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Em sentença.  

 

O Ministério Público ofereceu denúncia contra RODRIGO SANTOLIN 

LEITE, ENILDO PAIM DA SILVA e VALDEREZ DA SILVA MATIAS, devidamente 

qualificados nos autos, com fulcro no artigo 157, §2º, incisos I e II, na forma do artigo 69, 

caput, duas vezes, combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 180, 

caput, combinado com o artigo 29, caput, e nas sanções do artigo 329, caput, combinado 

com o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, por terem cometido, em tese, os 

seguintes fatos: 

 

1º FATO: 

“No dia 17 de maio de 2010, por volta das 13h30min, na Rua Giacomo 

Battassini, n.º 137, no Bairro Santa Catarina, em via pública, nesta Cidade, os denunciados 

RODRIGO SANTOLIN LEITE, ENILDO PAIM DA SILVA e VALDEREZ DA SILVA MATIAS, em 

acordo de vontades e unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de 

arma de fogo (auto de apreensão da fl. 09 do expediente investigatório), logrando, assim, reduzir 

Dilceu Pereira da Silva e Eder de Oliveira de qualquer capacidade de resistência, subtraíram, para 

si ou para outrem, 54 folhas de cheques nominais à empresa “Expresso Caxiense S/A”, totalizando 

a importância de R$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais); R$ 97,00 (noventa e sete 



reais) em moeda corrente, diversos boletos bancários, autorizações para retirada de talonário do 

Banco do Brasil, objetos estes, contidos no malote pertencente à empresa supra; 01 (um) carteira 

de couro preta, pertencente à vítima Eder de Oliveira, avaliada na importância de R$ 30,00 (trinta 

reais), consoante auto de avaliação indireta da fl. 78 do inquérito policial, nela contendo sua CNH, 

Carteira de Identidade, Cartão Eletrônico do Banco Banrisul e da Caixa Econômica Federal, cartão 

de saúde da Unimed, carnê do IPTU e o valor de R$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais).” 

 

2º FATO:            

“Em período que se iniciou em data não precisada, mas antes do dia, hora e 

local do primeiro fato narrado, os denunciados RODRIGO SANTOLIN LEITE, ENILDO PAIM DA 

SILVA e VALDEREZ DA SILVA MATIAS, adquiriram, receberam, conduziram ou ocultaram, em 

proveito próprio e/ou alheio, um automóvel CITROEN/C5, placas IJQ 2192, cor prata, Chassi 

VF7DCRFN82L003959, avaliado em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), segundo o auto de 

avaliação indireta acostado ao inquérito policial (fl. 75), que utilizaram para a prática do assalto 

supra, coisa que, dadas as circunstâncias da apreensão e investidura na posse, sabiam ser 

produto de crime, pois furtado da vítima Umbelino Zanatta, em 21 de abril de 2010, por volta das 

07h05min, consoante Boletim de Ocorrência n.º 12779/2010.” 

 

3º FATO: 

“Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do primeiro fato narrado, os 

denunciado  RODRIGO SANTOLIN LEITE, ENILDO PAIM DA SILVA e VALDEREZ DA SILVA 

MATIAS, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para 

executá-lo.” 

 

O auto de prisão em flagrante foi homologado, sendo mantida a 

segregação cautelar dos flagrados (fl. 60).  

A denúncia foi recebida em 22.06.2010 (fl. 252). Os acusados foram 

citados (fls. 261/263 e 330), respondendo a acusação (fls. 271/291, 332/335 e 332/339). 

Durante a instrução, foram ouvidas seis testemunhas de acusação e 

treze testemunhas de defesa. Ao final, os acusados foram interrogados.  

Encerrada a instrução, atualizaram-se os antecedentes criminais. 

