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COMARCA DE DOM PEDRITO 
1ª VARA 
Avenida Rio Branco, 1817 
_____________________________________________________________________
____ 
 

Processo nº:   012/2.07.0000990-9 (CNJ:.0009902-38.2007.8.21.0012) 

Natureza: Homicídio Qualificado 

Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. Luis Filipe Lemos Almeida 

Data: 12/09/2016 

 

O Ministério Público denunciou Mauro Antônio Comin, Eduardo da 
Silva Mello, vulgo “Melinho”, Rogério Motta Duarte, Tiago Ojeda Rockembach, 
Edimar dos Santos Alves, Rafael Fraga de Bittencourt e Luis Fernando Silva 
Sanchotene como incursos no art. 121, §§2°, II, III e IV, do CP e art. 1° da Lei 
2.252/54, todos na forma do art. 29, caput, do CP, pelos seguintes fatos: 

“PRIMEIRO FATO: 

No dia 21 de junho de 2007, por volta das 00h30min, na Rua José Bonifácio, imediações do 
“Bar do Tiaca”, nesta cidade, os denunciados, em comunhão de vontade e conjugação de 
esforços com o menor Lucas O. R., por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a 
defesa do ofendido, mataram Emerson Luiz Marques Goulart, causando-lhe as lesões 
descritas no auto de necrópsia das folhas 235/236 do IP. 

Na ocasião, os denunciados, na companhia do menor Lucas, após gestos ingênuos e 
palavras desconexas da vítima embriagada e dada a brincadeiras, e que se encontrava a 
certa distância dos mesmos, atacaram esta desferindo-lhe, todos, socos, pontapés e chutes, 
além dos adicionais golpes de capacete por parte de Edimar e de cinto por parte de Rogério, 
levando-a ao solo, momento em que seguiram as agressões, pontapés, chutes, pisoteio e 
golpes de capacete, por todo o corpo daquela, especialmente na região torácica, o que levou 
a ocorrência de pneumotórax e a morte por asfixia da vítima. No momento das agressões 
acima referidas, quando a vítima estava ao solo, o denunciado Mauro ainda pisoteou-a com 
os dois pés, ou seja, pisou sobre o tórax (da vítima), enquanto o denunciado Eduardo 
também golpeava-a com um pedaço de madeira nesta região corporal e também na cabeça. 
O denunciado Tiago ainda incitava os demais co-denunciados agressores a persistirem com 
ele na conduta assassina. 

O denunciado Luis Fernando concorreu para a prática do delito prestando auxílio material, 
porquanto, no momento dos fatos, deslocou-se com o co-denunciado Eduardo até sua (Luis 
Fernando) camioneta, fornecendo a este o referido pedaço de madeira com que golpeava a 
vítima. 

O crime foi cometido por motivo fútil, qual seja, os denunciados terem matado a vítima pelo 
simples fato da mesma, embriagada e dada a brincadeiras, fazer gestos ingênuos e proferir 
palavras desconexas em suas direções. 

O crime foi praticado mediante uso de meio cruel, porquanto a vítima foi morta com vários 
socos, chutes, pontapés, pisoteio e golpes de capacete e madeira, os quais lhe causaram 
intenso sofrimento, com rompimento de órgão interno e conseqüente morte por asfixia. 

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que esta, 
desarmada e embriagada, foi cercada e atacada pelos denunciados, que se encontravam em 
maior número ”. 

SEGUNDO FATO: 

No dia 21 de junho de 2007, por volta das 00h30min, na Rua José Bonifácio, imediações do 
“Bar do Tiaca”, nesta cidade, os denunciados, em comunhão de vontades e conjugação de 
esforços facilitaram a corrupção do menor de 18 anos Lucas O. R., praticando com ele a 
infração penal descrita no primeiro fato da denúncia, homicídio qualificado da vítima Emerson 
Luís Marques Goulart ”. 

O Juiz de Direito Rodrigo Granato Rodrigues decretou a prisão 
preventiva dos denunciados (f. 102-5 dos autos apenso), motivo pelo qual Rogério  (f. 126 em apenso), 
Mauro (f. 128 em apenso), Eduardo (f. 130 em apenso), Luis Fernando (f. 132 em apenso), Tiago (f. 134 em apenso) e 
Edimar (f. 136 em apenso) foram recolhidos ao Presídio local em 27/6/07. 
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A denúncia foi recebida em 13/7/07 (f. 368-70). 

Citados (f. 403v), procedeu-se aos interrogatórios de  Edimar (f. 408-12), 
Eduardo (f. 413-20), Mauro (f. 421-7), Tiago (f. 428-30), Rogério (f. 431-8), Luis Fernando (f. 439-46) e 
Rafael (f. 447-50). 

Os réus apresentaram defesa prévia (Luis Fernando – f. 459-60; Tiago  - f. 461-2; Rogério - f. 465-6; 

Edimar - f. 467; Mauro - f. 469; Eduardo - f. 470-1 e 472-3). 

Inquiriu-se: 1 - Cristiano Souza Santos (f. 485-8); 2 – Estela da Silva 
Rodrigues (f. 489); 3 – André Machado Spat (f. 490-1); 4 – Bruno Gazina Lopes (f. 492-9); 5 – 
Carlos Reinaldo Carreira da Fonseca (f. 500-2); 6 -  Cláudio Garcia da Silva (f. 503-9); 7 – 
Cristiano de Vargas Oliva (f. 500-13); 8 – Carlos Alberto Araújo da Rosa (f. 514-21); 9 – Douglas 
Peralta Brasil (f. 502); 10 – Eduardo Borges dos Santos (f. 523-5); 11 – Sidimar Rodrigues 
Soares (f. 526-9); 12 – Luciana Vaz Simas (f. 530-6); 13 – Ludilene Pinto Pinheiro (f. 537-9); 14 – 
Edenilson Carlos Kohler May (f. 540-2); 15 – Fábio Trojhan Pires (f. 543-5); 16 – Gustavo 
Oliveira da Silva (f. 546-7); 17 – Nathali Pereira Salameh (f. 548); 18 – Mauro Sérgio Silva 
Teixeira (f. 549-54); 19 – Márcio de Souza Soares (f. 555-7); 20 – Leonardo Camargo Alves (f. 558-

9); 21 – Rodrigo Mesquita de Araújo (f. 560-1); 22 – Ivo Martins Eguilhor (f. 562); 23 – 
Gomercindo Álvaro Brum (f. 563-4); 24 – José Welquer Lopes Cardoso (f. 565-8); 25 - Naiter 
Hugo Alves Bálsamo (f. 641-2); 26 - José Valdemar da Silva Pires (f. 643); 27 - Valdir 
Francisco Bueno Sanches (f. 644-5); 28 - Felipe Leon (f. 646-8); 29 - Rafael Silva (f. 649-52); 30 – 
Vagner Vargas Oliveira (f. 653-5); 31 – Ricardinho Pileco (f. 656); 32 – Wagner da Cunha 
Júnior (f. 658-9); 33 – Bruno Rodrigues Seabra (f. 660-2); 34 – Claiton Antolini (f. 663-5); 35 – 
Enelize Leher Tatsch (f. 666-8); 36 – Paulo Alexandre Machado da Costa (f. 669-71); 37 – Fábio 
Josende Paz (f. 672-3); 38 – Alissandra Hampel Rosando (f. 674-5); 39 – Fábio Vargas 
Machado (f. 676); 40 – Mário Mansur Filho (f. 705-13); 40 – Paulo Alfredo Kalil Salim (f. 714-6). 

Em alegações finais pediram: A) o Ministério Público a: a.1)  
impronúncia de Rafael e Luis Fernando; a.2) pronúncia dos demais réus nos exatos 
termos da denúncia (f. 680-4); B) Luis Fernando (f. 743-8) a impronúncia; C) Rafael a 
absolvição por insuficiência de provas (f. 763-7); D) Tiago a absolvição ou desclassificação 
para lesão corporal seguida de morte (f. 768-84); E) Edimar a desclassificação para lesão 
corporal (f. 785-90); F) Mauro, Eduardo e Rogério a desclassificação para lesão corporal 
seguida de morte (f. 791-802). 

Em 26/9/07, sobreveio Decisão do Juiz de Direito Rodrigo Granato 
Rodrigues: (i) absolvendo todos os réus do crime de corrupção de menores; (ii) 
pronunciando Mauro, Eduardo, Rogério, Tiago e Edimar pelo homicídio de Emerson 
Luiz Marques Goulart qualificado pelo motivo fútil, o meio cruel e o recurso que 
dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2, II, III e IV, do CP); (iii) impronunciou Rafael e Luis 
Fernando por insuficiência de provas da participação (f. 806-17). 

 

Interposto o Recurso em Sentido Estrito 70022775910 por Mauro, 
Eduardo, Rogério (f. 854) e Tiago (f. 853), em 6/3/08 os Desembargadores Elba Aparecida 
Nicolli Bastos, Vladimir Giacomuzzi e Newton Brasil de Leão, integrantes da 3ª 
Câmara Criminal, à unanimidade: A) afastaram as qualificadoras para Mauro, 
Eduardo, Rogério e Tiago; B) desclassificaram a conduta de Edimar para lesão 
corporal seguida de morte; C) revogaram a prisão preventiva de todos os acusados (f. 

952-4). 

Interposto o Recurso Especial 70024021081 pelo Ministério Público 
(f. 970-91), a inconformidade foi admitida pelo Desembargador Jorge Luís Dall'Agnol em 
16/8/08 (f. 1031-3) e provida pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze em 27/3/12 para 
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restabelecer as qualificadoras (f. 1052-8) . 

Opostos Embargos Declaratórios por Mauro, Eduardo e Rogério, 
o recurso foi rejeitado em 6/2/13 (f. 1067-74), decisão hostilizada por Mauro através do 
Agravo Regimental 1.077.453/RS, cujo provimento foi negado pelos Ministros Marco 
Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa, Laurita Vaz e Jorge Mussi em 24/4/14, 
integrantes da 5ª Turma do STJ (f. 1086-94). 

Inconformado, Mauro interpôs Embargos de Divergência, 
liminarmente indeferido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura (f. 1105-9), bem como 
novo Agravo Regimental à Terceira Seção do STJ, que em 13/8/14, à unanimidade, foi 
improvido pelos Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior, 
Marco Aurélio Bellizze, Moura Riberio, Regina Helena Costa, Rogério Schietti Cruz, 
Nefi Cordeiro, Marilza Maynard e Laurita Vaz (f. 1117-21). 

Opostos novos Embargos de Declaração por Mauro, em 27/8/14 os 
mesmos Ministros rejeitaram os declaratórios (f. 1130-5) 

Por fim, Mauro interpôs Recurso Extraordinário, indeferido 
liminarmente pela Ministra Laurita Vaz em 14/10/14 (f. 1148-50), a qual também não 
conheceu o posterior Agravo interposto por Mauro em 6/11/14 (f. 1155-8). 

Foi certificado o trânsito em julgado da decisão de pronúncia em 
25/11/14 (f. 1164). 

Intimadas a acusação em 11/1/15 (f. 1186) e as defesas em 3/2/15 pela 
NoEx 15/15 (f. 1191), as partes declinaram as diligências em plenário até 18/2/15 (f. 1187, 1192-3, 

1200-21 e 1202-3). 

Deliberadas as provas, o Juiz de Direito Alexandre Del Gaudio 
Fonseca designou a sessão plenária (f. 1211-20). 

Juntou-se: CD por Eduardo/Rogério (f. 1225-6); certidão negativa cível 
dos acusados (f. 1236-9); histórico policial da vítima (f. 1281-2); prontuário médico do Hospital 
São Luiz (f. 1320); sentença no processo 3.313/123 e acórdão 70011748231 que 
impuseram medida socioeducativa ao infrator Lucas. O. R. (f. 1322-45); entrevistas 
jornalísticas (f. 1347-51); histórico de ocorrências policiais dos acusados (f. 1352-6); filmagens 
realizadas pela defesa de Mauro (f. 1360); certidão de óbito de Helvio Vilani Comin (f. 1361); 
documentos relacionados as relações sociais de Mauro (f. 1362-7); reportagens 
jornalísticas (f. 1368-76); movimentação processual da ação 012/2.07.0000407-9 e acórdão 
70040737827 (f. 1377-93); informações da Justiça Eleitoral, postagens e matérias 
jornalísticas acerca do Delegado de Polícia José Renato de Oliveira Moura (f. 1394-9); 
informações acerca da alcoolemia (f. 1400-04); cópia do processo 012/1.08.0000021-3 (f. 1405-

2726). 

