecer. De entre estes elementos constam naturalmente o 

sexo, a raça, a idade, a estatura, o cabelo, o rosto, bem como algumas características 

particulares (cicatrizes, brincos, piercings, tatuagens, etc), visando-se com esta 

descrição a transformação de uma imagem fotográfica numa imagem verbal. 

Esta descrição prévia permite, por um lado aferir se a pessoa que o reconhecedor 

descreve corresponde ao identificando, por outro avaliar a sua capacidade de perceção e 

de memorização e por fim fixar os parâmetros para a escolha dos figurantes da linha de 

reconhecimento. 

O reconhecedor terá também que indicar se já antes tinha visto o suspeito, em que 

circunstâncias, bem como outras razões que possam influenciar a credibilidade do 

reconhecimento - nestas circunstâncias poderão incluir-se, o facto de se tratar de uma 

pessoa que se conhece (pessoalmente ou “de vista”), bem como as condições em que o 

suspeito foi visto (de forma fugaz ou demoradamente, se o mesmo estava encapuçado 

ou de rosto descoberto, as condições de luminusidade, etc), visando-se deste modo 

afastar eventuais sobreposições de imagens que possam comprometer a validade da 

identificação.  

Excluindo-se os casos em que o suspeito é conhecido da testemunha (conhecimento 

pessoal ou apenas visual) – casos de reconhecimento cabal em que a descrição realizada 

é suficientemente elucidativa para desde logo gerar um reconhecimento positivo – todos 

os outros se enquadram naquilo que a lei define como “reconhecimento não cabal”, o 

que implica a realização de atos posteriores. 

Assim, se a identificação não for cabal, à descrição segue-se o “reconhecimento” 

propriamente dito, o qual deverá acautelar as garantias de defesa do 

arguido/identificando. 
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A propósito deste segmento normativo defende a jurisprudência e a doutrina que é 

possível distinguir diferentes tipos de reconhecimento21: 

 - O reconhecimento por descrição – aquele que é efetuado num primeiro 

momento e no qual não existe qualquer contacto visual entre a testemunha e o 

identificando; 

 - O reconhecimento presencial – aquele que é efetuado através de uma linha de 

reconhecimento integrada pelo suspeito e pelos figurantes. 

- O reconhecimento por fotografia, filme ou gravação – aquele que é efetuado 

através de imagens com a natureza referida; 

- O reconhecimento com resguardo – aquele que é realizado sem que o 

reconhecedor seja visto pelo identificando.22 

* 

O reconhecimento presencial inclui uma série de procedimentos: 

a. Escolha dos figurantes – pelo menos duas pessoas que tenham as maiores 

semelhanças possíveis com o suspeito, inclusive a nível do vestuário, sendo 

esta escolha realizada na ausência do reconhecedor; 

b. Colocação do identificando e dos figurantes na mesma linha de 

reconhecimento; 

c. Apresentação desta linha completa ao reconhecedor; 

d. Colocação de questões ao reconhecedor, no sentido de aferir se o mesmo 

reconhece alguma daquelas pessoas e, na afirmativa, qual. 

                                                             
21 Neste sentido o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 4/5/2011, processo nº 
231/08.5GBTMR.C1, in www.dgsi.pt 

22 Neste Sentido Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal à Luz da 
Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Universidade Católica 
Editora, 2ª Edição atualizada, pgs. 409; 
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Se for realizado um reconhecimento fotográfico, impõe o normativo em causa que ao 

mesmo se siga o reconhecimento pessoal.23  

* 

O segundo segmento da norma em análise está relacionado com mecanismos de 

controlo do ato de reconhecimento (de natureza facultativa) e que inclui a possibilidade 

de recolher imagens da linha de reconhecimento, bem como de serem juntas ao processo 

imagens de pessoas que tendo sido sujeitas a reconhecimento, não foram reconhecidas.  

Trata-se de uma alteração introduzida ao CPP pela reforma de 200724 e visa possibilitar 

à defesa e ao juiz de julgamento aferir da conformidade do reconhecimento realizado no 

inquérito ou na instrução. A este aspeto voltaremos de forma mais detalhada no ponto 

IV. a) deste trabalho. 

* 

O terceiro segmento – mecanismos de defesa do reconhecedor – permite que em 

situações de intimidação, ou de perturbação do reconhecedor, o ato de reconhecimento 

seja feito sem que esta pessoa seja vista pelo identificando, com exceção para os casos 

de reconhecimentos realizados em sede de audiência de julgamento.  

O que normalmente sucede nestas situações, habitualmente designados por 

“reconhecimentos com resguardo”25, é que a pessoa que o efetua é colocada numa 

divisão distinta daquela onde se encontra a “fila de reconhecimento”, divisões estas 

separadas por um vidro que apenas permite ao reconhecedor ver a fila de 

reconhecimento, mas não o contrário. Conforme resulta da lei, esta possibilidade não se 

aplica aos reconhecimentos efetuados em audiência de julgamento, dada a diferente 

                                                             
23 Esta imposição decorre da alteração introduzida ao CPP pela Lei 48/2007 de 29/08 

24 Lei 48/2007 de 29/08 

25 Neste sentido o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 4/5/2011, processo nº 
231/08.5GBTMR.C1, in www.dgsi.pt 
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natureza desta fase processual e o princípio da publicidade da audiência que preside à 

mesma. 

* 

Por fim, o último segmento desta norma, prende-se com a “sanção” para a falta de 

observância dos cânones estabelecidos na mesma, que conduz à “ausência de valor 

como meio de prova” do reconhecimento realizado.  

O Código de Processo Penal consagra, no artº 125º a não taxatividade dos meios de 

prova, ao afirmar que “são admissíveis as provas que não forem proibidas por lei”. 

Assim, é possível distinguir, utilizando a terminologia de Paulo Pinto de Albuquerque 

os meios de prova típicos (legalmente consagrados), dos atípicos, sendo que estes, para 

terem valor probatório, estão subordinados aos “limites constitucionais e legais da 

admissibilidade da prova, resultantes do artigo 126º”.26 

Se observarmos o Código de Processo Penal, concluímos que o legislador usou 

diferente terminologia para se referir às proibições de prova. Por vezes utiliza a 

expressão “provas nulas”27, noutras a expressão “ provas que não podem ser utilizadas 

como prova”28, noutras ainda “provas de valoração proibida”29 e por fim “provas que 

não têm valor como meio de prova”30. 

                                                             
26 Entendimento defendido por Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal à 
Luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Universidade 
Católica Editora, 2ª Edição atualizada, pgs. 317; 

27
 É o caso das revistas e buscas que não cumpram o disposto no artº 174 do CPP – cf. Artº 174, nºs 4 e 6 

do CPP 

28 É o caso da apreensão de correspondência quando o Juiz considera que a correspondência apreendida 
não é relevante para a prova e ordena a sua restituição. Neste caso, tal correspondência restituída não 
pode ser utilizada como meio de prova – cf. Artº 179, nº3 do CPP 

29 É o caso da referência feita no artº 355 do CPP 

30 É o caso do reconhecimento que não obedecer ao disposto no rtº 147 do CPP – cf. Artº 147, nº7 do 
CPP 
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A utilização escolhida pelo legislador a propósito da prova por reconhecimento é a 

expressão “ ausência de valor como meio de prova”, expressão esta que tem estado na 

origem de diferentes entendimentos.  

Assim, há quem entenda que se trata de uma proibição de prova, por intromissão ilegal 

no direito à privacidade da pessoa submetida ao reconhecimento (artº 32º, nº 8 da CRP) 

e que por isso não pode ser utilizado, sendo nula a prova obtida, salvo consentimento do 

visado (artº 126, nº3 do CPP).31 

Foi também já entendido pela jurisprudência que “O reconhecimento feito pelo arguido 

sem o cumprimento do art. 147º constitui inexistência e não nulidade; é como se o ato 

não se tivesse realizado”.32 

Cuidamos que no caso em análise se trata de uma verdadeira proibição de prova, no 

sentido acima indicado. 

Refere ainda uma parte da doutrina que as proibições de prova, que originam provas 

nulas, obedecem a um regime complexo no qual é possível distinguir dois tipos de 

proibição de prova, consoante atinjam a integridade física e moral da pessoa humana 

(caso em que se estaria em presença de uma nulidade insanável) ou a privacidade da 

pessoa humana (caso em que se estaria na presença de uma nulidade sanável pelo 

consentimento do visado).33 Ora, seria este o regime de nulidade da prova por 

reconhecimento. 

* 

Uma última nota para a referência à alteração introduzida a este segmento normativo 

pela Lei 48/2007, de 29/08 que veio afirmar que “o reconhecimento que não obedecer 

                                                             
31 Entendimento defendido por Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal à 
Luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Universidade 
Católica Editora, 2ª Edição atualizada, pgs. 327 e 414 

32 cf. Acórdão da Relação do Porto de 19-01-2000, proc. 9940498, in www.dgsi.pt 

33 Neste sentido Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 2007, 
Coimbra Editora, anotação XV ao artº 32º 
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ao disposto neste artigo não tem valor como meio de prova, seja qual for a fase do 

processo em que ocorrer”. Este segmento será objeto de análise no ponto IV. a) deste 

trabalho, dedicado a uma breve resenha histórica deste preceito. 

* 

Ainda na sequência da prova por reconhecimento importa ter presente o disposto no artº 

149 do CPP que se refere à pluralidade de reconhecimentos e que dispõe o seguinte: 

“1 - Quando houver necessidade de proceder ao reconhecimento da mesma pessoa ou do mesmo objeto 

por mais de uma pessoa, cada uma delas fá-lo separadamente, impedindo-se a comunicação entre elas.  

2 - Quando houver necessidade de a mesma pessoa reconhecer várias pessoas ou vários objetos, o 

reconhecimento é feito separadamente para cada pessoa ou cada objeto.  

3 - É correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 147.º e 148.º “. 

Este dispositivo distingue as situações em que vários reconhecedores efetuam o 

reconhecimento de uma só pessoa, estipulando a lei que cada uma delas tem que fazer o 

reconhecimento separadamente (de forma a evitar contágios nos reconhecimentos) 

daquelas em que um só reconhecedor tem de fazer vários reconhecimentos, por 

existirem vários suspeitos a identificar, sendo que, nestas situações, o reconhecimento 

tem de ser feito separadamente para as várias pessoas, ou seja, não poderão fazer parte 

da mesma linha de reconhecimento vários suspeitos.34Conclui-se assim que a ratio deste 

preceito é a separação total entre os reconhecimentos.35 

                                                             
34 A este propósito é interessante citar o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 22/6/2011, 
processo nº 934/07.1JDLSB.L1-3 que decidiu que “No caso de uma testemunha realizar o 
reconhecimento sucessivo de várias pessoas, a entidade que dirigir o ato, ao compor os painéis, não 
pode incluir neles pessoas que já tenham integrado anteriores painéis apresentados à mesma testemunha. 
(…)”. Percebe-se a razão de tal decisão, uma vez que o número mínimo de pessoas que integra a linha 
de reconhecimento (3 pessoas) é reduzido e, tornar-se-ia ainda menor se os “figurantes” se repetissem 
em reconhecimentos feitos pela mesma pessoa. 

35 Entendimento defendido por Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal à 
Luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Universidade 
Católica Editora, 2ª Edição atualizada, pgs. 416; 
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* 

Por fim, importa ainda notar que os reconhecimentos têm de se ser reduzidos a auto, nos 

termos do artº 99 do CPP, para se poder aferir da validade dos mesmos. 
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IV. Breve resenha da prova por reconhecimento de pessoas. 

a) Histórica 

O primeiro Código de Processo Penal português, aprovado pelo Decreto 16.489, de 2 de 

Fevereiro, foi publicado em Diário da República do dia 15 de Fevereiro de 1929 e 

entrou em vigor a 1 de Março do mesmo ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até à codificação, o processo penal português era constituído por disposições penais 

adjetivas das Ordenações e por legislação avulsa produzida depois delas. 

Este código apresentava uma estrutura inquisitória, que atribuía à mesma entidade a 

competência de investigar e julgar, tendo esta matéria sofrido alterações ao longo do 

período de vigência deste diploma.  

O Código vigorou até ao vigente Código de Processo Penal de 1987, embora algumas 

das suas disposições tenham sido revogadas com a Constituição de 1976.  
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Até à codificação, o processo penal português era constituído por disposições penais 

adjetivas das ordenações e por legislação avulsa produzida depois delas. 

Este código apresentava uma estrutura inquisitória, que atribuía à mesma entidade a 

competência de investigar e julgar, tendo esta matéria sofrido alterações ao longo do 

período de vigência deste diploma.  

O Código vigorou até ao vigente Código de Processo Penal de 1987, embora algumas 

das suas disposições tenham sido revogadas com a Constituição de 1976.  

Muito mais do que o código penal, o direito processual penal reflete o regime político e 

muda com ele (são exemplos claros e recentes, as alterações introduzidas pela Lei 

48/2007, de 29/08, a reboque do processo que ficou conhecido como processo “Casa 

Pia”). 

Assim, para além das enormes qualidades técnicas que o Código de 1987 apresenta, e 

que unanimemente se lhe reconhecem, as diferenças entre este e o Código de 1929 são 

também, e provavelmente sobretudo, diferenças entre a ditadura e a democracia.  

Conforme pode ler-se no sumário do DL78/87, de 17/2, que aprovou o novo Código de 

Processo Penal, “(…) Depois de diversos propósitos e tentativas, algumas com começo 

de execução, que se foram esboçando ao longo dos anos, ingressa, por fim, na vida 

jurídica portuguesa um novo Código de Processo Penal. Só as obras não significativas 

são incontroversas; o Código, que agora passa a ocupar o espaço do de 1929 e da 

legislação avulsa que, dispersa e, por vezes, incoerentemente, o complementou, surge, 

no entanto, em resultado de uma ponderada preparação e de um debate institucional 

alargado.  

Decorrerão da sua entrada em vigor modificações orgânicas e adaptações de vária 

índole; haverá mesmo que reconverter, até certo ponto, as mentalidades de alguns dos 

protagonistas do sistema. (…)”.36 

Olhemos então para a sucessão legislativa, imbuídos deste espírito. 
                                                             
36 Sumário do DL78/87, de 17/2, que aprovou o novo Código de Processo Penal, publicado do DR, I 
série, nº 40, de 17/2/1987 
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* 

A existência de regras formais específicas para a realização do ato de reconhecimento 

de pessoas como meio de prova em processo penal, constava da Reforma Judiciária de 

13 de Janeiro de 1837 (artº 119º) e da Novíssima Reforma Judiciária de 21 de Maio de 

1841 (artº 971º), foi adotada pelo C.P.P. de 1929, no artº 243º. 

Assim, propósito da prova por reconhecimento de pessoas, dispunha o CPP de 1929 no 

artigo 243º, o seguinte: 

 “Se houver dúvida sobre a pessoa do culpado, de maneira que seja necessário o seu reconhecimento 

pela testemunha ou declarante, será este feito, apresentando-se o culpado à testemunha ou declarante, 

conjuntamente com outros indivíduos, para que de entre eles o reconheça. 

§1.º Sendo necessário o reconhecimento por mais de uma testemunha ou declarante, cada um deles o 

fará separadamente. 

§2.º Do mesmo modo se procederá, se houver necessidade de proceder ao reconhecimento de outra 

pessoa” 

* 

O normativo correspondente no Código de Processo Penal de 1987 é o que consta dos 

artºs 147 e 149 cuja versão originária é a seguinte: 

Artigo 147 

 “ (…) 1 - Quando houver necessidade de proceder ao reconhecimento de qualquer pessoa, solicita-se à 

pessoa que deva fazer a identificação que a descreva, com indicação de todos os pormenores de que se 

recorda. Em seguida, é-lhe perguntado se já a tinha visto antes e em que condições. Por último, é 

interrogada sobre outras circunstâncias que possam influir na credibilidade da identificação.  

2 - Se a identificação não for cabal, afasta-se quem dever proceder a ela e chamam-se pelo menos duas 

pessoas que apresentem as maiores semelhanças possíveis, inclusive de vestuário, com a pessoa a 

identificar. Esta última é colocada ao lado delas, devendo, se possível, apresentar-se nas mesmas 

condições em que poderia ter sido vista pela pessoa que procede ao reconhecimento. Esta é então 

chamada e perguntada sobre se reconhece algum dos presentes e, em caso afirmativo, qual.  
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3 - Se houver razão para crer que a pessoa chamada a fazer a identificação pode ser intimidada ou 

perturbada pela efetivação do reconhecimento e este não tiver lugar em audiência, deve o mesmo 

efetuar-se, se possível, sem que aquela pessoa seja vista pelo identificando.  

4 - O reconhecimento que não obedecer ao disposto neste artigo não tem valor como meio de prova.” 

* 

Artigo 149 

“(…) 1 - Quando houver necessidade de proceder ao reconhecimento da mesma pessoa ou do mesmo 

objeto por mais de uma pessoa, cada uma delas fá-lo separadamente, impedindo-se a comunicação entre 

elas.  

