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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ROUBOS. PROVA CONDENATÓRIA. INDÍCIOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO ÚNICA 
CONTRA VÁRIOS PATRIMÔNIOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. CRIME DE 
RESISTÊNCIA. DELITO NÃO ABSORVIDO PELO ROUBO. ROUBO E RECEPTAÇÃO. 
ABSORÇÃO. 
I - Desde os primórdios do Direito, os indícios e presunções foram admitidos em doutrina, 
como elementos de convicção, e integram o sistema de articulação de provas, (artigo 239 
do CPP) e valem por sua idoneidade e pelo acervo de fatores de convencimento. Assim, a 
quantidade e sucessão de indícios têm força condenatória, pois, coerente e logicamente, 
indicam a autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante. No caso, a existência de 
indícios, em quantidade e qualidade, permite a conclusão que os recorridos foram os 
autores dos roubos denunciados e do crime de resistência. Uma série de circunstâncias, 
demonstradas pela prova do processo, dão a certeza dos envolvimentos dos apelados nos 
delitos referidos. 
II - A subtração violenta contra vítimas diferentes, mediante uma única ação, que se 
desdobrou em vários atos, caracteriza o concurso formal de roubos. Afinal, como ensina a 
doutrina, o crime de roubo, como o de furto, visa à proteção do patrimônio das pessoas. 
De todas elas e de cada uma em particular. Como o patrimônio de A não se confunde com 
o de B, a subtração das coisas de A será diversa da subtração das coisas de B. Cada uma 
delas caracteriza um crime de roubo. Por isso mesmo, ao praticar este delito contra duas, 
três ou quatro pessoas, o agente comete dois, três ou quatro roubos. Se o faz em uma só 
ação, é lógico concluir que deve responder por dois, três ou quatro roubos em concurso 
formal. Aqui foram duas as vítimas da subtração. 
III - Só há a absorção do delito de resistência pelo roubo, quando a conduta dos agentes, 
de efetuar disparos durante a fuga, se dá durante ou logo após a prática do crime 
patrimonial. Neste caso, o comportamento daqueles que reagem se constitui mero 
desdobramento da violência característica do roubo. Não é o caso em tela, onde está 
configurado o delito do art. 329 do Código Penal. Os disparos de arma de fogo contra os 
policiais militares se deram tempo depois do cometimento do assalto e tinham como 
objetivo evitar a prisão e não assegurar o sucesso da empreitada criminosa (roubos). 
IV - Como já pacificado no Quarto Grupo Criminal desta Corte, do qual faz parte esta 
Câmara Criminal, os objetos utilizados para o cometimento do crime de roubo, como, por 
exemplo, a arma de fogo, o veículo usado na fuga, ainda que obtidos de forma ilícita, não 
caracterizam o delito de receptação dolosa. Ele é absorvido pelo delito do artigo 157 do 
Código Penal por força do princípio da consunção, pois configurara como crime-meio à 
prática do crime-fim, mais grave. 
DECISÃO: Apelo ministerial provido. Unânime. 

 

 

APELAÇÃO CRIME 
 

SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

Nº 70047051271 
 

COMARCA DE CAXIAS DO SUL 

MINISTÉRIO PÚBLICO  
 

APELANTE 

ENILDO PAIM DA SILVA  
 

APELADO 

RODRIGO SANTOLIN LEITE  
 

APELADO 

 

A CÓR DÃO  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sétima Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

provimento ao apelo, para condenar os recorridos pela prática dos crimes 

dos artigos 157, § 2º, I e II, c/c o artigo 70, e 329, todos do Código Penal, 

impondo-lhes as penas de oito anos, seis meses e vinte e sete dias de 

reclusão e dois anos de detenção, regime fechado, e vinte dias-multa para 

Enildo, oito anos, onze meses e vinte e quatro dias de reclusão e dois anos 

de detenção, regime fechado, e vinte dias-multa para Rodrigo e nove anos, 

nove meses e dezoito dias de reclusão e dois anos de detenção, regime 

fechado, e vinte dias-multa para Valderez. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os 

eminentes Senhores DES.ª NAELE OCHOA PIAZZETA E DES. CARLOS 

ALBERTO ETCHEVERRY. 