Aberto o prazo para oferecimento de memoriais em substituição aos 

debates orais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da denúncia, para que 



o acusado Valderez da Silva Matias seja absolvido das acusações, com fulcro no artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como para os acusados Rodrigo 

Santolin Leite e Enildo Paim da Silva sejam condenados como incursos nas sanções do 

artigo 157, §2º, incisos I e II (duas vezes), na forma do artigo 69, caput, bem como nas 

sanções do artigo 180, caput, combinado com o artigo 29, caput, e nas sanções do artigo 

329, caput, combinado com o artigo 29, caput, todos do Código Penal.    

      A Defesa de Enildo requereu, preliminarmente, a inépcia da 

denúncia com relação ao delito de receptação e, no mérito, a absolvição com base no 

artigo 386, incisos IV, V e VII, alternativamente, do Código de Processo Penal. A Defesa 

de Valderez postulou a total improcedência da denúncia. A Defesa de Rodrigo pleiteou a 

nulidade do feito pelo cerceamento de defesa, diante da impossibilidade da realização de 

perícia e, no mérito, a a absolvição com base no artigo 386, inciso V e VII, do Código de 

Processo Penal e, ainda, a restituição de todos os bens apreendidos com o acusado.     

Vieram os autos conclusos para sentença.  

É o relato. Passo a decidir. 

 

Preliminarmente: 

 

Entendo que não é o caso de acolhimento da preliminar de inépcia da 

denúncia postulada pela Defesa de Enildo, nessa fase processual, uma vez que não 

restou efetivamente comprovado o prejuízo causado ao acusado, já que tal discussão 

poderia ter sido levantada ainda em sede de resposta à acusação. 

 

No caso em apreço, verifica-se que não houve ofensa à ampla defesa 

do réu, tanto que o processo tramitou regularmente, sem qualquer objeção com relação 

ao delito de receptação descrito na denúncia. 

A matéria ora comentada já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal 

de Justiça, que assim deliberou: 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO 

DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADA À PENA DE 1 ANO, 11 

MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. 



TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA 

NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO 

PROCESSO CRIMINAL, EM RAZÃO DE TER SIDO POSSIBILITADA A 

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O OFERECIMENTO DA 

DEFESA PRÉVIA. PROCESSO QUE OBEDECEU RIGOROSAMENTE OS 

PRINCÍPIOS DA AMPLA  DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA 

DOS ARTS. 563 E 565 DO CPP E SÚMULA 563/STF. PARECER 

MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM  PARCIALMENTE 

CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1.   (...) No âmbito do 

Processo Penal, não se deve declarar nulidade quando não resultar 

prejuízo comprovado para a parte que a alega (arts. 563 e 565 do CPP e 

Súmula 563/STF). Dessa forma, o simples fato de se possibilitar a 

manifestação do Ministério Público após o oferecimento da defesa prévia, 

apesar de não estar previsto no art. 55, caput da Lei 11.343/06, à luz de uma 

interpretação sistemática do capítulo das nulidades do CPP, não traduz 

nulidade absoluta. 3. O Supremo Tribunal Federal acolhe o entendimento de 

que o princípio geral norteador das nulidades em Processo Penal - pas de 

nullité sans grief - é igualmente aplicável em casos de nulidade absoluta (HC 

85.155/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJU 15.04.05 e AI-AgR. 559.632/MG, 

Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU 03.02.06). 4.   Registre-se que, no 

caso concreto, foram respeitados os princípios constitucionais do 

devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, com o 

oferecimento da denúncia, a notificação da paciente para apresentação 

de defesa prévia, a designação de audiência de interrogatório, instrução 

e julgamento, tendo a audiência sido realizada na data prevista, sendo 

convertidas as alegações finais em memoriais, razão pela qual é vazia a 

alegação de nulidade. 5.   Ofende a lógica do razoável, em prejuízo da 

efetiva atuação jurisdicional, a pretendida declaração de nulidade, em 

todos os casos, com a repetição dos atos processuais, sem um mínimo 

de alegação ou demonstração objetiva de prejuízo.6. O MPF manifestou-

se pela denegação do writ. 7.   Ordem parcialmente conhecida e, nessa 

extensão, denegada. (Grifo e omissis meus). (HC 98540/SP, 5ª Turma, STJ, 

julgado em 18.12.2008). 