2 - Quando houver necessidade de a mesma pessoa reconhecer várias pessoas ou vários objetos, o 

reconhecimento é feito separadamente para cada pessoa ou cada objeto.  

3 - É correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 147.º e 148.º”. 

* 

Tracemos pois um quadro sistemático e distintivo dos sucessivos regimes: 

 CÓDIGO PROCESSO 

PENAL DE 1929 

CÓDIGO PROCESSO 
PENAL DE 1987 

(versão originária) 

CÓDIGO PROCESSO PENAL 
DE 1987 

(versão atual) 

 

 

DESCRIÇÃO DO SUSPEITO 

 

 

 

Não consta a necessidade 

de descrição; 

Descrição pormenorizada do 

suspeito; 

Indicação sobre anteriores 

visualizações do suspeito; 

Circunstâncias que influenciem 

a credibilidade do 

reconhecimento; 

 

 

 

 

Sem alterações 

 

 

RECONHECIMENTO 

FOTOGRÁFICO 

 

Não se faz qualquer 

referência a este tipo de 

reconhecimento; 

 

 

Não se faz qualquer referência a 

este tipo de reconhecimento 

Expressamente previsto; 

Quando efetuado tem de ser 

seguido de reconhecimento 

pessoal, sob pena de não ter valor 

como prova; 

  Apresenta-se o suspeito com,  
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RECONHECIMENTO PESSOAL 

Apresenta-se o suspeito 

conjuntamente com outros 

indivíduos; 

pelo menos duas pessoas que 

apresentem as maiores 

semelhanças possíveis, inclusive 

de vestuário; 

 

Sem alterações 

VÁRIOS SUSPEITOS Reconhecimento em 

separado; 

Reconhecimento em separado; Sem alterações 

VÁRIOS RECONHECEDORES Reconhecimento em 

separado; 

Reconhecimento em separado; Sem alterações 

 

 

 

PROCEDIMENTOS 

FACULTATIVOS 

 

 

 

Inexistentes 

 

 

 

Inexistentes 

Possibilidade de recolha de 

imagem dos intervenientes no 

reconhecimento – caso consintam; 

Possibilidade de junção aos autos 

de imagens de pessoas que não 

foram reconhecidas – caso 

consintam; 

CONSEQUÊNCIA DA 

INOBSERVÂNCIA DAS 

FORMALIDADES 

 

Não é feita qualquer 

referência; 

 

Não tem valor como meio de 

prova 

 

Sem alterações 

 

Feito o esboço distintivo das disposições aplicáveis à prova por reconhecimento de 

pessoas, importa efetuar uma breve análise às alterações introduzidas ao CPP de 1987, 

pela Lei 48/2007, de 29/08. 

Se relativamente ao CPP de 1929 são claras as razões que ditaram as alterações que 

ficaram plasmadas no CPP de 1987 – razões de ordem política e ideológica, com uma 

profunda alteração de paradigma – já relativamente às últimas alterações não são claras 

as razões que inspiraram as mesmas. 

Das alterações introduzidas pela reforma de 2007 do CPP, a nível da prova por 

reconhecimento de pessoas, importa reter algumas delas, que se podem sistematizar da 

seguinte forma: 
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1. Em primeiro lugar, admite-se a possibilidade de os intervenientes serem 

fotografados e de as fotografias serem juntas aos autos, mediante o respetivo 

consentimento;  

2. Em segundo lugar determina-se que o reconhecimento fotográfico, por filme ou 

gravação, realizado no âmbito de uma investigação criminal só vale como meio 

de prova quando for seguido de reconhecimento presencial;  

3. Em terceiro, admite-se que as imagens de pessoas que não tenham sido 

reconhecidas sejam juntas aos autos, mediante o seu consentimento; 

4. Por fim determina-se de forma expressa que, independentemente da fase 

processual em que ocorrer o reconhecimento, este tem de obedecer aos 

requisitos plasmados no artº 147. 

Analisemos de forma mais detalhada cada uma destas alterações. 

* 

De todas as alterações indicadas, a que poderia assumir maior relevo seria sem dúvida a 

primeira, lamentando-se contudo que, na prática, não se tenha conhecimento de nenhum 

processo do qual conste a imagem (fotográfica ou em filme) da linha de 

reconhecimento.  

Efetivamente, e como bem referiu Gomes de Sousa, “os atos de reconhecimento são 

executados sem se atender à necessidade de ”convencer” o juiz de julgamento de que 

o/ou os arguidos foram “properly and adequately identified”, esperando-se do juiz de 

julgamento um verdadeiro “ato de fé”.37 

De facto, e bastando para tal ler alguns autos de reconhecimento que se anexam a este 

trabalho, é fácil concluir que os mesmos não contêm indicações ou descrições que 

permitam ao juiz de julgamento concluir pela correção dos reconhecimentos realizados. 

                                                             
37 Gomes de Sousa, João Henrique, O reconhecimento de pessoas no projeto do Código de processo 
penal, Julgar, nº1, 2007, pgs. 157-158 
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Neste segmento, esperava-se maior ousadia do legislador, designadamente impondo a 

obrigatoriedade de registo fotográfico, ou vídeo da “linha de reconhecimento”, ainda 

que com eventual distorção das feições dos intervenientes, como salvaguarda da reserva 

da privacidade destes, ou através da adoção de regras, semelhantes às que existem a 

nível da proteção de testemunhas, ou das ações encobertas, às quais apenas o juiz teria 

acesso, para, por exemplo, poder confirmar ou infirmar as suspeitas levantadas por um 

arguido em julgamento, quanto à sua semelhança com os figurantes da linha de 

reconhecimento. 

* 

A segunda alteração introduzida, surgiu a reboque de um caso mediático, impondo 

agora o legislador que para que o reconhecimento fotográfico tenha valor, terá de ser 

seguido de um reconhecimento presencial. 

Parece agora resultar da lei (e do quotidiano processual) que, como regra, o 

reconhecimento inicia-se com a exibição de imagens (fotografias) e, caso este se revele 

positivo, é seguido do reconhecimento pessoal.  

Compreende-se que do ponto de vista meramente prático faz muito sentido esta 

alteração, pois evita a repetida realização de reconhecimentos “negativos”, e como tal 

sem interesse para o normal desenrolar do processo. Contudo, com esta alteração, 

cuidamos que ao invés de reforçar o valor do reconhecimento o mesmo fica mais 

fragilizado, na medida em que é quase unânime que a repetição do ato de 

reconhecimento afeta, naturalmente, o reconhecimento a realizar à posteriori, instalando 

a dúvida sobre se o reconhecedor está a reconhecer a pessoa que viu na imagem, ou o 

autor de um determinado crime. 

Contudo, não se veria razão para que o reconhecimento fotográfico não pudesse ser 

valorizado como meio de prova, desde que, por exemplo, ficassem nos autos cópias das 

fotografias exibidas às testemunhas (ou identificação dos “álbuns” que lhe foram 

exibidos), ou ficasse gravado tudo o que foi dito pela testemunha nesse ato de 

reconhecimento, o que permitiria aferir da validade do mesmo. Este teria de ser também 

acompanhado da descrição da pessoa a identificar. 
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* 

Relativamente à terceira alteração introduzida não se vislumbra, na prática grande 

interesse de a autonomizar, pois a mesma poderia sempre ser reconduzível à primeira 

alteração acima referida. 

* 

Por fim, a última alteração a que se fez menção, surgiu com a finalidade de pôr termo à 

querela existente entre alguma doutrina e a jurisprudência dominante, acerca da 

aplicação ou não, aos reconhecimentos realizados em julgamento, das regras impostas 

pelo artº 147 do CPP.  

A este propósito importa circunscrever a questão em causa. 

É possível distinguir o reconhecimento típico do atípico ou informal, sendo o primeiro o 

que segue as regras prescritas no Código de Processo Penal e o segundo utilizado 

maioritariamente em julgamento e que não obedece a tais formalidades.38  

Este padrão de reconhecimento atípico foi defendido maioritariamente pela 

jurisprudência utilizando essencialmente três argumentos: 

- A inaplicabilidade das regras procedimentais previstas no artº 147 do CPP aos 

reconhecimentos feitos no decurso da audiência de julgamento; 

- Não ser um meio de prova proibido, pelo que seria admissível, sendo valorado 

enquanto prova testemunhal; 

 - Depender o valor a atribuir a esta prova da livre apreciação do julgador. 39 

A nível doutrinal esta distinção não era pacífica. Medina Seiça defendia que sendo 

necessário proceder a um reconhecimento em sede de julgamento, o procedimento a 

                                                             
38 Esta distinção é feita por Seiça, Medina, Liber Discipulorum para Jorge Figueiredo Dias, Coimbra, 
2003, pgs. 1391 

39 Neste sentido Seiça, Medina, Liber Discipulorum para Jorge Figueiredo Dias, Coimbra, 2003, pgs. 
1392; 
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seguir seria o do disposto no artº 147 do CPP, com exceção da possibilidade de 

reconhecimento oculto (previsto no nº4 do preceito legal citado). Aliás, resulta do 

pensamento deste autor, que a transição da estrutura inquisitória do processo penal para 

uma estrutura de cunho acusatório, implicaria sempre a produção desta prova em sede 

de julgamento.40 

Reconhece contudo o mesmo autor a importância das questões suscitadas pela 

jurisprudência, por um lado dada a estrutura intrínseca da prova por reconhecimento 

(que sendo uma prova que faz apelo à memória se vai tornando cada vez mais distorcida 

com o passar do tempo, logo, ocorrendo o julgamento, em regra, largos meses após o 

crime, a memória do reconhecedor já não teria a mesma frescura que apresentava 

poucos instantes/dias após o crime) e por outro dada a estrutura externa do 

reconhecimento, os seja as regras que orientam o mesmo e que de certo modo são 

incompatíveis com os princípios que regem a produção de prova em julgamento 

(publicidade da audiência, direito do arguido a estar presente, etc).41 

De forma a colmatar o recurso a “reconhecimentos atípicos”, defende Medina Seiça que 

aos reconhecimentos que ocorrem antes da audiência de julgamento se deveria aplicar o 

regime das declarações para memória futura (artºs 271 e 294 do CPP), para que a prova 

obtida no decurso do inquérito pudesse ser valorada em sede de julgamento, ou, não se 

fazendo assim, usarem-se os mecanismos previstos no artº 320, nº1 do CPP, que se 

traduziriam na realização do reconhecimento, antes do início audiência de julgamento, 

traduzindo-se este na prática de um ato urgente para a aquisição ou conservação da 

prova.42 

                                                             
40 Seiça, Medina, Liber Discipulorum para Jorge Figueiredo Dias, Coimbra, 2003, pgs. 1396; 

41 Seiça, Medina, Liber Discipulorum para Jorge Figueiredo Dias, Coimbra, 2003, pgs. 1397-1398; 

42 Artigo 271.º do CPP 

Declarações para memória futura 

“1 - Em caso de doença grave ou de deslocação para o estrangeiro de uma testemunha, que 
previsivelmente a impeça de ser ouvida em julgamento, bem como nos casos de vítimas de crimes 
sexuais, o juiz de instrução, a requerimento do Ministério Público, do arguido, do assistente ou das 
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Faz notar este autor que o legislador do Código de Processo Penal de 1988 atribuiu um 

conteúdo preciso à legalidade da prova, que vai desde a vinculação temática da prova a 

um objeto, até à sua valoração, passando pelas condições de admissibilidade da mesma 

e pelo método processualmente válido para a sua realização, o que, segundo o mesmo 

autor contende de modo direto com os reconhecimentos “atípicos” preconizados pela 

jurisprudência.43 

Efetivamente sustenta Medina Seiça que “(…) não se mostra legítimo do ponto de vista 

da legalidade da prova admitir como válidos reconhecimentos feitos em audiência sem o 

respeito das regras procedimentais prescritas sob o pretexto de essa prova não ser 

proibida, ou que no nosso sistema o catálogo das provas não é taxativo. Porque, na 

verdade, este tipo de reconhecimentos informais não são recondutíveis à figura das 

autênticas provas atípicas, antes representam um desvio não permitido do figurino 

probatório previsto pelo legislador expressis verbis(…)”44 

Defende ainda que, ao contrário do sustentado pela jurisprudência, o ato do 

reconhecimento não se confunde com a prova testemunhal, pois se ambos evocam 

memórias empíricas, no testemunho recordam-se espaços, tempo, causas e efeitos e no 

reconhecimento faz-se apelo a “sensações racionalmente insondáveis”45  

                                                                                                                                                                                   

partes civis, pode proceder à sua inquirição no decurso do inquérito, a fim de que o depoimento possa, se 
necessário, ser tomado em conta no julgamento. (…) 

5 - O conteúdo das declarações é reduzido a auto, sendo aquelas reproduzidas integralmente ou por 
súmula, conforme o juiz determinar, tendo em atenção os meios disponíveis de registo e transcrição, nos 
termos do artigo 101.º.” 

Artigo 320.º - Realização de actos urgentes 

1 - O presidente, oficiosamente ou a requerimento, procede à realização dos actos urgentes ou cuja 
demora possa acarretar perigo para a aquisição ou a conservação da prova, ou para a descoberta da 
verdade, nomeadamente à tomada de declarações nos casos e às pessoas referidas nos artigos 271.º e 
294.º 

43 Seiça, Medina, Liber Discipulorum para Jorge Figueiredo Dias, Coimbra, 2003, pgs. 1404-1405; 

44 Seiça, Medina, Liber Discipulorum para Jorge Figueiredo Dias, Coimbra, 2003, pgs. 1412; 

45 Seiça, Medina, Liber Discipulorum para Jorge Figueiredo Dias, Coimbra, 2003, pgs. 1414; 
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A jurisprudência maioritária, antes da Reforma de 2007, entendia que os requisitos do 

artigo 147º CPP apenas se aplicavam à instrução e ao inquérito e não à audiência de 

julgamento.46 

Surgiram entretanto soluções discordantes de forma que a jurisprudência se foi 

dividindo quanto à natureza dos reconhecimentos em audiência de julgamento: 

“(…) - certa jurisprudência considerava que este tipo de reconhecimento 

consubstanciaria prova atípica, admissível nos termos do disposto no artigo 125º CPP 

(“são admissíveis as provas que não forem proibidas por lei”), valorada nos termos do 

artigo 127º CPP (livre apreciação da prova). A subjacente interpretação no sentido de 

admitir que o princípio da livre apreciação da prova permite a valoração, em 

julgamento, de um reconhecimento do arguido realizado sem a observância de nenhuma 

das regras definidas pelo CPP foi julgada inconstitucional por Acórdão nº137/2001, 

processo nº778/00 do Tribunal Constitucional. 

- Outra sensibilidade jurisprudencial entendia que o reconhecimento em audiência de 

julgamento integrado no relato de uma testemunha, não tem valor processual autónomo 

do depoimento prestado, sem prejuízo dos direitos do arguido, na medida em, na 

audiência de julgamento, vigora em toda a sua plenitude o Princípio do Contraditório. 

Assim sendo, devia o referido “reconhecimento” ser livremente apreciado, nos termos 

do artigo 127º CPP (cf. neste sentido de que “o reconhecimento de um arguido na 

audiência de julgamento é prova testemunhal e não prova por reconhecimento” os 

                                                             
46 Neste sentido, entre outros, Acórdão do TC de 25/8/2005, Proc. nº 425/05, disponível em 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/; Acórdãos do STJ de 01-02-96 CJ IV-I-198; de 11-05-

2000, BMJ 497-293; de 2-10-96, BMJ 460-534; de 16-06-2005, Proc. n.º 553/05;Acórdão da Relação de 

Évora de 07-12-2004, proc. 25/03-1; Acórdão da Relação de Lisboa de 11-02-2004, proc. 928/2004-3; 

Acórdão da Relação de Coimbra de 06-12-2006, proc. 146/05.9GCVIS.C1; Acórdão da Relação de 

Guimarães de 31-05-2004, proc. 2415/03-1; Acórdão da Relação do Porto de 22-01-2003, proc. 

0240877; in www.dgsi.pt. 
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Acórdãos do STJ de 06-09-2006, proc. nº06P1392; da Relação do Porto de 19-01-2000, 

proc. nº 9940498 e de 07-11-2007, proc. 0713492). (…)”47 

A atual redação da lei apenas parcialmente resolveu a questão.  

Efetivamente, parece ser hoje pacífico que as regras do artº 147 se aplicam a todas as 

fases do processo, incluindo o julgamento. Contudo, esta era apenas uma das variáveis 

da equação. A questão mais controversa prende-se com o facto de saber se pode ser 

valorado em julgamento o reconhecimento feito por uma testemunha noutra fase 

processual (inquérito ou instrução), dado o princípio de que a prova a ter em conta (com 

as exceções previstas na lei) tem que ser produzida em julgamento. Ora, a este 

propósito, o entendimento da jurisprudência parece manter o sentido anterior. 

