
 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Núcleo Recursal Criminal 

17.ª Defensoria Pública da Capital 

1 
Av. Prof. Othon Gama D’Eça, 622 – Edifício Luiz Carlos Brunet. Centro. Florianópolis/SC.  

CEP 88015-240. Telefone (48) 3665-6370. 
www.defensoria.sc.gov.br 

 

EXCELENTÍSSIMO MINISTRO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 

ROUBO CIRCUNTANCIADO. 1. ABSOLVIÇÃO DO 

PACIENTE VÂNIO. 2. RECONHECIMENTO DA 

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO 

PACIENTE IGOR.  

1. Deve ser absolvido o Paciente VÂNIO, po ser 

ilegal a condenação baseada exclusivamente 

em reconhecimento fotográfico extrajudicial 

pelas vítimas. Ademais, ao descreverem o 

agente, as duas vítimas “erraram” sua altura em 

grosseiros 25 centímetros. Precedentes deste 

STJ. 

2. Deve ser reconhecida a minorante da 

participação de menor importância ao Paciente 

IGOR, cuja participação no crime de roubo 

limitou-se ao empréstimo de seu carro. 

Autos de origem: Apelação Criminal n. 0001199-22.2019.8.24.0075, do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina 

Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina 

Pacientes: Vânio da Silva Gazola e Igor Tártari Felácio 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 

por intermédio do Defensor Público signatário, com base no art. 5.º, LXVIII, da 

Constituição da República Federativa do Brasil e nos arts. 647 e 648 do Código 

de Processo Penal, vem perante Vossa Excelência impetrar o presente 

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR 

em favor de VÂNIO DA SILVA GAZOLA, brasileiro, solteiro, 

nascido em 7/5/1993 na cidade de Tubarão/SC, inscrito no RG sob o n. 

6.251.590/SC e no CPF sob o n. 352.580.258-70 e IGOR TÁRTARI FELÁCIO, 

brasileiro, solteiro, nascido em 2/5/1995 na cidade de Tubarão/SC, inscrito no 
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RG sob o n. 6.762.949/SC e no CPF sob o n. 099.701.389-36, que vêm 

suportando constrangimento ilegal por ato praticado pelo Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, por sua Segunda Câmara Criminal, fundada nas razões fáticas 

e jurídicas seguintes.  

1. SÍNTESE PROCESSUAL 

Trata-se de processo criminal em que o Juízo da 1.ª Vara 

Criminal da comarca de Tubarão/SC condenou os Pacientes VÂNIO DA SILVA 

GAZOLA e IGOR TÁRTARI FELÁCIO à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, 

em regime semiaberto, e 14 dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, por 

infração ao art. 157, § 2.º, II, do Código Penal ― fls. 502-510. 

Inconformados, os PACIENTES, assistidos pela Defensoria 

Pública, interpuseram apelação criminal, pugnando, entre outras teses, pela 

sua absolvição do Paciente VÂNIO por ausência de provas suficientes e 

válidas para condenação (reconhecimento fotográfico não corroborado por outras 

provas) e pelo reconhecimento da participação de menor importância do 

Paciente IGOR ― fls. 532-539. 

O TJSC, por sua Segunda Câmara Criminal, negou provimento 

ao recurso defensivo — fls. 584-605. 

Em face do acórdão, porque flagrantemente ilegal, se insurge a 

Defensoria Pública do Estado por meio da presente ação constitucional.  

2. ADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS 

No ano de 2014, em reação à dramática quantidade de habeas 

corpus recebidos nos últimos anos, os Tribunais Superiores promoveram uma 

guinada jurisprudencial para, a partir de então, restringir o manejo dessa ação 
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constitucional. Não se desconhece que essa orientação ainda prevalece nesta 

Corte Superior (e.g., HC 372.492/SC, j. 1/12/2016). 

São oportunas, no entanto, três considerações a respeito do 

cabimento do habeas corpus no caso concreto. 

I. Em primeiro lugar, no caso concreto, não existe 

nenhum outro instrumento processual eficaz e célere para se buscar a 

absolvição do Paciente VÂNIO e a redução da pena do Paciente IGOR. 

Registra-se que, em casos anteriores, este Defensor Público optou por 

interpor recurso especial, mas passados mais de três meses os 

recursos sequer foram encaminhados ao STJ. É dizer: limitar a tutela 

da liberdade contra ilegalidades (que são inúmeras) praticadas pelo 

TJSC à via do moroso recurso especial significa negar a tutela da 

liberdade aos cidadãos catarinenses. Destarte, é caso de conhecimento 

da presente ação constitucional, em homenagem à garantia fundamental 

à tutela jurisdicional eficaz (CRFB/88, art. 5.º, XXXV). 

II. Em segundo lugar, o caso retrata hipótese de 

ilegalidade manifesta, tendo em vista que o TJSC manteve a 

condenação do Paciente VÂNIO com base exclusivamente em um 

reconhecimento extrajudicial que não foi corroborado por outras 

provas produzidas sob contraditório, bem como deixou de aplicar a 

causa de diminuição de pena pela participação de menor importância do 

Paciente IGOR, embora preenchidos os requisitos legais.  

III. Por fim, apesar da recente a guinada jurisprudencial 

promovida pelo STJ e pelo STF quanto ao enrijecimento à admissão do 

habeas corpus, parece ser possível já se postular novo overruling. 

Assumidamente, a finalidade da restrição pretoriana aos HCs 

substitutivos de recurso foi a de reduzir o assoberbamento das Cortes 

Superiores. Mas também se sabe que, mesmo com essa restrição, 

persistiu o problema: os tribunais estaduais continuam a praticar as mais 
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variadas ilegalidades em detrimento da liberdade dos indivíduos. E o que 

é pior: resistem em acatar a orientação jurisprudencial das Cortes 

Superiores. Quem perde com essa conjugação de fatores, pois, é tão-

somente o indivíduo, ao custoso preço de sua liberdade e dignidade. 

