
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 629.864 - SC (2020/0317704-6)

RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO
AGRAVANTE : K DOS S M (INTERNADO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS 
ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO 
FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. 
CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA 
INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de 
infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de 
Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do 
procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras 
provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Antonio Saldanha 
Palheiro, Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

 
Brasília (DF), 02 de março de 2021 (Data do Julgamento).

MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 
Presidente

MINISTRO NEFI CORDEIRO 
Relator
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AgRg no HABEAS CORPUS Nº 629.864 - SC (2020/0317704-6)
  

RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO
AGRAVANTE : K DOS S M (INTERNADO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator): 

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão que denegou o habeas 

corpus.

Afirma a defesa que "solução adotada vai de encontro às garantias constitucionais de 

contraditório e ampla defesa, que também devem ser asseguradas aos menores infratores, uma 

vez que o reconhecimento fotográfico do menor, realizado em sede policial, além de não 

atender ao art. 226 do CPP foi a única prova da autoria considerada para a condenação do 

menor à medida de internação" (fl. 248).

Busca, assim, a declaração de nulidade do feito, bem como da imposição de medida 

socioeducativa de internação sem que haja outras provas da autoria.

Defende a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso pela 

Sexta Turma.

É o relatório.
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AgRg no HABEAS CORPUS Nº 629.864 - SC (2020/0317704-6)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator): 

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Acerca do reconhecimento a nulidade absoluta decorrente da violação do art. 226 do 
CPP, assim se pronunciou o Colegiado local (fls. 172-177):

II - Do pleito absolutório
No mérito, postula a defesa a absolvição, sobretudo no que se refere à autoria 
infracional, sustentando que o reconhecimento do adolescente, realizado por uma 
das vítimas por meio de fotografia, não seria válido para esse fim.
A pretensão, todavia, não comporta acolhimento.
Compulsando-se o caderno processual, vê-se que a prática do ato infracional 
equiparado ao delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e 
pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2°, inciso II, e § 2º-A, do 
Código Penal) restou plenamente evidenciada, estando a materialidade e 
autoria do ilícito, sem qualquer dúvida, comprovadas no caderno 
processual sob exame, especialmente por meio dos boletins de ocorrência (fls. 
04/06 e 18/20 do Evento 1), do auto de avaliação indireta (fls. 25/26 do Evento 1), 
do termo de reconhecimento fotográfico (fl. 14 do Evento 1 - todos dos autos 
relacionados do boletim de ocorrência circunstanciado n. 
5012220-41.2020.8.24.0020) e da prova oral coletada em ambas as fases do 
procedimento de apuração do ilícito.
Os elementos de convicção dão conta de que o adolescente Kauan dos 
Santos Medeiros e o adulto Filipe Iago Queiroz Ramires, em comunhão 
de desígnios e esforços, cometeram um roubo contra as vítimas Adalto 
Spilere e Juceli Formigoni, no momento em que estas saíam do 
Restaurante Nostra Casa, localizado no Município de Criciúma/SC. 
Segundo o arcabouço probatório, o representado e seu comparsa se 
aproximaram do veículo em cujo interior estavam as vítimas e, mediante 
grave ameaça, empregada com o uso de armas de fogo, anunciaram-lhes 
assalto, obtendo êxito em subtrair um telefone celular, um molho de 
chaves, uma quantia em dinheiro, e saindo do local na posse do veículo.
A vítima Adalto Spilere, quando inquirida perante a autoridade policial, assim 
narrou (fl. 07 do Evento 1 dos autos do boletim de ocorrência circunstanciado):

No dia 14 de novembro de 2019, por volta das 23h30min, enquanto conduzia sua 
caminhonete Toyota/Hilux SW4 SRV, de cor prata, ano 2014/2015, de placa 
FIE-1380, foi vítima de roubo juntamente com seu amigo; Que na ocasião em 
que estava saindo do restaurante Nostra Casa, nesta Cidade de Criciúma com seu 
veículo, no momento engatou marcha ré 2 (dois) indivíduos surgiram armados 
com armas semelhantes a garruchas; Que estes indivíduos, um de cada lado do 
veículo, apontaram as armas para o interior do veículo;