Assim, e a título meramente exemplificativo, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu em 

3/3/2010 que “(…) A recente alteração introduzida pela Lei 48/2007 pretendeu 

esclarecer as divergências pré-existentes na jurisprudência, afirmando que as regras 

inscritas para o reconhecimento em sede de inquérito igualmente têm aplicação na fase 

de audiência, ou seja, a sua inobservância implica a proibição da sua valoração como 

prova. 

Pressuposto básico da resolução de tal questão é o de que estamos perante a prova por 

reconhecimento quando não esteja identificado o agente do crime, sendo necessária a 

sua determinação. Constitui algo de absolutamente distinto a situação de confirmação 

como agente do crime em relação a alguém previamente identificado, investigado e 

assumido como sujeito processual com todo o catálogo de direitos inscritos como tal, 

que se traduz numa íntima comunicabilidade e interação entre os diversos 

intervenientes processuais envolvidos no julgamento. (…) 

Na situação em que a testemunha, ou a vítima, é solicitada a confirmar o arguido 

presente como agente da infração, a confirmação da identidade de alguém que se 

                                                             
47 Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 4/5/2011, Processo nº 231/08.5GBTMR.C1, in 
www.dgsi.pt 
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encontra presente, e perfeitamente determinado, apenas poderá ser encarado como 

integrante do respetivo depoimento testemunhal. (…)”48 

 

Concluindo, apesar das alterações introduzidas ao CPP pela reforma de 2007, em 

termos práticos, e no que à questão em análise se refere, parece que estas não 

provocaram a nível da prática judiciária grandes alterações, nem contribuíram para o tão 

almejado aumento da confiança no reconhecimento realizado em fases processuais 

anteriores ao julgamento. 

                                                             
48 Ac. Do STJ de 3/3/2010, proc. nº 886/07.8PSLSB.L1.S1, in www.dgsi.pt 
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III. Breve resenha da prova por reconhecimento de pessoas. 

a) Direito Comparado 

O Código de Processo Penal expressa no seu preâmbulo que na elaboração do mesmo se 

ponderou atentamente a lição de direito comprado. “(…) Procurou-se, em particular, 

tirar vantagem dos ensinamentos oferecidos pela experiência dos países comunitários 

(Espanha, França, Itália, República Federal da Alemanha) com os quais Portugal 

mantém um mais extenso património jurídico e cultural comum; países de resto, todos 

eles, empenhados num processo de profunda renovação das instituições processuais 

penais. Igualmente se cuidou de analisar os resultados alcançados pelas aturadas 

investigações criminológicas empreendidas nalguns daqueles países e que incidem 

sobre a acção das diferentes instâncias que integram o sistema formal de controle da 

criminalidade. Sem se advogar nem pretender uma transposição mecânica de tais 

resultados, verdade é que não devem desatender-se as consistentes injunções político-

criminais que deles emanam, na perspectiva de um sistema apostado em maximizar e 

racionalizar o seu funcionamento; apostado, noutros termos, em obviar às elevadas 

'cifras negras' e às desigualdades que elas incorporam e em vencer os desajustamentos e 

disfuncionalidades entre as singulares instâncias e entre o sistema globalmente 

considerado e a comunidade ambiente. (…) 

Despicienda não foi, por último, a influência que irradia de um foro com o prestígio 

moral e cultural do Conselho da Europa, ao qual o nosso país se orgulha de pertencer. 

Recorde-se, a propósito, que inúmeros temas de processo penal - com destaque, v. g., 

para os problemas da prisão preventiva, das garantias e direitos dos arguidos, dos 

processos acelerados e simplificados, da posição jurídico-processual da vítima, do 

sentido e âmbito de aplicação do princípio da oportunidade, etc. - têm constituído 

objecto de reuniões científicas sob o seu patrocínio e, não raro, de recomendações ou 

deliberações dos seus órgãos competentes. (…)”49 

                                                             
49

 Preâmbulo do Código de Processo Penal aprovado pelo DL 78/87, de 17/2, nota I, ponto 3.  
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* 

Nos sistemas de direito continental, o juiz, na maioria das situações, aprecia livremente 

a prova, com base na sua íntima convicção. No entanto, esta liberdade não é sinónimo 

de arbitrariedade, pois o mesmo tem de expressar a sua motivação, de forma lógica e 

compreensível e tem de ter presente os aspetos relacionados com a proibição de provas. 

Nos sistemas de Common Law, tradicionalmente, os tribunais atribuíam pouco valor à 

forma de obtenção da prova. Contudo, ao longo dos últimos vinte anos este 

posicionamento tem sofrido uma evolução significativa, sob a influência do “Police and 

Criminal Evidence Act” inglês de 1984, manual sobre o qual nos debruçaremos de 

forma mais detalhada. 

* 

Em Espanha, e sobre esta matéria, dispõem os artºs 368 e sgs do Real decreto de 14 de 

septiembre de 1882, publicado no BOE nº 260, de 17/9/1882, que vigora desde 3/1/1883 

e que teve a sua última alteração em 23/2/2013.50 

                                                             
50 Artículo 368. 

Cuantos dirijan cargo a determinada persona deberán reconocerla judicialmente, si el Juez instructor, 
los acusadores o el mismo inculpado conceptúan fundamentalmente precisa la diligencia para la 
identificación de este último, con relación a los designantes, a fin de que no ofrezca duda quién es la 
persona a que aquellos se refieren. 

Artículo 369. 

La diligencia de reconocimiento se practicará poniendo a la vista del que hubiere de verificarlo la 
persona que haya de ser reconocida, haciéndola comparecer en unión con otras de circunstancias 
exteriores semejantes. A presencia de todas ellas, o desde un punto en que no pudiere ser visto, según al 
Juez pareciere más conveniente, el que deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en 
la rueda o grupo la persona a quien hubiese hecho referencia en sus declaraciones, designándola, en 
caso afirmativo, clara y determinadamente. 

En la diligencia que se extienda se harán constar todas las circunstancias del acto, así como los nombres 
de todos los que hubiesen formado la rueda o grupo. 

Artículo 370. 
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No essencial o sistema espanhol prevê que: 

- O reconhecimento seja presidido pelo Juiz de Instrução;  

- No ato de reconhecimento intervenham várias pessoas de características físicas 

similares;  

- Seja perguntado ao reconhecedor se o suspeito está entre aquelas pessoas e, na 

afirmativa qual é;  

- Da documentação desta diligência constam todas as circunstâncias da mesma bem 

como a identificação de todos os figurantes. 

No caso de a mesma pessoa ter que reconhecer vários suspeitos, a lei espanhola prevê 

que tal possa acontecer num único ato, contrariamente ao que sucede à luz da lei 

portuguesa. 

Já relativamente ao reconhecimento do mesmo suspeito por várias testemunhas, a lei 

espanhola, à semelhança da nossa legislação, prevê que os reconhecimentos sejam feitos 

separadamente. 

Relativamente aos reconhecimentos fotográficos estes são considerados diligências de 

polícia pela lei espanhola e não têm valor probatório, servindo apenas para a 

investigação.  

Admite a jurisprudência espanhola a possibilidade de uma pessoa ser reconhecida pela 

voz. Assim o entendeu, entre outros, o Supremo Tribunal, na decisão 775/2001, de 10 

de Maio, que considerou que a identidade de uma voz não passa necessária e 

exclusivamente por prova pericial técnica, já que o sistema espanhol admite o recurso a 

                                                                                                                                                                                   

Cuando fueren varios los que hubieren de reconocer a una persona, la diligencia expresada en el 
artículo anterior deberá practicarse separadamente con cada uno de ellos, sin que puedan comunicarse 
entre sí hasta que se haya efectuado el último reconocimiento. 

Cuando fueren varios los que hubieren de ser reconocidos por una misma persona, podrá hacerse el 
reconocimiento de todos en un solo acto. 
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outros meios de prova. Assim, é de admitir a identificação do suspeito por meio do 

reconhecimento da voz, efetuado pela vítima e não descarta a possibilidade de se 

realizar uma espécie de “rueda de voces” para identificar, entre elas, a voz do suspeito.51 

* 

O sistema italiano, prevê igualmente no Codice di Procedura Penale, que o 

reconhecimento seja presidido pelo juiz, e tem inicio com a descrição pormenorizada do 

suspeito, por parte da testemunha, e com indicação se a mesma já antes o tinha visto, 

inclusive em fotografias, ficando tudo a constar da ata.52 

                                                             
51 Ac. Do Supremo Tribunal nº 775/2001, de 10/5, consultado em El proceso penal español: 
jurisprudencia sistematizada, por Luis María Uriarte Valiente e Tomás Farto Piay, La Ley, 2007, pgs, 
328. 

52 Codice di Procedura Penale, Commentado da Franco Cordero, seconda edizione, pgs. 261-265 

Art. 213. - Ricognizione di persone. Atti preliminari. 

1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere 
la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a 
eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in 
fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi 
siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento. 

2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese. 

3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione. 

Art. 214. - Svolgimento della ricognizione. 

1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due 
persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita 
quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è 
possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. 
Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso 
affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa. 

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire 
intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che 
l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima. 

3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento e ricognizione. Il giudice 
può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni 
fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti. 
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O reconhecimento pessoal é feito com, pelo menos, duas outras pessoas “semelhantes”, 

indicando o reconhecedor se algum deles é o suspeito. 

A lei italiana prevê a possibilidade de o juiz ordenar que o ato de reconhecimento seja 

documentado através da recolha de imagens (fotografia ou vídeo). 

Prevê ainda a possibilidade de se efetuar o reconhecimento de vozes, afirmando que se 

aplica a este reconhecimento os princípios do reconhecimento pessoal. 

Relativamente ao reconhecimento de vários suspeitos pela mesma testemunha, ou de 

um suspeito por várias testemunhas, a lei italiana é semelhante à portuguesa, na medida 

em que dispõe que em qualquer uma dessas situações os reconhecimentos são efetuados 

em separado. 

* 

Os procedimentos de polícia ingleses são igualmente interessantes quanto à matéria dos 

reconhecimentos e encontram-se sistematizados no manual “The Police and Criminal 

Evidence Act 1984”53 e nos “Codes of Practice”, que lhe são anexos. 

                                                                                                                                                                                   

Art. 216. - Altre ricognizioni. 

1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione 
sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili. 

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3. 

Art. 217. - Pluralità di ricognizioni. 

1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del 
medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha 
compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla. 

2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice 
provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra 
persone od oggetti diversi. 

3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti. 

53 Neste trabalho foi utilizado “The Police and Criminal Evidence Act 1984”, by Michael Zander, third 
edition, 1995; 
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O “Code D” é especificamente dirigido à identificação/reconhecimento de pessoas e 

pode ler-se na sua introdução54 que o mesmo se refere aos principais métodos utilizados 

pela polícia para identificar suspeitos numa investigação criminal e que os poderes e 

procedimentos constantes de tal código devem ser usados de forma adequada e 

responsável, com respeito pelas pessoas a quem se aplicam. 

Estabelece que a identificação por parte de uma testemunha pode ter lugar através: 

- Da exibição de imagens (vídeo); 

- De linha de reconhecimento (identification parade); 

- De grupos de identificação (group identification); 

- Da acareação com o suspeito (Confrontation by a witness); 

- Do reconhecimento fotográfico (showing photographs). 

* 

Estes procedimentos destinam-se a testar a capacidade da testemunha para identificar o 

suspeito, a fim de evitar erros na sua identificação. 

À semelhança do que sucede no sistema português, o primeiro momento de um 

reconhecimento, segundo as práticas policiais inglesas, consiste na descrição precisa do 

suspeito, descrição essa que fica registada e à qual terá acesso o suspeito e o seu 

advogado.55 

                                                             
54 “(…)This Code of Practice concerns the principal methods used by police to identify people in 
connection with the investigation of offences and the keeping of accurate and reliable criminal records. 
The powers and procedures in this code must be used fairly, responsibly, with respect for the people to 
whom they apply and without unlawful discrimination. The Equality Act 2010 makes it unlawful for police 
officers to discriminate against, harass or victimise any person on the grounds of the ‘protected 
characteristics’ of age, disability, gender reassignment, race, religion or belief, sex and sexual 
orientation, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity when using their powers. (…)” 

55 “(…) A record shall be made of the suspect’s description as first given by a potential witness. This 
record must: 
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Este código de boas práticas distingue as situações em que o suspeito é conhecido da 

polícia (em virtude de elementos já recolhidos) daquelas em que o mesmo é 

desconhecido. Apenas nesta situação deverão ser mostradas fotografias à testemunha. 

Quando o suspeito já está identificado pela polícia, deverá ser feito o reconhecimento 

pessoal.56 

* 

O reconhecimento através de filme utiliza-se quando não é possível fazer comparecer o 

suspeito (porque fugiu, porque não foi localizado, etc).57 

Processa-se do seguinte modo:58 

                                                                                                                                                                                   

(a) be made and kept in a form which enables details of that description to be accurately produced from 
it, in a visible and legible form, which can be given to the suspect or the suspect’s solicitor in accordance 
with this Code; and  

(b) unless otherwise specified, be made before the witness takes part in any identification procedures 
(…)” 

56 “(…) A witness must not be shown photographs, computerised or artist’s composite likenesses or 
similar likenesses or pictures (including ‘E-fit’ images) if the identity of the suspect is known to the police 
and the suspect is available to take part in a video identification, an identification parade or a group 
identification. If the suspect’s identity is not known, the showing of such images to a witness to obtain 
identification evidence must be done in accordance with Annex E. (..)” 

57 Video identification - 3.5 A ‘video identification’ is when the witness is shown moving images of a 
known suspect, together with similar images of others who resemble the suspect. Moving images must be 
used unless: 

• the suspect is known but not available (see paragraph 3.21 of this Code); or 

• in accordance with paragraph 2A of Annex A of this Code, the identification officer does not consider 
that replication of a physical feature can be achieved or that it is not possible to conceal the location of 
the feature on the image of the suspect. 

58 Annex A - Video identification 

“(…) 1. The arrangements for obtaining and ensuring the availability of a suitable set of images to be 
used in a video identification must be the responsibility of an identification officer, who has no direct 
involvement with the case. 

2. The set of images must include the suspect and at least eight other people who, so far as possible, 
resemble the suspect in age, general appearance and position in life. Only one suspect shall appear in 
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- É executado por um agente que não faça parte da investigação; 

- São exibidos à testemunha vários vídeos com pelo menos oito pessoas distintas do 

suspeito, mas parecidas com este (no caso de serem dois suspeitos deverão ser exibidos 

filmes com doze pessoas diferentes); 

- Estes vídeos deverão exibir o suspeito e as outras pessoas a realizarem a mesma 

sequência de movimentos; 

- Antes de a testemunha ver as imagens, o suspeito, ou a quem o representa, tem a 

possibilidade de ver o conjunto de vídeos que serão exibidos àquela; 

- A testemunha é advertida de que o suspeito pode não aparecer nos vídeos que lhe 

serão exibidos; 

- O conjunto das imagens exibidas à testemunha é mantido;  

- O reconhecimento é registado. 

* 

A linha de reconhecimento (identification parade), por seu turno, obedece aos seguintes 

procedimentos: 

                                                                                                                                                                                   

any set unless there are two suspects of roughly similar appearance, in which case they may be shown 
together with at least twelve other people. (…) 

3. The images used to conduct a video identification shall, as far as possible, show the suspect and other 
people in the same positions or carrying out the same sequence of movements. (…) 

7. The suspect or their solicitor, friend, or appropriate adult must be given a reasonable opportunity to 
see the complete set of images before it is shown to any witness. (…) 

11. Only one witness may see the set of images at a time. Immediately before the images are shown, the 
witness shall be told that the person they saw on a specified earlier occasion may, or may not, appear in 
the images they are shown and that if they cannot make a positive identification, they should say so.(…)” 

15. Arrangements shall be made for all relevant material containing sets of images used for specific 
identification procedures to be kept securely and their movements accounted for (…)  
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- Possibilidade de o suspeito estar acompanhado de advogado ou pessoa da sua 

confiança; 

- O reconhecimento com proteção da testemunha (através de vidro que apenas permite 

ver o suspeito mas não ser visto) só pode ter lugar se estiver presente advogado ou 

pessoa da confiança do suspeito e tem que ser gravado em vídeo; 

- A linha de reconhecimento é formada com pelo menos oito pessoas (além do 

suspeito), as quais devem assemelhar-se ao suspeito a nível de idade, altura, aparência e 

condição social; 

- Possibilidade de dois suspeitos integrarem a mesma linha de reconhecimento, mas 

nesse caso têm de estar presentes pelo menos mais doze pessoas; 

- Ocultação das características físicas invulgares do suspeito (cicatriz, tatuagem, 

penteado, etc); 

- Possibilidade de o suspeito levantar objeções à constituição da linha de 

reconhecimento; 

- Possibilidade de a testemunha pedir para que as pessoas que se encontram na linha de 

reconhecimento falem, efetuem gestos ou movimentos específicos; 

- Documentação do ato de reconhecimento em vídeo ou, se tal não for possível, através 

de fotografias a cores.59  

* 

O reconhecimento através de grupo de identificação (group identification), tem lugar 

quando a testemunha vê o suspeito num grupo informal de pessoas, obedecendo o 

mesmo às seguintes práticas:  

- Pode ser realizado com ou sem o consentimento do suspeito; 

                                                             
59 Police And Criminal Evidence Act 1984 - Code D - Code Of Practice For The Identification Of 
Persons By Police Officers 
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- No caso de ser realizado com o consentimento do suspeito, ocorre em locais onde se 

encontrem bastantes pessoas, de passagem ou em fila, para que o suspeito se misture 

com estas; 

- Se for realizado sem o consentimento do suspeito a escolha dos locais será limitada 

aos lugares onde o suspeito pode ser encontrado e ao número de outras pessoas 

presentes nesses locais; 

- Este ato de reconhecimento terá de ser fotografado ou filmado.60 

* 

A acareação entre a testemunha e o suspeito (Confrontation by a witness) é outra das 

práticas usadas pela polícia inglesa, e mais não é do que um reconhecimento com um 

único suspeito. 