Não por outra razão, tanto o STF (RHC 118.993/ES) quanto o STJ (HC 

231.737/PE) mitigaram o referido entendimento restritivo, não raro não 

conhecendo da ação, mas concedendo a ordem ex officio. O que ora se 

sustenta é retratado no recente estudo coordenado pelo pesquisador 

THIAGO BOTTINO, financiado pelo IPEA e pela SAL/MJ, a respeito da 

(indevida) restrição do habeas corpus substitutivo de recurso nos 

Tribunais Superiores1. Do estudo se conclui que o assoberbamento das 

Cortes Superiores em virtude de habeas corpus impetrados 

especialmente pelas Defensorias Públicas deve-se principalmente à 

resistência dos Tribunais de Justiça Estaduais em aplicar o entendimento 

sedimentado pelo STJ e STF, aliada à ausência de pacificação de 

determinados temas ensejadores de impugnação reiterada. O 

pesquisador, que aponta caminhos para a solução do problema, conclui 

que “[n]ão se considera necessária, nem apropriada, qualquer restrição à 

impetração de habeas corpus substitutivo de qualquer recurso. Afinal, o 

crescimento dos casos de não conhecimento por esse fundamento também foi 

acompanhado pelo crescimento de concessões de ordem ex officio”. Por 

conta disso, pugna-se por novo overruling para que seja restaurada a 

orientação jurisprudencial alinhada com a Constituição da República, 

especialmente às garantias constitucionais à facilitação do acesso à 

justiça e à própria ação constitucional de habeas corpus. 

Pelas razões expostas, é caso de conhecimento da presente 

ação constitucional. Subsidiariamente, pugna-se pela concessão da ordem de 

ofício (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º) para reconhecer a ilegalidade 

                                                           

1 BOTTINO, Thiago. Habeas corpus nos Tribunais Superiores: pontos para reflexão. São Paulo: Boletim 
IBCCRIM, ano 22, n. 262, set./2014, pp. 2-4. 
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do acórdão prolatado pelo TJSC e, portanto, absolver o Paciente VÂNIO e 

reduzir a pena do Paciente IGOR da imputação de prática do crime de roubo 

circunstanciado.  

3. FUNDAMENTOS  

O presente habeas corpus visa a desconstituir o acórdão ilegal 

do Órgão Fracionário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao julgar a 

apelação interposta pela defesa, manteve a condenação do Paciente VÂNIO 

pelo crime de roubo circunstanciado com base exclusivamente no 

reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas em desacordo com o art. 226 do 

CPP. Assim como deixou, indevidamente, de aplicar a causa de diminuição de 

pena pela participação de menor importância do Paciente IGOR, embora 

preenchidos os requisitos legais. 

3.1. ABSOLVIÇÃO: Autoria delitiva do Paciente 

VÂNIO baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico 

não corroborado por outros elementos probatórios 

Antes de se passar às razões de impugnação propriamente 

ditas, duas anotações preliminares são necessárias. 

Em primeiro lugar, registra-se que não se pretende, aqui, o 

revolvimento do material fático-probatório, o que seria inviável. Na verdade, 

parte-se dos fatos tais como assentados no acórdão, sem qualquer pretensão 

de rediscuti-los. O que se busca pelo presente habeas corpus é a submeter ao 

crivo deste SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA uma questão eminentemente 

jurídica: é possível fundamentar uma condenação por roubo reconhecendo-se 

a autoria delitiva com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico das 

vítimas (que sequer foram capazes de confirmar seguramente em juízo) não 

corroborado por outros elementos probatórios?  
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Em segundo lugar, embora realizado em absoluto desacordo 

com o art. 226 do CPP, também não se colocará em xeque a validade do 

reconhecimento fotográfico como meio de prova, porquanto admitido por este 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, desde que ratificado em juízo e 

corroborado por outros elementos probatórios2.   

A rigor, o que se pretende é justamente a aplicação ao presente 

caso da orientação jurisprudencial sedimentada por este SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, que, em caso símile e recente, concedeu a ordem para absolver 

o paciente, assentando que “[o] reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é 

apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva somente quando corroborado por 

outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório”3. 

É importante salientar que o Paciente VÂNIO negou 

veementemente a prática do crime imputado.  

Registre-se ainda que, no caso específico dos autos, as vítimas 

relataram que teriam indicado o autor do assalto com altura de 1,70 m, sendo 

que o Paciente VÂNIO possui 1,95 m de altura, ou seja, 25 centímetros a 

mais do que o afirmado pelas vítimas.  

Não se trata de uma imprecisão frívola: chama a atenção 

que as duas vítimas afirmaram que o autor do crime contava 1,70 m de altura, 

ao passo que o PACIENTE mede 1,95 m.  

A estatura, como se sabe, é uma das características mais 

marcantes de identificação do indivíduo. E não parece razoável acreditar 

que passaria despercebida pelas duas vítimas a raridade de um indivíduo 

com 1 metro e 95 centímetros!  

                                                           

2 STJ, AgRg no AREsp 523.026/RR, rel. Min. Walter de Almeida Guilherme (Des. convocado do TJ/SP), 
Quinta Turma, j. 23/10/2014. 
3 STJ, HC 232.960/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/10/2015. 
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É, de fato, implausível supor que as duas vítimas errariam a 

estatura do autor do crime em 25 centímetros.  

Equivale a confundir LIONEL MESSI (1,70m4) com ZLATAN 

IBRAHIMOVIC (1,95m5): 

   

                                                           

4 Conforme informação do sítio Transfermarkt: https://www.transfermarkt.com.br/lionel-
messi/profil/spieler/28003. 
5 Conforme informação do sítio Transfermarkt: https://www.transfermarkt.com.br/zlatan-
ibrahimovic/profil/spieler/3455 

https://www.transfermarkt.com.br/lionel-messi/profil/spieler/28003
https://www.transfermarkt.com.br/lionel-messi/profil/spieler/28003
https://www.transfermarkt.com.br/zlatan-ibrahimovic/profil/spieler/3455
https://www.transfermarkt.com.br/zlatan-ibrahimovic/profil/spieler/3455
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São estaturas inconfundíveis. 

Parece evidente que o PACIENTE (1,95m) não pode ser o 

autor do crime descrito pelas duas vítimas com estatura de 1,70m. 