Porto Alegre, 22 de março de 2012. 

 
 

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO (RELATOR) 

1. Enildo Paim da Silva e Rodrigo Santolin Leite foram 

denunciados como incursos nas sanções dos arts. 157, § 2º, I e II, 180, 

caput, e art. 329, caput, todos do Código Penal, (denúncia recebida em 22 

de junho de 2010), e, após o trâmite do procedimento, absolvidos com 

fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Descreveu a 

peça acusatória que, no dia 17 de maio de 2010, à tarde, na Rua Giacomo 

Battassini, os denunciados, usando arma de fogo na ameaça, roubaram 

cheques no valor de R$ 12.750,00, R$ 97,00 e outros documentos da 

Expresso Caxiense, uma carteira de Eder de Oliveira com documentos e R$ 

785,00. Os acusados receberam e conduziram o automóvel Citröen, placa 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

IJQ 2192, sabendo tratar-se de produto de crime, utilizando no roubo citado. 

E entraram em confronto com os policiais militares, efetuando disparos de 

arma de fogo contra os mesmos. 

 

Inconformada com a decisão, a Acusação apelou. Em suas 

razões, a Promotora de Justiça requereu a condenação dos apelados nos 

termos da denúncia face ao suficiente conjunto probatório que demonstrou a 

atuação dos recorridos no roubo. Em contra-razões, os Defensores 

manifestaram-se pela manutenção da sentença absolutória. 

 

Nesta instância, em parecer escrito, o Procurador de Justiça 

opinou pelo provimento do recurso. 

 

V O TO S  

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO (RELATOR) 

2. O apelo procede. A prova, através de indícios abundantes, 

fortes e convincentes, demonstrou que os apelados foram os autores do 

roubo denunciado. 

 

A respeito do assunto (indícios) defendo: 

“Os indícios e presunções são admitidos como 

elementos de convicção. Integram o sistema de provas (art. 239 

do CPP) e devem valer por sua idoneidade e pelo acervo de 

fatores de convencimento. Assim, a quantidade e sucessão de 

indícios podem ter força condenatória, se coerente e 

logicamente indicarem a autoria de um crime com uma dose de 

razoabilidade marcante. Foi o que aconteceu no caso em 

testilha.” (ex., Apelação 70004107397). 
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É o pensamento desta Corte (exemplo): 

“... Indícios concatenados dando a certeza da autoria. Condenação 

mantida. Se os indícios concatenados, consistentes na apreensão da arma do réu 

dentro do interior do automóvel capotado, que recém havia sido subtraído; a não-

comprovação, de forma cabal, do álibi invocado; a afirmativa de algumas das 

vítimas de que o acusado era muito semelhante a um dos assaltantes; e, ainda, o 

contexto em que se deu a negativa de realização de exame de dna; demonstra a 

autoria do delito, a condenação é o corolário lógico...” (Apelação 70002426468, Rel. 

Marco Antônio Ribeiro de Oliveira). 

 

E de outros Tribunais: 

“Desde os primórdios do Direito, ou seja, da mais remota 

antiguidade, os indícios e presunções sempre foram admitidos em doutrina, como 

elementos de convicção. Assim, na ausência de confissão voluntária, a prova da 

condição subjetiva, tal como o saber ou o conhecer, somente pode ser feita através 

de indícios e presunções, desde que veementes, ao prudente arbítrio do Juiz. 