Obedece aos seguintes requisitos: 

                                                             
60 Annex C - Group identification 

(…) 1. The purpose of this Annex is to make sure, as far as possible, group identifications follow the 
principles and procedures for identification parades so the conditions are fair to the suspect in the way 
they test the witness’ ability to make an identification. 

2. Group identifications may take place either with the suspect’s consent and cooperation or covertly 
without their consent. (…) 

4. The place where the group identification is held should be one where other people are either passing 
by or waiting around informally, in groups such that the suspect is able to join them and be capable of 
being seen by the witness at the same time as others in the group. For example people leaving an 
escalator, pedestrians walking through a shopping centre, passengers on railway and bus stations, 
waiting in queues or groups or where people are standing or sitting in groups in other public places. 

5. If the group identification is to be held covertly, the choice of locations will be limited by the places 
where the suspect can be found and the number of other people present at that time. In these cases, 
suitable locations might be along regular routes travelled by the suspect, including buses or trains or 
public places frequented by the suspect. (…) 

8. Immediately after a group identification procedure has taken place (with or without the suspect’s 
consent), a colour photograph or video should be taken of the general scene, if practicable, to give a 
general impression of the scene and the number of people present. Alternatively, if it is practicable, the 
group identification may be video recorded. 
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- A testemunha deve ser advertida de que a pessoa que irá ver pode não ser o suspeito; 

- O suspeito tem acesso à descrição feita pela testemunha antes da acareação; 

- O suspeito não pode ser obrigado a esta forma de reconhecimento; 

- É possível efetuar esta acareação sem que o suspeito veja a testemunha, sendo que 

nesta situação o reconhecimento, caso não esteja presente representante do suspeito, é 

gravado em vídeo.61 

* 

Por fim importa ainda lançar um olhar sobre os procedimentos de polícia ingleses 

quanto aos reconhecimentos fotográficos (showing photographs). 

Quanto a esta matéria, os procedimentos seguidos pela polícia inglesa são os seguintes:  

- À testemunha são exibidas, pelo menos, doze fotografias de pessoas parecidas com o 

suspeito e só no final de as observar a testemunha pode proceder ao reconhecimento; 

- A testemunha é advertida de que o suspeito pode não estar em nenhuma das 

fotografias; 

                                                             
61“ Annex D - Confrontation by a witness 

1. Before the confrontation takes place, the witness must be told that the person they saw may, or may 
not, be the person they are to confront and that if they are not that person, then the witness should say so. 

2. Before the confrontation takes place the suspect or their solicitor shall be provided with details of the 
first description of the suspect given by any witness who is to attend. (…) 

(…) 5. The suspect shall be confronted independently by each witness, who shall be asked “Is this the 
person?”. If the witness identifies the person but is unable to confirm the identification, they shall be 
asked how sure they are that the person is the one they saw on the earlier occasion. 

6. The confrontation should normally take place in the police station, either in a normal room or one 
equipped with a screen permitting a witness to see the suspect without being seen. In both cases, the 
procedures are the same except that a room equipped with a screen may be used only when the suspect’s 
solicitor, friend or appropriate adult is present or the confrontation is recorded on video. (…)” 
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- Se uma testemunha fizer o reconhecimento positivo a partir de fotografias, às outras 

testemunhas não serão mostradas fotografias, sendo feito o reconhecimento através de 

uma das outras formas já analisadas; 

- Nenhuma das fotografias exibidas será destruída; 

- Seja positivo ou negativo, o resultado do reconhecimento fotográfico fica registado.62 

* 

Para concluir esta breve resenha de direito comparado, importa ainda comparar a 

possibilidade de, nos diferentes sistemas, serem ou não permitidos os reconhecimentos 

compulsivos. 

Importa em primeiro lugar ter presente que a pessoa que se sujeita ao reconhecimento é, 

em regra, o suspeito, pelo que a sua obrigatoriedade à sujeição a reconhecimento poderá 

contender com o seu direito à não auto-incriminação - nemo tenetur ipsum accusare.  

Os diferentes sistemas processuais penais não têm uma resposta unânime a esta questão. 

                                                             
62 Annex E - Showing photographs 

“(…) 2. The supervising officer must confirm the first description of the suspect given by the witness has 
been recorded before they are shown the photographs. If the supervising officer is unable to confirm the 
description has been recorded they shall postpone showing the photographs. (…) 

4. The witness shall be shown not less than twelve photographs at a time, which shall, as far as possible, 
all be of a similar type. 

5. When the witness is shown the photographs, they shall be told the photograph of the person they saw 
may, or may not, be amongst them and if they cannot make a positive identification, they should say so. 
The witness shall also be told they should not make a decision until they have viewed at least twelve 
photographs. (…) 

6. If a witness makes a positive identification from photographs, unless the person identified is otherwise 
eliminated from enquiries or is not available, other witnesses shall not be shown photographs. But both 
they, and the witness who has made the identification, shall be asked to attend a video identification, an 
identification parade or group identification unless there is no dispute about the suspect’s 
identification.(…) 

11. Whether or not an identification is made, a record shall be kept of the showing of photographs on 
forms provided for the purpose.(…)” 
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De acordo com os sistemas continentais acima analisados (espanhol e italiano) e 

também a nível do processo penal português não existe a possibilidade de o suspeito 

recusar colaborar numa diligência de reconhecimento. Basta ter presente que, por 

exemplo o CPP português estabelece ser dever do arguido “sujeitar-se a diligências de 

prova”.63 

No processo inglês a sujeição à identification parade e à confrontation depende do 

consentimento do suspeito, mas, em caso de recusa, é legítimo que o juiz use a 

faculdade de comment, ou seja que valore o ato de recusa. 

Já no âmbito do sistema norte-americano, de acordo com a 5ª emenda, é possível 

compelir o suspeito a servir como “fonte de prova”, desde que não tenha uma 

participação ativa na mesma (ou seja veda-se a possibilidade de alguém prestar 

declarações contra si próprio, mas não a possibilidade de lhe ser exigido que se sujeite a 

um reconhecimento). 

* 

A nível da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) segue-

se uma linha mitigada, no sentido de se ponderar os valores em conflito, sempre que se 

pretenda, de forma coerciva, obrigar o suspeito a colaborar na sua incriminação. Apesar 

de nenhum acórdão do TEDH se debruçar especificamente sobre a “obrigatoriedade” de 

um suspeito participar num reconhecimento e, dessa forma se auto-incriminar, é 

possível, a partir dos princípios defendidos pelo TEDH em algumas decisões perceber a 

linha de raciocínio seguida por este tribunal. 

                                                             
63 Artigo 61.º - Direitos e deveres processuais (…)  

3 - Recaem em especial sobre o arguido os deveres de: (..)  

d) Sujeitar-se a diligências de prova e a medidas de coação e garantia patrimonial especificadas na lei e 
ordenadas e efetuadas por entidade competente. (…)” 
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No âmbito de aplicação do princípio nemo tenetur, a jurisprudência do Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem tem a sua pedra de toque no princípio do “direito ao 

processo equitativo”, assegurado pelo art. 6.º, n.º1, da Convenção Europeia dos Direitos 

do Homem, que integra, expressa ou implicitamente um conjunto de direitos, entre eles 

o direito ao silêncio e o direito à não auto-incriminação.64 

Segundo o TEDH, apesar de não se encontrarem expressamente mencionados no art. 6.º 

da Convenção, “(…) o direito ao silêncio e o direito à não auto-incriminação constituem 

standards internacionais que se situam no coração da noção de “processo equitativo” 

(fair procedure),tendo na sua razão de ser a ideia de proteção do acusado contra o 

exercício impróprio de poderes coercivos pelas autoridades, enquanto condição 

essencial ao acautelamento do perigo de adulteração da justiça e, neste sentido, à 

própria realização plena do espírito do art. 6.º da Convenção. (…)”.65 

Depreende-se também da jurisprudência do TEDH que a determinação do conteúdo do 

princípio nemo tenetur não se pode definir em abstrato devendo ser verificado segundo 

as particularidades do caso concreto, tomando-se em conta o processo no seu conjunto. 

Conforme refere Joana Costa a delimitação do princípio nemo tenetur por referência à 

natureza da fonte de informação cuja colaboração do visado se pretende, pode ser 

dividida em três categorias: “(…) i) situações em que o uso de poderes coercivos se 

destina a que o acusado preste declarações, estando em causa o direito ao silêncio; ii) 

situações em que o uso de poderes coercivos visa a obtenção de informações através da 

                                                             
64

 Segundo o princípio nemo tenetur se ipsum accusare, ninguém deve ser obrigado a contribuir para a 
sua própria incriminação. Trata-se de uma verdadeira prerrogativa de não auto-incriminação que 
engloba, como seus corolários, o direito ao silêncio e o direito de não facultar meios de prova. - Cfr. 
MENDES, Paulo de Sousa, “As garantias de defesa no processo sancionatório especial por práticas 
restritivas da concorrência confrontadas com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem”, Revista de Concorrência e Regulação, Ano I, Número I, Janeiro – Março, 2010, pg. 125;  

65 Costa Joana, O princípio nemo tenetur na Jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem, Revista do Ministério Público, nº 128, pgs. 118 
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entrega de documentos pelo acusado; iii) situações em que o uso de poderes coercivos 

visa a obtenção de material corpóreo do acusado para análise;(…)”66 

A questão de que nos ocupamos não está de forma direta relacionada com nenhuma 

destas situações, sendo que se poderiam identificar pontos de contacto com todas elas. 

Segundo o TEDH, não existe violação do princípio nemo tenetur em situações que se 

nos afiguram de maior coercividade. 

Assim, e a título meramente exemplificativo considerou o TEDH que: 

- O direito ao silêncio não é absoluto;67  

- O direito à não auto-incriminação não abrange a utilização de elementos 

suscetíveis de serem obtidos do acusado através do exercício de poderes compulsivos, 

contando que a respetiva existência seja independente da vontade do suspeito;68 

Ora, face a estes princípios, numa situação de obrigatoriedade de sujeição de um 

suspeito a um reconhecimento, ainda que daí possa resultar prova contra si, tal não 

acarretará a violação do princípio nemo tenetur segundo o entendimento do TEDH 

expresso nos acórdãos citados. 

 

                                                             
66

 Costa Joana, O princípio nemo tenetur na Jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem, Revista do Ministério Público, nº 128, pgs. 130 

67 Acórdão do TEDH de 08/02/1996, Murray vs. Reino Unido, no qual se considerou que não violava o 
princípio nemo tenetur as inferências retiradas pelo Juiz de julgamento do silêncio do suspeito, por este 
não ter explicado a sua presença num determinado local - o caso concreto dizia respeito a Murray, 
cidadão que foi detido pela polícia quando descia as escadas de um prédio onde foram descobertos um 
sequestrado e os respetivos sequestradores (militantes do IRA) e recusou-se sempre a prestar 
declarações, o que não impediu o juiz de julgamento de estabelecer ilações que levaram à condenação do 
acusado com base na recusa deste de explicar a sua presença naquele local. O TEDH considerou que 
nem o julgamento tinha sido injusto, nem o princípio da presunção de inocência tinha sido violado, já 
que a presença do acusado no prédio e a sua recusa de fornecer qualquer explicação eram bastantes 
para a sua condenação com base no simples senso comum.  

68
 Acórdão do TEDH de 17/12/1996, Sauders vs. Reino Unido e Acórdão do TEDH de 11/07/2006, Jalloh 

vs. Alemanha 
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PARTE II 

I. Reconhecimento de pessoas - principais questões colocadas ao julgador e 

respostas da jurisprudência. 

Neste segmento procurei coligir algumas situações que concretamente se colocam ao 

julgador no decurso do julgamento, bem como o tratamento dado às mesmas pela 

jurisprudência, e que sistematizei da seguinte forma: 

 

a. Reconhecimento pessoal não confirmado em sede de julgamento: 

i. Por ausência do reconhecedor; 

ii. Por morte do reconhecedor; 

iii. Por não confirmação do reconhecimento em julgamento; 

b. Autos de reconhecimento: 

i. Sem descrição prévia do reconhecido; 

ii. Com diferenças significativas entre as pessoas colocadas na 

linha de reconhecimento; 

iii. Com várias pessoas cujo reconhecimento se visa, na mesma 

linha de reconhecimento; 

iv. Sem assinatura do reconhecedor; 

v. Contendo declarações do reconhecedor. 

 

Para o tratamento destas questões anexarei os pertinentes autos de reconhecimento para 

melhor compreensão das questões. 
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a. Reconhecimento pessoal não confirmado em sede de julgamento: 

i. Por ausência do reconhecedor. 

Esta é porventura uma das situações mais comum de entre as que se colocam ao 

julgador a nível da valoração da prova por reconhecimento. 

No decurso do inquérito a testemunha/ofendido identificou o suspeito. Toda a 

investigação decorreu tendo como ponto de partida esse reconhecimento. Chegada a 

fase de julgamento a testemunha não comparece na audiência e o Tribunal não consegue 

fazê-la comparecer. 

Será que o reconhecimento anteriormente efetuado pela testemunha faltosa pode 

ser valorado pelo tribunal na formação da sua convicção? 

Como se sabe, o princípio da legalidade da prova perfilhado pelo artº 125º do CPP 

considera “admissíveis as provas que não forem proibidas por lei.”  

Conforme tem afirmado o STJ, em processo penal não existe um verdadeiro ónus da 

prova em sentido formal, uma vez que nele vigora o princípio da aquisição da prova 

ligado ao princípio da investigação, donde resulta que são boas as provas validamente 

trazidas ao processo, sem importar a sua origem, devendo o tribunal, em último caso, 

investigar e esclarecer os factos na procura da verdade material. 69 

Por outro lado, importa igualmente ter presente o princípio da livre apreciação da prova, 

estabelecido no artº 127º do CPP, que dispõe que “(…) Salvo quando a lei dispuser 

diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção 

da entidade competente. “ 

O Código de Processo Penal não é taxativo quanto às provas proibidas, mas aponta 

limites à produção de prova e à sua valoração.  

                                                             
69 Ac. Do STJ de 24/3/2011, proc. nº  520/00.7TBABT-B.S1, disponível em www.dgsi.pt, acórdãos do STJ; 
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Neste particular, considera o CPP que métodos proibidos de prova são os indicados no 

artº 126º, o qual afirma que são “nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas 

mediante tortura, coação ou, em geral, ofensa da integridade física ou moral das 

pessoas.” Ressalvados os casos previstos na lei, são também nulas, não podendo ser 

utilizadas as provas obtidas nos termos do disposto no nº 3 do mesmo preceito, salvo 

existência de consentimento do visado. 

Relativamente à proibição de valoração de provas, dispõe o artº 355º do CPP, que não 

valem em julgamento, nomeadamente para o efeito de formação da convicção do 

tribunal, quaisquer provas que não tiverem sido produzidas ou examinadas em 

audiência, ressalvando-se apenas as provas contidas em atos processuais cuja leitura, 

visualização ou audição em audiência sejam permitidas. 