 

Rejeito, pois, a preliminar de inépcia da denúncia.    



Da mesma forma, afasto a possibilidade de declaração de nulidade do 

feito diante da impossibilidade da realização de exame residuográfico, vez que este Juízo 

autorizou prontamente a produção da referida prova (fl. 105) - apenas seis dias depois da 

petição ser protocolizada, computando-se no prazo, ainda, a concessão de vista dos autos ao 

Ministério Público -, não tendo sido possível a realização diante do transcurso do tempo (fl. 

294) entre a prisão dos acusados em -17.05.2010 - e o pleito defensivo em -19.05.2010-, 

até mesmo porque a arma em questão foi apreendida, encaminhada à Delegacia de 

Polícia competente, sendo manejada, portanto, por diversas pessoas.    

 

Mérito: 

A materialidade do delito restou devidamente demonstrada nos autos, 

notadamente através do auto de apreensão (fls. 18/19), do auto de prisão em flagrante (fl. 

23), do auto de restituição (fl. 174), do laudo pericial DF-12952/2010 (fls. 326/327), 

corroborada pela prova oral produzida em juízo. 

A autoria, todavia, não ficou suficientemente comprovada, tudo 

conforme a seguir demonstrar-se-á.    

Primeiramente, vejamos a versão apresentada pelas vítimas: 

DILCEU PEREIRA DA SILVA (fls. 392/393v) explicou que estava na 

direção do veículo que foi parado pelos assaltantes, aduzindo que eles lhe pediram para 

entregar “tudo”. Contou que eram em dois, ambos estavam encapuzados e um deles 

portava uma arma cromada. Disse que a polícia prendeu uma “turma”, mas não sabe se 

eram os assaltantes. Contou que o indivíduo que lhe assaltou “era baixote, não muito 

alto” e entroncadinho, não tendo visualizado o outro, pois ficou dentro do veículo. Relatou 

que seu colega avisou a polícia, que não demorou cinco minutos para chegar até o local. 

(Grifei) 

EDER DE OLIVEIRA (fls. 393v/395v) esclareceu que os indivíduos 

encostaram no veículo, sendo que um deles (encapuzado), portando arma de fogo, 

desceu do carro e ordenou que entregasse os valores, tendo obedecido a ordem, 

alcançando, inclusive, sua carteira particular, informando que os assaltantes tripulavam 

um veículo C5, de cor prata. Esclareceu que os objetos lhe foram restituídos, com 

exceção do dinheiro. Entretanto, não recorda os valores exatos que possuía consigo. 

Aduziu não ter condições de reconhecer os assaltantes, pois não visualizou o rosto 

de nenhum deles. (Grifei) 



Note-se que as vítimas não lograram identificar os assaltantes, tendo 

em vista que eles agiram encapuzados, situação que impossibilitou a produção de prova 

segura quanto à autoria delitiva do fato narrado na inicial. 

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 CASTRO RODRIGUES (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 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 RODRIGO STEIN (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 EVALDT (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 ULLIAN (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 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”. (Grifei) 

RAFAEL ANTÔNIO BRUM (fls. 349/350), empregador do acusado 

Rodrigo, disse que ele pediu dispensa no dia do fato, no intuito de resolver problemas 

particulares, sendo que à noite ficou sabendo de sua prisão.  

A testemunha LUIZ CARLOS GONSSALVES  (fls. 406v/407) aduziu 

que: “Juíza: O senhor conhece o Rodrigo? Testemunha: Não. Juíza: O Enildo? Testemunha: 

Sim. Juíza: O Valderez? Testemunha: Não. Juíza: Conhece de onde o Enildo? Testemunha: O 

Enildo eu conheço quando ele trabalhava com caminhão de frete. Juíza: Lido o fato. Sabe alguma 

coisa? Testemunha: Não. Juíza: Pela Defesa. Pela Defesa: Senhor Luiz, o senhor lembra de 

ter contratado o Enildo pra fazer um frete pro senhor no dia 17 de maio de 2010? 