Mas se vítimas realmente “se equivocaram” quanto à altura, 

então cometeram um erro grosseiro. E todo o restante de sua descrição e 

reconhecimento não está a salvo de outros erros grosseiros. Numa palavra: 

a credibilidade de seus reconhecimentos e descrições do autor do crime está 

completamente comprometida. 

Por fim, além da gigantesca diferença de altura, também há 

disparidades evidentes quanto aos detalhes do rosto captado pelas câmeras de 

segurança do local: formato do nariz, queixo e cabelo (fl. 476). Portanto as 

referidas gravações, mencionadas nos depoimentos das vítimas (elemento 

informativo central da decisão condenatória) mostraram um perfil muito 

diferente do Paciente VÂNIO. Nessa senda, constata-se, inclusive, que o 

Paciente VÂNIO, por ocasião do interrogatório, mostrou-se surpreso com o 

relato, uma vez que negou ― tanto na fase investigatória quanto em Juízo ― 

peremptoriamente ter realizado os fatos. 

Come se vê, a condenação foi lastreada unicamente com base 

no reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase pré-processual. 

Em Juízo, as vítimas alegaram que não podiam reconhecer, com a certeza 

necessária, os autores dos fatos. 

Dessa forma, o reconhecimento fotográfico realizado pelas 

vítimas foi crucial para a condenação do Paciente VÂNIO: na verdade, a 

condenação do PACIENTE foi escorada exclusivamente no 

reconhecimento por fotografia, apesar de se tratar de uma prova de extrema 

fragilidade, porquanto produzida sem observar as formalidades previstas em lei 

(CPP, art. 226) e, também, altamente comprometida pelo sugestionamento das 
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vítimas (induzimento ao reconhecimento, criando possíveis falsas memórias na 

vítima), que inclusive não confirmaram o reconhecimento em Juízo! 

A despeito das evidências científicas6 (neurociência e 

psicologia) e empíricas7 sobre a fragilidade probatória do reconhecimento do 

autor do crime pela vítima, especialmente de casos estressantes8, com graves 

consequências no processo penal9, o Paciente VÂNIO foi condenado pelo 

TJSC. 

Ora, produzido sem observância do procedimento determinado 

imperativamente pelo art. 226 do CPP, o reconhecimento fotográfico 

extrajudicial não poderia ter, por si só, subsidiado um decreto condenatório.  

Além disso, não se pode desprezar que os reconhecimentos 

fotográficos têm pouquíssima credibilidade e, a bem da verdade, não se 

prestam a fundamentar uma condenação criminal quando não corroborados 

por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência sedimentada deste 

                                                           

6 A psicóloga ELIZABETH LOFTUS, referência no estudo das falsas memórias, vem há tempos demonstrando 
em seus estudos a fragilidade da memória e da prova testemunhal. Uma excelente e concisa 
apresentação de seu trabalho — que, no mínimo, mereceria atenção de todos que lidam com o processo 
criminal — pode ser vista no YouTube, com o título: Elizabeth Loftus – A ficção da memória. Disponível 
em < https://www.youtube.com/watch?v=PB2OegI6wvI>. Acesso em 22/10/2015. 
7 Nos EUA, The Innocence Project conseguiu, com base na realização de exames de DNA, a revisão 
criminal para absolver 330 condenados que já cumpriam pena, alguns no corredor da morte. Analisados 
todos os casos, chegou-se à conclusão de que mais de 70% das condenações injustas decorreram de 
falhas de memórias de testemunhas oculares ou vítimas. Mais informações no sítio eletrônico do 
projeto: <http://www.innocenceproject.org/causes-wrongful-conviction/eyewitness-misidentification>. 
Acesso em 22/10/2015. 
8 Em documentário da NatGeo (Teste o seu Cérebro – Mistérios da Memória), coloca-se à prova a 
fragilidade dos testemunhos. Um grupo de cidadãos, que presenciaram um furto em Nova Iorque, é 
chamado a testemunhá-lo. E, após a introdução de elementos falsos durante os questionamentos, todas 
as testemunhas chegam a uma conclusão falsa (cor da roupa) quanto ao suspeito. Disponível em 
<http://www.dailymotion.com/video/x16h3t3_teste-o-seu-cerebro-misterios-da-memoria-natgeo-
hd_school>. Acesso em 22/10/2015.   
9 Sobre o tema, além das conhecidas contribuições de Aury Lopes Jr., cf. o estudo seminal de ÁVILA, 
Gustavo Noronha. Falsas memórias e sistema penal: a prova testemunhal em xeque. Rio de Janeiro: 
Lumen juris, 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=PB2OegI6wvI
http://www.innocenceproject.org/causes-wrongful-conviction/eyewitness-misidentification
http://www.dailymotion.com/video/x16h3t3_teste-o-seu-cerebro-misterios-da-memoria-natgeo-hd_school
http://www.dailymotion.com/video/x16h3t3_teste-o-seu-cerebro-misterios-da-memoria-natgeo-hd_school
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA10: “Este Superior Tribunal sufragou entendimento 

‘no sentido de que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente 

apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que 

corroborado por outros elementos idôneos de convicção’ (HC 22.907/SP, Rel. 

Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 04/08/2003)”.  

Cumpre salientar ainda que o reconhecimento do suposto autor 

de um crime por testemunha/vítima (pessoal ou fotográfico) é um meio 

probatório dos mais polêmicos, dada sua alta falibilidade, comprovada 

estatisticamente.  

Para se ter uma ideia, num período de dez anos, nos Estados 

Unidos, de 40 casos em que houve condenação baseada unicamente no 

reconhecimento do réu por testemunha/vítima, em 36 deles a autoria foi 

afastada após a realização de exame de DNA11.  

Em 1992, também nos Estados Unidos, foi criada a “The 

Inocence Project”, ONG especializada em pleitear indenização por 

condenações de inocentes. E conforme já mencionado, em pesquisa realizada, 

a ONG constatou que 75% das condenações de inocentes decorrem de erros 

cometidos pelas vítimas e testemunhas ao identificar os suspeitos no ato do 

reconhecimento12. 