Em 7/3/16, sob a presidência do signatário, realizou-se a instrução 
plenária com arguição de: 1 - Bruno Gazina Lopes; 2 - Eduardo Borges dos Santos; 3 - 
Sidimar Rodrigues Soares; 4 - Edenilson Carlos Kohler May; 5 - José Welquer Lopes 
Cardoso; 6 - Cristiano Souza Santos; 7 - Mauro Sérgio Silva Teixeira; 8 - Luciana Vaz 
Simas; 9 - Luis Alberto Moreira; 10 - Terezinha de Fátima Camponogara; 11 - Edo 
Cáceres Carvalho; 12 - Fabio Trojan; 13 - Cláudio Garcia; 14 - Cristiano de Vargas; 15 
- Naiter Hugo Alves Bálsamo; 16 - Edison Moreira Silva; 17 - Gustavo Oliveira da Silva; 
18 -  Mauro; 19 - Eduardo; 20 - Rogério; e 21 - Tiago (f. 428-30). 

Prosseguiu-se com os debates, sendo que ao fim os jurados, 
respondendo a quesitação proposta,  decidiram que  Mauro Antônio Comin, Eduardo 
da Silva Mello, Rogério Motta Duarte e Tiago Ojeda Rockembach NÃO quiseram o 
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resultado morte de Emerson Luiz Marques Goulart ao desferir-lhe golpes contra o 
corpo, sendo determinado o sentenciamento em gabinete (f. 2764-70). 

É O RELATO. DECIDE-SE. 

1 – PRELIMINARES: 

A única nulidade arguida após a pronúncia (em plenário), acerca da 
referência do Ministério Público em debates à sentença da Vara da Infância e 
Juventude que reconheceu a participação do adolescente Lucas O. R. na morte de 
Emerson Luiz Marques Goulart já foi decidida (f. 2767). 

2 – MATERIALIDADE: 

O cadáver de Emerson Luiz Marques Goulart foi inspecionado 
pelos peritos Paulo Alfredo Kalil Salim e Mário Mansur Filho às 10:45 de 21/6/07, os 
quais descreveram APENAS: 1) “escoriação medindo três (3) centímetros na região 
frontal direita e edema traumático”; e 2) “lesão contusa no pulmão direito com saída de 
ar do mesmo (pneumotórax) e manchas de Tardieu na superfície pulmonar. Apresenta 
manchas de Tardieu na superfície pulmonar esquerdo”, motivo pelo qual concluíram 
“que a morte ocorreu por asfixia mecânica por pneumotórax”  (sic – f. 251-2). 

Aliás, em que pese conclusivo quanto à causa mortis, há uma 
aparente superficialidade do exame externo do cadáver, pois não descreve sequer o 
edema no tórax causador internamente da lesão contusa no pulmão! 

Mais: como uma pessoa que recebeu capacetadas, chutes e socos 
(adiante será melhor analisado), inclusive quando estava prostrada ao solo, não possuía – pasmem - 
uma ÚNICA escoriação ou edema nos cotovelos, joelhos, membros, abdômen ou 
tórax, mas apenas um corte de três centímetros na cabeça?  Dá para acreditar? 

 

E isso mitiga o poder de convencimento das informações dos 
legistas em Juízo, presumivelmente interessados em assentar a legalidade de seus 
atos, até mesmo para evitar possível responsabilização administrativa, em que pese 
Paulo Alfredo Kalil Salim esclareça empiricamente a possível motivação da 
superficialidade da perícia: “até esse dia foi bem marcante porque houve quatro necropsias 

nesse mesmo dia” (f. 714). 

Ora, a descrição de uma única lesão externa e em local diverso da  
em que se localiza o órgão atingido (pulmão), em um contexto de espancamento, desafia 
a lógica, o bom senso, etc., enfim, a inteligência inclusive do homo medius, não sendo 
o simples argumento de autoridade tão utilizado em plenário (por que foi o perito que disse e ponto final) o 
suficiente para sedimentar que um pneumotórax de origem traumática não deixou 
qualquer lesão externa, o que inclusive cobraria do julgador uma crença quase infantil 
na infalibilidade dos legistas. 

E tal convicção (de que os peritos apenas procuraram a causa da morte, sem investigar e descrever outras lesões no cadáver 

devido ao acúmulo de trabalho – periciar 4 cadáveres conjuntamente) é corroborada pelo depoimento do também médico 
Carlos Alberto Araújo da Rosa, in verbis: 

“J: O senhor atendeu o Emerson Gularte no dia em que, no final do jogo da Libertadores 
desse ano? T: Eu tava de plantão no pronto socorro, eu acho que era depois da meia noite e 
a gente no pronto socorro, que é um lugar de pronto atendimento, tem uma sala  que a gente 
atende as, tem três ou quatro salas à disposição do médico, mas tem uma delas que a gente 
dá a consulta, né, aí eu tava ali atendendo um paciente e sempre quando chega, assim, um 
atendimento que não seja atendimento comum, porque embora ali a agente é pronto socorro 
mas é um lugar de pronto atendimento, noventa por cento do atendimento que a gente 
atende, são consultas de uma maneira geral, que não são urgência. Aí, em seguidinha eu vi 
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pelo barulho da porta e que tinha chegado alguma urgência, o pessoal se movimenta e tal, aí 
eu fui avisado, olha doutor chegou ali um rapaz que tá sangrando muito e tal, aí eu deixei o 
paciente que tava atendendo  e me dirigi ao local da, que a gente chama sala da sutura e ai 
cheguei ali, não me recordo se tinha dois, acho que tinha dois enfermeiros, tavam assim, 
como de praxe, tentando vê, ele tava muito, tava bastante ensangüentado, assim né, as 
roupas e tal, então o pessoal... J: Acordado ou desfalecido? T: Não, ele estava desacordado. 
Então, a gente quando rega ali, a rotina o que que é?, vamo vê se é ferimento à faca, se foi 
uma bala e tal, então os enfermeiros começaram a tirar a roupa dele, com acho que até, não 
me lembro se chegou a rasgar, às vez não dá tempo, assim de agente  desabotoar, agora no 
inverno, muita roupa, então foram procurando identificar para ver o que que é, um ferimento 
à faca ou foi um ferimento por arma de fogo, aí eu vi que ele tava tossindo sangue, sabe?, 
tava tossindo e vomitando sangue, agente tem experiência ali, aí eu vi que era um caso 
grave, né, aí peguei botei uma luva, dessas descartáveis, que a gente tem na sala. J: Com 
característica de hemorragia interna? T: É, ele chego, ele chego assim, ó, duas coisas eu 
constatei, ele tava tossindo sangue, vomitando, tossindo sangue, inclusive eu peguei e 
já botei ele de cúbito lateral para facilitar e tal, porque o rapaz, inclusive, quando eu tava 
atendendo a consulta, chego, doutor chegue ali que tem um rapaz que chego ali que tá meio 
se afogando em sangue, o termo que ele usou, aí eu cheguei coloquei ele de cúbito lateral e 
os enfermeiros na busca de, vamo vê se foi faca, a gente não sabia de nada, porque ele foi 
largado lá, eu não vi até nenhuma autoridade policial assim, normalmente o pessoal da 
brigada sabe?, chega ali com esse pessoal acidentado ou  faca, isso aí ficam ali e tal. Aí, não 
tinha ninguém, aí eu sei que quando eu senti que ele tava numa angustia respiratória forte, 
né, eu peguei e digo não, não tira da maca e vamo toca direto pro bloco cirúrgico, esse não 
chega em Bagé e é muito pra essa salinha, vamo toca pro bloco, me lembro que um dos 
enfermeiros dos que tava lá é o Gilberto, aí eu sei que calcei a luva e dei uma olhadinha na 
pupila dele e vi que ele já tava me anisocoria, esocoria, é uma diferença entre o 
tamanho das pupilas, isso aí se traduz, clinicamente, como uma urgência 
neurocirúrgica e ele tava com otorragia, eu tenho quase que certeza absoluta, no 
ouvido esquerdo, otorragia que também é outro sinal assim de sofrimento, digamos de 
dano cerebral importante. Então, em resumo, foi assim que dize, eu interrompi aquela 
busca pra vê sabe?, o que que era, se era faca, se era, e aí não deixei tira da maca e tocamo 
em direção ao bloco, eu disse aciona o raio x, já dá o alô para o Sérgio Fraga que é o 
cirurgião que mais, porque eu senti que não tinha condições de ..., sabe?, de ir de Bagé, e 
era também um atendimento importante demais  pra, digamos ali para aquela sala lá, e aí 
toquei lá, cheguei antes dele lá e eles a mil naquele corredor, acho que não levamos um 
minuto do pronto socorro até, aí subiu  a rampa, entrei no bloco cirúrgico, já veio a enfermeira 
Cláudia que ela é, o hospital tem todas as noites um enfermeiro que é, que coordena, 
digamos assim os outros, aí entramos dentro do bloco cirúrgico, aí em seguidinha eu vi que 
ele paro de respira, olhei já tava com hidríase bilateral, não deu tempo, na realidade, de 
aciona, chega o raio x e o Sérgio Fraga. J: Com a palavra o Ministério Público.  MP: No 
aspecto geral do corpo, estava bastante machucado? T: Olha, sabe que não assim, ó, 
contrastou até, eu me lembro que a parte abdominal, eu olhei assim, a parte abdominal 
e tive a impressão, até eu não tive acesso, eu não li nunca o auto de necropsia, eu 
achei até que ele tinha o aspecto, assim, de que na parte abdominal, assim sabe, que 
tava, que tinha sido batida assim, tava um querendo se forma como se fosse, assim, 
uma ecmoze, assim, mas a, era, tinha bastante sangue na face, mas o que 
caracterizava  mais era a angustia respiratória, a gente via, não havia assim sabe... .(...) 
J: Consta nos autos, que o senhor pediu para se retirar do plantão médico depois do 
atendimento ao rapaz, que ficou tão chocado, é verdade isso ou não? T: Não, que eu pedi 
pra me retira não, né, porque a gente nem pode, o atendimento, isso ocorreu, aconteceu foi 
da meia noite, uma hora, acho que uma e meia ele já tinha falecido, segui durante a noite 
atendendo e inclusive às cinco horas da manhã chegou o pai dele, o pai do rapaz, que eu 
conheço desde pequeno, uma rica duma pessoa, uma pessoa humilde, um cara que foi a 
vida inteira junto ao doutor Losadinha, o doutor Losada, que sempre a gente manteve, que 
meu pai era médico, o meu pai era médico da família toda, e uma pessoa que eu conheço 
ele desde, sabe, até nem me dei conta na hora assim, que o rapaz era filho do Valter, ele 
veio às cinco horas, de um comprimidinho de (...), consolei ele, perguntei quantos irmãos 
eram, ah três homens e uma mulher, e aí continuei, aquela foi uma noite, claro que fiquei 
assim, digamos, a gente fica, sabe, fiquei assim chocado, porque se chega lá uma pessoa 
que foi atropelado por uma automóvel ou então, toda hora chega ali pessoas, principalmente 
mais humildes, todos alcoolizados, noventa por cento chega lá, o cara chega lá tá com a 
cabeça aberta, meia noite, uma hora já começa a chegar, mas quando a gente viu que não 
era um acidente de automóvel, não houve tiro, não houve facada, né, que na realidade 
alguma coisa, assim, que redundou em morte a gente fica, né, conhecia bem o pai dele, 
fiquei assim, mas não de pedir para me retirar, sai às oito horas, como a maioria, a gente só 
sai quando outro colega chega, é um local de pronto atendimento mais.” 

Anote-se que o perspicaz advogado Mathias Nagelstein contrapôs 
o médico plantonista às conclusões dos peritos, como se o depoente fosse um 
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corregedor dos legistas, mas não avançou na avaliação clínica do então moribundo, 
em especial no fato do atendente assentar idêntica causa mortis. 