Que não teve condições de visualizar nenhuma das características dos 

criminosos, somente se recorda que eles disseram "desce, desce, nós não 

temos nada a perder"; Que juntamente com seu amigo desceu do veículo e os 
criminosos embarcaram na caminhonete e saíram abruptamente do local; Que o 

Documento: 2027755 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 05/03/2021 Página  3 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

veículo foi recuperado passado 50 (cinquenta) minutos na Cidade de Siderópolis 
sem o seu aparelho celular, Iphone 6S, de cor prata, 1 (um) molho de chaves e o 
valor aproximado de R$ 220 (duzentos e vinte) reais que estavam no interior do 
veículo; Que o veículo foi encontrado com uma colisão na parte traseira que lhe 
custou R$ 5.000,00 (cinco mil) reais para o conserto; Que não tem condições de 
reconhecer visualmente os criminosos, talvez somente as armas utilizadas.

Na fase judicial, Adalto Spilere contou que, na noite do dia 14 de novembro de 
2019, estava saindo do Restaurante e Pizzaria Nostra Casa, situado no Bairro Rio 
Maina. Disse que estava em companhia de um colega, participando de um 
encontro do pessoal do colégio. Que ficaram na frente do referido 
estabelecimento comercial por cerca de 10 minutos. Disse que tem pouca 
iluminação no local, mas que estavam rindo e conversando, pois fazia muito tempo 
que não se viam. Disse que, em determinado momento, decidiram ir embora. Que 
seu carro estava em um estacionamento do lado direito e os carros do restante do 
pessoal, cerca de cinco carros, em outro estacionamento ao lado esquerdo. 
Relatou que, após ingressar no carro, quando engatou a marcha ré, foram 
abordados pelos dois autores, um em cada lado do veículo. Que os autores 
mandaram parar e descer do veículo. Disse que, de início, achou que era uma 
brincadeira de alguém da turma. Que os indivíduos colocaram as pontas das 
armas para dentro do carro pelas janelas da frent e, que estavam um pouco 
abertas. [...] Que viu que se tratava mesmo de um roubo. Disse que os autores 
proferiam ameaças, mandavam descer do veículo e estavam com as armas 
próximas à cabeça dos ofendidos. Disse que o autor mandou olhar para baixo e 
não olhar para ele.
Relatou que saiu da caminhonete com as mãos erguidas e olhando para o chão. 
Disse que um dos autores segurou sua camisa, puxando e empurrando, mas que 
não foi agredido. Que ele continuou ameaçando e ordenando que o ofendido 
ficasse quieto, dizendo "deita no chão, deita no chão". Que saiu para o lado, um 
pouco em frente da caminhonete, e deitou em um gramado. Que seu colega, que 
saiu pela porta da direita, não deitou no chão. Disse que o lado em que seu colega 
estava era mais próximo à porta do restaurante. Que não havia ninguém no local, 
pois eram os últimos que estavam saindo do estabelecimento comercial naquele 
momento. Que era aproximadamente 23h30min. Que deitou no chão, próximo ao 
carro, e seu colega saiu do carro e entrou no restaurante, a fim de pedir socorro.
Disse que os assaltantes demoraram para dar ré no carro. Que eles aceleravam e 
o carro não andava. Relatou que, ao dar a ré, os assaltantes bateram a traseira do 
automóvel na mureta.
Que eles demoraram para engatar a marcha para sair de frente. Que olhou para o 
automóvel e foi novamente ameaçado "abaixa a cabeça, abaixa a cabeça senão 
vou atirar". Que eles ficavam o tempo todo gritando e ameaçando. Que os 
autores saíram em disparada quando conseguiram engatar a marcha.
Disse que ficaram assustados e que o pessoal do restaurante só saiu após seu 
colega pedir ajuda. Que os demais colegas que estavam na confraternização 
não viram nada. Que o assalto foi realizado por dois jovens. Disse que não 
recorda das características dos autores, pois não chegou a ver a 
fisionomia de ambos. Que seu colega visualizou os agentes. [...] Que 
visualizou a arma da arma, uma espingarda de cano serrado. Que o cano 
da arma era grosso, do tipo que usa cartuchos de chumbos. Que as duas 
armas de fogo eram iguais. Relatou que seu colega realizou o 