GUSTAVO BADARÓ recorda que “o reconhecimento pessoal já foi 

apontado como a mais falha e precária das provas. A principal causa de erro no 

reconhecimento é a semelhança entre as pessoas”13. Na mesma linha a doutrina 

                                                           

10 STJ, HC 292.807/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 9/12/2014. 
11 DI GESU, Cristina. O reflexo da percepção precedente no ato de reconhecimento. Boletim IBCCRIM. 
São Paulo : IBCCRIM, n. 240, nov. 2012. 
12 LOPES, Mariângela Tomé. O reconhecimento de pessoas e coisas como um meio de prova irrepetível e 
urgente. Necessidade de realização antecipada. Boletim IBCCRIM. São Paulo : IBCCRIM, n. 229 dez. 2011. 
13 apud LOPES, Mariângela Tomé. O reconhecimento de pessoas e coisas como um meio de prova 
irrepetível e urgente. Necessidade de realização antecipada. Boletim IBCCRIM. São Paulo : IBCCRIM, n. 
229 dez. 2011. 
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italiana: NICOLA TRIGGIANI afirma que o reconhecimento pessoal é o meio de 

prova que pode apresentar o maior número de erros14. ANNA MARIA CAPITTA 

destaca que “o reconhecimento possui quase sempre um alto grau de falibilidade e, 

portanto, um valor probatório de escassa consistência”15. ALESSANDRO 

BERNASCONI, por sua vez, sustenta que deve ser mínima a confiabilidade de 

um reconhecimento, haja vista que “a moderna psicologia confirma portanto os 

resultados das pesquisas: os percentuais de reconhecimentos corretos continuam a se 

revelar extremamente baixos”16.  

Enfim, a despeito dos inúmeros estudos demonstrando a 

debilidade do reconhecimento do réu por testemunha/vítima como meio de 

prova, juízes e tribunais continuam a tomá-lo como prova determinante, um 

grave erro, sobretudo quando realizado de forma totalmente informal, 

desvestido das formalidades-garantias legais indispensáveis ao aproveitamento 

do ato (CCP, art. 226), como no caso concreto. No mínimo, merece a 

advertência de ALEXANDRE DE SÁ DOMINGUES e RODRIGO DE SOUZA REZENDE, 

no sentido de que o reconhecimento pessoal (e muito menos o fotográfico) não 

é suficiente para, por si só, justificar a condenação penal e afastar a presunção 

de inocência17. 

A partir dessas considerações, conclui-se que, no caso em tela, 

não há prova suficiente para derruir a presunção de inocência do Paciente 

VÂNIO: o único elemento que indicaria a autoria delitiva é a declaração de 

                                                           

14 apud LOPES, Mariângela Tomé. O reconhecimento de pessoas e coisas como um meio de prova 
irrepetível e urgente. Necessidade de realização antecipada. Boletim IBCCRIM. São Paulo : IBCCRIM, n. 
229 dez. 2011. 
15 apud LOPES, Mariângela Tomé. O reconhecimento de pessoas e coisas como um meio de prova 
irrepetível e urgente. Necessidade de realização antecipada. Boletim IBCCRIM. São Paulo : IBCCRIM, n. 
229 dez. 2011. 
16 apud LOPES, Mariângela Tomé. O reconhecimento de pessoas e coisas como um meio de prova 
irrepetível e urgente. Necessidade de realização antecipada. Boletim IBCCRIM. São Paulo : IBCCRIM, n. 
229 dez. 2011. 
17 A fragilidade do reconhecimento pessoal como única prova para condenação penal. Boletim IBCCRIM. 
São Paulo : IBCCRIM, n. 210, maio. 2010. 
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reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase pré-processual e 

não confirmada em Juízo.  

Para além da fragilidade deste meio probatório, que não pode 

solitariamente fundamentar uma condenação, no caso concreto ele se mostra 

ainda mais prejudicado pela inobservância da forma-garantia prevista em lei 

(CPP, arts. 226 e 228).  

Em remate, em razão da fragilidade do reconhecimento 

fotográfico realizado pelas vítimas, que não foi corroborado por outros 

elementos probatórios, a absolvição do Paciente VÂNIO mostra-se 

imperativa.  

Em habeas corpus julgado por este SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, em caso semelhante, pelo brilhante voto do Ministro relator ROGÉRIO 

SCHIETTI CRUZ, foi concedida a ordem para determinar a absolvição do 

paciente:  

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2°, I, 

DO CP. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU FUNDAMENTADA EM 

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU. NÃO OBSERVÂNCIA DO 

ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA QUE CONFIRMOU, EM JUÍZO, 

TER FEITO O RECONHECIMENTO, SEM RATIFICAÇÃO DO ATO. 

AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM 

CONCEDIDA. 

1. O reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é apto para 

identificar o réu e fixar a autoria delitiva somente quando corroborado por 

outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório. 

2. O reconhecimento do paciente por fotografia - realizado na fase do 

inquérito -, sem observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP, 

não foi repetido em Juízo ou referendado por outras provas judiciais, 

inidôneo, portanto, para lastrear a condenação em segundo grau. Na fase 

judicial, a vítima apenas confirmou o boletim de ocorrência e o 

reconhecimento em si, mas não identificou novamente o acusado, nem 

sequer por meio de imagem. 

3. Não pode ser validada à condenação, operada em grau de recurso 

por órgão colegiado distante da prova produzida pelo Juiz natural da causa, 
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baseada única e exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na 

polícia, sem respeito às fórmulas do art. 226 do CPP. 

Não se trata de negar validade ao depoimento da vítima e, sim, de 

negar validade a condenação baseada em elemento informativo colhido em 

total desacordo com as regras probatórias e sem o contraditório judicial. 

4. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista, que nada 

mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente 

avaliação de conformidade com a Constituição ("O direito processual penal 

não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. 

Hassemer), busca-se uma verdade processual onde a reconstrução histórica 

dos fatos objeto do juízo vincula-se a regras precisas, que assegurem às 

partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional. 

5. Não é despiciendo lembrar que, em um modelo assim construído e 

manejado, no qual sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do 

indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, 

dúvidas relevantes no espírito do julgador hão de merecer solução favorável 

ao réu (favor rei). 