Quando este se despe de seu poder-dever de firmar convicção, por todas as 

evidências, relegando-se à análise de provas diretas, a impunidade se estabelece 

como regra geral (TASP, Rel. Carvalho Neto...). O indício vale como qualquer outra 

prova e impossível o estabelecimento de regras práticas para apreciação do quadro 

indiciário. Em cada caso concreto, incumbe ao juiz sopesar a valia desse contexto e 

admiti-lo como prova, à luz do art. 239 do CPP. Uma coleção de indícios, coerentes 

e concatenados, pode gerar a certeza reclamada para a condenação (TASP, Rel. 

Renato Nalini...). É válido, de acordo com o sistema adotado pelo Código de 

Processo Penal, que o juiz forme sua convicção através de prova indireta, ou seja, 

a partir de indícios veementes que induzam àquele convencimento de maneira 

induvidosas (TAMG, Rel. Francisco Brito...). A prova indiciária só por si poderá 

decidir sobre o verdadeiro convencimento do julgador, face ao princípio adotado em 

nossa processualística penal e consolidado na disposição do art. 157 do diploma 

adjetivo (TJMT, Rel. Raul Bezerra...).” (in Código de Processo Penal e sua Interpretação 

Jurisprudencial, vol. 2, ed. RT, 1999, pág. 1.887). 

 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
SBN 
Nº 70047051271 
2012/CRIME 
 

   5 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

No mesmo sentido, tem-se manifestado a doutrina: 

“Embora não leve à certeza, a jurisprudência tem admitido a 

condenação quando a prova indiciária for veemente ou então quando várias 

pequenas circunstâncias sejam concordes até em detalhes. Um único indício pode 

levar à condenação, desde que veemente... Por indício veemente entende-se 

aquele que, dada a sua natureza, permite razoavelmente afastar todas as hipóteses 

favoráveis ao acusado. Às vezes uma sucessão de pequenos indícios, coerentes e 

concatenados, igualmente podem dar a certeza exigida para a condenação. 

Adquiriu uma arma de fogo, prometeu e tinha razões para eliminar a vítima, esta foi 

morta a tiros de revólver e, por fim, desapareceu após o crime. Em tal hipótese não 

encontramos um indício que possa ser classificado como veemente, porém a 

sucessão e a coerência indicam a autoria com uma dose de razoabilidade bem 

marcante...” (Adalberto José Q.T. de Camargo Aranha, Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 

1987, págs. 162/164). 

“Indício, já se disse, é o fato que está em relação tão íntima com 

outro que a autoridade os interliga por uma conclusão muito natural. Tendo o 

legislador admitido os indícios como meios de prova, não se pode negar possa o 

Juiz, mormente em face do livre convencimento, proferir decreto condenatório 

apoiando-se na prova indiciária. Aliás, toda e qualquer prova, como vimos, tem, no 

Processo Penal, valor probatório relativo. Trata-se de prova indireta. Em face de um 

indício pode-se chegar a conclusão satisfatória por uma construção lógica...” 

(Fernando da Costa Tourinho Filho, Código de Processo Penal Comentado, ed. Saraiva, 1999, pág. 

443). 

 

3. Deste modo, insistindo, é possível condenar os apelados, 

tendo em vista os fortes indícios apurados nos depoimentos dos policiais 

militares que, alertados, diligenciaram na busca dos autores do assalto, e de 

uma das vítimas que reconheceu valores encontrados em poder dos 

recorridos, quando estes foram presos após a colisão do veículo, e de 

testemunhas. 
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No sentido do parágrafo anterior, é a análise da prova feita pela 

Magistrada: 

“Em contrapartida, foram os esclarecimentos dos policiais militares 

que procederam a prisão dos acusados, que afirmaram ter localizado os bens 

subtraídos na posse desses. Senão vejamos:  