Documento: 2027755 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 05/03/2021 Página  4 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

reconhecimento dos autores na Delegacia de Polícia. Que ele descreveu 
os agentes. Que os autores foram capturados posteriormente. Que viram 
as fotos e que seu colega conseguiu os identificar, pois viu os dois 
autores.
Aduziu que o veículo foi recuperado logo em seguida, tendo em vista que os 
autores esconderam o carro em um matagal, no caminho que vai de Criciúma à 
Siderópolis. Que o carro foi danificado no para-choque traseiro, do lado direito. 
Que gastou R$ 5.000,00 para consertar o veículo. Que uma peça do carro 
permaneceu danificada e não foi substituída, tendo em vista que custava mais R$ 
1.500,00.
Confirmou que o restante dos bens, sendo 1 (um) telefone celular, iPhone 6s, 
avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 1 (um) molho de chaves, 
avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais) e quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte 
reais), não foram recuperados. Que, pelo que teve conhecimento, outro roubo 
similar ocorreu no dia seguinte, ocasião em que os autores foram capturados, não 
sabendo esclarecer o local onde ocorreu este outro assalto. [...] Disse que, 
posteriormente, soube que os dois autores, na mesma data, tentaram subtrair outro 
veículo, mais ou menos da mesma forma, no Bairro Rio Maina, no momento em 
que o indivíduo estava chegando em casa. Todavia, a possível vítima visualizou os 
agentes e conseguiu se evadir do local [...]. Esclareceu que não foi possível 
rastrear o iPhone subtraído. [...] Relatou que reconheceu as armas 
apreendidas na Delegacia de Polícia, tendo em vista que as visualizou no 
momento do roubo. Que não pôde reconhecer os autores, pois não os viu 
[...] (Evento 41 - transcrição do depoimento às fls. 08/10 do Evento 67, ambos 
dos autos originários - grifos não originais).
No mesmo sentido foram as declarações do ofendido Juceli Formigoni. Por 
ocasião da sua oitiva na fase policial, relatou (fl. 08 do evento 1 dos autos do 
boletim de ocorrência circunstanciado):

Que no dia 14 de novembro de 2019, por volta das 23h30min, enquanto estava 
juntamente com seu amigo na caminhonete dele Toyota/Hilux SW$ SRV, de cor 
prata, ano 2014/2015, de placa FIE-1380 foi vítima de roubo; Que na ocasião em 
que estavam saindo do restaurante Nostra Casa, nesta Cidade de Criciúma, no 
momento em que foi engatado marcha ré 2 (dois) indivíduos, um de cada lado do 
veículo, apontaram as armas para o interior do veículo e disseram "desce, desce, 
nós não temos nada a perder"; Que juntamente com seu amigo desceu do veículo 
e os criminosos embarcaram na caminhonete e saíram abruptame nte do local; 

Que recorda-se que o que assaltou Adalto era o mais moreno, tinha bigode 

e vestia roupas de cor escura e o que veio na sua direção era mais magro, 

cabelo loiro, vestia roupa clara; Que ambos os criminosos não fizeram 

questão de esconder o rosto; Que o veículo foi recuperado passado 50 
(cinquenta) minutos na Cidade de Siderópolis; Que nenhum pertence seu foi 