Afinal, "A certeza perseguida pelo direito penal máximo está em que 

nenhum culpado fique impune, à custa da incerteza de que também algum 

inocente possa ser punido. A certeza perseguida pelo direito penal mínimo 

está, ao contrário, em que nenhum inocente seja punido à custa da incerteza 

de que também algum culpado possa ficar impune (LUIGI FERRAJOLI) 6. 

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular a 

condenação do paciente, restabelecer a sentença absolutória e ordenar 

sua soltura, salvo se por outro título judicial estiver preso.18 

Em razão do exposto, conclui-se que o acórdão recorrido, ao 

manter a condenação do Paciente VÂNIO com base exclusivamente no 

reconhecimento fotográfico extrajudicial, que não foi corroborado por outros 

elementos probatórios, além de ter sido realizado com inobservância aos arts. 

226 e 228 do CPP, violou a garantia fundamental à presunção de inocência 

prevista no art. 5.º, LVII, da Constituição da República. 

                                                           

18 STJ, HC 232.960/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/10/2015, grifos aditados. 
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Portanto, deve ser reconhecida a ilegalidade do acórdão e, por 

consequência, o Paciente VÂNIO deve ser absolvido, nos termos do art. 286, 

VII, do CPP. 

3.2. Participação de menor importância do Paciente 

IGOR 

No presente caso, para afastar a tese defensiva de diminuição 

da pena em razão da participação de menor importância do Paciente IGOR no 

roubo circunstanciado que lhe foi imputado, o TJSC se limitou a dizer que “sua 

participação foi fundamental para que o delito se consumasse”. Textualmente (fls. 

599-604): 

Quanto ao Apelante Igor, tem-se que restou comprovado nos autos 

que sua participação foi fundamental para que o delito se consumasse. 

Isso porque foi ele quem emprestou ao Apelante Vânio o 

automóvel GM/Corsa, utilizado para chegar ao restaurante e para fugir 

do local na posse da res furtiva. 

[...] 

Logo, verifica-se que as contradições apresentadas, somadas ao fato 

de que o documento de Igor foi encontrado no interior do automóvel onde 

estava parte dares furtiva e as roupas utilizadas pelos autores do roubo 

durante a conduta criminosa, não deixam dúvidas de que Igor participou 

de maneira relevante da prática do crime, fornecendo o automóvel 

utilizado para chegar ao estabelecimento e que possibilitou a fuga do 

local. 

[...] 

Sustenta o Apelante Igor, ainda, o reconhecimento da participação de 

menor importância no delito de roubo. Melhor sorte não o socorre. 

Isso porque, infere-se dos autos que o Apelante Igor foi quem 

disponibilizou o automóvel para que Vânio e um outro indivíduo não 

identificado, praticassem o roubo no estabelecimento comercial. 

O veículo foi de fundamental importância, uma vez que o 

restaurante era situado às margens da BR, sendo utilizado para ir até o local, 

bem como para a fuga, e abandonado na cidade de Laguna, em razão da 

presença da polícia. 
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Dessa forma, do contexto fático-probatório apresentado, tem-se que 

o Recorrente Igor, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, 

típicos da coautoria, praticou o crime de roubo narrado na Denúncia.  

[...] 

Portanto, não há falar em participação de menor importância na 

conduta delituosa por parte do Apelante Igor, não merecendo reparos a 

Sentença condenatória. 

E aqui a primeira confusão: inequivocamente, a conduta 

imputada ao Paciente IGOR é de participação, e não de coautoria, 

conforme afirmado pelo TJSC. Se essa participação é de menor importância (a 

ensejar a redução da pena) ou de maior importância (sem implicação na pena) 

é um segundo problema. São duas discussões distintas, aparentemente 

confundidas pelo TJSC: a primeira questão é qualitativa (autor e partícipe); a 

segunda, quantitativa (relevância da participação), devendo ficar claro que o 

concurso de pessoas pode se dar em forma de coautoria ou de participação em 

sentido estrito. 

I. Autoria e participação 

Não há dúvidas de que a conduta imputada e pela qual foi o 

Paciente IGOR condenado é de participação em roubo circunstanciado, e não 

de coautoria, como afirmou o TJSC erroneamente. 

A denúncia atribuiu ao Paciente IGOR simplesmente a conduta 

de emprestar o carro utilizado pelos demais agentes para praticarem o 

assalto.  

Conforme o acórdão impugnado, o Paciente IGOR “participou de 

maneira relevante da prática do crime, fornecendo o automóvel utilizado para chegar 

ao estabelecimento e que possibilitou a fuga do local” (fl. 601). Ou seja, o Paciente 

IGOR limitou-se a fornecer um automóvel, sem intervir pessoalmente nos atos 

executórios. 
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Partindo dessa premissa, a defesa sustentou que o Paciente 

IGOR agiu como partícipe do roubo. O TJSC, por outro lado, afirmou tratar-se 

de coautor. 

Nesse ponto, o TJSC, no acórdão recorrido, a) ou rejeita uma 

distinção entre autor e partícipe (sistema unitário), b) ou equivocou-se ao 

confundir ambas as formas de concurso de agentes.  

E porque não houve explicitação da teoria de base em que se 

fundamentou o TJSC para concluir que, no caso concreto, o Paciente IGOR é 

coautor, e não partícipe, é necessário enfrentar as duas hipóteses aventadas. 

I.a) De fato, a única possibilidade de se reconhecer 

coerentemente do ponto de vista da dogmática penal a responsabilidade penal 

do Paciente IGOR como coautor — ou seja, de se admitir o acerto do acórdão 

— é assumindo um conceito amplo ou extensivo de autoria. Nesse caso, 

autor é quem contribui de forma causal para o resultado, não importando o 

modo e a intensidade da contribuição, de modo que autoria (realização do tipo) 

é o mesmo que causação. Um modelo construído sobre o conceito extensivo 

de autor é típico de um sistema unitário de autoria, que não diferencia entre 

autor e partícipe, ou de um sistema diferenciador baseado em teorias 

subjetivas, em que a distinção não é realizada por elementos objetivos, mas 

sim pelo animus: autor é aquele que agente com “vontade de autor” (animus 

auctoris) e partícipe aquele que age com “vontade de partícipe” (animus 

socii)19. 