Pontua-se, também, que o motivo de atendimento na Ficha do 
Hospital São Luiz é “OTORRAGIA INTERNA e TCE”, abreviatura esta que na 
linguagem médica corresponde a traumatismo cranioencefálico, além de expressa 
menção que o paciente seria “POLITRAUMATIZADO C/ PROVAVEL HEMORRAGIA 
INTERNA POR RUPTURA DE VÍSCERAS E ABDÔMEN” (f. 1320). 

Ora, se otorragia é uma hemorragia interna externizada no canal 
auditivo e já foi diagnosticada na avaliação AMBULATORIAL do então paciente, como 
os peritos atestam que os ouvidos estavam “secos” e sem particularidades? Em 
verdade,  tais “conclusões” periciais apenas reforçam a convicção do emprego da 
famosa técnica do “copia e cola”, pois os legistas procuraram apenas a causa mortis e 
alteraram este campo do formulário informatizado. 

 

Ademais, as demais pessoas que VISUALIZARAM “Mercinho” 
antes do atendimento suplantam qualquer dúvida de qual dos médicos está com a 
razão: 

A um, Eduardo Borges dos Santos - “MP: Tu chegaste a acudir a 
vítima né? T: É fui eu que virei ele. MP: É, e tava muito feio o estado do corpo? T: A eu 
virei ele assim né, ai ele fazia “fuu”, se engasgava de sangue assim, e eu virei a 
cabeça dele pro lado pra ele (...) os cabelo e virei a cabeça pro lado e com a boca e 
com o nariz pro lado assim me saltava sangue, bom isso aqui assim dos braço fico 
que era só sangue né, saltava, dava umas golfeada assim.” (f. 523-5). 

A dois, Estela da Silva Rodrigues (policial civil, que foi ao Pronto Socorro): “Ele estava 
coberto de sangue, todinho o corpo, todo assim, muito sangue. A roupa que ele tava 
não tinha condições nem de ver a cor da roupa assim tava coberta de sangue, ele tava 
com uma camiseta, manga curta e o rosto completamente deformado assim e... tinha 
um corte aqui assim, na região ocular, né e... completamente deformado o rosto 
parecia que, do lado esquerdo assim, tinha uma... como se fosse outro, pelo 
tamanho assim de tão inchado.” (f. 489) 

Por fim, não passa despercebido, ainda, que o velório foi de “caixão 
fechado”, ficando o caixão coberto por rosas e a bandeira de escola de samba Vaga-
Lumes durante o ato fúnebre, conforme veiculado na f. 48 da edição da ZH de 22/6/07 
(vide fl. 98 do apenso), o que se ajusta a percepção das testemunhas de deformação do rosto do 
finado. 

3 – AUTORIA: 

Mauro – em plenário – admitiu ter chutado a vítima, contradizendo 
sua inicial versão de que não se envolveu na confusão (f. 422); Eduardo admitiu ao 
menos que “esbarrei com a vítima” (sic – f. 414); Rogério afirma ter saído do local pra não 
se “meter em confusão” (sic – f. 434); e Tiago refere que não participou: “A briga aconteceu 
perto de mim. A única reação que eu tive quando o cara recebeu os dois capacetaços, 
ele veio na minha direção. Eu tive a reação de empurrar ele, até pra me defender.” (sic - f. 

429). 

Contudo, as pessoas que visualizaram os fatos, quando ouvidas em 
2/8/07, ou seja, QUARENTA E DOIS DIAS APÓS OS FATOS, esclareceram: 

A - Cristiano Souza Santos (f. 485-8) - “J: O senhor estava nesse dia que resultou 

na morte do rapaz ali, do Émerson? T: Tava. J: Aonde o senhor se encontrava propriamente dito? T: Tava na Barão ali 
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com a rua do Tiaca, a José Bonifácio, eu acho que é. J: O que o senhor tem para nos relatar sobre o ocorrido? T: Eu 
tava na esquina ali da antiga Promedi, parado com o carro, aí subiu o Mauro e o Motta balançando a bandeira e tal, daí 
tava todo mundo torcendo ali na boa, os gremistas, os colorado e tal, daí depois o Emerso pego um cartazinho do Boca 
e tava sacudindo, daí caiu o cartaz do Boca, assim, pro lado do canteiro aonde tava o Mauro e o Motta, aí quando o 
Emerson se abaixou para pegar, assim, o Mauro tentou pisar nos pés dele, assim, aí o Motta veio e deu um empurrão 
nele, daí ficou isso, daí ficaram ali, cada um torcendo normal, daí depois a hora que os guri atravessaram, o Mauro e o 
Motta atravessaram a rua em direção ao, em direção ao Tiaca, assim no caso né, como se fosse lá, na direção pra lá 
né. J: Em algum momento o Emerson chegou a dar um soco nas costas do Motta? T: Não, não, depois disso quando 
atravessaram a rua assim, tavam indo na esquina assim, o Émerson veio e deu um soco na parte de trás do Motta, daí 
o Motta caiu. J: Isso a que distância do Tiaca, mais ou menos? T: Uns sessenta metros, foi bem na esquina da 
Promedi ali, meu carro tava aqui, foi atrás do carro assim, pela lateral do carro, tava virado pro lado da rua, e foi pela 
calçada. J: E o senhor lembra por que que surgiu essa, essa situação? O senhor já falou, né, porque ele foi pisar no pé 
do...? T: Isto o Mauro fez que ia pisar, tento pisa e erro, daí o Motta veio e empurro ele, daí depois que eles 
atravessaram a rua, assim, o Emerson veio e deu um soco no Motta, por trás, daí começo a primeira briga ali, 
começaram a briga. J: Nesse momento o Emerson estava sozinho T: Tava sozinho, sozinho. Daí, a hora que eu vi que 
derrubaram o Emerson, assim, daí eu ali peguei e fui ali e agarrei o Mauro e puxei, pra para de briga e disse pro 
Mauro, tchê Mauro torce do teu lado de lá da rua, ele torce do lado de cá ou vice e versa, cada um faz a sua festa e, aí  
o Motta levanto e agarro, me ajudo a agarra o Mauro, ah vamo para de briga, (...), tá, daí depois, dali o Emerson 
desceu e o Mauro e o Motta foram pro lado do Tiaca ali, aí depois tá tranqüilo. Daí passo, dei uma volta de carro e tá, 
daí passo um poco de tempo volto o Mauro. J: Cerca de quanto tempo mais ou menos? T: Ah, quinze, vinte minutos, 
foi poco tempo, foi tudo rápido, assim, aí volto o Mauro, mas já pela  a rua do posto, assim já, só o Mauro, daí chego ali 
e pergunto assim, tchê eu perdi o meu celular vocês não viram? Não, aí ajudei ele a procurar, acendi a lanterna do meu 
e ajudei a procura, ele disse, tchê vo caga de pau quem pego o meu celular, disse, tchê Mauro não esquenta a cabeça, 
tem dinheiro pra compra mil celular, só, no meio desse monte de gente que tão fazendo festa aqui, te robaram o teu 
celular. Ah, vo procura, daí foi em direção ao Tiaca pra procura o celular, tá beleza, aí eu peguei, peguei o carro, aí uns 
amigo meu que tavam ali perto ali, saíram, foram embora pra casa, aí eu dei uma volta no calçadão, e quando to 
descendo de novo pela Obino, assim, já tinha começado a briga, daí eu encostei o carro, pela rua do Tiaca, daí veio 
um amigo meu, já gritando, pra policia pra, pra policia ir lá pra aparta a briga, né, daí a policia pego as duas viatura e 
fugiram do local, uma viatura saiu descendo bem de vagarinho e a outra viatura saiu correndo, subindo a Barão, em 
direção ao calçadão ali, aí não foram socorre, foi isso aí. Depois no outro dia que eu fiquei sabendo que tinha morrendo 
o Emerson. J: Então, nesse momento, no momento que houve a briga, que resultou a morte do Emerson, o senhor não 
assistiu, não presenciou? T: Não, não, fiquei como daqui ao, da esquina da Promedi passando o Tiaca assim, mas não 
vi niguém briga, só vi o bolo assim , aquele bolo de gente esse conhecido meu atravessando esse bolo de gente pra 
chama a policia, né, pra ajuda a socorre, e aí depois passo, depois da briga assim, veio, vieram o Mauro, o Melinho e o 

Motta do Tiaca em direção a Barão de novo, descendo, caminhando, depois não vi mais.” 

B - Edenilson Carlos kohler May (f. 540-2) - “J: Onde é que o senhor estava no 

momento? T: Na hora da... eu tava na esquina a hora que começou o primeiro atrito, ai depois tava bem próximo. J: E 
esse atrito primeiro envolvia os acusados que eu mencionei os nomes agora e a vítima? T: Sim o Motta e o Mauro a 
primeira vez. J: O que foi que aconteceu ali? T: A eles se provocaram foi a hora que começou a provocação. J: O que 
foi que o senhor viu, pode nos contar. T: E tava com o cartaz, eu tava com o cartaz do boca ai o Mercinho pego da 
minha mão, seguiu eles tavam se provocando ali e coisa né, gremista e colorado e ali meio até se empurraram eu não 
vi eles se empurra, vi a hora que o Mercinho tava no chão (...) levantei e sai com ele dali levei lá pro lado do tiaca. Ai 

não brigaram, mas começo o atrito né.” 

C - Bruno Gazina Lopes (f. 492-9) - “T: Cessou o tumulto quando eles viram que o 

cara não tinha reação mais a nada. J: Tu te aproximou da vítima depois? T: Me aproximei pra ver.  J: E o quê que tu 
viu? T: Vi o cara caído no chão ali.   J: Qual era o estado dele? T: Crítico, crítico... Estado inútil. Inutilizado. O cara não 
tinha força... Ainda tava com outro lado na rua assim né... J: Muito sangue? T: e até às vezes sempre, Dom Pedrito 
todo mundo se conhece né. Daí eu tava bem próximo e disse: “Báh, vou apartar né” pensei bem assim, mas daí eu vi 
aquele... báh aquele tumulto. Aí quando cessou a briga assim e todo mundo abriu assim eu disse bem assim: “Páh, 
acho que mataram o cara”. J: Não dava pra tentar apartar? T: Ah, não. J: Foi muita violência então? T: Olha, eu já vi 
briga em Dom Pedrito, vou dizer pro senhor e eu não... acho que não tinha como apartar. Pelo menos eu não tinha 

como me meter no meio... (…)”. 

Pode-se assentar, assim, que o PRIMEIRO embate ocorreu da 
seguinte forma: 1 – Mauro/Motta estavam com bandeira do Grêmio; 2 – Mercinho com 
um cartaz do Boca Juniores que derrubou ao chão; 3 -  Mauro tentou pisar no 
cartaz/pés de Mercinho, tendo Motta empurrado; 4 – Mercinho soqueou Motta pelas 
costas, fazendo-o cair no chão; 5 - Mercinho é derrubado ao solo, quando Cristiano 
agarra Mauro, cessando as hostilidades. 