roubado; Que na data de hoje, nesta Divisão de Investigação Criminal, 

afirma com plena certeza que os indivíduos das fotografias n. 54 (cinquenta 

e quatro) e 55 (cinquenta e cinco) foram os autores deste crime (grifos não 

originais).
Consoante se observa às fls. 09/14 do Evento 1 dos autos do boletim de 
ocorrência circunstanciado, os indivíduos apontados pela vítima Juceli nas 
fotografias de ns. 54 e 55 eram, respectivamente, o adulto Filipe e o ora 
apelante.
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Sob o crivo do contraditório, Juceli confirmou a narrativa e o 
reconhecimento realizado na fase policial. Disse que, no dia dos fatos, 
estavam indo para casa, lá no Restaurante Nostra Casa, situado no Rio Maina. 
Que estava junto com Adalto Spilere, proprietário do veículo. Que ele abaixou um 
pouco o vidro do carro, para entrar ar e não embaçar dentro, momento em que os 
dois autores apontaram uma arma de fogo, acredita que de cano serrado, 
esclarecendo que não entende muito de armas. Disse que apontaram uma arma 
em direção ao Adalto, motorista, e um outro rapaz apontou outra arma em direção 
ao depoente, que era o "caroneiro". Disse que, quando foi tirar o cinto para 
sair do carro, o rapaz que estava ao lado de Adalto Spilere olhou sério 
para o depoente, talvez achando que ele iria pegar alguma coisa. Disse 
que, neste momento, pôde visualizar o autor, esclarecendo que ele 
possuía "aparência bem escura", com bigode bem "ralinho". Que o rapaz 
que estava do lado do depoente era mais claro e estava de roupa clara. 
Disse que saiu em direção ao estabelecimento comercial, a fim de pedir socorro.
Confirmou que reconheceu os autores na Delegacia de Polícia. Que foram 
apresentadas várias fotos e reconheceu os assaltantes. Disse que não 
levaram pertences do depoente. Que levaram o veículo e pertences de 
Adalto Spilere, que estavam dentro do carro. Disse que o carro foi 
recuperado na mesma noite. Que eles "saíram meio mal" dali e que após cerca de 
1h ou 2h já recuperaram o veículo. Disse que os autores estavam de rosto 
limpo, sem máscaras ou capuz. Que um dos indivíduos colocou capuz somente 
após entrar no carro. Que reconheceu as armas na Delegacia de Polícia, dizendo 
que pareciam ser as utilizadas durante o roubo. Que não sabe esclarecer as 
características das armas [...] (Evento 41 - transcrição do depoimento às fls. 
10/11 do Evento 67, ambos dos autos originários - grifos não originais).
Referidas circunstâncias já seriam, por si sós, suficientes ao reconhecimento da 
autoria infracional. Contudo, há nos autos, ainda, outros elementos que reforçam 
tal certeza.
Conforme bem anotou o representante ministerial em suas contrarrazões, "[...] o 
recorrente Kauan dos Santos Medeiros e o adulto Filipe Iago Queiroz 
Ramires, utilizando-se o mesmo modus operandi, praticaram outro assalto 
no dia seguinte, 15 de novembro de 2019, ocasião em que subtraíram, 
mediante ameaça, também exercida com o uso de duas garruchas, o 
veículo Hyundai/IX35, pertencente ao ofendido Agenor João Salvaro.
Na ocasião, a Polícia Militar logrou êxito em localizar o veículo subtraído, que, em 
acompanhamento, acabou capotando. Desta forma, o apelante e seu comparsa 
foram abordados e conduzidos à Delegacia de Polícia, conforme exposto no 
Boletim de Ocorrência encartados às fls. 17-22 do evento 1 - BOC n. 
5012220-41.2020.8.24.0020" (fls. 10/11 do Evento 67 dos autos originários) - 
tendo as vítimas, como se viu, reconhecido, perante a autoridade policial, as armas 
apreendidas com o apelante e o seu comparsa no dia seguinte.
Ademais, o próprio adolescente, embora tenha negado a autoria da infração 
noticiada nos presentes autos, confessou a prática de roubo de uma caminhonete, 
ocorrido no dia 15 de novembro de 2019, que culminou na sua apreensão pela 
autoridade policial.
[...]
Em juízo, o adolescente negou envolvimento no roubo apurado neste feito, 
ocorrido no dia 14 de novembro de 2019. Relatou que está internado em razão de 
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assalto ocorrido no dia 15 de novembro de 2019, quando foi subtraído o veículo 
Hyundai/IX35. Confirmou que utilizou duas garruchas no assalto ocorrido no dia 
15, que foram compradas naquele mesmo dia. Disse, ainda, que estava em casa 
com sua mãe no dia 14 de novembro de 2019 (evento 24 - transcrição do 
interrogatório à fl. 11 do evento 67, ambos dos autos originários).
Já o adulto Filipe Iago Queiroz Ramires, comparsa do apelante, negou o 
envolvimento no crime de roubo (fl. 29 do evento 1 dos autos do boletim de 
ocorrência circunstanciado).
Nesse contexto, faz-se imperioso destacar que, " [...] nos crimes contra o 
patrimônio [e, por consequência, nos atos infracionais a eles equiparados], 
praticados normalmente de maneira ardilosa, sem a presença de testemunhas, as 
declarações coerentes das vítimas apresentam extrema relevância e alto valor 
probatório, principalmente quando reconhecido o acusado, [...]". (TJSC - Recurso 
Criminal em Apelação Criminal n. 2010.013711-9, de Chapecó, Segunda Câmara 
Criminal, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. em 26/06/2012).
Registra-se, outrossim, que a validade do reconhecimento do autor de 
infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 
do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras 
recomendações à realização do procedimento, de modo que inexiste, no 
presente caso, qualquer irregularidade capaz de maculá-lo.
[...] 
Logo, diante das robustas provas produzidas nos autos e acima esquadrinhadas, 
mostra-se inviável o pleito absolutório.