Ezequiel (fls. 396/400v) contou que: “Nós estávamos em 

patrulhamento na área quando fomos informados pelo CIOSP do roubo (...) roubo de 

um malote, indivíduos circulando num veiculo C5. Como varias viaturas foram pra 

aquela área, nós fomos pra área norte, Santa Fé, Ipê patrulhar a área, quando no 

patrulhamento na área do Vila Ipê uma Parati entro, vinha na outra rua e entrou na 

frente da nossa viatura, eu dobrei uma rua e a Parati dobrou junto uma quadra na 

frente, aí já houve uma movimentação dentro da Parati tentamos nos aproxima pra 

aborda e começou a fuga, os indivíduos começaram a fugar, no final da rua os caras 

capotaram a camionete, entraram em duas rodas ali quase se perderam, quando a 

camionete tomou posição normal de novo eles abriram o vidro e começaram a atirar 

e fazer em zigzag a camionete se perderam novamente, bateram num muro de pedra 

de uma residência atravessaram a pista do morro, bateram numa cerca, quando 

perderam o controle do veiculo saltaram numa área verde ali, quando ela bateu de 

frente apagou o motor tudo, aí até nós fazer a volta na quadra eles desembarcaram e 

tentaram corre, um fugiu, entrou no mato correndo em direção a parte de cima do 

bairro, entre o colégio e o posto de saúde, e os outros dois não conseguiram sair, nós 

abordamos mandamos deitar, deitaram, aí a gente revistou eles e foi localizado com 

um deles uma pistola, uma pistola de inox que foi reconhecido pelas vitimas do 

assalto.” Referiu que somente entraram em perseguição policial porque o motorista 

aumentou a velocidade e se perdeu, o que levou a crer que poderiam ser os autores 

do assalto. Explicou que foram localizados com os indivíduos várias folhas de 

cheque, no valor de R$ 12 (doze mil reais), uma quantia em dinheiro, celulares, 

carteira e toucas, sendo que uma delas era bem colorida e foi reconhecida pela 

vítima. Afirmou que a pistola estava em poder do corréu Enildo, na sua cintura, 

informando que esse foi preso duas quadras do local. Informou que os disparos 
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efetuados pelos acusados não atingiram a viatura. Disse que disparou contra o 

veículo, no momento em que eles começaram a fazer zig-zag e atirar contra a viatura. 

Negou que tivesse localizado alguma arma em poder do acusado Rodrigo, achando 

que os cheques foram localizados nos pés do caroneiro.  

Everton (fls. 400v/404) referiu que: “Foi informado pelo CIOSP uma 

ocorrência de roubo a Expresso Caxiense, daí a minha viatura, tava eu e um colega, 

nós fomos pra área norte fazer buscas. Chegando próximo ao Vila Ipê nos deparamos 

com uma Parati, a Parati avistou nossa viatura e fugou e como eu era o motorista eu 

fui atrás, quando eu consegui chegar próximo ao veiculo houve um disparo de arma 

de fogo da parte deles, logo em seguida da parte nossa também, e mais umas três ou 

quatro quadras eles se perderam e entraram mato a dentro com o veiculo 

abandonando, nós conseguimos fazer a volta, abordar dois elementos e o terceiro 

fugiu. Levamos dois presos e o terceiro fugiu mas foi pego logo após com a outra 

guarnição que estava no apoio.” Disse que foi apreendido cheque e dinheiro no 

veículo onde os acusados se encontravam, embaixo do console e a pistola estava com 

o acusado de alcunha “Alemão da Divinéia”. Contou que atiraram contra o veículo, 

somente para revidar os disparos que estavam sendo feitos pelos acusados. Afirmou 

que outra viatura lhes prestou apoio, sendo que o acusado Valderez foi preso pela 

guarnição do Evaldt. Aduziu que não viu os colegas agredirem fisicamente os 

acusados. Finalmente, informou que nenhum disparo atingiu os policiais e/ou a 

viatura.  