Ainda a este propósito, importa assinalar que o Tribunal Constitucional não considerou 

inconstitucional a previsão do artº 355º do CPP, interpretada no sentido de que os 

documentos juntos aos autos não são de leitura obrigatória na audiência de julgamento, 

considerando-se nesta produzidos e examinados, desde que se trate de caso em que a 

leitura não seja proibida.70 

Relativamente à questão em epígrafe é possível prefigurar três respostas: 

- A primeira no sentido de que a prova por reconhecimento é uma prova autónoma, 

pré-constituída, pelo que, desde que tenham sido observadas as exigências 

decorrentes do artº 147 do CPP, deve ser valorada como meio de prova autónomo em 

julgamento, nos termos do art.127, C.P.P., tenha-se ou não procedido à leitura do seu 

conteúdo, estando subtraída à regra do nº1 do art.355, C.P.P., ou seja a regra de que só 

valem em julgamento as provas produzidas em audiência. Este foi por exemplo o 

entendimento perfilhado pelo Tribunal da Relação de Lisboa em acórdão de 

24/1/2012.71 

                                                             
70 Cf. Acórdão do Tribunal Constitucional nº 87/99, de 10 de Fevereiro, proc. nº 444/98 in DR II série, de 
1 de Julho de 1999 

71 Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 20/1/2013, processo nº 35/07.2PJAMD.L1-5, 
disponível in www.dgsi.pt, acórdão da Relação de Lisboa 
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Idêntico entendimento foi também seguido pelo Tribunal da Relação de Lisboa ao 

afirmar que “(…) o “reconhecimento” é um meio de prova “pré-constituído” pois que, 

pela sua natureza e pelas conclusões apresentadas por estudos em psicologia da 

memória, deve ser realizada temporalmente o mais próximo possível da prática do acto 

ilícito – no início do inquérito, portanto – inadequado para, ex novo, ser praticado em 

audiência de julgamento (no entanto inexplicavelmente aceite pela legislação 

portuguesa), de valor moderado mas discutível se nesta for praticado pela segunda vez, 

mas passível de, em audiência, ser contraditado.(…)”72 

Os que defendem esta posição dariam uma resposta afirmativa à questão de que nos 

ocupamos, sendo para estes irrelevante a presença ou não do reconhecedor. 

O Tribunal da Relação de Lisboa, no aresto acima citado aponta as razões da sua 

posição e que se podem sistematizar da seguinte forma: 

- Sempre que haja notícia de um crime inicia-se um inquérito que se destina à 

descoberta, recolha e comprovação dos factos através de meios de provas; 

- A conservação de todos os elementos probatórios constitui a finalidade precípua do 

inquérito, com vista à dedução da acusação e posteriormente à prova direta, em 

julgamento, dos factos que integram essa acusação, de forma a conduzir a uma decisão 

condenatória; 

- O reconhecimento está finalisticamente preordenado ao esclarecimento de situações de 

incerteza quanto à imputação subjetiva dos factos apurados; 

- Se não é difícil encontrar pontos de contacto entre o reconhecimento e a prova 

testemunhal também é certo que existem “diferenças qualitativo-funcionais entre estes 

dois domínios probatórios”, a começar pelo “pressuposto específico – que autonomiza o 

reconhecimento e o erige como meio de prova – traduzido num inequívoco juízo de 

necessidade, direcionado (…) ao esclarecimento de uma situação de incerteza subjetiva, 

                                                             
72 Acórdão do TRL de 15/11/2011, processo nº 464/10.4PEAMD.L1-5.  
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em termos de a ele se recorrer apenas «quando houver necessidade de procede ao 

reconhecimento de qualquer pessoa»; 

- É esse juízo que legitima a valoração autónoma do reconhecimento face à da prova 

testemunhal. 

- Numa perspetiva de valoração probatória, não existem diferenças de substância entre 

um auto de reconhecimento pessoal e um auto com a transcrição de conversações 

telefónicas escutadas, sendo que quanto a esta matéria é abundante a jurisprudência que 

entende valer como meio de prova o auto com tais transcrições, sem que seja necessário 

que se proceda à leitura ou ao exame, em audiência, da transcrição em auto das 

conversas telefónicas intercetadas e gravadas, mesmo que nela o arguido se remeta ao 

silêncio; 

- É firme a jurisprudência no sentido de que o auto de reconhecimento (feito com 

observância do formalismo legalmente prescrito), desde que seja indicado na acusação 

como meio de prova, é livremente valorado pelo tribunal, nada obstando a que o juiz 

nele alicerce a sua convicção; 

- Não sendo o reconhecimento de pessoas, realizado no inquérito ou na instrução, prova 

testemunhal ou por declarações, pois tem um valor autónomo, o respetivo auto 

(oferecido como prova por um dos sujeitos processuais e notificado aos outros sujeitos) 

pode ser lido em audiência, nos termos do art.º 356.º, n.º 1, al. b), estando assim 

subtraído à regra (do n.º 1 do art.º 255.º do Cód. Proc. Penal) de que só valem em 

julgamento as provas produzidas em audiência, pelo que nada impede que concorra para 

a formação da convicção do tribunal.73 

* 

- A segunda resposta possível à questão equacionada, vai no sentido oposto, ou seja, no 

sentido preconizado por Medina Seiça que defende a necessidade, face ao atual quadro 

legislativo, de se realizar em julgamento o reconhecimento do arguido. 
                                                             
73

 Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 20/1/2013, processo nº 35/07.2PJAMD.L1-5, 
disponível in www.dgsi.pt, acórdão da Relação de Lisboa 
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Conforme já se referiu no ponto IV. a) deste trabalho, este autor defende que aos 

reconhecimentos que ocorrem antes da audiência de julgamento se deveria aplicar o 

regime das declarações para memória futura (artºs 271 e 294 do CPP), para que a prova 

obtida no decurso do inquérito pudesse ser valorada em sede de julgamento, ou, assim 

não se fazendo usarem-se os mecanismos previstos no artº 320, nº1 do CPP, ou seja, 

antes da audiência de julgamento ter início, o presidente realizar o reconhecimento, 

traduzindo-se este na prática de um ato urgente para a aquisição ou conservação da 

prova. 

Também Paulo Pinto de Albuquerque escreve em anotação ao artigo 147 do CPP, que, 

não se tratando de um reconhecimento efetuado ao abrigo do disposto no art.º 271.º 

(reconhecimento para memória futura), as garantias de defesa e os princípios do 

contraditório e da imediação impõem limites à sua valoração em julgamento: “as 

declarações do assistente, das partes civis e das testemunhas feitas em reconhecimento 

durante o inquérito ou a instrução sem obediência ao procedimento do artigo 271.º só 

podem ser lidas, visualizadas ou ouvidas na audiência de julgamento e valoradas como 

meio de prova nos termos do artigo 356.º, n.º 2, al. b), n.º 3, als. a) e b), n.º 4 e n.º 5”. 

Considera mesmo inconstitucional “…por violar as garantias de defesa, o princípio do 

contraditório e o princípio da imediação, a leitura, visualização ou audição em 

julgamento (e o consequente aproveitamento como meio de prova) de declarações do 

assistente, das partes civis e das testemunhas prestadas em reconhecimento ocorrido 

antes do julgamento quando aquela a leitura, visualização ou audição tenha lugar fora 

das condições referidas…”.74 

Para os defensores desta posição a resposta à questão de que nos ocupamos seria 

necessariamente negativa, ou seja, impossibilidade de ser valorado como prova o 

reconhecimento feito em inquérito (esteja ou não presente a testemunha). 

* 

                                                             
74

 Cf. Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal à Luz da Constituição da 
República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, 2ª Edição 
atualizada, pgs. 413-414; 
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- A terceira resposta possível, seguindo uma linha mais mitigada tenderia a não valorar 

o reconhecimento anteriormente efetuado por desconhecer as circunstâncias em que 

o mesmo ocorreu. Dito por outras palavras, não sendo possível questionar / contraditar 

a testemunha sobre aspetos particulares do reconhecimento (se teve ou não dúvidas no 

mesmo; se os intervenientes eram ou não parecidos; qual a atuação concreta da pessoa 

que reconheceu; etc) o mesmo seria dotado de uma fragilidade tal que impediria a 

formação da convicção do tribunal com base na mesma.  

Tomemos por exemplo os autos de reconhecimento que se seguem, sendo que nestas 

situações os reconhecedores faltaram à audiência de julgamento e vejamos a decisão do 

Tribunal de 1ª instância, quanto a esta questão.  
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Da análise destes autos resulta que é feita uma descrição sucinta dos suspeitos e 

identificada uma pessoa que, segundo consta dos mesmos, corresponde autor do crime 

de que foram vítimas. 

Nestas situações e se não existir outra prova que acompanhe estes autos de 

reconhecimento (por exemplo declarações de outras testemunhas, apreensão de objetos 

relacionados com o crime ao arguido, etc) dificilmente a convicção do Tribunal se pode 

formar com base, exclusivamente nos autos de reconhecimento, porque faltando os 

reconhecedores a julgamento não é possível ao Tribunal aferir sobre a conclusão 

plasmada nos mesmos – que aquele indivíduo foi o autor do crime. 

Nestas situações, não é possível exercer um verdadeiro contraditório, o qual só seria 

possível através do confronto direto com o reconhecedor de modo a aferir o grau de 

certeza com que tal reconhecimento foi feito.  

Assim, nas duas situações acima referidas, foi decidido pelo Tribunal absolver os 

arguidos, podendo ler-se nos respetivos acórdãos o seguinte: 

Relativamente ao primeiro auto de reconhecimento: 

“(…) Efetivamente em sede de audiência de julgamento o arguido fez uso do seu direito 

ao silêncio. --- 

As ofendidas, apesar de todas as diligências efetuadas pelo Tribunal, não 

compareceram em julgamento, o que levou a que os factos descritos na acusação, na 

sua maioria fossem considerados como não provados, por absoluta falta de prova. 

Efetivamente tornava-se necessário que as testemunhas dos factos (ofendidas) tivessem 

sido ouvidas em sede de julgamento para descreverem como terão ocorrido todas as 

situações. --- 

Assim, em face desta ausência, não foi possível estabelecer a conexão entre eventuais 

condutas do arguido e as lesões apresentadas pelas vítimas, sendo certo que tendo em 
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conta a atividade desenvolvida pelas mesmas, designadamente no que diz respeito à 

vítima (…), os vestígios de sémen do arguido não são conclusivos no sentido de que a 

existência de relações sexuais não tenha sido consentida. (…)”75 

Na segunda situação: 

“(…) Relativamente a estes factos importa ter presente que o arguido afirmou poder ter 

sido o autor dos mesmos, não se recordando com total certeza. --- 

A ofendida, apesar das tentativas do Tribunal, não foi ouvida durante o julgamento. --- 

Consta de fls. 17 do NUIPC 2338/09.2PBAMD, que a ofendida reconheceu o arguido.  

Tendo em conta que a ofendida não foi ouvida em julgamento e que o arguido, apesar 

de não ter negado a prática dos factos, também não os confirmou, não pôde o Tribunal 

considerar como provado que estes ocorreram nos termos descritos na acusação, 

porquanto em sede de julgamento restou apenas um auto de reconhecimento sem 

suporte descritivo dos factos referentes ao mesmo, que possam ter valor probatório em 

sede de julgamento. --- 

Assim, quanto a estes factos, não considerou o Tribunal ser suficiente a prova 

produzida em julgamento, pelo que considerou os factos como não provados, por falta 

de prova. (…)”76 

* 

Em conclusão, diríamos que, face ao atual quadro legal, e não obstante considerarmos 

que o reconhecimento é prefigurado na lei como uma prova autónoma relativamente à 

prova testemunhal, o mesmo é de tal forma conexo com o depoimento que o 

reconhecedor prestar em julgamento que faltando este, e inexistindo outra prova, será 
                                                             
75 Acórdão proferido no processo com o NUIPC nº 663/10.9PASNT da Grande Instância criminal do  
Tribunal da Comarca da Grande Lisboa Noroeste 

76
 Acórdão proferido no processo com o NUIPC nº 747/10.3PBAMD da Grande Instância criminal do  

Tribunal da Comarca da Grande Lisboa Noroeste 
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difícil que tal reconhecimento possa alicerçar a convicção do julgador no sentido da 

condenação do arguido. 
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a. Reconhecimento pessoal não confirmado em sede de julgamento: 

ii. Por morte do reconhecedor 

A questão ora em análise consiste em saber qual o valor a atribuir ao auto de 

reconhecimento efetuado por uma testemunha que falece antes do julgamento. 

Nos termos do disposto no artº 356 do CPP, sob epígrafe de “Reprodução ou leitura 

permitidas de autos e declarações” determina-se que: 

“(…) 4. É permitida a reprodução ou leitura de declarações prestadas perante a autoridade judiciária se os 

declarantes não tiverem podido comparecer por falecimento, anomalia psíquica superveniente ou 

impossibilidade duradoira, designadamente se, esgotadas as diligências para apurar o seu paradeiro, não 

tiver sido possível a sua notificação para comparecimento. (…)”. 

A exceção ao princípio plasmado no artº 355 tem como fundamento o facto de esta 

prova não se poder repetir, sobrepondo-se o princípio da verdade material ao princípio 

da necessidade de produção da prova em audiência de julgamento. 

É desde logo claro que a leitura de declarações permitida por este artigo impõe um 

limite: que as mesmas tenham sido prestadas perante a autoridade judiciária.77 Ora, na 

maioria das situações (e com exceção da fase de instrução) as testemunhas são ouvidas 

pelo OPC em quem o Ministério Público delegou a competência para a investigação, o 

que impedirá a sua leitura em julgamento (a menos que exista acordo dos intervenientes 

– artº 356º nº5 do CPP). 

A grande questão que se coloca neste segmento é a de saber se será possível fazer uma 

interpretação do artº 356 do CPP no sentido de se aplicar o normativo em causa aos 

autos de reconhecimento. Mais uma vez várias respostas se podem alvitrar, sendo que 

algumas das considerações expressas no ponto anterior têm aqui total aplicação. 

                                                             
77 Autoridade judiciária, para efeitos do CPP é “(…) «Autoridade judiciária» o juiz, o juiz de instrução e 
o Ministério Público, cada um relativamente aos atos processuais que cabem na sua competência;(…)” – 
definição dada no artº 1º, al. b) do CPP 
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Assim, para aqueles que defendem que o auto de reconhecimento é uma prova 

autónoma, pré-constituída, independente da prova testemunhal, a questão não se 

colocaria, pois a valoração do mesmo seria sempre possível (pelas razões apontadas no 

ponto anterior). 

Já quanto àqueles que defendem a necessidade de repetição em julgamento da prova por 

reconhecimento, a questão não terá por certo uma resposta tão líquida, porquanto a lei, 

no caso depoimento de uma testemunha falecida permite a leitura do mesmo, 

constituído esta leitura uma exceção à regra do artº 355, nº1, mas, no caso do 

reconhecimento, não salvaguarda a lei tal possibilidade. Poderá sempre defender-se a 

aplicação, por analogia desta exceção (artº 4º do CPP), ou, não se defendendo tal 

possibilidade, tal redundaria na contradição resultante da possibilidade de se lerem as 

declarações, mas de não se poder valorar o reconhecimento, porventura até mencionado 

nessas declarações. 

Para aqueles que defendem uma posição mitigada, têm na possibilidade de leitura das 

declarações o agasalho necessário à valoração do reconhecimento e, por via disso 

tenderiam a, conjugando estes dois meios de prova, possibilitar a formação da 

convicção do Tribunal com base nos mesmos. 

A nível da jurisprudência dos Tribunais superiores, apenas se localizou um acórdão que 

poderá ter interesse para esta temática. Trata-se de um acórdão do STJ de 30/11/2000, 

que apesar de colocar a tónica na questão de ser ou não permitida a leitura em 

julgamento de declarações de um coarguido falecido, acaba por deixar transparecer o 

entendimento do STJ quanto à interpretação do artº 356º, nº4 do CPP.  

Em tal aresto considera-se que se a qualidade de arguido se extingue com a sua morte, 

por extinção do procedimento criminal, as declarações que prestou em inquérito podem 

ser lidas e valoradas pelo Tribunal de Julgamento, pois são declarações que uma 

determinada pessoa prestou, em vida, na qualidade de arguido, qualidade essa que já 

não tem.78 

                                                             
78 Ac. do STJ de 30/11/2000, processo nº 2828/2000, in BMJ 501, pgs. 209 e sgs. 
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Este entendimento, com o qual não concordo, alarga o leque de possibilidade da leitura 

de declarações e tenderia, porventura a possibilitar a leitura do auto de reconhecimento 

de uma testemunha falecida (isto para aqueles que entendem ser necessária a repetição 

em julgamento do reconhecimento feito em anterior fase processual). Podemos assim 

concluir que quanto a esta questão existiria convergência nas respostas, no sentido de se 

permitir a valoração do reconhecimento realizado por uma testemunha que entretanto 

faleceu. 
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a. Reconhecimento pessoal não confirmado em sede de julgamento: 

iii. Por não confirmação do reconhecimento em sede de julgamento 

Não raras vezes, em sede de julgamento, a testemunha não confirma o reconhecimento 

realizado, explicando que teve dúvidas no mesmo ou que reconheceu a pessoa “mais 

parecida com o suspeito”. 

Trata-se muitas vezes de uma conclusão a que apenas se chega quando é exercido o 

contraditório (daí a necessidade de a testemunha estar presente em julgamento). Nestas 

situações, o que deverá o julgador fazer? Considerar ou não, na formação da sua 

convicção o auto de reconhecimento? 

Quanto a esta questão, cuido que não existirão grandes diferenças de entendimento, se 

bem que por razões diferentes. 