No entanto, para além das inconveniências da adoção de um 

conceito extensivo de autoria, que vem sendo progressivamente 

                                                           

19 GRECO, Luís; TEIXEIRA, Adriano. Autoria como realização do tipo: uma introdução à ideia de domínio 
do fato como fundamento central da autoria no direito penal brasileiro. In: GRECO, Luís; LEITE, Alaor; 
TEIXEIRA, Adriano; ASSIS, Augusto. Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o 
concurso de pessoas no direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 49-52. 
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abandonado20, essa concepção não parece ser compatível com o disposto nos 

§§ 1.º e 2.º do art. 29 do Código Penal, introduzidos pela Reforma de 1984. A 

propósito, a exposição de motivos da Reforma reporta-se aos citados §§ 1.º e 

2.º para declarar a opção do Código por um conceito restritivo de autoria. 

25. Ao reformular o Título IV, adotou-se a denominação “Do 

Concurso de Pessoas” decerto mais abrangente, já que a co-autoria não 

esgota as hipóteses do concursus delinquentium. O Código de 1940 rompeu a 

tradição originária do Código Criminal do Império, e adotou neste particular a 

teoria unitária ou monástica do Código italiano, como corolário da teoria da 

equivalência das causas (Exposição de Motivos do Ministro Francisco 

Campos, item 22). Sem completo retorno à experiência passada, curva-se, 

contudo, o Projeto aos críticos dessa teoria, ao optar, na parte final do 

art. 29, e em seus dois parágrafos, por regras precisas que distinguem a 

autoria da participação. Distinção, aliás, reclamada com eloqüência pela 

doutrina, em face de decisões reconhecidamente injustas.  

Nesse sentido, CEZAR ROBERTO BITENCOURT é explícito em 

defender que a “autoria como conceito restrito, nos termos do sistema diferenciador, 

[foi] adotado pela Reforma Penal de 1984”21. Igualmente JUAREZ TAVARES22: 

“Depois da reforma de 1984, o Código Penal brasileiro parece haver abandonado, 

definitivamente, o conceito amplo de autor, sempre caracterizado como nítido produto 

da antiga teoria causal-naturalista do delito”. 

Portanto, a única teoria de base que permitiria conferir validade 

ao acórdão é incompatível com o Código Penal vigente. 

                                                           

20 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal – Parte Geral. 5. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012, p. 
343. 
21 A teoria do domínio do fato e a autoria colateral. ConJur. Disponível em 
<http://www.conjur.com.br/2012-nov-18/cezar-bitencourt-teoria-dominio-fato-autoria-colateral>. Acesso 
em 27 jan. 2016.  
22 Apontamentos de aula. Autoria e participação. Rio de Janeiro: UERJ, 2009. Disponível em 
<http://www.juareztavares.com/Textos/apontamentos_autoria.pdf>. Acesso em 27 jan. 2016.  

http://www.conjur.com.br/2012-nov-18/cezar-bitencourt-teoria-dominio-fato-autoria-colateral
http://www.juareztavares.com/Textos/apontamentos_autoria.pdf
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Desse modo, a rejeição implícita pelo acórdão de uma distinção 

entre autor e partícipe (adotando um sistema unitário) não é válida, por violar o 

art. 29 do CP, com a redação dada pela Lei 7.209/84. 

I.b) Por outro lado, partindo-se de um conceito restritivo de 

autor, seja qual for o critério (formal ou material) utilizado para distinguir entre 

autor e partícipe, é inevitável concluir que o acórdão, ao afirmar que o Paciente 

IGOR atuou como coautor, e não como partícipe, incorreu em equívoco, 

confundindo ambas as formas de contribuição pessoal para o fato criminoso. 

Pelo conceito restritivo, autor é só quem realiza o tipo, enquanto que a punição 

de outros que não realizam o tipo — partícipes — ocorre através da ampliação 

da punibilidade.23  

No âmbito de um conceito restritivo de autor, há diversos 

critérios de diferenciação entre autor e partícipe. Para fins deste arrazoado e na 

esteira de LUÍS GRECO e ADRIANO TEIXEIRA24, é possível resumi-los em dois: o 

formal e o material. 

Numa concepção formal (critério formal-objetivo), considera-

se autor aquele que pratica de mão própria a ação descrita no tipo, ao passo 

que todos os outros concorrentes são partícipes.  

Se assumirmos essa teoria de base, a despeito de suas 

inúmeras deficiências25, não é necessário muito esforço para se concluir que o 

Paciente IGOR, que não subtraiu nem ameaçou de mão própria, mas limitou-se 

a emprestar seu automóvel, não poderia ser responsabilizado como autor, mas 

meramente partícipe.  

                                                           

23 GRECO, Luís; TEIXEIRA, Adriano. Op. cit., p. 54-57. 
24 GRECO, Luís; TEIXEIRA, Adriano. Op. cit., p. 53-54. 
25 Sobre isso, cf. BATISTA, Nilo. Concurso de agentes: uma investigação sobre os problemas da autoria e 
da participação no direito penal brasileiro. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 62-65. 
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Por último, numa concepção material (critério do domínio do 

fato26), autor é quem domina o risco da lesão ao bem jurídico, seja pelo 

domínio da própria ação (autoria imediata), pelo domínio da vontade de um 

terceiro (autoria mediata) ou, ainda, pelo domínio conjunto ou domínio funcional 

do fato, hipótese de atuação coordenada de duas ou mais pessoas com divisão 

de tarefas (coautoria)27. Esse critério, desenvolvido por CLAUS ROXIN desde 

1963 (embora o finalista WELZEL já falasse em domínio final do fato, com 

conteúdo distinto), é o que recebe maior acolhida na doutrina contemporânea, 

inclusive brasileira, sendo claramente compatível com o Código Penal em 

vigor28. 

Ao presente recurso, interessa discutir a hipótese de domínio 

funcional do fato — já que por certo o Paciente IGOR não é autor imediato 

tampouco mediato. 

