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Processo nº: 0055889-35.2017.8.19.0002

Tipo do Movimento: Despacho

Descrição: Trata-se de pedido da defesa para que seja determinada a retirada da fotografia do denunciado do álbum de
suspeitos da 79ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, bem como qualquer outra
referência. Fls.176 V. O MP não se opôs ao pedido, conforme manifestação às fls.267v. É O BREVE
RELATO. DECIDO. O STJ dispôs recentemente sobre a viabilidade e licitude do reconhecimento fotográfico
do enunciado para servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação, desde que ratificado
em juízo e em harmonia com as demais provas dos autos. Contudo, o MP, que é titular da ação penal
mostrou-se favorável ao pleito. Desta forma, respeitando o sistema acusatório e a nova sistemática penal e
processual penal implantada pelo pacote anticrime, Lei 13964/2019, não cabe o julgador decidir de ofício
qualquer medida gravosa ou prejudicial ao réu, salvo em situações excepcionais. Ainda, verifica-se que a
medida de retirada da fotografia do denunciado do álbum de suspeitos da polícia civil não causaria qualquer
prejuízo, já que o acusado é primário e tecnicamente portador de bons antecedentes, possuindo indícios de
que possui ocupação lícita. Assim, DEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E DETERMINO a retirada da fotografia
de LUIZ CARLOS DA COSTA JUSTINO do álbum de suspeitos da 79ª Delegacia de Polícia Civil do Estado
do Rio de Janeiro, bem como qualquer outra referência. Por fim, ressalvo que em eventual caso de
condenação do denunciado com trânsito em julgado neste juízo ou em qualquer outro juízo, deverá a
presente decisão perder eficácia, podendo ser inserida a fotografia de Luiz Carlos Da Costa Justino no rol da
polícia civil do Estado do Rio de Janeiro. Oficie-se à 79ª Delegacia de Polícia para o cumprimento da
medida. Intimem-se. Ciência ao MP. Aguarde-se a audiência designada.
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