Conforme já anteriormente foi afirmado, vigora no processo penal português o princípio 

da livre apreciação da prova, o que significa que, fora dos casos em que a lei dispuser 

diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção 

da entidade competente.  

Se uma testemunha no seu depoimento prestado em julgamento, contraria o que 

anteriormente afirmara no processo (que determinada pessoa que identificou era o autor 

de um crime) o tribunal terá que considerar o que é dito pela testemunha em audiência 

de julgamento e dificilmente poderá formar a sua convicção, sobre a culpabilidade do 

arguido, em tal prova anterior. 

Vejamos o auto que se segue e o que é afirmado no acórdão a propósito da situação que 

se encontrava em julgamento. 
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No acórdão que se debruçou sobre este auto é afirmado o seguinte: 
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“(…) Contudo, a única testemunha que foi capaz de reconhecer algum assaltante 

(reconhecimento fotográfico e pessoal do arguido de fls. 30 e 91 a 93, respetivamente, 

sem qualquer dúvida), Ana Patrícia, apesar de num primeiro momento, a instâncias do 

Ministério Público, ter calmamente e sem qualquer reserva, declarado que tinha tido a 

certeza no reconhecimento do arguido (o assaltante que a abordou diretamente), 

posteriormente assegurou ao Tribunal que, no momento do reconhecimento pessoal do 

arguido, tinha reconhecido o indivíduo mais parecido com o assaltante, sendo que era o 

“negro” na linha de reconhecimento (os outros dois seriam "brancos''), tendo tido 

algumas dúvidas nesse ato. Após essa declaração inusitada (em face do que consta do 

auto de reconhecimento pessoal e após a primeira declaração feita a instância do 

Ministério Público) e perante as diversas instâncias de todos os sujeitos processuais 

nunca conseguiu a testemunha Ana Patrícia indicar qual tinha sido efetivamente o seu 

grau de certeza (não concluiu claramente Ana Patrícia se tinha ou não tido dúvidas no 

reconhecimento pessoal efetuado). Embora as circunstâncias que rodearam a sua 

prestação de declarações tivessem sido muito específicas, ficou o Tribunal com dúvida 

sobre a certeza do único reconhecimento do arguido efetuado nos autos e, portanto, 

sobre a participação do arguido nos factos provados (…)”.79 

Conclui-se assim que o julgador não pode formar a sua convicção no reconhecimento 

que constava dos autos, face às declarações posteriores da ofendida, que o 

inviabilizaram. 

* 

Também o Tribunal da Relação de Lisboa, por acórdão de 15/11/2011, considerou que 

“(…) Afirmando a testemunha em audiência, que nos dias seguintes aos factos, 

procedeu a um reconhecimento fotográfico na polícia, não tendo reconhecido de 

imediato o arguido, tendo referido ser “um bocado diferente na fotografia”, mas que 

“eles disseram-lhe que era natural”, que “a fotografia não era recente” e que “derivado 

às características dadas, não tinham dúvidas”, é de admitir que a neutralidade psíquica 

                                                             
79 Acórdão proferido pelo Tribunal coletivo no processo com o Nuipc nº 1063/11.9PEAMD, da grande 
instância criminal do Tribunal da comarca da Grande Lisboa Noroeste  
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da testemunha tenha ficado prejudicada no reconhecimento presencial efetuado dois 

meses depois; 

Não sendo o depoimento da testemunha em audiência, na parte relativa à descrição de 

notas distintivas que permitiam o reconhecimento, nomeadamente aspetos particulares 

do cabelo, altura e idade, coincidente com a descrição preliminar feita no auto de 

reconhecimento, justifica-se que se formulem sérias dúvidas sobre a fidedignidade do 

reconhecimento efetuado na fase de inquérito, quer pela atuação prévia das autoridades 

policiais em sede de reconhecimento fotográfico, quer pelas desconformidades e 

dúvidas que se suscitam por via do depoimento da testemunha em audiência. (…)”.80 

Afirma ainda tal acórdão que a testemunha disse que ia na Avenida Camilo Castelo 

Branco, com a intenção de visitar a avó, quando foi abordada por dois rapazes de raça 

negra que se puseram à sua frente, ficando encurralada, pois atrás de si tinha um carro. 

Os ditos rapazes disseram-lhe que era um assalto e para não tentar reagir, nem olhar 

para a cara deles, senão levava uma facada.  

Segundo a mesma, no dia seguinte, procedeu a um reconhecimento fotográfico na PJ, 

tendo afirmado em audiência que ao proceder ao reconhecimento fotográfico, pareceu-

lhe, “(…) referindo-se ao arguido, ser «um bocado diferente na fotografia», mas que 

«eles disseram-lhe que era natural», que «a fotografia não era recente» e que «derivado 

às características que eu dei, não tinham dúvidas». (…)”.81 

Como bem afirma o acórdão em análise, “(…) a testemunha, confrontada com a 

fotografia do arguido, não o reconheceu de imediato como sendo um dos co-autores do 

crime de que tinha sido vítima, mas que as autoridades policiais se encarregaram de 

transmitir-lhe a ideia de que não tinham dúvidas ou de que, como testemunhou mais 

adiante no decurso da audiência, «era muito provável ser este senhor».(…)”.82 

                                                             
80 Ac. do TRL de 15/11/2011, processo 464/10.4PEAMD.L1-5, in www.dgsi.pt 

81 Acórdão citado em 12. 

82
 Acórdão citado em 12. 
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Assim, resultou claro, face as estas declarações, que o reconhecimento por esta efetuado 

não foi neutro, chegando mesmo o TRL a afirmar que “(…) Merece censura este tipo de 

atuação, pois sendo a prova por reconhecimento muito delicada, é necessário garantir e 

preservar a neutralidade psíquica da pessoa que deve proceder à identificação, evitando-

se resultados influenciados e pré-constituídos. Se os agentes policiais que orientam o 

reconhecimento fotográfico predispõem a testemunha para a convicção de que uma 

determinada pessoa cuja fotografia lhe é exibida é, com certeza ou alta probabilidade, a 

autora de determinados factos, não ficará o reconhecimento presencial subsequente, da 

pessoa em causa, altamente condicionado na sua genuinidade? O retrato mnemónico 

retido na memória da testemunha identificante não estará afectado pela convicção que 

lhe foi indevidamente transmitida pelos agentes policiais? (…)” 83 

Este acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa expõe de forma clara os riscos que 

decorrem de um reconhecimento feito de forma “irregular”, porque influenciado pelos 

próprios agentes que o realizaram. Só o depoimento da testemunha em julgamento 

permitiu “desmascarar” o que se passara no ato de reconhecimento. Daqui decorre a 

extrema importância da presença da testemunha em sede de julgamento. 

* 

Questão diferente é aquela em que a testemunha afirma, à data do julgamento que já não 

consegue reconhecer o suspeito, mas que quando fez o seu reconhecimento na fase de 

inquérito, não teve qualquer dúvida. 

A este propósito é interessante o afirmado pelo Tribunal da Relação de Guimarães, em 

acórdão datado de 3/5/2010, no qual se afirma que “(…) A prova, por reconhecimento 

se for feita com as formalidades prescritas no art. 147º do CPP, atesta que em 

determinado dia quem fez o reconhecimento declarou que foi a pessoa identificada 

quem praticou os factos ou esteve em determinada situação. Não prova a autoria do 

crime, porque também o reconhecimento é filtrado pelo princípio da livre apreciação da 

prova. (…) é normalmente um poderoso meio de prova, porque muitas vezes, em 

momentos posteriores, as testemunhas deixam de conseguir fazer a identificação de 
                                                             
83

 Acórdão citado em 12. 
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forma perentória, quer por a memória ter perdido nitidez, quer por o autor dos factos ter 

mudado de aparência física. 

Não significa isto que o formalismo previsto para a «prova por reconhecimento» não 

possa ser utilizado na própria audiência do julgamento. Mas só deve ser acionado se o 

arguido ainda não estiver referenciado pela testemunha. Se esta já conhecer e souber 

quem vai identificar, proceder ao reconhecimento seria só uma encenação 

processual.(…)”.84 

Assim, nestas situações, será o princípio da livre apreciação da prova que ditará a 

valoração ou não do reconhecimento anteriormente efetuado. 

                                                             
84 Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 3/5/2010, processo nº 40/08.1PBGMR.G1, in 
www.dgsi.pt  
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b. Questões relacionadas com os autos de reconhecimento: 

i. Sem descrição prévia do reconhecido; 

Pode parecer estranha a colocação desta questão, na medida em que é incontroverso que 

qualquer reconhecimento se inicia com a descrição da pessoa cujo reconhecimento se 

visa. Contudo, mostra a experiência que a descrição feita pela testemunha, não raras 

vezes, é de tal modo vaga e imprecisa que corresponde a uma verdadeira falta de 

descrição. 

Tomemos como ponto de partida os autos que se seguem: 
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Nesta situação resulta que o suspeito é descrito como “indivíduo de raça negra, entre os 

18/20 anos de idade, magro e alto”. Quantas pessoas se enquadram nesta descrição? 

Será possível reconhecer alguém com base na mesma? Poder-se-á afirmar que foi 

cumprido o disposto no artº 147, nº1 do CPP? A resposto seria tendencialmente 

negativa.  
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Conforme oportunamente referido nos pontos II e III deste trabalho, a prova por 

reconhecimento assenta numa "modalidade muito particular de reconstrução 

mnemónica do passado", particularmente sensível a "múltiplos fatores de distorção e 

engano que ocorrem ao longo de todo o itinerário da cognição, da memorização e da 

evocação" e que, por isso, se presta a ""curtos-circuitos" de sensações racionalmente 

insondáveis"85 tornando-se necessário acompanhar este meio probatório de um conjunto 

de garantias que assegurem uma redução dos riscos de erro e que possibilitem um 

mínimo de objetivação verificável no âmbito de um processo de cariz subjetivo de 

forma a evitar resultados influenciados. 

A descrição prévia permite aferir se a pessoa que o reconhecedor descreve corresponde 

ao identificando bem como avaliar a sua capacidade de perceção e de memorização. Só 

assim se poderá "verificar se a pessoa chamada a efectuar o reconhecimento faz, na sua 

declaração, uma efectiva referência à pessoa a reconhecer" e se tal "imputação" é 

condicionada por factores potencialmente distorsivos da "imagem" evocada. 86 

Assim, o cumprimento dos requisitos constantes do artigo 147.º, n.º 1, do CPP permitirá 

que o juiz exerça um controlo mínimo das condições – e condicionantes – “(…) da 

projecção subjectiva do "fantasma mnemónico" evocado pelo sujeito activo do 

reconhecimento e, assim, possa valorar, com alguma objectividade, a eficácia probatória 

do reconhecimento, que, sempre, deverá depender de uma avaliação sobre a 

"capacidade do declarante se subtrair a fenómenos de auto ou heterosugestão"87 

Uma descrição do género da consta do auto em análise, de tão escassa que é, 

dificilmente poderia conduzir à identificação do suspeito, se não existisse qualquer outra 

prova. Assim, e não obstante poder ser limitada a capacidade descritiva de uma 

testemunha, pensamos que as exigências do legislador não ficam satisfeitas com a 
                                                             
85 Seiça, Alberto Medina de, "Legalidade da prova e reconhecimentos "atípicos" em processo penal: 
notas à margem de jurisprudência (quase) constante", organização de Manuel da Costa Andrade e 
outros, “Liber disciplinorum para Jorge de Figueiredo Dias”, Coimbra, 2003, p. 1397 e 1413 e ss. 

86Triggiani, Nicola, "La ricognizione personale: struttura ed efficacia", in Rivista italiana di diritto e 
procedura penale, 1996, fasc. 2-3, p. 734 

87 Acórdão do Tribunal Constitucional nº 425/2005, processo nº 452/05, in www.tribunalconstitucional.pt 
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descrição vaga e genérica de que o auto em análise dá conta, sendo legítimo questionar, 

por um lado, o que levou o OPC a integrar o “suspeito” na linha de reconhecimento e, 

por outro, qual teria sido o resultado do reconhecimento no caso de estarem presentes 

outros figurantes de raça negra, entre os 18/20 anos, altos e magros. 

O Tribunal da Relação de Coimbra, considerou em aresto datado de 26/10/2011 que 

“(…) a prévia descrição da pessoa a reconhecer permite verificar se a pessoa que o 

sujeito descreve corresponde ao identificando, avaliar a capacidade perceptiva e de 

memorização de quem faz a descrição e fixar os parâmetros físicos para a escolha das 

pessoas que devem entrar na cena cognitiva, o que permite o controlo da credibilidade 

do reconhecimento e, consequentemente, da sua efetiva atendibilidade.  

Convém não esquecer que a pessoa a identificar deve ser colocada ao lado dos 

figurantes e sempre que possível deve apresentar-se nas mesmas condições em que 

poderia ter sido vista pela pessoa que procede ao reconhecimento. 

Do respeito pelo rigor imposto à respetiva disciplina resultará o valor da diligência 

como meio de prova, sempre a apreciar livremente pelo tribunal.(…)”88  

Em sentido diverso, foi defendido pelo Tribunal da Relação de Évora que a falta de 

algum dos atos preliminares a que se reporta o n.º1 do art. 147.º do CPP não pode 

considerar-se abrangida pelo n.º7 do art. 147º do CPP, constituindo antes mera 

irregularidade.89 

Não sendo assim possível estabelecer a posição unânime da jurisprudência, parece 

resultar que o entendimento maioritário é no sentido de que a descrição a que alude o 

nº1 do artº 147 do CPP deverá traduzir-se numa efetiva descrição e não num relato 

vago. 

 

                                                             
88

 Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 26/10/2011, processo nº 179/10.3GBVNO.C1, in 

www.dgsi.pt  

89 Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 19/3/2’13, processo nº 460/07.9JAFAR.E2, in 
www.dgsi.pt 
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b. Questões relacionadas com os autos de reconhecimento: 

ii. Com diferenças significativas entre as pessoas colocadas na 

linha de reconhecimento; 

 

Um dos motivos mais invocado pela defesa em sede de julgamento, prende-se com o 

grau de semelhança entre o suspeito e as pessoas que com este integram a linha de 

reconhecimento, não sendo raras as situações em que arguido e testemunhas confirmam 

a falta de semelhança entre as pessoas que a integram, diferenças essas que por vezes se 

situam até ao nível da cor da pele dos intervenientes. 

Como pode o juiz aferir da semelhança entre aquelas pessoas, se não tem acesso a 

imagens da linha de reconhecimento, nem tão pouco é deita uma descrição dos 

figurantes?  

Não poucas vezes a defesa arrola como testemunhas as pessoas que participaram na 

linha de reconhecimento, permitindo assim ao julgador detetar as situações mais 

gritantes de diferenças entre o suspeito e os figurantes. Contudo tal nem sempre é 

possível, desde logo porque muitas vezes não existe a identificação completa dos 

figurantes que compuseram o painel de reconhecimento. 

Tomemos como ponto de partida o exemplo que se segue no qual a defesa, ao longo de 

todo o processo sempre se bateu pela nulidade do reconhecimento efetuado por via das 

poucas semelhanças entre o suspeito e os restantes interveniente no ato de 

reconhecimento. 
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Neste caso concreto a defesa alegou que a pessoa a reconhecer teria de ter caraterísticas 

físicas inalteráveis semelhantes aos figurantes, sob pena de se fazer um  
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"reconhecimento em branco", isto é a única pessoa na linha de reconhecimento a ter as 

características da descrição seria o suspeito, ficando assim viciado todo o 

reconhecimento. 

No caso concreto, o arguido defendeu que é de etnia cigana (cor de pele), tem 34 anos 

de idade, cabelo preto, sobrancelhas espessas pretas, bigode e pera pretas, um sinal de 

dimensões médias na bochecha esquerda da face, e olhos pretos. Em contrapartida os 

figurantes só têm de semelhante a etnia, pois o primeiro tem 16 anos de idade (nascido 

em 26/02/1995), aparentando mesmo uma idade compreendida entre os 15 e os 17 anos, 

não tem pelos faciais, nem tão pouco barba, bigode ou pera e tem as sobrancelhas muito 

finas. 

O segundo figurante, além de não parecer de etnia cigana (pois não tem pele escura), 

tem o cabelo castanho claro e olhos cor de amêndoa/mel, aparentando ter entre 18 e 25 

anos. 

Nesta situação concreta o Tribunal absolveu o arguido por aplicação do princípio in 

dúbio pro reo, pelo seguinte “(…)Já no que toca à matéria não provada referente aos 

factos atinentes ao dia 5 de Maio de 2012, que se prende precisamente com a 

responsabilização do arguido quanto à prática desses mesmos factos e respetivo juízo 

negativo, tanto resultou da dúvida que se suscitou quanto ao seu reconhecimento 

enquanto autor dos mesmos. 