E conforme já introduzido, para se falar em coautor é preciso 

que o agente tenha domínio funcional do fato: os agentes (coautores) devem 

partir de uma decisão comum de praticar o fato e prestarem uma contribuição 

                                                           

26 Embora comumente se faça referência também ao critério objetivo-material, pelo qual a distinção 
entre autoria e participação é pesquisada sob o prisma da diferença de eficiência ou relevância causal 
das respectivas condutas, por centrar-se na distinção entre causa e condição, não merece atenção no 
presente arrazoado, especialmente porque o art. 13 do CP explicitamente rechaça essa distinção, ao se 
inspirar na teoria da equivalência das condições. (BATISTA, Nilo. Op. cit., p. 65-66). 
27 Para JUAREZ TAVARES (op. cit., 2009), o conceito de autor, utilizando o critério do domínio do fato, 
desdobra-se em quatro domínios: “[...] como domínio da ação, como domínio da vontade, como 
domínio por força de um conhecimento especial e como domínio funcional do fato. O domínio da ação 
conduz ao reconhecimento da autoria direta, tal como mencionava na teoria restritiva de Beling, ou seja, 
será autor aquele que realize a ação típica ou domine sua realização imediata. O domínio da vontade se 
dá na autoria mediata, na qual o autor direto tem controlada sua vontade pelo autor indireto; 
igualmente ocorre autoria mediata, quando, por força de um conhecimento especial, o autor direto fica 
na dependência do autor indireto. Já o domínio funcional ocorre na coautoria, quando se opera a divisão 
de trabalho na realização do fato”. 
28 Para um panorama, cf. GRECO, Luís; TEIXEIRA, Adriano. Op. cit., p. 68-80. 
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relevante para a realização desse fato. Devem ambos coligados criar e 

controlar o risco de lesão ao bem jurídico tutelado29. 

A dificuldade, como se percebe, decorre da definição da 

contribuição relevante ou essencial, por se tratar de um conceito aberto. 

Nesse ponto, são preciosas as lições de PAULO CESAR 

BUSATO30, para quem, nesses casos, “cada um dos coautores dispõe de 

interferência no que tange à determinação do quando, se, onde e como irá ocorrer o 

delito. Todas as vezes que o agente disponha de possibilidade concreta de 

interferência de sua decisão a respeito de tal realização, é o caso de falar-se em 

coautoria por domínio funcional do fato”. 

E o que pode ser reconhecido como uma função ou uma 

contribuição essencial? 

O autor responde:  

Para esse fim, o critério mais adequado parece o de verificar a 

existência de um domínio parcial, cuja exclusão hipotética afetaria 

necessariamente o desenvolvimento do plano de realização do delito, 

sujeitando-o ao fracasso. 

Ora, partindo-se da ideia de domínio funcional do fato e 

valendo-se do critério da exclusão mental hipotética, parece claro que a 

conduta de emprestar seu automóvel, não se enquadra no conceito de autoria. 

Excluindo-se a ação do Paciente IGOR, o crime de roubo ora em debate 

teria o mesmo desfecho. Ademais, ao emprestar seu carro, o Paciente IGOR 

não tinha qualquer domínio parcial do acontecer típico, seu papel foi 

nitidamente secundário, prestando apenas um mínimo auxílio aos autores do 

crime.  

                                                           

29 GRECO, Luís; TEIXEIRA, Adriano. Op. cit., p. 58. 
30 Direito Penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013, p. 719. 
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Em resumo, assumindo-se qualquer das teorias compatíveis 

com o Código Penal vigente (que adota um sistema diferenciador), o Paciente 

IGOR não se enquadra no conceito restrito de autor. 

Por exclusão, o Paciente IGOR é, pois, partícipe. 

E apenas para concluir o raciocínio, é conveniente definir a 

forma de participação. 

A participação pode ocorrer sob a forma de participação moral, 

resumida pela doutrina como instigação, ou sob a forma de participação 

material, condensada na categoria da cumplicidade.  

No caso, não há dúvida, a participação do Paciente IGOR foi 

material, ou seja, sob a forma de cumplicidade — ou, como preferiu o 

legislador brasileiro, como auxílio.  

O autor JUAREZ CIRINO DOS SANTOS31 bem resume a posição 

do cúmplice: 

A ajuda material dolosa do cúmplice pode ser física ou técnica: toda 

e qualquer contribuição para promoção ou realização de tipo de injusto doloso 

constitui cumplicidade, como entregar armas ou ferramentas, garantir a 

segurança do autor, mapear o local etc. 

Pelas razões expostas, chega-se a uma conclusão 

intermediária: partindo-se das teorias de autoria compatíveis com o art. 29 do 

Código Penal após a Reforma de 1984, conclui-se que o Paciente IGOR atuou 

como partícipe, e não como coautor, diferentemente do que foi assentado pelo 

acórdão impugnado.  

                                                           

31 “A ajuda material dolosa do cúmplice pode ser física ou técnica: toda e qualquer contribuição para 
promoção ou realização de tipo de injusto doloso constitui cumplicidade, como entregar armas ou 
ferramentas, garantir a segurança do autor, mapear o local etc.” (SANTOS, Juarez Cirino dos. Op. cit., p. 
365). 
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Por essa razão, deve ser reconhecida a ilegalidade do acórdão. 

II. Relevância da participação 

Definida a primeira premissa — o Paciente IGOR, ao emprestar 

seu automóvel, é um partícipe, e não coautor — passa-se a um segundo 

problema: o grau de relevância da participação do PACIENTE. 

E, nesse ponto, a análise há de ser necessariamente 

casuística, levando em consideração a realidade do caso concreto. E a 

despeito da grave omissão doutrinária a respeito, o melhor critério para aferir a 

relevância da participação parece ser justamente o grau de influência do 

partícipe na resolução final do fato.  

No caso concreto, é evidente que a contribuição do Paciente 

IGOR foi mínima: empréstimo do carro. Com ou sem o auxílio do cúmplice, o 

roubo circunstanciado teria sido praticado nas mesmas condições pelos 

verdadeiros autores do crime, que, inclusive, poderiam obter outro veículo ou 

meio de transporte. 

Essas circunstâncias permitem reconhecer, em seu favor, a 

causa especial de diminuição de pena pela participação de menor importância, 

prevista no art. 29, § 1.º, do Código Penal. 