D – Edimar dos Santos Alves (corréu desclassificado - f. 408-12) - “J: Não deu nenhum 

golpe de capacete na vítima? I: Eu me defendi, as duas vezes que eu bati nele com capacete ele veio a mim e levou a 
mão na cintura, como se fosse puxa alguma coisa, não to, não vo dize pro senhor que eu vi, eu não vi o que que era, 
não vi, mas ele veio acima de mim assim e levo a mão bem na hora assim, eu tava encostado na minha moto com o 
capacete na mão, eu levantei o capacete e bati duas vez assim ó. J: O senhor estava no dia na frente do bar do Tiaca? 
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I: Isso. J: E a vítima estava aonde? I: A vítima tava ali passando, metendo a mão com todos que tava ali, puxando briga 
com todos que tava ali, aí nessa hora ela veio pro meu lado assim e me xingo e levo a mão na cintura rápido assim ó, 
veio e eu tava encostado na minha moto com o capacete na mão. J: No que que consistiam os gestos e xingamentos 
da vítima? I: Ah, ele dizia um monte de palavrão, “gremista filho da puta”, mas eu tava na minha ali, porque eu até nem 
conheço ele, não sei quem é o rapaz, não conheço ele, entendeu?, foi isso aí que aconteceu. E a hora que eu dei as 
duas, que eu dei com os capacete eu tava apenas me defendendo porque ele veio pra cima de mim e levo a mão na 
cintura, aí eu dei uns dois ou três passos pra trás, peguei a minha moto e fui embora, daí eu não vi mais nada. (…) J: 
O senhor saiu da moto ou uma outra pessoa lhe tiro do local ali, lhe arrancou de cima da vítima? I: Não, teve uma ou 
duas pessoas ali que me puxaram pelo braço, sai daí, sai daí e eu peguei, tava encostado na minha moto, só subi na 
minha moto, assim, e fui me embora pra casa me deita, no outro dia eu fui o primeiro a ir depor, foram na minha casa, 
eu não sabia que o rapaz tinha falecido, não sabia de nada. (...) MP: O senhor bateu aonde? I: Acho que pego pela 
cabeça e pelo braço dele, que eu levantei, foi rápido assim,ó. (…) J: E quando o senhor saiu a vitima ficou em que 
situação? I: Ficou em pé, ficou em pé, ficou em pé. J: Estava de pé?  I: Tava de pé. J: E aí puxou aquele instrumento 

que o senhor pensou que ele teria? I: Não, eu não vi, eu não vi.” 

E - Bruno Gazina Lopes (f. 492-9) - “T: No caso eu tava parado aonde eu disse né. 

Aí, lá pela esquina ali com a Barão, da José Bonifácio com a Barão houve um tumulto. Tá e naquilo, naquele tumulto o 
tumulto veio né e veio e veio em direção à Julio de Castilhos né. Passou o Tiaca, passou na frente ali e foi no caso 
quando começou o espancamento, quando começou eles espancarem né. J: O senhor sabe me dizer quem foi que 
agrediu o rapaz? Quem estava envolvido nesse tumulto e nesse espancamento que o senhor menciona? T: Sim. J: Os 
nomes? T: Os nomes. Os mesmos que eu dei aí. J: O senhor não recorda hoje os nomes? T: Ah o Edimar, o Mauro, o 
Melinho esses aí eu recordo. Qual outros... o problema  é que o nome assim o cara não...J: O quê que o senhor viu o 
Mauro Comin fazendo T: Ah ele chutou ele. Pisou nele. J: Quando o Émerson estava de pé? No chão? Como é que 
foi? T: No chão. Vi no chão. Que eu vi foi no chão. J: E ele estava assim como é que estava o ânimo do Mauro? T: Ele 
tava como se uma pessoa tivesse brigando né, bem agitado. O... J: Tu viu o momento da briga, como é que foi que 
começou? T: É... no causo... J: Se precedeu uma discussão ou não? T: Não, não, não. Isso pessoas dizem que 
começou antes, lá pela esquina, mas isso eu não cheguei a presenciar. O tumulto era grande né, no causo (...) direção. 
J: Tu viu qual era a atitude do Émerson antes de começar a briga, antes de começar o tumulto, o quê que ele fazia, 
como se comportava? T: A hora que vinha em direção à Júlio de Castilhos a atitude dele era de defesa né, de se 
defender,que tinha gente que trazia ele pra traz, tipo assim, báh parou, terminou isso aqui agora. Foi assim que eu vi 
né. Puxando ele, separando, aí foi quando chegaram e deram os golpe nele. J: E qual foi a participação do Rogério 
Mota Duarte? T: Do Rogério Mota... do Rogério Mota eu não lembro. J: Eduardo da Silva Melo, o Melinho? T: Ah o 
Melinho chutou ele e bateu, não sei se foi com um pau ou com um... foi com um objeto. J: Tu viu aonde ele teria 
pêgo esse pau? T: Ele veio atrás da camioneta. J: Camionete de quem? T: Do Fernando. J: E tu viu esse momento em 
que ele pegou esse instrumento? T: Não. Ele saiu correndo em direção à camioneta e eu tava bem próximo ali e ele 
voltou. Aí foi em direção ao tumulto né. J: Esse instrumento estava dentro da camionete ou na caçamba da camionete? 
T: Ah não isso aí eu não posso... Não vi, não vi mesmo. Só vi aquela corrida em direção a ali e voltá, entendeu? Aí foi 
depois que vi ele com o objeto na mão. (…) J: E tu... do Rockembach? Do Tiago? T: Vi. J: O quê que ele fez? T: Ah, 
ele chutou também. Por é... golpes de chute né. Depois que um derrubou o resto chutava.  J: E Edimar dos Santos 
Alves, conhece? T: Conheço. J: O quê que foi que ele fez? T: Ele deu os golpe de capacete. J: A vítima portava 
alguma arma? T: Não vi. J: Puxou algum revólver? T: Não vi, eu tava a cinqüenta metro dele e ele vinha de costa. (…) 
J: E na polícia parece que tu disse que o Mauro teria desferido vários chutes na vítima e que parecia estar com muita 
raiva, mordendo os lábios a cada chute que desferia. Tu confirma isso? T: Confirmo. J: Com a palavra as defesas.  T: 

confirmo porque ele chutou né. E se for pra chutar tem que ter raiva. (…)”. 

F - Gustavo Oliveira da Silva (f. 546-7) - “J: A discussão era entre o Emerson e o 

Edimar? T: É. J: Sabe qual foi o motivo disso aí? T: Não. Daí eu via a agressão do... .J: O Emerson estava embriagado 
no dia? T: Da distância que eu tava não tinha como dize. J: Qual era os gestos que ele fazia? T: Não, parecia que eles 
tavam conversando um na frente do outro assim, daí de repente surgiu a agressão do Edimar, no caso. J: Que 
agressão foi essa? T: Foi com o capacete. J: Quantos golpes o senhor viu? T: Dois. J: E aí depois o que aconteceu? T: 
E aí ele se encostou num carro assim que era um carro branco e foi caindo assim, a hora que ele caiu no chão, eu vi o 
Mauro, eu vi o Melinho, eu vi o Motta, eu vi o Tiago, eu vi o Lucas indo em direção ao cara que tava no chão, no caso, 
esse aí o ... .J: A vítima. T: A vítima, aí depois disso aí eu me virei de costas e fui chama os brigadiano, enquanto eles 
tavam dando nele eu tava na esquina gritando para os brigadiano, chamando eles pra eles irem lá socorre o cara, e daí 
foi só.” 

G - Edenilson Carlos Kohler May (f. 540-2) - “J: E ai lá no bar do Tiaca o que foi 

que aconteceu? O senhor viu também? T: Vi. J: O que foi que aconteceu? T: Começo a ter uma, a hora que o Edimar 
mais perto do Mercinho até eu tava ali pra aparta, que o Edimar foi pra aperta né. J: Qual era a conduta do Emerson ai 
nesse segundo na frente do bar do tiaca? Se o senhor viu. T: Como assim? J: Qual era o comportamento dele, qual 
eram os versos que ele falava? T: Sim ele voltou, ele tava sozinho no caso, não tinha condições de briga com ele, mas 
ele na hora que o Edimar chegou que tava pra aparta, ele levo a mão na cintura do Edimar disse que ia da nos cara 
tudo né, e o Edimar, tchê, tu vai apanha desses cara ai, ai ele vo ele pro (...) disse não (...) ai o Edimar tava acalmando 
ele e ele levo a mão na cintura do Edimar, ai o Edimar não sei se (...) deu com o capacete nele duas vezes na cabeça, 
o Motta deu com a cinta na cara assim e empurrou e ele caiu de bruços, e ai chego todos os outros o Melinho deu com 
o cacetete nessa altura aqui, chego e deu, por baixo. J: Na altura da onde? T: Nessa altura mais ou menos. J: Nas 
costelas. T: É por aqui assim. J: Huhum. T: O Mauro piso nos pulmão dele, nas costa, pulo por duas vezes, o 
Lucas e o Tiago chutaram ele numa altura da cintura, das pernas mesmo, foi muito rápido, o Melinho também chuto.  J: 
E o senhor viu o que o Tiago falou depois que cessou a briga ali? T: Não, não. J: Se ele dizia para os outros 
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continuarem a bater no Emerson? T: Isso não, eu vi comentário depois, mas eu não vi.  (…) MP: E o Motta, o Motta 
chutava também? T: No chão eu não vi, só vi a hora que ele tava (...) a cinta, deu um estralo e ele levo a mão esquerda 
dele na altura do ombro aqui sabe. MP: E o senhor viu o Mauro e o Melinho... T: O Mauro, o Melinho e os dois 
Rockembachs, só o Edimar também não deu no chão. (…) D: Quando o Edimar bateu na vítima se ela continuou de 

pé? T: Continuou, quem derrubou ele foi o Motta. D: Satisfeito.” 

H - Eduardo Borges dos Santos (f. 523-5) - “T: Não, eu tava na esquina em 

diagonal ao Machado da Luz assim né, naquela cada amarela, ai deu a correria eu fui lá ver o que quê era né, ai a hora 
que eu consegui ver assim tinha um monte de gente na volta assim ai eu vi o Mauro chutando o Mercinho, o Melinho 
chutando, e depois o Mauro pulando com os dois pés nas costas dele, ele tava de bruço assim, ai foi à hora que 
eu cheguei perto assim que eles tavam parando já de dar e o Tiago Rockembach ainda grito pra dar mais. J: O que ele 
dizia? T: A vamo da mais nesse nego de merda, que ta pensando esse vagabundo. J: Isso o Emerson no chão? T: No 
chão, não se mexia né. (…) J: Ele tava provocando alguém? T: A hora que eu vi não, ele cruzo na calçada eu tava 
encostado ali na frente do Tiaca aqui do lado de cá da porta e ele cruzou ali na calçada. J: Viu se ele estava 
embriagado, qual era a condição física dele? T: A ele tava meio no trago assim, mas não chegava a anda caindo 
assim, pelo menos a parte que eu vi (...) foi mais cedo da briga foi à hora que ele passo ali. J: Tu foi chamado na 
delegacia prestou depoimento e depois no outro dia volto lá pra fazer reconhecimento pessoal? T: Eu fui lá. J: Lembra 
quem foi que tu reconheceste lá? T: Eu reconheci os que eu tinha visto, eu reconheci o Mauro, o Melinho, o Tiago e o 
Motta. J: E alguém agredindo com um pedaço de pau, viu ou não? T: Não vi. J: Com um cinto? T: também não. J: 
Com um capacete? T: Não. (…) D: O Mauro viu pisoteando a vítima? J: Já respondeu. D: Esse pisoteio era nas costas 
da vítima? T: Nas costas, (...) o Mauro chutando primeiro, depois o Melinho chutando e o Mauro pulando com os dois 
pés assim ó. (…) D: Ele refere no depoimento na policia que num determinado momento ele empurrou o Tiago, o Tiago 
mostrou alguma reação contraria quando o senhor empurrou ele? T: Não, eu cheguei assim, ele tava desce lado de cá 
assim ó, perto da calçada assim e o Mercinho tava mais pro meio da rua assim, ai os dois tavam dando ai à hora que 
eu cheguei ele era o que tava mais perto porque depois tinha aquela corrente na volta assim ai a hora que eu cheguei 
que ele tava, os outros já tinham parado de grita que ele grito né, ai eu peguei e empurrei ele pro lado assim, foi bem 
no lugar que eu fui passa, ai ele fico olhando só assim, fico só me olhando, mas não... D: Reação nenhuma? T: Não 

fico me olhando só.” 