Com efeito, logo em sede de inquérito veio a defesa do arguido arguir a invalidade do 

reconhecimento efetuado nos autos, tal com decorre de fls. 208 a 210, e que mereceu 

resposta judicial negativa a fls. 321 a 325. 

Ora, independentemente das alegadas discrepâncias físicas existentes entre o arguido e 

os dois “figurantes” que participaram no reconhecimento (cfr. fotografias de fls. 259), o 

que é certo é que a prestação do ofendido Rui Pereira a esse propósito deixou muito a 

desejar, senão vejamos. 

O arguido é evidentemente de etnia cigana.  

Não obstante, e de forma de algum modo perturbadora, declarou o ofendido em sede de 
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julgamento que, aquando do assalto de que foi vítima, não se apercebeu que os 

assaltantes eram ciganos, tendo sido a polícia que lhe disse: “Isso devem ter sido as 

pessoas do bairro de cima que são ciganos”.  

Não foi, pois, da sua autoria que se chegou a um cigano. 

Por outro lado, não deixou de ser de igual modo perturbadora a afirmação proferida pelo 

ofendido ao visualizar o arguido na sala de audiência, no sentido de que este está muito 

mais velho do que aquele que retém na memória como tendo sido o autor do assalto. 

Por último, temos que o arguido tem pelo menos 1,85, o que é visível à luz do princípio 

da imediação, porquanto, tem, para além do mais, uma compleição física esguia.  

No entanto, o ofendido, que assumiu ter apenas 1,66 de altura, (e o que aliás foi de igual 

modo visível em julgamento), descreve o arguido, ou pelo menos a pessoa que o assaltou, 

como tendo apenas 1,70, tendo resultado do seu depoimento, e conforme vem descrito 

na acusação, que aquando do assalto o ofendido viu o agente agressor de pé.  

Tal circunstância, descrita pelo ofendido, é para nós, naturalmente em conjugação com 

as demais “supra” assinaladas, avassaladora, porquanto não compreendemos como é 

que uma pessoa com apenas 1,66 pode ignorar a circunstância de o arguido ser 

francamente mais alto do que o alegado assaltante (segundo a descrição do próprio ofendido, 

entenda-se). 

Assim, tendo-se o ofendido revelado pouco ou nada seguro quanto ao reconhecimento 

do arguido enquanto autor dos factos de que foi vítima, impõe-se, a favor do arguido o 

funcionamento do princípio in dubio pro reo, com o necessário falecimento do 

reconhecimento pessoal efectuado em sede de inquérito (…)”.90 

* 

A deteção deste tipo de questões não resulta da leitura do auto de reconhecimento, 

sendo necessária a efetiva intervenção da defesa para alertar o tribunal para as mesmas. 

Reconhecemos que, por vezes, os tribunais superiores tendem a não valorizar estas 

questões, sendo os acórdãos que se seguem bons exemplos. 

                                                             
90 Processo nº 105/12.5PBAMD da Grande instância criminal do Tribunal da Comarca da Grande 
Lisboa Noroeste 
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Assim, o Tribunal da Relação do Porto considerou, por acórdão de 21/3/2012 que não 

vicia o ato de reconhecimento regulado no nº 2 do art. 147º do Código de Processo 

Penal o facto de, tendo a pessoa visada um defeito físico visível, como a falta de um 

braço, não terem sido colocadas a seu lado pessoas com idêntico defeito físico.91 Não 

podemos concordar com este entendimento, pois se não é exigível encontrar figurantes 

com este defeito, o mesmo terá de ser “disfarçado” no ato do reconhecimento, de forma 

a não sobressair e a não conduzir de imediato à identificação como suspeito do único 

indivíduo que não tem um braço. 

O Tribunal da Relação de Lisboa, por seu turno, por aresto de 3/7/2012 considerou que 

na escolha dos figurantes, importa que não se faça de forma a induzir a atenção sobre o 

identificando, exigindo a lei que aqueles apresentem “as maiores semelhanças possíveis, 

inclusive de vestuário, com a pessoa a identificar”, o que não significa que tenham de 

ser fisionomicamente parecidos, não se considerando incumprida aquela exigência legal 

quando as diferenças não sejam notórias nem levem a que a atenção do sujeito ativo do 

reconhecimento se foque no arguido.92 

Também o STJ já se pronunciou quanto a esta temática, no seguinte sentido “(…) A 

semelhança dos indivíduos sujeitos ao ato de identificação não é um requisito essencial 

da validade do ato, pois o que se pede é que as pessoas (duas, pelo menos) que se 

chamam ao ato apresentem as maiores semelhanças possíveis, inclusive no vestuário, 

com a pessoa a identificar (art.º 147.º, n.º 2, do CPP).  

Assim, para além de se poder dizer que a “semelhança” nem sempre é objetivável, 

também nem sempre são possíveis as condições necessárias para a obter. E, por isso, a 

alegada ausência de semelhança dos indivíduos sujeitos ao reconhecimento não torna 

nula a prova obtida, de resto só existente quando se usam os meios proibidos de prova 

enunciados no art.º 126.º do CPP, antes acarreta uma maior fragilidade na livre 

                                                             
91

 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 21/3/2012, processo nº 40/10.1PRPRT.P , in www.dgsi.pt  

 

92 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 3/7/2012, processo nº 704/10.0GCMTJ.L1-5, in 
www.dgsi.pt 
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apreciação que o julgador deve fazer das provas obtidas, nos termos do art.º 127.º do 

CPP, a ponto de poder nem ter qualquer valor (art.º 147.º, n.º 4).(…)”.93 

 

Revela assim a jurisprudência dos Tribunais superiores a tendência para não considerar 

nulos os reconhecimentos realizados com figurantes não muito parecidos com o 

suspeito, deixando para o domínio da convicção do julgador, valorar ou não os mesmos. 

                                                             
93

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 15/7/2007, processo nº 07P659, in www.dgsi.pt 
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b. Questões relacionadas com os autos de reconhecimento: 

iii. Com várias pessoas cujo reconhecimento se visa, na mesma 

linha de reconhecimento; 

 

Sucede por vezes que um crime é cometido por várias pessoas, havendo a necessidade 

de se proceder a vários reconhecimentos, por existirem vários suspeitos. 

A concreta questão que se coloca consiste em saber qual a validade dos 

reconhecimentos realizados por uma testemunha quando os figurantes são os mesmos 

em mais do que uma situação, ou em que se colocam mais do que um suspeito na 

mesma linha de reconhecimento. 

A esta situação em particular aplica-se o disposto no artº 149, nº2 do CPP, o qual afirma 

que “quando houver necessidade de a mesma pessoa reconhecer várias pessoas (…) o 

reconhecimento é feito separadamente para cada pessoa (…)”. 

Os autos que se seguem são o exemplo do incumprimento deste preceito legal, estando 

no mesmo painel vários suspeitos que deveriam ser identificados pela mesma 

testemunha. 

* 
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Neste processo foi decidido que os reconhecimentos efetuados pela testemunha Daniela, 

não poderiam valer como prova, uma vez que a “(…) mesma explicou em julgamento 

que num primeiro reconhecimento terá reconhecido duas pessoas e que mais tarde 

voltou e reconheceu uma pessoa. Ora, não é esta a realidade que o processo espelha, 

pois em nenhum momento se assume que esta ofendida reconheceu duas pessoas em 

simultâneo.  

Aliás diga-se que a forma como foram realizados os reconhecimentos é de legalidade 

duvidosa, pois ao pretender-se que os ofendidos reconheçam vários suspeitos, não 

devem os mesmos integrar as linhas de reconhecimento uns dos outros, sob pena de 

nulidade. (…)”. 

Neste processo também se consideraram nulos os reconhecimentos feitos por Ana Maria 

Pelote, e que constam de fls. 496-497 e 500-501, uma vez que da leitura destes 

reconhecimentos resultam várias dúvidas: a primeira é a da identificação das pessoas 

envolvidas (visados e figurantes) que são identificados como Joel, Carlos Silva, Manuel 

Chagas, Fábio, Bruno Soares, Pedro, Bruno Esteves e Luís, o que não consubstancia a 

identificação de uma pessoa.  

Por outro lado, e apesar de existirem dois autos de reconhecimento, resulta que os 

mesmos foram realizados no mesmo dia, à mesma hora e com os mesmos 

intervenientes. 

Suscitaram-se muitas dúvidas sobre a validade destes reconhecimentos, nos termos do 

disposto no artº 149, nºs 2 e 3 do CPP, pelo que o Tribunal não pôde atender aos 

mesmos.  

Assim, face a esta prova, não pôde o Tribunal concluir, com a mínima certeza que 

foram os arguidos os autores destes factos, pelo que por aplicação do princípio “in 

dubiu pro reo”, absolveu os mesmos da prática do crime em causa.94 

                                                             
94 Esta decisão consta do acórdão do Tribunal Coletivo da Grande Instância Criminal da Comarca da 
Grande Lisboa Noroeste, proferido no âmbito do processo com o NUIPc nº 848/11.0GBMFR 
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O Tribunal da Relação de Lisboa, em acórdão proferido em 22/6/2011, a propósito desta 

mesma temática, considerou que “(…)No caso de uma testemunha realizar o 

reconhecimento sucessivo de várias pessoas, a entidade que dirigir o ato, ao compor os 

painéis, não pode incluir neles pessoas que já tenham integrado anteriores painéis 

apresentados à mesma testemunha (…)”, afirmando que o já de si pequeno número 

mínimo de 3 pessoas que, em Portugal, integram um painel de reconhecimento não pode 

ser ainda mais reduzido coma repetição de figurantes, sob pena de se transformar  um 

“lineup” quase num “show-up”, forma de reconhecimento que não é admita como meio 

de prova no nosso ordenamento jurídico, acabando por concluir que um reconhecimento 

efetuado nestas circunstâncias não tem valor como meio de prova95. 
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 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 22/6/2011, processo nº 934/07.1JDLSB.L1-3, in 
www.dgsi.pt 
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b. Questões relacionadas com os autos de reconhecimento: 

iv. Sem assinatura do reconhecedor; 
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A questão colocada pela defesa a propósito deste auto resume-se ao facto de o arguido 

apenas ter assinado a 1ª parte do auto de reconhecimento, desconhecendo assim se foi 

ou não reconhecido pela testemunha. 

Dispõe o artº Artigo 99.º do CPP, sob epigrafe de “Auto” que: 
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“1 - O auto é o instrumento destinado a fazer fé quanto aos termos em que se desenrolaram os actos 

processuais a cuja documentação a lei obrigar e aos quais tiver assistido quem o redige, bem como a 

recolher as declarações, requerimentos, promoções e actos decisórios orais que tiverem ocorrido perante 

aquele. (…) 

3 - O auto contém, além dos requisitos previstos para os actos escritos, menção dos elementos seguintes:  

a) Identificação das pessoas que intervieram no acto; (…)  

c) Descrição especificada das operações praticadas (…)  

d) Qualquer ocorrência relevante para apreciação da prova ou da regularidade do acto. (…)” 

Por seu turno, estabelece o artº Artigo 95.º, sob o título de “Assinatura” que: 

“(…) 1 - O escrito a que houver de reduzir-se um acto processual é no final, e ainda que este deva 

continuar-se em momento posterior, assinado por quem a ele presidir, por aquelas pessoas que nele 

tiverem participado e pelo funcionário de justiça que tiver feito a redacção, sendo as folhas que não 

contiverem assinatura rubricadas pelos que tiverem assinado.  

2 - As assinaturas e as rubricas são feitas pelo próprio punho, sendo, para o efeito, proibido o uso de 

quaisquer meios de reprodução.  

3 - No caso de qualquer das pessoas cuja assinatura for obrigatória não puder ou se recusar a prestá-la, a 

autoridade ou o funcionário presentes declaram no auto essa impossibilidade ou recusa e os motivos que 

para elas tenham sido dados.” 

 

No caso concreto, e apesar de se tratar de um auto relativamente atípico, na medida em 

que se encontra dividido em duas pates, certo é que o arguido participou em ambos os 

momentos, que constituem a parte I e II do auto, pelo que se nos afigura que as “duas 

partes” deveriam ter sido assinadas pelo arguido. 

Contudo a falta desta assinatura não gera a sanção prevista no artº 147, nº7 do CPP – 

falta de valor como prova - tratando-se de uma mera irregularidade, nos termos do artº 

118, nºs 1 e 2 e 123 do CPP.  
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Efetivamente a sanção estabelecida no nº7 do artº 147 do CPP refere-se à falta de 

obediência aos requisitos estabelecidos no próprio artigo, ora, a redução a auto não faz 

parte desses requisitos, nem se compreendia que o fizesse. 

Assim, a consequência para a falta de assinatura do auto é a irregularidade, a qual se não 

for arguida pelo interessado nos prazos fixados em tal dispositivo, fica sanada, na 

medida em que não determina a invalidade do ato. 

Neste sentido pronunciou-se o Tribunal da Relação de Évora, afirmando que o 

reconhecimento é um ato processual ao qual são aplicáveis as normas da invalidade dos 

atos processuais em tudo o que não respeite à sua “substância”, isto é, à sua intrínseca 

força probatória, à sua capacidade para permitir ao Tribunal fundar uma decisão que, 

estas sim, são as “nulidades” previstas no artigo 147º do Código de Processo Penal. 

Assim, um reconhecimento pessoal inserto em auto não assinado por quem nele 

intervém como reconhecedor padece de irregularidade de conhecimento oficioso (artigo 

123º, nº 2 do Código de Processo Penal).96 

É possível assim concluir que quanto a esta questão, a posição da jurisprudência é a de 

que a falta de assinatura não gera a nulidade do reconhecimento, tratando-se de uma 

mera irregularidade. 

                                                             
96

 Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 16/1072012, processo nº 1987/10.0PBSTB.E1, in 
www.dgsi.pt 
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b. Questões relacionadas com os autos de reconhecimento: 

v. Contendo declarações do reconhecedor. 

A última questão de que nos ocuparemos prende-se com a relevância a atribuir às 

“declarações” que constam do auto de reconhecimento, ou seja, em que medida é que 

estas podem ser valoradas. 

Nos autos que se seguem consta que o reconhecedor identificou determinado indivíduo 

como sendo aquele a quem vendeu as peças de ouro que foram roubadas num 

determinado assalto. 
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No caso em questão o Tribunal considerou não ser de valorar estas declarações porque o 

reconhecedor, em julgamento, negou que tivesse vendido o ouro ao arguido Ricardo, 

mesmo depois de ter sido confrontado com o auto de reconhecimento de fls. 374, 

explicando que as declarações que anteriormente tinha prestado nos autos foram 

“forçadas pela PJ”. --- 
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Acresce que, entendeu o Tribunal que o reconhecimento cujo auto consta de fls. 374, 

não podia ser valorado, na parte em que do mesmo constam declarações que, a serem 

atendidas, dada a posição da defesa, violariam os princípios do processo penal em 

termos de valoração da prova, pois tal significaria valorarem-se declarações prestadas 

em inquérito porque estas, em vez de constarem de um auto de declarações (a cuja 

leitura a defesa se poderia opor) constavam de um auto de reconhecimento (cuja leitura 

e valoração, pelas razões já apontadas em anteriores situações seria admissível). 

Conforme refere Medina Seiça, devem manter-se distintos “o plano do critério da 

valoração e o plano da possibilidade da valoração” de forma a não confundir “as 

dimensões aquisitiva e valorativa da prova”.97 

Assim, e conforme referiu o Tribunal da Relação de Évora, a possibilidade/licitude de 

valoração das “informações probatórias” passa pela sua prévia configuração como prova 

testemunhal ou como prova por reconhecimento.98 

Em face do exposto e quanto à valoração de declarações constantes do auto de 

reconhecimento, cuidamos que estas têm natureza diversa do reconhecimento e, como 

tal, se não forem reiteradas pela testemunha/reconhecedor em sede de julgamento não 

poderão ser valoradas, sob pena de se estar a permitir, sob a capa do reconhecimento, 

valorar declarações que se constassem de um auto de declarações de inquérito só com o 

acordo dos intervenientes processuais poderá ser lido. 

                                                             
97Alberto Medina de Seiça, "Legalidade da prova e reconhecimentos "atípicos" em processo penal: notas 
à margem de jurisprudência (quase) constante", organização de Manuel da Costa Andrade e outros, 
“Liber disciplinorum para Jorge de Figueiredo Dias”, Coimbra, 2003, p. 1420 

98
 Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 8/5/2012, processo nº 33/09.1GASLV-A.E1, in 

www.dgsi.pt 
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II.  Jurisprudência do Tribunal Constitucional quanto à prova por 
reconhecimento. 