Testemunha: Sim. Pela Defesa: Como foi o senhor pode me contar? Testemunha: Eu pedi se 

ele podia fazer um frete pra mim na loja de construção Maia no Santa Teresa, daí ele disse 

que podia fazer pra mim o frete, daí ele me levo essa betoneira, ele pegou há meia hora lá no 

Maia e quando foi 13:20/13:30 ele me entregou a betoneira ali perto do Santa Fé.  Pela 

Defesa: Qual o local mais exato ali? Testemunha: É descendo, passando o posto do São Luiz ali, 

passa o viaduto a primeira a esquerda. Pela Defesa: Então ele levou essa betoneira pro senhor 

no horário? Testemunha: Em torno da 13:20/13:30 ele me deixou essa betoneira no local. 

Pela Defesa: Ele deixou lá pro senhor e foi embora? Testemunha: Isso. Pela Defesa: Nada. 

Juíza: Pelo Ministério Público. Ministério Público: Nada. Juíza: Nada mais.'    

ELZA CONCEIÇÃO DA SILVA (fls. 407 e verso) confirmou que o 

acusado Valderez estava saindo de casa, no dia do fato, para ir à Unidade Básica de 

Saúde do bairro, quando foi preso na frente da sua casa, abonando sua conduta.  

JULIANA ALVEZ CASTANHA (fls. 407v/408v), que paga aluguel para a 

genitora do acusado Valderez, referiu que ele estava saindo de casa para fazer um raio x 

(do dente), tendo enxergado a polícia prendendo ele. Negou que  Valderez estivesse 

armado. Ainda, abonou sua conduta. 

A testemunha BENTA ISABEL DA ROSA CARDOSO (fls. 407v/409v) 

confirmou o álibi apresentado pelo Valderez, afirmando que ele estava saindo de casa 

para fazer um raio x (do dente), quando foi preso pelos brigadianos.  

IONARA APARECIDA DE FEITAS (fls. 409v/410), da mesma forma, 

abonou a conduta de Valderez. 

A testemunha MICHEL RABELO (fls. 410 e verso) referiu que: “Eu sei 

que no dia do fato eu fui leva ele pra ir no dentista, ele trabalha comigo, eu sou o chefe dele, a mãe 

dele tinha ligado pra ele pra avisar que ele tinha dentista no postinho, eu até tinha comentado se 

ele precisasse (...) nós dava um jeito de arrancar o dente, fazia uns três dias já que ele estava com 

dor de dente, nós almoçamos num restaurante perto da obra, eu não sei te dizer o horário, eu devo 

te chegado na casa dele perto de 13hs. ou 13hs e pouco não sei dizer precisamente o horário e 

larguei ele lá, daí era umas, não sei bem o horário, mas era meio da tarde um pouco mais a mãe 

dele me ligo dizendo que prenderam ele.” Mencionou, também, que o acusado é um ótimo 

funcionário. 

ALEXANDRE EINSFELD (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 ALEXANDRE GOULARTE DOS SANTOS (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 SANTOLIM LEITE (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 KARINA XAVIER (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.    

VALDENIRA BUZIKI (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.” 

Por derradeiro, os acusados foram interrogados e negaram a prática 

dos crimes. Vejam-se os excertos de seus relatos:  

ENILDO PAIM DA SILVA (fls. 418/420v) contou que: “Bom doutora, nisso 

aí eu não tava, tenho como provar que eu não tava, que eu sou inocente. Porque no dia do fato de 

manhã eu fiz um frete, daí era por volta de 11:30 o rapaz me ligo do materiais de construção Malta, 

Maia, aí me ligo e disse se eu podia fazer um frete que eu tinha que entregar um betoneira até 

