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Acareação

•Previsão: art. 226 a 228, CPP

•Conceito: acarear ou acaroar é pôr em presença, uma da
outra, face a face, pessoas cujas declarações são
divergentes. Ocorre entre testemunhas, acusados e
ofendidos, objetivando esclarecer a verdade, no intuito de
eliminar as contradições. É emitida durante toda a
persecução criminal, podendo ser determinada de ofício ou
por provocação.



Acareação

•Pressupostos: declaração prévia perante o mesmo Juízo
ou instância policial e divergências no relato das pessoas,
sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Pode ser realizada
por videoconferência, caso tenha que ser feita por carta
precatória. (vide art. 230 e 222, §3º do CPP).

•Momento de realização: art. 6°, VI e durante a instrução
criminal (art. 400 do CPP);



Acareação

•Procedimento probatório: art. 229, parágrafo único, e
art. 230, ambos do CPP.

Art. 229 do CPP: A acareação será admitida entre
acusados, entre acusado e testemunha, entre
testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa
ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que
divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou
circunstâncias relevantes.
Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados,
para que expliquem os pontos de divergências,
reduzindo-se a termo o ato de acareação.



Acareação

Art. 230 do CPP: Se ausente alguma testemunha, cujas
declarações divirjam das de outra, que esteja presente, a
esta se darão a conhecer os pontos da divergência,
consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se
subsistir a discordância, expedir-se-á precatória à
autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente,
transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha
presente, nos pontos em que divergirem, bem como o
texto do referido auto, a fim de que se complete a
diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma
forma estabelecida para a testemunha presente. Esta
diligência só se realizará quando não importe demora
prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente.



Acareação

•Incomunicabilidade: espaço reservado para vítimas e
testemunhas: art. 201, §4º e art. 210 do CPP.
Obrigatoriedade da participação na acareação?

•Valor probatório: é um meio de prova como qualquer
outro, tendo valor relativo. O produto da acareação, seja
transcrito, seja gravado em sistema audiovisual, será
aferido de forma a relacioná-lo com as demais provas dos
autos.