Extrai-se da sentença (fl. 205):
Nesse contexto, não há como se acolher as alegações defensivas, porquanto a 
palavra das vítimas, quando coerentes e dissociadas de qualquer elemento capaz 
de afastar sua credibilidade, assume relevante valor probatório, apto a formar um 
juízo de convicção capaz de embasar um decreto condenatório.
De todo o analisado, vê-se que indubitável a prática dos crimes em questão 
visto que, com a riqueza de detalhes com que foi detalhado o depoimento 
das vítimas e, ainda, com o pronto reconhecimento do autor dos fatos, 
sendo salientado por Juceli que os indivíduos estavam com o rosto 
descoberto, podendo notar e reconhece-los com facilidade, mormente 
quando analisados sob o prisma do depoimento das testemunhas e da 
análise dos fatos relatados.
Assim, diante de todos os elementos colhidos nos autos, acrescidas dos relatos 
firmes e harmônicos, tanto das vítimas, quanto das provas amealhadas aos autos, 
inexistem dúvidas acerca do ato infracional relatado na representação.

Como se vê, entenderam as instâncias ordinárias que a prática do ato infracional 
equiparado ao delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo 
emprego de arma de fogo restou plenamente evidenciada, estando a 
materialidade e autoria do ilícito, sem qualquer dúvida, comprovadas no 
caderno processual sob exame e que a validade do reconhecimento do autor de 
infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do 
Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras 
recomendações à realização do procedimento, de modo que inexiste, no 
presente caso, qualquer irregularidade capaz de maculá-lo.
Destacou o juízo sentenciante que indubitável a prática dos crimes em questão 
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visto que, com a riqueza de detalhes com que foi detalhado o depoimento das 
vítimas e, ainda, com o pronto reconhecimento do autor dos fatos, sendo 
salientado por Juceli que os indivíduos estavam com o rosto descoberto, 
podendo notar e reconhece-los com facilidade, mormente quando analisados 
sob o prisma do depoimento das testemunhas e da análise dos fatos relatados.
Com efeito, o acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta 
Corte, que firmou o entendimento no sentido de que não há nulidade diante 
da inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal por se tratar 
de mera irregularidade, porquanto não se revela uma obrigação, mas sim 
recomendação, de modo que se mostra válida a realização por meio diverso, 
desde que não constitua fonte única de prova a acarretar a condenação.
Ressalte-se que o desrespeito às balizas do art. 226 do Código de Processo 
Penal, concernentes ao reconhecimento pessoal, acarretam o enfraquecimento 
da força probante da providência, mas não a sua invalidação (HC 196.797/SP, 
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado 
em 11/3/2014, DJe 24/3/2014).
Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é 
possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - 
reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que 
corroboradas por outras provas colhidas em Juízo.
No caso, a condenação fundou-se no reconhecimento fotográfico realizado na fase 
inquisitorial pela vítima Juceli, o que foi confirmado em juízo, restando 
consignado que, quando foi tirar o cinto para sair do carro, o rapaz que 
estava ao lado de Adalto Spilere olhou sério para o depoente, talvez achando 
que ele iria pegar alguma coisa. Disse que, neste momento, pôde visualizar o 
autor, esclarecendo que ele possuía "aparência bem escura", com bigode bem 
"ralinho". Que o rapaz que estava do lado do depoente era mais claro e estava 
de roupa clara.
Ademais, consta do acórdão que o ora paciente e outro, utilizando-se o mesmo 
modus operandi, praticaram outro assalto no dia seguinte, 15 de novembro de 
2019, ocasião em que subtraíram, mediante ameaça, também exercida com o 
uso de duas garruchas, o veículo Hyundai/IX35.
Desse modo, tendo sido o reconhecimento fotográfico realizado em solo 
policial e corroborado em juízo, acompanhado de outros elementos 
probatórios, demonstra haver prova suficiente para a aplicação da medida 
socioeducativa de internação. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO 
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA 
NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 
155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO 
ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS 
NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA 
VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual 
prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos 
informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o 
devido processo legal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido 
de que órgão jugador pode se valer desses elementos informativos para reforçar 
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seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por 
provas produzidas durante a instrução processual.
3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os 
reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, 
foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, 
portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos 
probatórios colhidos na fase policial.
4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de 
extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos 
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta 
Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018).
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 
16/06/2020, DJe 25/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 
ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. 
CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS DE 
CONVICÇÃO COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. 
EVENTUAL NULIDADE DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINA O 
PROCESSO. PROVAS RENOVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO 
CRIMINAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 
DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a 
absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto 
fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
2. Hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram que o 
reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o 
inquérito, foi ratificado em juízo pessoalmente, tendo ele sido corroborado 
por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, 
portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em 
carência de elementos de convicção para a condenação do paciente ou em 
condenação baseada exclusivamente em elementos informativos.
3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de 
reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não 
observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código 
de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, 
quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, 
pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.
4. "Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de 
nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é 
cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo 
concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o 
princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art.
563 do Código de Processo Penal" (HC 510.584/MG, Rel. Ministro REYNALDO 
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 
19/12/2019).
5. Nos moldes do entendimento consolidado esta Corte, eventual irregularidade 
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ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, 
quando as provas são renovadas em juízo, com a devida observância do 
contraditório e da ampla defesa.
6. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

 Ante o exposto, denego o habeas corpus.

De fato, é firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do 

autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código 

de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do 

procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas 

colhidas sob o crivo do contraditório.

Portanto, a despeito das razões apresentadas, o agravante não trouxe argumentos  

capazes de reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios 

fundamentos.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA TURMA
 

AgRg   no
Número Registro: 2020/0317704-6 HC 629.864 / SC

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  50122204120208240020  50129383820208240020

EM MESA JULGADO: 02/03/2021
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator

Exmo. Sr. Ministro  NEFI CORDEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 THIAGO BURLANI NEVES  - SC036518 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PACIENTE  : K DOS S M (INTERNADO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Contra o Patrimônio - 
Roubo Majorado

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : K DOS S M (INTERNADO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos 
do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior e 
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento: 2027755 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 05/03/2021 Página  11 de 4