I - Sidimar Rodrigues Soares (f. 526-9) - “T: O que eu vi foi... eu tava cuidando os 

dois bar né. Aí eu voltei ali no Tiaca, enchi os freezer e saí pra fora. Aí o... o finado Mercinho tava chamando. Aí... isso 
aí tava o Mota e o Mauro. Aí começô a chamá eles, que aqui ninguém passava e não sei o quê. Botava a mão na 
cintura. Aí, aí da... aí veio. Aí daqui a poco olhei pro lado, tava chegando o Melinho ali no meio da rua ali  e chamô o 
Mota e o... o Mota e o Comin. Chamo eles. Aí eles tão... eles foram... Aí daqui um poco no... nos que eles tão indo ali 
óh. Chego o cara esse com um capacete na mão, que não tinha nada a ver. Aí ele chegou, agarro o cara aqui óh e 
questão de dois segundo ele converso um poco com o cara. Agarro e seguiu dando, pela cabeça. Aí ele se agacho...  
J: O? Quem é que fazia isso? T: O... como é que é rapaz? O carinha do capacete... como é que o nome dele? É o... o 
nome deles assim, mais ou menos assim eu não... J: É um que estava de moto? T: É. Ele tava com um capacete na 
mão... de... tava com capacete na mão, ele tava com a moto.  J: E aí bateu com o capacete? T: Começo a dar com o 
capacete na cabeça, aí o cara se abaxo, fez toda a volta no carro ali. Aí começou a dar... aí daqui um poco que ele 
caiu, aí a hora que ele foi cair ele botou o capacete assim de lado assim e derrubou, aí o loco caiu aqui óh... caiu 
assim. Aí daqui um poco fechou aquele bolo lá e eu saí pra lá. Fiz toda a volta no carro lá e entrei no meio. Aí não (...) 
“vocês vão matar o cara”  Aí quando vê já tinham dado.  Aí tava o Melinho, o...o Mota, o... o Comin... J: Tá. O quê que 
tu viu assim, vou te pedir por partes, o Mauro Comin fazer? T: O Mauro Comin é... começar dando coice assim, 
chutando ele ali. J: Com ele caído no chão? T: Ele caído no chão ali. E o Melinho chutando assim, pela cabeça...  J: E 
alguém com algum pedaço de madeira? Algum pedaço de pau? T: Isso aí eu ouvi falar também, mas não... eu vo falar 
só o que eu vi. J: Correto. E com cinto tu viste alguém agredir o... T: Não. Só chute e capacete na mão. Só isso aí. J: 
Tu viste o Rogério Mota também agredindo? T: O... o... o Mota também. J: E o Melinho? T: Também chutando. J: E o 
Rafael? T: Qual o Rafael? J: Bitencourt? T: Não vi. J: O tal de Sapo? T: Não vi também. J: E Tiago? T: Não também. 
J: E o Luis Fernando Sanchotene, tu viu? T: Não vi. Eu vi só esses quatro... J: E Edimar dos Santos Alves? T: Edimar 
é do capacete. J: É  o cara do capacete? T: Tava também. E começou a briga por (...) porque não podia ter dado nada, 
porque na hora que o Melinho já tinha chamado ele pra ir embora e... aí daqui um poco ele já veio vindo de lá e  hora 
que terminou aquilo ali  ele já (...) que “aqui não tem homi pra bater nele”. Aí quando ele teve pra aparta ali óh... ele 
começou a fala que “aqui não tinha homi”. Aí só que eu ficava olhando pra ele ali óh. Ficava olhando pra ele ali ele me 
dava uma olhada má parava de falá. Aí eu olhava pro outro lado começando a falar assim óh... aí em seguida que 
che... que chegou os homi ali, mandou todo mundo se abri e eu fiquei ali onde eu tava, perto do cara ali. O cara  tava 
no chão. Aí eles atacaram uma camioneta ali, aí nós peguemo ... eu e outro lá, e os dois brigadiano. Peguemo o carro, 
botemo os dois na camioneta. Aí eu subi ali em cima e o cara (...) foi e fui levando ele assim no Pronto Socorro (...). J: 
Tu foste procurado por alguma mulher desses rapazes? T: Mulher do Melinho.  J: Sabe o nome? T: É... Como é que é 
o nome seu... Josiane... pá agora eu não me lembro. J: E o quê que ela queria contigo? T: Ela foi lá pra... ela 
perguntou pra mim se já tinham me chamado lá. Aí eu falei é, já me chamaram. E... e... “E qual é os que tu botou lá?”  
“Eu botei o Melinho, o Mota, o Mauro e o carinha do capacete.” “Ah, ma tu viu o Melinho dando?” Eu falei assim “Eu vi”. 
Aí foi só aquilo ali. Ela... as... Só as que ela me perguntava eu chegava e falava pra ela.  J: E aí ela... quando tu 
respondeste qual foi a reação dela? T: A reação dela foi só dizer “É, que não sei o quê... que o... que o bagacera ficam 
falando” Que não sei o quê que o... Aí... aí saiu o Tiaca pra fora. Sorte que esse cara da rádio, que tão sempre ali né, 
eles saíram pra fora ali né. Ai daqui um poco, ela tava conversando comigo, aí daqui um poco mais ela, a hora que eu 
terminei de falar ela diz “É. São tudo bagacera...  não sei o quê... e que gostam de falar dos outros só”. (…) D: A 
testemunha afirmou excelência, que viu o Melinho batendo na vítima, só quero ver se ele reafirma, que ele diz que 
ouviu falar (...) o Melinho chutar? Não estava usando um pedaço de pau? T:  Aí eu não vi. Eu só vi ele chutando na 
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cabeça do cara ali.  (…) D: Se o Edimar, na hora da briga se retirado, segurado ou retirado do local? Na hora que ele 
começou a bater? T:  A hora que ele começou a bater, o cara tava lá, ele... o senhor tá dizendo o Melinho? D: O 
Edimar. O Edimar. Se ele foi... na hora que ele bateu com o capacete, se alguém foi lá pego ele e retirou ele do local? 
T: Não. Ele seguiu né. Ele só saiu... só saiu a hora que... que... que... que ele te... terminou de... de bater no cara lá, aí 
ele caiu no chão... caiu no chão... a hora que ele foi cair no chão que os cara até ajoelhou. Aí ele botou a última de lado 
e aí ele caiu. Aí fechou aquela volta toda ali óh e ele caiu bem perto aonde... e ele começou a dá bem perto do Melinho 
aonde o Melinho tava. Aí aquele bolo ali começou a ba... a chutar né. Aí eu peguei e fui ali e entrei no meio ali e mandei 

... aí foi a hora que eles pararam. Aí ele só seguiu fazendo comício lá (...)”. 

J - Luciana Vaz Simas (f. 530-6) - “J: Estavas aonde no dia? T: Estava na frente da 

loja Gramito, que é uma loja de móveis que tem ali na mesma quadra. Aí eu fui lá no centro que foi dia do jogo né e aí 
quando começou aquela confusão eu não quis me aproximar muito. Eu fiquei longe, né, que a confusão começou 
mesmo quase em frente ao bar do Tiaca ali. Em frente né. Aí eu fiquei com medo que fosse dá alguma coisa mais séria 
e fiquei olhando de longe. Então desde o momento assim que... que eu vi que o Émerson tava embriagado, ele tava 
fazendo sinais ali que fúteis, que não era pra passar daquela linha, pra alguns que tava lá. Aí eu fiquei assistindo tudo 
isso de longe né. J: Ele fazia essa linha com... T: Com o pé... J: Com o pé? T: Tipo assim, pra cá gremista não passa e 
dizia... J: Uma linha imaginária? T: É, e fazia gestos com as mãos. Aí foi quando eu vi os guri ali discutindo com ele. J: 
Tu já conhecia os réus? T: Sim. Eu conhecia todos eles. Até acredito que nenhum fez com isso com a intenção de 
matar porque eram pessoas conhecida de... nenhum era de má índole né... J: E você viu o momento que começou a 
agressão? T: Não. Não. Não, no momento... eu vi no momento que o Edimar, no caso, até não entendo porque assim 
óh, ele... o Mercinho já estava vindo embora quando chegou o Edimar, botou a mão... meio botou a mão por cima 
assim e começou  a dar com o capacete. Até então nós achávamos que ele fosse levá o Émerson embora. Aquilo foi 
uma atitude bem assim... né... Aí foi quando ele começou a... J: Bem assim né o quê, na tua... T: bem assim... bem... 
J: Traiçoeira? T: É, traiçoeira. J: Porque botou o braço por cima como se estivesse dando um abraço num amigo? 
Botando o braço por cima... T: Não, tipo assim óh “Vamo embora! Vamo sai dessa confusão!” Eu não sei se é porque... 
eu tava longe, eu vi muito de longe eu não ouvi o que... as palavras que eles usaram, mas assim, ele falava 
conversava, gesticulava quando ele tava indo embora e eu só vi... só escutei aquele estouro assim dos capacete. Até 
um som que assim, que até hoje cada vez que eu falo... é um filme que passa na minha cabeça. J: E o número de 
vezes que ele bateu? T: Na, não foi dois golpes como falaram. Eu vi uns três ou quatro golpes que ele deu.  J: E aí o 
Émerson caiu? T: Aí ele caiu. Foi quando ele caiu e aí se aglomeraram em cima dele. J: Os outros foram para cima. 
Quem, especificamente você viu, nesse momento, indo para cima do Émerson? T: É que assim óh... era muita gente 
entendeu? Muita gente olhando. Muita gente na volta ali. Então as pessoas que eu vi, que até achei que não fosse 
assim, que acredito que não foi com intenção de matar, que se destacou bastante foi o Mauro que é alto, que ele tava 
com a camiseta do Grêmio. E... J: Mas e o que ele fazia assim pelo que recorda? T: Eu vi ele fazer  o que todos 
fizeram a mesma coisa, dar chutes ali.  J: E sobre pular em cima das costas do rapaz você viu? T: Não. Eu vi ele 
fazer... assim... ele foi bem agressivo sabe... se ele tava com raiva alguma coisa, mas eu vi as atitudes dele bem 
agressivas. J: E sobre a conduta do Rogério? O Mota? T: Não. O Rogério eu não... J: Você não viu? T: Não. Era muita 
gente. J: E sobre uma pessoa que teria agredido o rapaz com um cinto? T: Não também. J: Com um pedaço de pau? 
T: Não eu vi. Não, não era um pedaço de pau, ainda comentei que era um foguete, porque era dia de jogo. Até eu falei 
isso lá na delegacia. Eles tornaram a dizer que era um porrete e eu disse: “Não. Era um foguete”. Era dia de jogo. Eu vi 
que ele pegou dentro da camionete, no caso, foi o Melinho que foi na camionete buscar. Não foi... J: Na camionete de 
quem, tu sabe dizer? T: Do Fernando. Não foi o Fernando que alcanço pra ele o foguete.  J: Esse foguete estava em 
que parte da camionete? T: Deveria de tar na parte do... ele abriu a parte do carona, não do motorista. J: Tava dentro 
então da cabine? T: Arrã (sim). (…) J: Lembra quem foi que você reconheceu lá? T: Todos eles que tavam lá. Até, 
inclusive, tinha um que, no dia, eu vi ele corre lá, só que eu não conhecia entendeu, na hora ali do reconhecimento. 
Colocaram ele ali no meio  e eu vi... me lembrei de ver ele ali correndo no meio dos que tavam agredindo. J: Tu 
lembras o  nome dele? T: Por apelido, que até várias pessoas disseram é Sapo. J:  Tá. Então, o que quê você viu? 
Você disse que reconheceu ele lá na Delegacia, o quê que você viu o Sapo fazer lá no dia do fato? T: Eu vi ele correr 
ali junto. Não vi... até o Delegado me perguntou se eu tinha visto ele dá chute. Eu disse: “Não. Eu vi ele ali... ali junto 
ali.” J: E o Tiago Rockembach, tu conheces?  T: Conheço. O Tiago eu conheço. O Lucas também, mas não... J: Não 
viu nada a respeito deles? T: Não, eu não vi eles. Só os que eu vi assim, que me gravou é o Melinho que é alto né... o 
Mauro que é um cara alto. Mas, assim óh dr., era muita gente entendeu? Até nem, como a gente diz assim, claro que 
eu fui lá, eu fui intimada pra dá esse depoimento, muitas pessoas me viram ali. Mas eu não sei nem se é só esses que 
agrediram ele, porque era... J: Pode ter mais? T: Pode ter mais., era muita gente. Inclusive eu gritava, eu pedia 
socorro. Eu pedia pra apartarem ali né. Tão matando o cara. Aí ninguém se metia, todo mundo ficava na volta olhando 
ali. (…) MP: O Melinho dava chutes  na vítima? T: Sim. MP: Muitos? T: É. Depois que ele agrediu com o foguete, ele 
deu alguns chutes. MP: Ele agrediu com esse foguete também? T: Arrã (sim). (…) D: A testemunha disse, no seu 
depoimento na polícia, que viu que, especialmente o Mauro Comin estava com tanta raiva  que chegava a se morder a 
cada chute que dava. Ela via isso ou ela imaginou? T: Não. Não eu via. Foi o que eu falei, eu vi. Ele foi uma das 
pessoas que mais me gravou porque ele se destaca, ele é um cara alto e os gestos dele era de raiva que... eu via ele... 
D: Se mordendo? T: Arrã (sim). (…). D: Se essas agressões, assim, duraram muito tempo ou foram rapidíssimas? T: 
Foi muito rápido. (…) D: Certo. Outra coisa. O Melinho, a senhor disse que ele foi até a camionete, ele abriu a porta? T:  
Eu vi ele abri a porta. D: E pegar um foguete? T: Um foguete. D: Ele fez esse trajeto correndo? Foi e voltou correndo? 
T: Não. Ele desceu da camionete. Ele estava atrás. Desceram os dois juntos. Aí ele abriu a porta da camionete, pegou, 
botou aqui assim, inda por dentro da roupa. Aí foi  ali no bolo acho que... acredito que ele tenha dado porque na hora 
que ele deu eu não vi. Eu vi ele pegar o objeto, mas eu não vi ele agredir a vítima. J: E os dois que a senhora acabou 
de mencionar é o Melinho e o Luis Fernando? T: Não. Mas com o foguete eu não vi ele agredir, eu vi ele agredir depois 
com os... J: Não. Só pra... T: É. J: Os dois que a senhora viu, descendo da camionete? T: O Fernando e o Melinho.  D: 
Certo. Mas o Fernando não alcançou nada para ele? T: Não. Não saiu da mão dele alcançar o objeto. Saiu... Partiu do 
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Melinho ir até a camionete e abrir. J: Foi antes de iniciar a briga então? D: Foi antes de iniciar a briga? T: Não. A briga 
já estava acontecendo. Eles ficaram olhando a briga, entendeu, de longe. Aí quando ele caiu no chão foi quando ele 
entrou na camionete e pegou o objeto. (…) D: Excelência, nessa hora que ele bateu na vítima com os capacetes ele foi 
segurado por alguém e retirado do local? T: Nessa parte do Edimar  eu não vi. Eu só ouvi os golpes. Eu me lembro de 