13:30 da tarde, que depois das 13:30 não ia te mais ninguém em casa. Daí eu fui lá no Materiais 

de Construção, ele me ajudou a carrega porque eu não posso movimenta muito o braço, carreguei, 

cheguei lá no Santa Fé perto do viaduto, mais ou menos ali por 13hs e pouco e daí sai e quando 

eu to voltando pelo posto são Luiz deu uma pane geral na minha caminhonete, eu tenho uma 

saveiro, daí ficou na beira da faixa, daí as pessoas ficavam passando ali e eu pedi pra me ajuda 

né. Me ajuda a empurra pra não deixa na faixa. Daí fui lá dei uma fuçada e vi que o Rodrigo tava 

no posto abastecendo, daí pedi pra ele se tinha como ele me da uma mão pra ver se alguém tem 

um cambão pra rebocar essa camionete aqui pra leva pra casa, daí ele “não cara, to indo na 

chapeação de um amigo meu (...)” Aí tamo descendo ali, quando cheguemos quando vimos passo 

uma viatura por nós, nós tava com o vidro aberto do carro. (...) Daí acho que me reconheceram e 

começaram a atirar. Daí o Rodrigo perdeu o controle da camionete e foi pro mato com a 

camionete. Daí a gente desceu, eles já chegaram chutando a gente (...). Não tinha nada comigo 

(...) não pegaram nada comigo, não tenho condição de usar arma, esse meu braço aqui é parado, 

inclusive o doutor Rodrigo me pediu o laudo do IML tem dois laudos do IML aprovando que eu 

perdi 50% da força desse braço e desse aqui eu não sinto os dedos né, então eu não tenho 

condição de portar uma arma. (...).” Quanto aos objetos de dentro do  veículo disse que: “Não 

tinha nada. Aí me botaram lá dentro do camburão, ficamos quase uma hora dentro do camburão, 

daí eles vieram com o celular e me mostraram a foto desse Valderez pra nós “então esse aqui tava 



com vocês no assalto” eu perguntei “mas que assalto?” ele disse “não, tu vai vê daqui a pouco o 

assalto. Daqui a pouco vai ter mais um presentinho que eu vou te dar”. Porque eu tenho denuncia 

contra esses brigadiano aí, não eram todos brigadianos, eram quatro, cinco brigadiano que andam 

me perseguindo. (...) eles levaram nós pra maestra, e foram numa viatura e três moto, e daí tiraram 

primeiro o Rodrigo, abriram a tampa, tiraram ele pro lado e começaram a sufoca ele, depois me 

tiraram e me colocaram do outro lado da viatura e começaram a dar soco no meu estomago, a 

puxar esse meu braço que sabiam que era machucado e colocaram aquelas luvas cirúrgicas pra 

me sufocar, queriam que eu confessasse, dissesse que era meu o assalto e desse conta de um 

carro.” 

VALDEREZ DA SILVA MATIAS (fls. 421/422v), por sua vez, esclareceu 

que: “Eles queriam que eu confessasse, eles me pegaram na frente de casa, me colocaram no 

chão, me revistaram, eu não tinha nada e falaram “bah gurizão consegui um enxerto pra ti” daí eu 

disse “ta por que meu?” (...) daí levaram perto do colégio do Vila Ipê, daí chegando lá me deixaram 

dentro da viatura, daí pediram “tu conhece fulano e ciclano?” eu disse que não sabia quem é, daí 

pegaram e puxaram um revolver de dentro do console da porta da viatura e disseram “isso aqui é 

teu jaguara” daí veio um cara e disse que não era eu, não sei quem que era o cara, aí pediram “foi 

ele?”, o cara disse não foi, aí pegaram ele dentro da camionete. Aí saímos dali e fomos em direção 

a barragem do Vila Ipê. Só que daí na barragem do Vila Ipê eles fizeram um buraco, cavaram, 

cavaram pra não (...) aí abriram o porta mala tiraram o mais magrinho ali, botaram uma luva 

cirúrgica na cara dele e começaram a bater nele e queriam saber onde que tava o carro roubado, 

daí o cara falo que tava no Pio x, aí fomos atrás desse carro roubado, com a camionete e duas 

moto, daí viemos demo uma volta, não acharam nada, aí disseram “vo manda vocês pra 

Farroupilha e vocês vão fica no caminho de Farroupilha” daí um na moto acho que avisaram eles 

que acharam o carro, aí levaram nós pra delegacia, daí chegamos na delegacia e ficamos alta cara 

ali, e depois fomos no IML. No IML bateram em nós subindo pro IML aí fizemos o exame de delito 

e tudo, na saída um negão, um moreno, um policial moreno, deu um murro na orelha, não lembro o 

nome do cara. Daí quando eles pegaram nós lá no colégio lá onde eles pegaram nós eles 

apresentaram um saco plástico preto e disseram que era dos dois.”  