Em caso análogo, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA32, 

mantendo decisão de primeiro grau, manifestou-se no sentido ora defendido: 

HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 
EXECUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. MODO FECHADO. MODUS 
OPERANDI. PACIENTE QUE NÃO ESTAVA PRESENTE QUANDO DA 
ABORDAGEM VIOLENTA À VÍTIMA. RECONHECIMENTO PELA CORTE 
ORIGINÁRIA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. 
FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 
DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME MAIS GRAVOSO. MODO 

                                                           

32 STJ, HC 184811/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 9/8/2011. 
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SEMIABERTO QUE SE MOSTRA DEVIDO. COAÇÃO ILEGAL 
EVIDENCIADA.  

1. Embora as instâncias ordinárias tenham justificado a necessidade 
de imposição e manutenção do modo inicial fechado de cumprimento de pena 
em razão da violência empregada na abordagem à vítima pelos agentes 
diretos do roubo, verifica-se que a Corte originária reconheceu em favor do 
paciente a participação de menor importância, pois teria apenas 
permanecido vigiando o caminhão objeto do roubo após a subtração, 
circunstância que, somada à favorabilidade das circunstâncias judiciais, 
por certo, demonstra a desproporcionalidade da manutenção do regime 
inicialmente mais gravoso em relação a ele.  

2. Tendo a pena sido definitivamente estabelecida no patamar de 4 
(quatro) anos de reclusão e reconhecida que a participação do paciente 
foi de menor importância, não estando presente quando da abordagem 
violenta à vítima, devida a imposição do regime inicial semiaberto, que é o 
que se mostra o mais adequado para a prevenção e repressão do delito por 
ele cometido, nos limites de sua culpabilidade, nos termos do art. 33, § 3º, do 
CP.  

3. Habeas corpus concedido, embora em menor extensão, para fixar 
ao paciente o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos 
do art. 33, § 2º, alínea "b", e 3º, do CP. 

Por fim, sendo cabível, a incidência da minorante é um direito 

subjetivo do acusado, e não mera faculdade do julgador, como assevera 

ALBERTO SILVA FRANCO33:  

não se trata, no entanto, de uma redução facultativa, mas de uma 

causa de diminuição obrigatória de pena, desde que fique evidenciada a 

contribuição insignificante ou mínima do partícipe para a realização do 

fato típico. É evidente que, nessa hipótese, o legislador entendeu que a 

participação de menor importância contém em si a revelação de uma 

culpabilidade menos expressiva e, por isso, autorizou a redução punitiva. 

Portanto, verifica-se que o acórdão violou o disposto no art. 29, 

§ 1.º, do Código Penal, ao responsabilizar o Paciente IGOR como coautor, e 

não como partícipe, e ainda deixar de reconhecer a minorante (de 1/6 a 1/3) 

em razão da menor importância de sua participação no delito.  

                                                           

33 FRANCO, Alberto Silva. Código Penal e sua Interpretação. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
p. 229-230. 
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Desse modo, requer seja reconhecida a ilegalidade do acórdão 

para seja reconhecida a causa de diminuição prevista no § 1.º do art. 29 do CP, 

minorando-se a pena do Paciente IGOR de 1/6 a 1/3 na terceira fase da 

dosimetria penal.  

Subsidiariamente, seja o acórdão desconstituído no ponto em 

que concluiu que o Paciente IGOR é coautor do crime, apenas para 

reconhecer-lhe a condição de partícipe, determinando-se à Corte Estadual a 

apreciação da relevância da participação e, se considerada de menor 

importância, a consequente diminuição da pena do Paciente IGOR de 1/6 a 1/3 

(CP, art. 29, § 1.º). 

4. LIMINAR 

No caso vertente, verifica-se patente constrangimento ilegal, 

razão pela qual é necessária a concessão da ordem liminarmente para, de 

plano, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão, suspender os efeitos da 

condenação em relação ao excesso apontado, até julgamento final do writ. 

Os argumentos supradelineados, amparados na prova 

documental que instrui o presente remédio constitucional, bem demonstram o 

manifesto constrangimento ilegal: o acórdão é manifestamente ilegal, tendo em 

vista que manteve a condenação do Paciente VÂNIO pelo crime de roubo 

circunstanciado baseado exclusivamente em reconhecimento fotográfico 

extrajudicial realizado pelas vítimas; bem como deixou de aplicar a causa de 

diminuição de pena pela participação de menor importância do Paciente IGOR, 

embora preenchidos os requisitos legais. 

No mais, tendo o status libertatis dos PACIENTES sido 

agredido de forma ilegal, nada mais precisa ser dito para evidenciar a urgência 

da medida. Aliás, o ônus da demora processual, evidentemente, não pode 

recair sobre aquele a cuja razão assiste. 
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5. REQUERIMENTOS 

Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento 

da presente ação constitucional para que: 

a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, 

reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSC, para o fim de 

suspender os efeitos da condenação dos PACIENTES, até julgamento final do 

writ; 

b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade 

coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; 

c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 

d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a 

ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de  

d.1) ABSOLVER o Paciente VÂNIO, por ausência de 

provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII), uma 

vez que o reconhecimento fotográfico não corroborado por outras provas 

produzidas sob contraditório não permite a condenação do PACIENTE; 

d.2) REDUZIR desde logo a pena imposta ao Paciente 

IGOR, de 1/6 a 1/3, na terceira fase da dosimetria penal, em razão da 

aplicação da causa geral de diminuição pela participação de menor 

importância;  

d.3) Subsidiariamente, DESCONTITUIR o acórdão no 

ponto em que concluiu que o Paciente IGOR é coautor do crime, apenas 

para reconhecer-lhe a condição de partícipe, determinando-se à Corte 

Estadual a apreciação da relevância da participação e, se considerada 

de menor importância, a consequente diminuição da pena do PACIENTE 

de 1/6 a 1/3 (CP, art. 29, § 1.º). 
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Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, 

seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 

5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º). 

Florianópolis, 21 de julho de 2020. 

 

 

Thiago Yukio Guenka Campos 

Defensor Público do Estado 