ver ele dá com o capacete, mas depois eu já não vi mais.” 

K - Fábio Trojhan Pires (f. 543-5) - “T: Eu tava do outro lado da rua, daí eu olhei para 

a frente do Tiaca, bem do lado começou uma confusão, um empurra-empurra. Daí eu vi o Mauro Comin e o Émerson, a 
vítima, discutindo. Daí apartaram e ficou por aquilo mesmo. Daí o Mauro virou, voltou para o lugar onde ele tava, daí a 
vítima seguiu indo para o outro lado, para a esquina. Daí eu não olhei mais, daí quando eu olhei de novo para o outro 
lado, tava o Edimar e o Mercinho no meio da rua. Aí quando vi ele começou a bater com o capacete. J: Ele quem? T: O 
Edimar. Daí foi a maior confusão, daí chegou todo mundo. J: O Edimar começou a bater com o capacete no Émerson? 
T: Isso. J: E aí quem era o “todo mundo” que chegou a bater no Émerson? T: Eu fiquei meio para trás, não saí 
correndo para ver, daí quem eu consegui identificar pela camiseta do Grêmio foi o Mauro, que foi para cima também, 
no bolo ali. J: O que tu viu o Mauro fazer? T: Vi ele no meio, olhando para baixo, a impressão que dava, do jeito que 
eles tavam ali, é que ele tava agredindo. J: Quantos golpes de capacete? T: Três, pelo que eu me recordo. (...) T: Sim, 
quando ele caiu o pessoal continuou chutando. Daí só o Tiago que eu não consegui ver direito se ele chutou ou não. 
MP: O Mauro, chutou ou não? T: Ah, o Mauro dava para ver por causa da camiseta.(...) D: E do Grêmio? T: Do Grêmio 
estava o Mauro. D: Só o Mauro, em toda a multidão? J: Eu acho que ele não entendeu. Em relação à multidão. Tinham 
colorados e gremistas não é? T: Sim, colorados e gremistas. J: Uns com camisetas dos times e outros não? T: Em 
relação aos acusados só tinha um com camiseta do Grêmio, que era o Mauro, mas não tinha muita gente com 

camiseta do Grêmio e Inter, sabia bem identificar quem era.” 

L - Cristiano de Vargas Oliva (f. 500-13) - “J: O senhor prestou depoimento na 

policia, né? T: Prestei, disse que vi passa, vi o Mauro passa ali antes meio discutindo ali, o Motta agarrando ele, isso eu 
vi foi atrás de mim, depois lá, eu vi um vulto lá até na policia eu falei pro delegado olha até pelo vulto que eu conheço o 
Mauro desde guri parecia ser o Mauro, mas os outros, a briga, detalhes, vi um capacete descendo pra baixo, mas 
também não vi quem é que (...) fui saber depois que falaram, depois. J: Tu viu qual era o comportamento do Emerson 
antes de acontecer? T: Vi, vi. J: O que ele fazia? T: Ele tava, deu pra ver que ele tava completamente bêbado, isso eu 
vi, e ele passo por nós assim (...), um pouquinho mais pra lá, ele virava assim, passava a mão no chão saia, até olhei 
aquilo disse, não ta loco, e fiquemo né. J: Deu pra entender qual era o significado dele com esse gesto de passar a 
mão no chão? T: Não entendi, não sei se, ele se abaixava e fazia assim no chão ó, não entendi, até perguntei pro cara 
que ta ali (...), mas tchê o que será que esse loco ta fazendo ali. (...)  J: E tu viste o Mauro Comin, chega a agredir da 
um chute no Emerson? T: Eu assim ó, eu dali de onde nós tava, nós tava bem na saída do cordão da calçada assim ó, 
a peleia foi bem nossa esquerda, uns 20 metro dali, bem na frente da casa do Forsin, ali é escuro, tu passa de noite ali, 
ali acho que não tem um bico da luz, então eu falei pro delegado assim o único, bem na minha frente o único vulto que 
eu vi foi um vulto magro e alto que parecia se do Mauro, que eu conheço o Mauro desde guri, foi o único vulto que eu vi 
que (...) dando um chute assim ó, mas eu não vi o cara caído eu não vi os outro. J: E sobre o Melinho o que tu viu? T: 
Eu vi o Melinho passo correndo na nossa frente assim ó, não sei vindo daonde, e também depois que me falaram que 
ele foi na camioneta mas também não vi, eu vi ele passa no nossa frente correndo assim ó, só, só correndo, eu vi e 
fiquei. J: E ele tinha algum objeto na mão? T: Não, não vi, não vi, se tinha não vi, não... J: E quando o senhor viu ele 
tava correndo em direção a esquina da Julho de Castilhos? T: Isso, isso, tava. J: E ai ele retornando o senhor não viu? 
T: Não vi, não vi, também não vi quem é... MP: Tu foi depois na casa do Melinho, na segunda depois do crime? T: Na 
segunda-feira? Quar..., foi. MP: E ai o que ele te contou lá, tu foi fazer o que lá, por que tu foi lá? T: Tchê, porque que 
eu fui lá, então ta, assim ó, eu me do bem com ele, o cara é meu amigo, meu amigo e como todo mundo que tava lá né 
tchê, menos mal que nós fiquemo longe ali, eu, tava todo mundo sentido né, todo mundo ficou chocado apavorado 
assim ó, e ai ele entro em contato comigo, pergunto se eu tinha, aparece aqui em casa que eu tenho um negócio pra ti, 
ta e eu fui lá ele me falo do negócio do bar, que eu comprei dele, e obviamente nós não deixamos de conversa sobre 
isso né, conversei com ele, ta, conversamos sobre isso assim, mas só conversamos tanto que até ele não me pediu 
pra mim da depoimento pra dizer que eu não vi ele, eu também não levei essa hipótese porque eu até falei pra ele tchê 
Eduardo eu, eu não vi nada vi muito pouco a gente dali não viu nada.(...) MP: Tu chego a intermédia, tu chego a 
conversa com o Márcio? T: Claro eu fui junto com eles lá, claro, eu tava lá no Marcio quando ele foi lá. MP: E ai? T: Ai 
nós só conversamos também, não chegamo a conclusão nenhuma, e deu. Tanto que nós não, não, não... MP: E a 
versão que ele conto pra vocês, o Melinho? T: Ele conto pra mim que tinha esbarrado no cara, ele chego e me disse 
tchê Zé esbarrei no cara, eu falei pra ele, tchê eu te vi correndo, ele a eu passei correndo mesmo, mas esbarrei no cara 
não bati no cara em nenhum momento, tanto que ele me falo isso ai (...) assim ó eu vo te ajuda porque eu sou teu 

amigo acredito em ti, porque eu não vi, eu particularmente não vi, se eu tivesse visto eu diria certinho, mas eu não vi.” 

M - Mauro Sérgio Silva Teixeira (f. 549-54) - “T: Não eu, eu tava ali na frente, no 