RODRIGO SANTOLIN LEITE (fls. 422v/427), a seu turno, narrou que: 

“... quero falar o que houve lá, foi um tentativa de execução, não teve assalto não teve nada. Esse 

assalto eles botaram, eles juntaram tudo isso não sei o porque, sei que no dia eu tava apenas 

dando uma carona pro Enildo que eu fui abastecer o carro no posto e ia descendo no chapeador 

pra dar um dinheiro pra ele, depois levar o carro pro meu irmão, pra nós finalizarmos o que ele 

havia me pedido que era a transferência da camioneta, eu dobrei numa rua, não vi de onde saiu à 

viatura. (...)  Dei carona pra ele. Quando eu to chegando umas duas quadras da chapeação eu não 

vi da onde saiu à viatura, eu só vi que começou a dar muitos disparos, quebrou todos os vidros 

traseiros, enfim, pegou na lataria do carro, eu me assustei, não soube nem o que fazer na hora, 



apenas me abaixei e o carro entrou mato a dentro.” Afirmou que não estavam armados e que 

não havia nenhum cheque dentro do veículo, ressaltando que sofre perseguição por parte 

dos brigadianos. Sobre as agressões sofridos, disse que: “eu não sabia de assalto, de nada, 

eles começaram me agredir, eles pegaram uma luva cirúrgica, tentaram me asfixiar com uma luva 

cirúrgica, eu lembro que eu desmaiei umas duas vezes assim, chegou a rasga a luva cirúrgica, eles 

pegaram outra, daí eles me asfixiaram, me chutar, pegaram nas minhas partes baixa, bom eles me 

torturaram ali doutora e falaram que iam me mata, eles queriam saber onde estava o carro que foi 

feito o assalto, eu não tinha nem idéia de que carro que era e aonde tava o carro, mas teve um 

momento que eu não agüentava mais doutora, eu achei que eles ia me mata ali. Aí eu falei pra 

eles, dei o nome de um comercio de pneus Bonato que é ali perto do Cemitério Municipal ali, e 

disse que podia ta lá perto esse carro, aí eles “se não tiver o carro lá nós vamo te mata”, eu disse 

“Não, vamo lá que eu vo acha esse carro”, daí eles botaram eu de volta na camioneta, deram ré e 

saíram. Chegando nesse lugar que eu falei eu vi um estacionamento rotativo e eu falei pra eles 

que o carro tinha ficado ali, na frente do estacionamento rotativo, daí eles perceberam que eu 

havia mentindo né doutora pra sair daquele lugar onde eles estavam me torturando, eu queria 

ganha tempo porque já fazia algum tempo que a gente tava preso, desde a hora que eles 

prenderam nós ali aí eles no caso, não sei se eles não tinham mais tempo resolveram leva nós pra 

delegacia. Chegando na delegacia doutora, eu fui agredido na frente da delegacia, eu tomei um 

tapa na cara, tomei uma coronhada, com o fuzil nos peito por eu ter mentido pra eles, no caso, na 

cabeça deles eu ter mentido que eu não sabia onde tava o carro. (...) O médico simplesmente não 

quis anotar porque não quis. Eu tava todo roxo, uma parte eu acho que tava cortada assim. Eu 

falei que não tinha sofrido nenhuma agressão de medo dos policiais, se eles pegaram nós na hora 

lá e levaram pra barragem, o que podia acontecer depois que a gente saísse ali do IML.” 

Finalmente, acrescentou que não conhecia o corréu Valderez.     