Sérgio (fls. 404/405v), a seu turno, esclareceu que procedeu a prisão 

do acusado Valderez, quando ele desceu do veículo Parati e dispensou a arma 

(municiada) que portava em uma residência, não sabendo informar o nome do 

proprietário da casa. Não visualizou os colegas agredirem fisicamente os réus.  

O restante da prova oral restou assim delineada: 

Celso (fls. 405v/407) informou que os funcionários da empresa saíram 

no dia do fato para levar os valores e depois avisaram que haviam sido assaltados. 

Contou que os cheques, alguns documentos da empresa e dos funcionários foram 

restituídos, ressalvando que a recuperação não ocorreu no mesmo dia. Sobre os total 
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dos valores subtraídos, alegou que: “da empresa tinha R$ 97,00, e a quantia em 

cheques eram R$ 12mil e pouco. Pelo que eu sei tinha dinheiro de uma das pessoas. 

O valor exato eu não sei, mas era R$ 700,00, R$ 800,00 de um dos funcionários” 

... 

Alexandre (fls. 410v/412) confirmou ter visto o acusado Rodrigo, 

dirigindo um veículo Parati, no posto de gasolina, tendo ajudado um indivíduo que 

estava empurrando uma saveiro, aduzindo que sua funcionária visualizou o acusado 

Enildo no local. Carlos (fls. 412v/413) disse ter visto o acusado Rodrigo no dia dos 

fatos, tendo lhe oferecido carona, pois estava dirigindo-se ao posto de gasolina. 

Referiu que o acusado estava na direção de um veículo Parati, de cor prata, que 

pertencia ao irmão de Rodrigo.  

Itamar (fls. 413/414v), irmão do acusado Rodrigo, confirmou que 

pediu para o réu abastecer o seu veículo, pois não tinha carteira de motorista, e 

encaminhar os documentos de transferência do carro. Explicou que no dia do fato o 

acusado almoçou em casa, saindo por volta das 13h30min para resolver outras 

questões relacionados ao automóvel, não tendo retornado no horário combinado. 

Informou que o réu trabalha como motoboy. 

Késsia (fls. 414v/416) referiu que: “Eu vi a hora que desceu uma 

Parati prata dobro numa rua e nessa rua que ela dobro vinha vindo uma viatura, daí 

escutei tiro, olhei pra trás e a policia tava perseguindo e atirando, mas ate então eu 

não sabia o que era, depois que eles deram a volta na quadra que eles se perderam e 

pararam eu me aproximei, mas não vi nada, não sei mais nada, só o comentário é que 

o carro era roubado, só isso que eu sei. (...) tinha bastante pessoal, dali, da vizinhança 

tava tudo ao redor, e daí depois a polícia, eles começaram se alterar coma a polícia, 

porque batia no rapaz, e a polícia também começou se alterar com eles, e daí o que 

eles falaram é estavam apanhando, porque tinham roubado aquele carro, aí depois 

que.” Explicou que o colégio era uns cento e cinquenta metros longe do local onde os 

acusados foram presos, tendo percebido os fatos somente após os disparos feitos pela 

Brigada.  
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Valdenira (fls. 416/417v) presenciou a ação dos policiais, relatando 

que: “Era mais ou menos uma e meia da tarde, aí eu tava na casa da minha sogra, eu 

saí da casa dela acho que era uma e meia, estava vindo para minha casa, aí quando eu 

tava na metade, mais ou menos da rua eu escutei um tiroteio, foi bastante tiro, ta aí 

quando eu cheguei na esquina já tinha bastante gente na rua, assim pessoa na  frente 

das casa olhando, lá pra baixo assim, pra na rua de baixo, ai nisso eu parei ali curiosa 

né tava cheio de gente mesmo, eu fiquei ali junto com umas senhoras olhando um 

pouco pra baixo um pouquinho de onde nós tava tinha uns 4 ou 5 caras eu não me 

recordo direito quantas pessoas eram, aí nisso a gente ficou ali olhando, aí começou a 