caso, ele estava no lado do Edimar, né, aí um pouco, um pouco, um pouco no lado assim,e começaram a bate boca e 
discutirem, o acusado, a vítima começou a discutir com o Mauro, com o outro pessoal ali, começo a discuti, aí eles 
avançaram pra cima do Emerson e o Emerson xingava, chamava eles colorados “fias da puta”,  gremistas, colorados 
por aqui vocês não passam, gremistas no caso, por aqui vocês não passam, gremistas, no caso, por aqui vocês não 
passam, esse tipo de coisa, aí eles avançaram, foi aí que eu vi que eu tava cuidando no caso, eu fui olha pro lado e o 
Edimar já não estava mais comigo, já tava lá, no meio, né, foi que eu vi o Edimar dando os capacetaços na vítima, no 
caso. J: O Edimar estava contigo ali? T: Tava no lado. J: Vocês estavam juntos? T: Sim, aí eu comecei a olha a 
discussão, quando eu olho pro lado de novo ele já tava no meio. J: A discussão era com o Edimar? T: Não, não era. J: 
Era com quem? T: Era com o Mauro, era com o Mauro a discussão. J: Por conta das provocações da torcida? T: Pelo 
que eu entendi sim, eu fiquei só olhando, né. J: O Emerson tava embriagado? T: Estava. J: Quais eram os gestos, o 
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que ele fazia? T: Não, ele gritava só, muito, ele dizia bastante, bem alto, por aqui vocês não passam, vocês pensam 
que são homem, colorados, gremistas, no caso, gremistas perdedor, “fia da puta”, por aqui vocês não vêm, vocês 
acham que são homem, mais ou menos assim. E fazia no chão assim, que eu via ele fazendo gestos também no chão, 
marcando terreno, como se dissesse daqui vocês não passam. J: Isso aí ele tava na calcada?  T: Na calçada. J: No 
Tiaca? T: No Tiaca, perto da janela do Tiaca e os outros estavam na porta. J: E aí quando tu viu o Edimar e o Emerson 
já estavam aonde? T: Não. Aí o Emerson começo, começo a recua e eles começaram a avança. J: Foi pro centro da 
rua? T: Não, pela calçada. J: Pela calçada ainda? T: Pela calçada, sempre recuando pela calçada e os outros 
começaram a avança nele, no que avançaram nele o foram todos pra cima. J: Ele começou a recuar pela a calçada em 
direção ao centro da quadra ? T: Ao Machado da Luz, sem ser o lado da Barão. J: Pro lado da Júlio? T: Pro lado da 
Júlio. J: Certo. T: Começou a recua, aí quando eu vi o Edimar foi o primeiro que avanço nele, tá, não sei porquê foi o 
primeiro que avançou nele. Aí deu um, dois capacetaços nele e ele caiu pra rua. J: Aí já estavam aonde? T: Os 
capacetaços foram na calçada, aí quando ele caiu pra rua que eu fiquei olhando o Edimar, que era o que eu fui olhar 
que não tava mais né, aí quando eu vi alguém empurrou o Edimar que foi o Tomate, empurraram o Edimar, e os outros 
caíram por cima, os outros todos. J: Os outros todos? T: Caíram por cima. J: Quem, então, quero os nomes? T: Eu vi, 
que é assim lá no bolor eu não fui, eu fiquei na frente do Tiaca, entendeu, eu vi que tava, na frente do Tiaca, o Mauro, o 
Melinho, o Tiago e o Motta, que foram os que eu vi, que foram junto com o Edimar, aí lá no meio eu já não vi, porque 
onde eu tava eu fiquei. J: Ele levou os capacetaços na calçada? T: Na calçada e caiu da calçada, saiu da calçada. J: E 
aí que ele entrou na rua? T: Sim. J: Foi pro centro da rua? T: Bateu num carro, e aí o Tomate, que eu vi que foi o 
primeiro que chego ali, que eu enxerguei, chego e empurro o Edimar, e no que ele empurro o Edimar seguiu discutindo 
com o Edimar, e os outros já estavam. J: E aonde foi que o Emerson caiu? T: Foi, acho que uns vinte metros além do 
Tiaca. J: Depois de atravessar o canteiro? T: Não, não. J: Não? T: Ele caiu, foi tinha um carro, ele saiu da calçada e 
caiu no lado de um carro, questão assim, pouquinha coisa perto da calçada. J: Não chegou até o canteiro central ali? 
T: Sim, não, não, não chegou no canteiro. Ficou tipo ente o canteiro e calçada, ficou mais ou menos no meio da rua, 
assim, no meio da, não chegou a ir no canteiro. J: E aí depois ele não ficou caído do outro lado da rua? T: Não, que eu 
visse não, que eu fiquei bem, onde eu tava, eu vi ele ali só, não ele caiu, e do jeito que ele caiu ele ficou. J: Ele caiu 
por conta de que golpe? T: Não, não vi, eu vi que todos avançaram por cima e eu não vi quem deu, eu não presenciei, 
não consegui sabe, porque tinha muita gente. J: Quantos golpes de capacete o senhor menciona? T: Foi de dois a três. 
J: Todos em cima da calçada, sendo que ele não caiu? T: Todos em cima da calçada, sendo que ele não caiu. J: Viu 
alguém bater com uma cinta ou fivela de cinta? T: Não, não vi. J: Algum pedaço de madeira? T: Não vi, não vi. J: E 
sobre a participação de Luis Fernando Sanchotene? T: Eu não vi ele, não vi ele em nenhum... MP: Quando o senhor 
falou que todos avançaram, foi todos Edimar, Mauro, Melinho? T: Todos que eu vi, que eu tinha visto discutindo com a 
vítima, eu vi Edimar, Melinho, Mauro, Tiago e Motta, foi os que eu vi avançando. (…) D: Ele menciona que também no 
depoimento policial, que em nenhum momento ele presenciou o Tiago Rockembach por exemplo chutar? T: Não, eu 
não, no momento em que a vítima caiu, eu não vi nenhum, porque tinha muita gente no meio  e eu não fui olha, eu não 
fui lá, eu fiquei aonde eu estava. D: Então, quando o senhor afirma, no caso, que eles foram em direção à briga, por 
que já tinha briga com o Edimar e o Emerson, é isso, eles partiram em direção à briga? T: Não, eles partiram em 
direção ao Emerson, na calçada, eu só vi em cima da calçada, porque onde eu enxergava, que foi que eles partiram 
pra cima. D: A pergunta é no momento, nesse momento, é já havia o desentendimento do Edimar com a vítima ? T: 
Não, não, porque eles tavam, a discussão pelo que eu entendi era com o Mauro, os outros tavam juntos e foram 

juntos.” 

N - Ivo Martins Eguilhor (f. 562) - “J: Não presenciou o fato? T: Não. J: Só foi 

atender a ocorrência? T: Socorremos ali a vítima.  J: Quando chegou no local qual era a condição da vítima? T: A 
condição, estava desacordada, sobre o chão, caída. J: E os suspeitos, se encontravam no local? T: Não, não se 
encontravam mais. Acho que não porque tava a multidão. J: E o que os populares diziam? T: Os populares diziam os 
suspeitos, apontavam os nomes dos envolvidos. J: Diziam os nomes? T: Sim. J: O senhor lembra? T: Lembro de dois 
que eles citaram. J: Quem era? T: Que após nós conduzir ao hospital, eles citavam que um seria o Melinho e o Mauro 
Comim. São dois nomes que eu me recordo. J: E foi só isso que o senhor apurou? T: Sim, porque no momento eu não 

sabia que ele havia falecido, só fiquei sabendo por outros colegas.” 

O – José Welquer Lopes Cardoso (f. 565-8) - “J: Presenciou a briga? T: Eu vi.... 

eu vi a briga só, mas não toda a briga, eu vi um pouco só. Eu vi que o Edimar tava dando no cara esse. J: Chegou a 
ver o início da briga? T: Não. O início eu não vi. J: Quando viu já estava... T: É, tavam brigando já.  J: E o quê que tu 
viu? Pode me contar? T: Eu vi... eu vi o... o Mauro... o Mauro não o, esse... o Edimar dando de capacete na cabeça 
dele. J: Já conhecia o Edimar antes? T: É. Conhecia pelo nome de, não tenho relação nada. J: Mas já conhecia? T: Ah 
já. Já conhecia, de nome já. J: Quando tu viu uma pessoa dando de capacete no outro, tu logo soube que se tratava do 
Edimar? T: É. J: E não teve outras pessoas que agrediram o rapaz? T: Que eu... eu... O Mauro e o tal de Rockembach, 
não sei o nome do Rockembach esse. Não sei o nome. J: E o Mauro tu também já conhecia? T: conhecia de nome. J: 
E o quê que tu viu o Mauro fazendo? T: Eu vi o Mauro chutando a cabeça do cara. J: E foram só os dois? T: Não. E o 
Rockembach. O Rockembach chutava as costas dele. Eu não sei o nome do Rockembach esse. Só sei que chamam 

de Rockembach. J: Foi isso então? T: É.” 

M – Enelize Leher Tatsch (f. 666-8) - “Aí vi, eu conhecia o Emerson, assim de vista, 

porque a família dele mora perto da minha casa, então, às vezes eles passavam na frente ali, eu conhecia ele de vista, 
e vi o Emerson gritando na rua, provocando as pessoas, principalmente os gremistas de carro e embriagado, muito 
embriagado, porque ele gritava, falava, não falava coisa com coisa e passava o pé no chão dizendo, dizia vários 
palavrões, né, e dizia que dali ninguém passava, né. Muito embriagado, porque mal parava de pé e nisso, quando eu 
olhei assim vinha vindo o Eduardo né, passou bem do meu lado assim e tá, passo e eu segui, aquele monte de gente, 
a rua muito escura, né, aí quando eu vejo o Eduardo passou do meu lado de novo em seguiu em direção a Barão, né, 
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com uma coisa na mão, mas não sabia, não pude ver bem o que era, parecia um, não sei te dize se era um pedaço de 
um galho, um troço, um foguete, não sei bem dizer o que era, que não deu pra vê, foi muito rápido que ele passo do 
meu lado. Aí a como a coisa tava feia pro meu lado ali, né, muita gente, muito escuro, peguei e fui embora, não achei a 
minha amiga, fiquei com medo de ir mais adiante e acabei voltando e indo embora pra casa, não... . D: Esse objeto que 
o Melinho carregava era mais ou menos de que dimensão, 40 cm, meio metro? T: É, 30,40 cm, eu acho, mais ou 
menos. D: A senhora referiu que podia parecer um foguete? T: Isso. D: As pessoas se batiam umas nas outras, se 
empurravam? T: Se empurravam, tinha muita gente e tinha umas pessoas que se empurravam umas as outras. D: 
Gritando, cantando? T: Gritando, provocando, empurrando essas outras pessoas. D: O local, escuro o lugar? T: 
Escuro, muito escuro, não tinha como identificar muitas pessoas ali, por isso que eu não segui a diante porque.... . D: 
Apareceu a policia? T: Não. D: Não tinha policia? T: Não, não vi. D: A senhora viu pra onde o Melinho passou a 
primeira vez na direção da Júlio, depois voltou em direção a Barão  T: Isso, aí volto, isso. D: Passou pelas suas 

costas? T: Isso, passou pelo meu lado.” 

P - Paulo Alexandre Machado da Costa (f. 669-71) - “T: Eu vinha subindo a 

Barão né, à direita assim, aí quando eu cheguei na esquina eu me encontrei com o Eduardo, o Rogério Motta e o 
Mauro, aí falei com o Eduardo até, falei com ele e perguntei pra ele com tava ali, aí ele disse que tava indo embora 
porque tava pesada a barra, tava dando briga, aí eu peguei, eles desceram, e eu cheguei no Tiaca para averigua, aí no 
que eu chegue no Tiaca tava um tumulto bárbaro ali, um monte de gente na volta ali, aí eu não quis mais me aproxima, 

peguei em fui embora pra casa, (...). Fiquei um pouquinho por ali, 10 minutos, meio por cima e fui embora.” 