 

Por diversas vezes têm sido suscitadas junto do Tribunal Constitucional questões 

relacionadas com a prova por reconhecimento em processo penal, sendo importante 

lembrar que o “(…) controlo exercido pelo Tribunal Constitucional tem natureza 

estritamente normativa, não sendo a decisão judicial que é objecto de fiscalização, 

enquanto operação subsuntiva da norma ao caso concreto, mas sim o critério normativo 

utilizado para efectuar tal operação, como resultado da actividade interpretativa duma 

determinada norma.(…)”.99 

O acórdão nº 408/89100 é um dos primeiros acórdãos do TC que se debruça sobre a 

problemática da prova por reconhecimento, ainda no contexto do CPP de 1929 (na 

redação da Lei 25/81, de 21/8), sendo então colocada a concreta questão de saber se 

seria inconstitucional, por violação do artº 32º, nº4 da CRP101, a interpretação feita pelo 

STJ, no sentido de permitir a realização de atos de reconhecimento do arguido sem a 

presença do juiz. 

Em tal aresto sublinha-se que o que estaria em causa seria saber se o § 1.° do artigo 

159.° do CPP de 1929, na parte em que admitia que o juiz de instrução delegasse  na 

Polícia Judiciária a realização de atos de reconhecimento do arguido, previstos no artigo 

243.° desse mesmo Código era ou não compatível com a Constituição, designadamente 

com o n.° 4 do artigo 32.° da CRP, que permitia ao juiz de instrução a delegação, 

noutras entidades, de atos de instrução, ressalvando, porém os que se prendam 

diretamente com os direitos fundamentais. Explica-se então que a questão essencial é a  

                                                             
99

 Acórdão do Tribunal Constitucional nº 378/2007, Processo n.º 51/07, disponível em 

www.tribunalconstitucional.pt 

100
 Acórdão do Tribunal Constitucional nº 408/89, Processo n.º 22/88, disponível em 

www.tribunalconstitucional.pt 

101 A redação deste dispositivo é a seguinte: “(…) Toda a instrução é da competência de um juiz, o qual 
pode, nos termos da lei, delegar noutras entidades a prática dos actos instrutórios que se não prendam 
directamente com os direitos fundamentais.(…)” 
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de saber se o reconhecimento se prende, ou não, diretamente com os direitos 

fundamentais, concluindo-se, com votos de vencido102, que sim. 

O principal argumento aduzido pelo TC é que uma vez realizada tal diligência sem o 

juiz,”(…) abre-se caminho ao risco de as autoridades policiais, tantas vezes interessadas 

sobretudo no sucesso da investigação, desrespeitarem os cânones que devem presidir ao 

acto, se não mesmo recorrerem a métodos de sugestão dos «reconhecedores» no sentido 

de reconhecerem no arguido o culpado. E, uma vez cometido o erro de reconhecimento, 

difícil será não o repetir na audiência de julgamento, já que ele se converteu numa 

realidade psicológica para quem procedeu ao reconhecimento (…)”103 

Decidiu então o TC julgar inconstitucional a norma do § 1.° do artigo 159.° do Código 

de Processo Penal de 1929, introduzida pela Lei n.° 25/81, de 21 de Agosto, na parte em 

que permite a realização de atos de reconhecimento do arguido sem a presença do juiz, 

por violação do n.° 4 do artigo 32.° da Constituição, conjugado com o n.°1 do mesmo 

preceito constitucional. 

O acórdão 199/2004104 teve como finalidade apreciar a constitucionalidade da norma 

constante do artigo 147º nº 4 do CPP, interpretada no sentido de que “a cominação legal 

daquele preceito só se aplica ao respectivo acto processual em que se verificou a 

violação das regras daquele preceito”, norma essa, segundo o recorrente, violaria o 

artigo 32º nºs 1 e 2 da Constituição da República Portuguesa e isto porque tendo sido 

declarado inexistente um reconhecimento presencial do arguido, por inobservância das 

formalidades legais essenciais, o novo reconhecimento realizado no qual se respeitaram 

                                                             
102 O acórdão foi relatado pelo Sr. Conselheiro Vital Moreira e fizeram declaração de voto os Srs. 
Conselheiros José Martins da Fonseca e Raul Mateus 

103 Acórdão do TC citado em 30. 

104
 Acórdão do Tribunal Constitucional nº 199/2004, Processo n.º 900/03, disponível em 

www.tribunalconstitucional.pt 
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as formalidades, deve igualmente ser sancionado de igual forma (segundo o entendimento do 

recorrente). 

Em tal aresto conclui-se que, diferentemente do que sucedera no acórdão nº 137/01 do 

TC, em que a questão se prendia com a total ausência de observância das regras prevista 

no artº 147 do CPP105 (tratando-se de um reconhecimento nulo), no caso concreto estava 

em causa a aplicação do princípio da livre apreciação da prova a um auto de 

reconhecimento válido, logoo, a interpretação cuja inconstitucionalidade era suscitada 

não se verificava. 

O acórdão nº 425/2005 106do TC é um dos mais emblemáticos e citados referindo-se o 

mesmo a uma das questões mais debatidas a propósito da prova por reconhecimento. 

Em tal aresto suscitava-se a questão de saber se a interpretação do artº 147 do CPP, 

segundo a qual as formalidades dele constantes não se aplicam em audiência de 

julgamento, violava ou não o disposto no artigo 32.º, n.º 1, da CRP. 

O TC pronunciou-se no sentido de não ser inconstitucional tal interpretação107 com os 

seguintes argumentos: 

- Os requisitos constantes do artigo 147.º do CPP são condições de validade do 

próprio reconhecimento; 

- Quando uma testemunha no seu depoimento em julgamento se refere ao 

arguido e lhe imputa a prática de certos factos, devidamente contextualizados, 

não está a colocar ao tribunal a questão de saber qual é a pessoa, dentre várias, 

que praticou determinados factos - o que corresponderia à representação 
                                                             
105 Nesse acórdão decidiu o TC que violava as garantias de defesa do arguido a norma do artigo 127º do 
CPP “quando interpretada no sentido de admitir que o princípio da livre apreciação da prova permite a 
valoração em julgamento de um reconhecimento do arguido realizado sem a observância de nenhumas 
das regras definidas pelo artigo 147º do Código de Processo Penal”- in acórdãos do Tribunal 
Constitucional, 49º vol., pg. 547 

106 Acórdão do Tribunal Constitucional nº 425/2005, Processo n.º 452/05, disponível em 
www.tribunalconstitucional.pt 

107  Consta do decisório do acórdão o seguinte:”(…)  não julgar inconstitucional o 147º, nºs 1 e 2, do 
Código de Processo Penal, na interpretação segundo a qual quando, em audiência de julgamento, a 
testemunha, na prestação do seu depoimento, imputa os factos que relata ao arguido, a identificação do 
arguido efectuada nesse depoimento não está sujeita às formalidades estabelecidas em tal preceito(…)”. 
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recognitiva e mnemónica retida pela testemunha (reconhecimento) - mas apenas 

a de saber se a imputação feita nesse depoimento a essa concreta pessoa é ou não 

credível, segundo o princípio da livre apreciação da prova testemunhal; 

- Nestas situações, em que não está em causa a identidade da pessoa que 

corresponde à imagem que a testemunha sensorizou como sendo o autor dos 

factos que relatou, mas sim a de saber se a subjetivação que fez relativamente ao 

arguido se revela capaz, dentro da apreciação crítica de todas as provas 

produzidas em julgamento, de fundar a convicção do tribunal; 

- Nada impede o Tribunal de "confrontar" uma testemunha com um determinado 

sujeito para aferir da consistência do juízo de imputação de factos quando não 

seja necessário proceder ao reconhecimento da pessoa, circunstância em que não 

haverá um autêntico reconhecimento, dissociado do relato da testemunha, e em 

que a individualização efetuada não tem o valor de algo que não é: o de um 

reconhecimento da pessoa do arguido. --- 

 

O acórdão 378/2007108, apesar de se referir ao reconhecimento de objetos (artº 148 do 

CPP) afirma que “(…) o facto do objeto do “reconhecimento” ser uma pessoa ou um 

objeto não implica qualquer distinção no raciocínio sobre a constitucionalidade da 

interpretação normativa em causa neste recurso (…)”. 

Em tal aresto acentua-se que o respeito pelas garantias de defesa do arguido impõe que 

não possa ser valorado, como prova pré-constituída, o ato de reconhecimento de objetos 

que não cumpra os formalismos exigidos pelo artº 148º, do C.P.P., mas que tal proteção 

constitucional não impede a valoração do depoimento de testemunha produzido em 

audiência de julgamento que contenha referências identificativas relativas a objetos com 

conexão com o ato ilícito sujeito a julgamento, sendo que nesta situação já não se estaria 

perante um verdadeiro reconhecimento, tal como é entendido e regulado no artº 148º, do 

                                                             
108Acórdão do Tribunal Constitucional nº 378/2007, Processo n.º 387/2007, disponível em 

www.tribunalconstitucional.pt 
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C.P.P., mas apenas perante um simples depoimento testemunhal de evocação e relato de 

evento passado.  

Concluí assim que não é inconstitucionalidade a interpretação dos artº 148º e 127º do 

C.P.P., no sentido de que é admissível a valoração de um depoimento testemunhal 

realizado em audiência de julgamento, na parte em que identifica como pertencendo à 

vítima, objeto apreendido ao arguido, sem a observância das regras previstas no artigo 

148º, do C.P.P. 

 

 

Em face destes arestos, é possível concluir que o TC, na questão que mais vezes lhe é 

suscitada (valoração em julgamento de reconhecimentos realizados em fases 

processuais anteriores) mantém, à semelhança do STJ, o entendimento de que se o 

reconhecimento foi realizado com observância dos requisitos do artº 147 do CPP 

quando uma testemunha a ele se refere no julgamento não está a realizar um verdadeiro 

reconhecimento, mas sim a prestar o seu depoimento que deverá ser apreciado à luz do 

critério definido no artº 127 do CPP - livre apreciação da prova.  
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III. Conclusões e propostas 

 

Apesar das alterações ao CPP introduzidas pela reforma de 2007 ao nível da prova por 

reconhecimento de pessoas, muito há ainda a fazer, sem necessidade de grandes 

alterações legislativas.  

É importante realçar, conforme ficou patente ao logo deste trabalho, a necessidade de 

reforço da confiança e da credibilidade que o juiz de julgamento deve depositar na 

forma como esta prova é recolhida. 

 Não sendo a rainha das provas, não deixa contudo de ocupar um lugar de destaque 

entre as mesmas, sendo de relembrar mais uma vez as palavras do TC a propósito desta 

quando afirma que o reconhecimento é “uma quase presunção de culpabilidade do 

suspeito, pelo menos numa fase indiciária”.109 

Tendo este valor probatório “reforçado”, não deixa contudo de se basear num dos 

sentidos mais enganadores e falíveis: a visão.Daí a necessidade de apertadas regras na 

realização de um reconhecimento. Contudo, nem o espartilho legislativo consegue 

muitas vezes dissipar as dúvidas do julgador ao qual se pede um verdadeiro ato de fé: 

que acredite que o auto de reconhecimento que tem à sua frente não só cumpriu todas as 

formalidades legais, como o reconhecedor de forma livre e espontânea reconheceu o 

suspeito, não porque era “o mais parecido” com o agente do crime, mas porque 

efetivamente era o autor do delito. 

E porque foi essa ótica judiciária que norteou este trabalho, também as 

conclusões/sugestões que apresento têm esse objetivo: ajudar o julgador na difícil arte 

de julgar. 

A primeira e mais importante alteração que se impunha a nível legislativo traduzir-se-ia 

na obrigatoriedade do registo de imagem (fotográfico ou vídeo) da “linha de 

reconhecimento”, ainda que com eventual distorção das feições dos intervenientes, ou 

                                                             
109 Ac. TC nº408/89, in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 13º vol., Tomo II, págs. 1147 e segs. 
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através da adoção de regras, semelhantes às que existem a nível da proteção de 

testemunhas, ou das ações encobertas, a que apenas o juiz teria acesso, como 

salvaguarda da reserva da privacidade dos figurantes. Esta simples mudança tornaria 

possível ao julgador apreciar de forma efetiva a validade do reconhecimento, não 

cedendo a dúvidas sem sentido, mas também não ficando indiferente a situações de 

ilegalidade manifesta. 

Este registo teria de ser obrigatório, pois, a faculdade hoje existente na lei sobre a 

recolha de imagens tem-se revelado na prática de nenhuma utilidade face à unânime 

falta de consentimento dos figurantes em serem fotografados.110 

Apesar de ser possível argumentar que o ideal seria atribuir competência exclusiva à 

autoridade judiciária que preside à fase processual na qual for realizado o 

reconhecimento, para presidir à realização do mesmo, pois deste modo ficaria 

assegurada qualquer dúvida acerca da possibilidade da testemunha ser influenciada, 

certo é que para o juiz de julgamento o maior conforto da sua decisão residiria no facto 

de poder sindicar a forma direta o modo como foi feito o reconhecimento, neste caso 

através da visualização do que se passou em tal ato. 

Uma segunda alteração que se impunha, relaciona-se com o valor dos reconhecimentos 

fotográficos. Também a este nível cuidamos que as alterações introduzidas pela reforma 

de 2007 não foram felizes, na medida em que parece agora resultar da lei que, como 

regra, o reconhecimento se inicia com a exibição de fotografias e que, caso este se 

revele positivo, é seguido de reconhecimento pessoal.  

Já nos pronunciamos sobre os perigos que unanimemente são apontados à repetição de 

reconhecimentos. 

Assim, este propósito não podemos deixar de notar que os procedimentos de polícia 

ingleses oferecem uma solução interessante, ao permitir, de forma controlada a 

validação de um reconhecimento fotográfico, mas tendo como contraponto o 

                                                             
110Artº 147, nº4 do CPP “(…) As pessoas que intervierem no processo de reconhecimento previsto no n.º 
2 são, se nisso consentirem, fotografadas, sendo as fotografias juntas ao auto.  
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reconhecimento pessoal por parte de outras testemunhas, ou seja, se uma testemunha 

efetua um reconhecimento fotográfico, às demais testemunhas não são exibidas 

fotografias, sendo apenas efetuado reconhecimento pessoal.111 

Penso assim que o reconhecimento fotográfico não deverá ser o ponto de partida de um 

reconhecimento pessoal, admitindo contudo a “eficácia” prática do mesmo, que mais 

não é do que a consagração legal da prática policial. 

Cuido contudo, que não existe razão para que o reconhecimento fotográfico não possa 

ser valorizado como meio de prova, desde que, por exemplo, ficassem nos autos cópias 

das fotografias exibidas às testemunhas (ou identificação dos “álbuns” que lhe foram 

exibidos) e ficasse registado, através de gravação, tudo o que foi dito pela testemunha 

nesse ato de reconhecimento, o que permitiria aferir da validade do mesmo. Este 

reconhecimento teria naturalmente que ter como ponto de partida a descrição da pessoa 

a identificar. 

Uma terceira alteração a ter lugar, como corolário do entendimento maioritário da 

jurisprudência, seria a consagração expressa da validade, em julgamento, do 

reconhecimento realizado nas fases de inquérito ou de instrução, mediante o 

alargamento das exceções previstas no nº2 do artº 355 do CPP, no sentido de permitir a 

valoração em julgamento do reconhecimento feito em anterior fase processual, desde 

que tivessem sido cumpridas as formalidades estabelecidas no artº 147 do CPP. 

Ainda a nível legislativo, a obrigatoriedade da presença de defensor no ato de 

reconhecimento, seria uma garantia acrescida do cumprimento dos requisitos legais.112 

* 

                                                             
111111 Police anda Criminal Evidence Act 1984, a.6, anexo E, Code of pratice for the identification of 
persons by Police Officers 

112 No sistema vigente, relativamente à realização de reconhecimentos, a presença de defensor apenas é 
obrigatória se o arguido for cego, surdo, mudo, analfabeto, desconhecedor da língua portuguesa, menor 
de 21 anos, ou se suscitar a questão da sua inimputabilidade ou da sua imputabilidade diminuída (artº 
64, nº1, al. d) do CPP) 
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A par destas alterações de cariz legislativo, e enquanto as mesmas não se materializam, 

com o atual quadro legal seria possível a adoção de boas práticas por parte do OPC que 

realiza o reconhecimento, de modo conferir ao reconhecimento um grau de segurança e 

de credibilidade acrescida, que servisse de amaparo à formação da convicção do juiz de 

julgamento. Entre as possíveis destacaria as seguintes: 

- Informar o reconhecedor de que a pessoa cujo reconhecimento se visa poder 

não estar entre as pessoas que constituem a linha de reconhecimento; 

- Consignar a descrição física dos figurantes com indicação da idade, estatura, 

cor da pele, do cabelo e dos olhos; 

 - Utilizar um número superior de figurantes;113 

- Ocultação das características físicas invulgares do suspeito, caso não haja 

figurantes que igualmente as possuam. 

 

A adoção deste tipo de procedimentos por parte do OPC daria maior confiança e 

credibilidade ao reconhecimento realizado nas fases preliminares do processo e 

asseguraria de forma mais eficaz o fim último do processo penal: a busca e descoberta 

da verdade material. 

 

                                                             
113 Os procedimentos de polícia inglesa estabelecem a presença de 8 pessoas para além do suspeito; 
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