enche de policia lá em baixo onde tinha acontecido e até então eu não sabia o que 

tinha acontecido, só tinha escutado os tiros. Um rapaz desses caras saiu, passo por 

mim e pelas outras senhoras e subiu assim, passou pela gente e quando chegou na 

casa da esquina, ele tava com uma sacola na mão quando passou pela gente, e jogou 

a sacola na frente da casa e entrou na rua e foi né, e a gente não viu pra onde ele foi, 

nisso já veio o seu Joanir, não seu direito o nome dele e pegou a sacola, e começou a 

chega policia de tudo que é lado, veio policia no colégio, por todos os lados, aí ele 

chamou um dos policiais que estavam por ali, aí entregou aquela sacola pra policia, 

aí nisso, eu e as outras mulheres que estavam a gente viu que o policial puxou um 

revolver de dentro, porque a gente tava próximo. (...) De dentro da sacola, aí pego e 

converso ali com o homem, mas não sei o que eles falaram, aí o policial veio perto da 

gente, porque tava cheio de gente na rua e perguntou se tinham visto, quem tivesse 

sido as pessoas, e até falaram “foi pra lá, é um rapaz moreno, alto, foi pra lá” aí os 

policial foram pra lá e o policial que estava com a sacola na mão foi pro lado da 

viatura e até disse assim “alguém vai ter que assumir essa arma” mas ali onde a gente 

tava só tinha mulher, aí nisso quando começou a encher de policia os caras que 

tavam por ali tudo saíram. O que eu vi foi isso. Aí quando ele falo “alguém vai te que 

assumir essa arma que jogaram aqui” a gente falo “olha o rapaz entro nessa rua e foi 

pra lá” aí foi os policial pra lá. Aí o policial foi pro lado da viatura e eu peguei e fui 

embora porque eu tava com as minhas duas filhas pequenas, fiquei por ali uns 

minutinhos e sai.”” 
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4. Desta forma, repetindo, os indícios têm, pela quantidade, 

sucessão, idoneidade, força condenatória a respeito da autoria dos crimes 

de roubo em concurso formal e resistência. A receptação dolosa está 

subsumida no delito de roubo: 

“A subtração violenta contra vítimas diferentes, 

mediante uma única ação, que se desdobrou em vários atos, 

caracteriza o concurso formal de roubos. Afinal, como ensina a 

doutrina, o crime de roubo, como o de furto, visa à proteção 

do patrimônio das pessoas. De todas elas e de cada uma em 

particular. Como o patrimônio de A não se confunde com o de B, 

a subtração das coisas de A é diversa da subtração das coisas 

de B. Cada uma delas caracteriza um crime de roubo. Por isso 

mesmo, ao praticar este delito contra duas, três ou quatro 

pessoas, o agente comete dois, três ou quatro roubos. Se o faz 

em uma só ação, é lógico concluir que deve responder por dois, 

três ou quatro roubos em concurso formal.” (ex. Apelação 70040913402). 

“Só há a absorção do delito de resistência pelo 

roubo, quando a conduta dos agentes, de efetuar disparos 

durante a fuga, de dá durante ou logo após a prática do crime 

patrimonial. Neste caso, o comportamento daqueles que reagem 

se constitui mero desdobramento da violência característica do 

roubo.” (ex. Apelação 70040518615). 

“Como já pacificado no Quarto Grupo Criminal desta 

Corte, do qual faz parte esta Câmara Criminal, os objetos 

utilizados para o cometimento do crime de roubo, como, por 

exemplo, a arma de fogo, o veículo usado na fuga, ainda que 

obtidos de forma ilícita, não caracterizam o delito de 

receptação dolosa. Ele é absorvido pelo delito do artigo 157 

do Código Penal por força do princípio da consunção, pois 

configurara como crime-meio à prática do crime-fim, mais 

grave.” (ex. Apelação 70040518615). 
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5. Na fixação das penas, inicialmente examino as relativas ao 

roubo. Das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vejo, de 

negativo, os maus antecedentes de Enildo e Valderez, sendo que o primeiro 

registra uma condenação em 1996 e o segundo condenação mais recente. 

