Escola Superior do Ministério Público do Paraná -

[PODCAST] Confira novo episódio sobre reconhecimento de pessoas no
processo penal
Notícias
Postado em: 15/10/2021

Com Janaina Matida, Universidade Alberto Hurtado.

Neste episódio conversamos com Janaina Matida, professora de Direito da Universidade Alberto
Hurtado - Chile, sobre o reconhecimento de pessoas no processo penal. Abordamos as fragilidades
e necessidades de adequação dos procedimentos de reconhecimento visual e fotográfico de
pessoas como provas em processos criminais. A ocorrência das falsas memórias. A convidada
comenta o caso de Raoni Lázaro Barbosa, cientista de dados e negro, preso no Rio de Janeiro ao
ser confundido com uma liderança de milicianos em Duque de Caxias. Por fim, quais práticas e
procedimentos podem ser implementados e aprimorados para que o reconhecimento de pessoas se
torne instrumento efetivo de justiça? O ouvinte também pode sugerir temas, entrevistados, fazer
críticas ou comentários sobre cada episódio. Basta mandar para o
e-mail julgadosecomentados@mppr.mp.br.
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