As provas reunidas no feito acabam por aí e, notadamente, a 

absolvição se impõe. 

Isso porque não há certeza de que os acusados Enildo Paim da Silva, 

Valderez da Silva Matias e Rodrigo Santolin Leite tenham subtraído os bens constantes 

no malote pertencente à empresa Expresso Caxiense S/A, bem como pertences 

particulares da vítima Eder, que estavam no interior da maleta.  

Primeiramente, necessário registrar que as vítimas não lograram 

visualizar a fisionomia dos assaltantes, de modo que restou impossibilitado o 

reconhecimento em juízo, conforme preceitua o artigo 226, do Código de Processo Penal.  



Na fase judicializada, os ofendidos Dilceu Pereira da Silva e Eder de 

Oliveira afirmaram categoricamente que os assaltantes estavam encapuzados, motivo 

pelo qual não lograram visualizar suas feições.  

Interessante ressaltar que a vítima Dirceu (fls. 393 e verso) chegou a 

descrever as características do indivíduo que desceu do veículo, fazendo-a da seguinte 

forma: “era baixote não era muito alto, acho que 1,70 cm no máximo, mais ou menos. (...). 

Fortinho, não gordo, mas forte, era entroncadinho.” Entretanto, não há como fundamentar 

uma acusação com base em características que são semelhantes a milhares de pessoas 

e que em nada particularizam o indivíduo.    

Ainda, do relato da vítima Dilceu extrai-se que a polícia prendeu uma 

“turma”, não podendo confirmar que eram efetivamente os assaltantes. Nos mesmos 

termos, foram os esclarecimentos da vítima Ezequiel, o qual afirmou seguramente que: 

“não vi de ninguém” (fl. 395v).  

Interessante mencionar que os bens apreendidos pelos policiais não 

foram restituídos à vítima no mesmo dia dos fatos (17.05.2010), conforme referido pela 

acusação em audiência, e sim no dia 19.05.2010, consoante auto de restituição procedida 

em favor de Celso Ullian (fl. 174).   

Em compensação, os policiais militares que procederam a prisão dos 

acusados, garantiram que os bens subtraídos foram localizados no interior do veículo 

Parati, que estava sendo conduzido pelo acusado Rodrigo Santolim Leite.    

Porém, não há como negar que a prova da acusação restou alicerçada 

única e exclusivamente na palavra dos policiais miliares, testemunho que, de forma 

isolada, não deve fundamentar a condenação, já que a presunção de idoneidade e 

seriedade, no processo penal, nunca é absoluta. 

 

É sabido que os informes dos policiais militares contrapõem a tese 

defensiva quando em consonância com as demais provas produzidas em 

contraditório judicial, justamente o que não se verifica in casu.   

Entretanto,  no caso sub judice, conclusão lógica e inarredável que se 

impõe é que a palavra dos milicianos se encontra em evidente desarmonia com o 

contexto probatório trazido aos autos pela defesa.    



De outra banda, não se pode deixar de olvidar que a palavra dos 

milicianos se demonstrou em evidente desarmonia com o contexto probatório colidido no 

feito. 

Nesse ponto, note-se que o relato das testemunhas defensivas foi 

uníssono no sentido de que os corréus Enildo e Rodrigo se encontraram no posto de 

gasolina, e depois dirigiram-se até o bairro Vila Ipê, quando o crime narrado no 1º fato 

aconteceu praticamente no mesmo horário em que os acusados foram vistos no local.   

Assim, da mesma forma que não há como considerar a palavra dos 

policiais de maneira absoluta, não se deve simplesmente deixar de avaliar as informações 

trazidas ao feito pela defesa, as quais, efetivamente, foram aptas a despertar a dúvida 

quanto a efetiva autoria do delito de roubo narrado na denúncia.  

Isto porque há nos autos informação de que o acusado Enildo é vítima 

de perseguição policial, tendo sido, inclusive, compelido a comparecer no Ministério 

Público no dia 11 de novembro de 2009, tendo retornado em 10 de fevereiro de 2010 (fls. 