Deste modo, considerando estes fatos e as conseqüências dos crimes, fixo 

as penas-base em cinco anos de reclusão para Rodrigo, cinco anos e três 

meses de reclusão para Enildo e cinco anos e seis meses para Valderez. 

Rodrigo e Valderez são reincidentes e específicos, motivo pelo qual aumento 

suas penas para cinco anos e seis meses e seis anos respectivamente. 

 

Os roubos perpetrados estavam duplamente qualificados, 

emprego de arma e concurso de agentes, o que determina o aumento 

daquelas penas em dois quintos, passando-as para sete anos, quatro meses 

e seis dias, Enildo, sete anos, oito meses e doze dias, Rodrigo, e oito anos, 

quatro meses e vinte e quatro dias, Valderez. Diante do reconhecimento do 

concurso formal de crimes, aumento uma das penas, são iguais, em um 

sexto, passando-as, definitivamente, para oito anos, seis meses e vinte e 

sete dias de reclusão para Enildo, oito anos, onze meses e vinte e quatro 

dias de reclusão para Rodrigo e nove anos, nove meses e dezoito dias de 

reclusão para Valderez. 

 

As penas de multa, diante de seu desvalor, são estabelecidas 

em vinte dias-multa no valor unitário mínimo. O regime prisional de todos é 

estabelecido em fechado. 

 

Com relação ao delito de resistência, tendo em vista o emprego 

de arma de fogo na ação com disparos de tiros contra os policiais que 

poderiam provocar um incidente grave com relação a eles ou outras 
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pessoas, estabeleço a punição de todos em dois anos de detenção, a ser 

cumprida em regime fechado. 

 

6. Assim, nos termos supra, dou provimento ao apelo, para 

condenar os recorridos pela prática dos crimes dos artigos 157, § 2º, I e II, 

c/c o artigo 70, e 329, todos do Código Penal, impondo-lhes as penas de oito 

anos, seis meses e vinte e sete dias de reclusão e dois anos de detenção, 

regime fechado, e vinte dias-multa para Enildo, oito anos, onze meses e 

vinte e quatro dias de reclusão e dois anos de detenção, regime fechado, e 

vinte dias-multa para Rodrigo e nove anos, nove meses e dezoito dias de 

reclusão e dois anos de detenção, regime fechado, e vinte dias-multa para 

Valderez. 

 

 
 
DES.ª NAELE OCHOA PIAZZETA (REVISORA) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. CARLOS ALBERTO ETCHEVERRY - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

 

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO - Presidente - Apelação Crime nº 

70047051271, Comarca de Caxias do Sul: "À UNANIMIDADE, DERAM 

PROVIMENTO AO APELO, PARA CONDENAR OS RECORRIDOS PELA 

PRÁTICA DOS CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, I E II, C/C O ARTIGO 70, 

E 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL, IMPONDO-LHES AS PENAS DE 

OITO ANOS, SEIS MESES E VINTE E SETE DIAS DE RECLUSÃO E DOIS 

ANOS DE DETENÇÃO, REGIME FECHADO, E VINTE DIAS-MULTA PARA 

ENILDO, OITO ANOS, ONZE MESES E VINTE E QUATRO DIAS DE 

RECLUSÃO E DOIS ANOS DE DETENÇÃO, REGIME FECHADO, E VINTE 

DIAS-MULTA PARA RODRIGO E NOVE ANOS, NOVE MESES E DEZOITO 
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DIAS DE RECLUSÃO E DOIS ANOS DE DETENÇÃO, REGIME FECHADO, 

E VINTE DIAS-MULTA PARA VALDEREZ." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: SONÁLI DA CRUZ ZLUHAN 