513/518v). 

Portanto, não há como desconsiderar a notícia de animosidade entre 

os policiais e os acusados, ainda mais diante do extenso relato de tentativa de execução 

e diversas práticas de tortura referidas no interrogatório judicializado, as quais, ressalta-

se, também foram mencionadas na fase investigativa.  

Destaca-se que o Tribunal de Justiça Gaúcho tem relativizado a 

validade do depoimentos dos policiais militares, quando em contradição com os demais 

testemunhos produzidos no feito. Veja-se a seguinte ementa de julgamento recentemente 

proferido: 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESISTÊNCIA. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE 

DE CONDENAÇÃO BASEADA UNICAMENTE NA PALAVRA 

DOS POLICIAIS, NO CASO EM TELA, JÁ QUE HÁ CONTRADIÇÕES 

NAS VERSÕES DOS POLICIAIS E AS DIVERSAS RECLAMAÇÕES DO 

RÉU E FAMILIARES RELATIVAMENTE À CONDUTA DOS MILITARES. 

POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.  



(Apelação Crime n.º 70039510581, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Osnilda Pisa, Julgado em 04/05/2011) 

 

No caso ora em análise, a palavra dos milicianos deve sim ser 

analisada com ressalvas, principalmente levando em consideração que as vítimas não 

lograram visualizar a fisionomia dos assaltantes, o que impossibilitou a verificação correta 

dos autores do delito.  

Por outro lado, destaca-se que o próprio órgão acusador lançou mão 

do pleito de condenação do acusado Valderez da Silva Matias - o qual, através do relato da 

polícia, estava no mesmo contexto fático da prisão dos demais acusados -, justamente por 

entender que a prova não é suficiente para a condenação.    

No ponto, necessário referir que o atestado médico anexado aos autos 

à fl. 91, dá conta que o acusado Valderez compareceu para atendimento de urgência no 

dia 17.05.2010, às 13h15min às 14h00min, exatamente no horário (aproximado) em que o 

roubo estava sendo praticado, enquanto os brigadianos afirmaram em juízo que Valderez 

desceu do carro em que estavam os codenunciados.      

Assim, a absolvição com relação ao primeiro fato é o caminho. 

Restando improcedente a ação no que pertine ao delito de roubo, não 

há que se falar em condenação por receptação, já que não há qualquer correlação entre o 

delito e a ação dos agentes, que não foram presos na posse do veículo Citröen C5 EXCL, 

2.0, de cor prata.  

 

De outra banda, a escassez da prova no que pertine ao delito de 

resistência não leva ao juízo de certeza esperado no processo penal, vez que inexiste 

comprovação da violência ou empregada pelos réus, não estando demonstradas as 

elementares do tipo penal pelo qual os acusados foram denunciados. Aliás, nunca é 

demais referir que os brigadianos informaram que os disparos não atingiram a viatura.  

Dito isso, pois, conclui-se pela improcedência da ação penal, por falta 

de provas suficientes à condenação.  

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE as acusações contidas 

na denúncia para em decorrência ABSOLVER os acusados ENILDO PAIM DA SILVA, 



VALDEREZ DA SILVA MATIAS e RODRIGO SANTOLIN LEITE, o que faço com fulcro no 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

Custas pelo Estado. 

Proceda-se a restituição do veículo apreendido ao legítimo proprietário, 

bem como os demais bens depositados no feito. Quanto às armas, cartuchos, carregador 

e estojos, não havendo manifestação no prazo de 30 dias, encaminhe-se ao Comando do 

Exército para providências cabíveis.  

Oficie-se à OAB, conforme determinação constante no despacho de fl. 

532, solicitando, ainda, sejam informadas as medidas que serão adotadas, 

permanecendo, outrossim, a proibição de carga dos autos ao advogado Fernando de 

Souza Alves.  

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Caxias do Sul, 09 de junho de 2011. 

 

 

 

Sonáli da Cruz Zluhan 
Juíza de Direito. 

 