Q - Cláudio Garcia da Silva (f. 503-9) - “J: O que foi que o senhor presenciou 

naquele dia? T: Não, tava no Tiaca, quando entrou o Mauro e o Motta, eles até brincaram comigo e tudo, aí passo uns 
dez minutos, eu vi a discussão, aí tava o rapaz que morreu há uns dez metros a frente e tava os guris quase que na 
porta do Tiaca, aí eles discutiram, né, e o rapaz botava o pé no chão e fazia uma linha, como dizendo, ah daqui vocês 
não passam. J: Uma linha imaginária? T: É, ele tava muito bêbado e aí eu falei com o Mauro e falei com os guris e me 
dava bem com todos eles, assim, bem que eu digo é conhecido do centro, né, das festas e tudo. Aí, o, aí fico aquela 
discussão, aí eu fui a ultima vez e falei pra ele, ó rapaz vamo para com isso aí que tá feio esse negócio, esses caras 
são uns quantos, tu tá aí sozinho, ele não conseguia falar direito, não entendia o que ele falava, mas aí tava tudo 
resolvido, (...) briga, então não ia te briga. Aí, quando eu voltei a falar com os guris, com o Mauro e com o Motta, que, 
os dois que tavam ali e um de boné, que me pareceu ser o Rockembach, de boné, moletom amarelo, parecia ser o 
rosto do Rockembach, não conhecia o Rockembach até então, só por nome, aí quando eu virei, quando eu virei tava o 
Edimar, abraço o rapaz e levo até o meio da rua e saiu dando com o capacete na cebeça. J: Abraçou o rapaz? T: É 
como se fosse é, querendo apazigua ele levou até o meio da rua, foi o que eu lembro, e aí começou a dar com o 
capacete na cabeça. J: Ele dissimulou a intenção dele? T: Como dissimulo? J: Disfarçou, como se fosse, né?  T: Mais 
ou menos sendo assim. J: E aí surpreendeu ele? T: É. J: Com o capacete? T: É. J: Ele não esperava essa agressão, 
então? T: Ele tava muito bêbado, né. Acho que ele nem, não sei se sabe, se é que tem vida após a morte, não sei se 
sabe que morreu, ele, aí eu vi que ele, quando eu virei as costas, eu já perdi os guris de vista e eu vi o rapaz no chão, 
eu vi ele de pé, de joelho, ao mesmo tempo de pé, de joelho, deitado, só que eu não via quem batia, eu tentava corre 
pra chega na vitima, foi questão de vinte e cinco segundos tudo, aí eu lembro que eu peguei o Edimar, peguei por aqui, 
eu e outro rapaz que tá aí, eu não sei se foi antes do fato final ou depois, que a última coisa que eu lembro foi que eu 
dei um grito, ó vão mata o cara, pelo amor de Deus, eu vi que foi um pé na cabeça, pego na cabeça, ele tava de 
bruços, aí quando ele fico de bruço, começou a convulcionar e colocar sangue com (...) amarela pra fora, eu pesei foi 
fratura de crânio pelo jeito, né. Aí nós viramos ele, o cabeção virou ele, ele tinha um corte na cabeça atrás, assim da 
cabeça. J: Isso depois que cessou? T: É depois que cessou, depois que o pessoal conseguiu, o pessoal saiu né, que 
era um (...). Cessou, mas foi tudo assim, vinte e cinco segundos e parece que tava tudo em câmera lenta na cabeça, o 
fato não dá para descrever. J: E o senhor pode nos especificar além do que o senhor disse que foi o Edimar com o 
capacete, quem mais aí participou da agressão? T: No meio da briga eu não vi, eu vi uma certa hora encosta perto 
dum carro o Melinho com tipo dum objeto na mão, não sei se era, parecia um foguete (...), ou um pedaço de pau, eu 
não sei descrever, foi muito rápido. Mas eu não vi se foi o Mauro que bateu, se foi o Motta, o Rockembach ou outro 
qualquer, que eu visava a vitima, então foi muito rápido, então, no meu caso não deu pra vê, até porque pra mim foi 
apavorante, né, foi uma coisa que eu não sei descrever, mas o inicio eu vi, depois houve, não sei se tem mais alguma 
pergunta? J: Não, pode relatar? T: Depois termino, aí dez minuto eu encontrei o Fernando Sanchotene, que o 
Fernando não tava na briga, tenho consciência que ele não tava na briga, e a gente se encotro na esquina, eu, ele e a 
mãe do Pingüim, um que até vai testemunhar aqui, ele tava conversando, tava apavorado, ele também, mas o que que 
é isso, aí eu peguei a moto e fui na casa do Melinho, que o Melinho foi meu cliente na rádio, aí tava o Motta e o 
Melinho, aí eles desceram, mas o Motta, inclusive, tava muito bêbado, tava muito, completamente bêbado, eu acho até, 
eu vim aqui falar a verdade, acho eu, não sou ninguém para acha, mas acho que o Motta não teria tido condições de 
bate no rapaz, to sendo justo por aquilo que eu vi, acho que ele não teria condições, tamanha é o teor alcoólico que ele 
tava, né e o Melinho também, não sei. Aí eu fui na casa dele, disse pra Luciana o teu marido tá aí, falo tá, pede pra ele 
baixa aqui que eu quero falar com eles, disse pro Melinho, que que é isso aí cara,vocês tão loco, tão loco, acho que 
vocês mataram aquele cara, aí houve uma discussão, eu peguei e fui embora, tal, tal, aí no outro dia eu resolvi a não 
depor, ficar em casa quietinho, até porque eu tenho a rádio para defender, tal, tal. Só que quando eu chegava em cada 
loja do centro para atender os clientes, o pessoal dizia, ah tu viu, tu viu o fato ontem, eu falava (...), é mas vou deixar 
assim, aí quando foi onze e meia a policia veio, também uma e meia eu to aí. J: O senhor esteve quantas vezes na 
polícia? T: Depoimento? J: O senhor foi uma vez só ou duas vezes? T: Não, eu fui mais de uma vez, eu fui. J: Foi pro 
depoimento e depois para o reconhecimento pessoal? T: Também. J: E aí o senhor reconheceu? T: É, eu reconheci, vi 
os, disse os que eu conhecia por nome, né, eu não sei descrever ser aquilo serviu pra dize que A, B, ou C batia ou não. 
J: E o senhor recebeu, parece que foi depois do fato, alguma ameaça? T: É, (...) pra rádio. J: Como é que foi, pode nos 
contar? T: Não, eu tive um problema há pouco tempo atrás com a minha esposa aí, mas foi de uma outra ordem e 
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classificaram, até porque na época, eu que desacatava a autoridade e classificaram como um outro fato que não foi, e 
aí eles ligaram pra rádio, que que tu que aí rapaz, tu há pouco tempo tava preso, falando palavra de ordem no rádio, eu 
toquei uma música  e falei uma mensagem sobre aquilo, e essa ligação, eu recebi três, foi no dia vinte e três, o crime 
foi vinte e um, o dia vinte e três do mês passado, de julho, foi o dia vinte e três por volta de duas para meio dia, depois 
eu fui relatar. J: E quem era o autor da ligação? T: Voz de homem, não tenho, não tenho, a rádio não bina, só pedi para 
encaminha pra sabe quem é que tá me ligando, pra Brasil Telecom, pra. J: Mas tinha relação com esse fato? T: Tinha 
relação com esse fato, no dia ali com a mulher do Melinho também xingou, bateu boca, chamou de isso, daquilo, até 
entendo, devia tá nervosa também, eles podiam tá bêbado também, relato que não tenho nada nem a favor, nem 
pessoal  contra eles todos. Não se esperava deles algo assim, claro e acho que julga é o senhor e o promotor e eu to 
aqui para dizer a verdade, então, deixo bem claro não tenho nada pessoal, nem a favor, nem contra eles. J: E além do 
risco imaginário que ele fazia com o pé, ele fazia com o pé, ele fez algum ato mais agressivo assim? T: Ele fazia 
menção, fazia menção que teria algo por aqui, mas não tinha. J: A troco de quê, que ele fazia essa menção? T: Por 
que o pessoal de lá fazia, ó a conga pega, a conga vai pega, o Mauro dizia a conga pega, a conga vai pega, eu dizia, 
tchê vamo para cara, tá todo mundo brincando, era uma. J: É que os outros então também faziam menção de ir para 
cima do Emerson e aí ele fazia esse gesto com a mão no sentido de....? T: É como que diz, ah to ameaçando, vo dize 
que, bêbado é bêbado, né, vo faze que to ameaçando pra assusta, pra, não sei o que se passava na cabeça do rapaz, 
mas é algo até digno de dá risada, um elemento que não conseguia nem fala, daquele jeito né, não sei, na verdade. J: 
O senhor soube de uma desavença entre eles antes dessa...? T: Ouvi fala. J:Não viu? T: Não viu, não vi nada. J: Com 
a palavra o Ministério Público.  MP: Naquele primeiro momento no Tiaca, lá, estava o Mauro, o Motta e o Rockembach, 
o Tiago? T: É o Tiago, parecia ser ele, de boné e moletom amarelo. (…) D: A propósito da indagação do Ministério 
Público, naquele primeiro momento, se refere ao momento do Tiaca, né? T: É uma brincadeira, eu tava ali, eu observei 
tava ele e o Mauro, e o Motta tava de bombacha e tava de camisa do Grêmio, e o Motta batia com a cabeça no meu 
obro como se dissesse, bah, to de cabeça inchada, até porque não era amigo deles, mas a gente se conhecia, ia no 
bar deles lá, tudo bem. (…) J: Foi procurado depois? T: Há alguns dias atrás a noiva do Motta me ligou para a rádio 
pedindo música, tal, tal, e a gente conversou sobre o fato, ah ele te ligou no outro dia para te pedir desculpa, eu falei 
não, eu não vi a ligação, mas de qualquer forma não tenho nada pessoal conta ele. (...) D: Se o Edimar na hora que 
bateu na vitima, foi agarrado e retirado do local por quem? T: Eu citei aqui doutor, que eu não lembro se foi antes ou 
depois do fato, tudo aconteceu muito rápido, é quando o Edimar deu com o capacete na cabeça do rapaz, aquilo foi 
muito rápido, e quando eu me dei por conta, já tavam batendo nele no chão, aí que eu vi ele de joelho, de pé e ao 
mesmo tempo caído, foi muito rápido. J: Aí foi o senhor que puxou o Edimar? T: Fui eu e  outro rapaz. J: Quantos 
capacetaços o senhor viu ele dar nele? T: Não tenho nem, não tenho, não tenho, assim, base. J: Mas foi um só? T: 
Não, foi mais de um. D: E quando ele soltou o Edimar, ele foi embora do local ou permaneceu? T: Ele fico discutindo 
um pouco com a gente e há quem diga, que eu não lembro, que ele queria briga comigo, só que na hora tava 
transtornado, tava apavorado com o que tinha acontecido que eu aí, parece que retiraram dali, eu não sei se ele ficou 
ali ou não. D: Na seqüência, enquanto o depoente segurava o Edimar, o que aconteceu com a vítima, estava de pé? T: 
Quando soltaram o Edimar? D: É, quando tu soltou ele, quando soltaram ele? T: Como eu lhe falei, eu não lembro se 
foi antes ou depois, mas o fato entre o Edimar bater com o capacete e nós tira ele, foi um fato e me parece que aí já 
tinham, não sei quem levou o corpo dele. J: O senhor viu alguém agredir ele com uma cinta? T: Não me lembro. J: Não 
recorda disso? T: Não vi. D: Nessa seqüência, se algum grupo passou a agredir a vítima com socos e ponta-pés e 
quantos eram? T:Eu falei no depoimento em média de cinco a seis mais ou menos isso, não tem como, não tem como 
tu prevê no meio de uma multidão alguém tá tomando pau e agride de lá pra cá e na tua mente parece que tá tudo em 
câmera lenta, eu tentava chega no rapaz, mas parece que as pernas não funcionavam, não sei algo difícil de falar isso 
aí. J: A agressão era tão violenta que o senhor ficou meio que paralisado? T: É, quando eu cuidei o Edimar andando 
com o capacete, quando eu vi, né, eu corri, mas só que. J: E a pessoa que fosse tentar apartar ali, separar, corria o 
risco de ser agredida também? T: Doutor, quando eu cheguei que eu dei um grito que eu disse, tchê vão mata o cara, 
eu vi que ele tava no chão, eu vi o pé que vinha por cima, então, eu cheguei daqui como onde o senhor tá e eu vi o pé, 
graças a Deus não entrei no meio, foi muito rápido, muito, muito, e acho que vinte e cinco segundos é exagero até, foi 
muito rápido. D: No depoimento de folha 36, ele disse que enquanto ele segurava o Edimar, diz que viu um pé pisando 
com força na cabeça da vítima, sendo esmagada contra o chão, (...) sangue pela boca. Se ele confirma isso? J: 
Acabou de declarar isso. D: Não, não. J: Já respondeu que viu alguém pisando na cabeça, disse mais de três vezes 
isso, o senhor, ainda, não ouviu isso? D: Ele disse que segurava o Edimar, ele disse que enquanto segurava o Edimar, 
no depoimento de folha 36? T: É assim,ó, como eu falei doutor, é eu não sei descrever se a hora que eu tirei o Edimar 

pro lado foi antes ou depois, eu não vi quem batia, eu vi os fatos, não dava pra vê foi muito rápido, mas.” 

Ademais, André Machado Spat “só vi o tumulto” não identificando 
os contendores (f. 490-1); Carlos Reinaldo Carreira da Fonseca “não presenciou” as 
agressões (f. 500-2); Douglas Peralta Brasil não presenciou o fato, mas apenas “ouviu 
algum comentário na escola” (f. 502); Ludilene Pinto Pinheiro não presenciou os fato, 
apenas relatando ter chegado um rapaz sujo de sangue que afirmou “olha o que eu fiz, 
dei, dei, quase matei”, o qual reconheceu como o adolescente infrator Lucas O. R. (f. 537-

9); Nathali Pereira Salameh não estava no local (f. 548); Márcio de Souza Soares disse 
que na “hora que eu cheguei já tinha acontecido” (f. 555-7); Leonardo Camargo Alves 
refere que “vi aquele alvoroço de pessoas correndo em direção ali”, embora não 
reconheça os envolvidos (f. 558-9);  Rodrigo Mesquita de Araújo diz que havia muita gente, 
motivo pelo qual não conseguiu ver a briga, malgrado noticie o posterior convite de 
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Melinho para que fosse no “escritório do Doutor” (f. 560-1); Gomercindo Álvaro Brum não 
presenciou os fatos (f. 563-4); Naiter Hugo Alves Bálsamo fala não ter visualizado as 
agressões (f. 641-2); José Valdemar da Silva Pires nada soube esclarecer sobre a 
participação dos acusados (f. 643); Valdir Francisco Bueno Sanches não estava perto no 
momento dos fatos, somente tendo chegado depois (f. 644-5); Felipe Leon não viu 
ninguém se agarrando, “só um tumulto, tumultos de comemoração” (f. 646-8); Rafael Silva 
referiu ter se encontrado com Rogério e Mauro, os quais lhe disseram “que queriam 
briga com eles, mas que eles já tavam indo embora”, esclarecendo que quem queria 
briga era “Emerson” (f. 649-52); Vagner Vargas Oliveira refere o encontro com Rogério e 
Mauro em frente do Bar Tiaca antes do ocorrido (f. 653-5); Ricardinho Pileco (f. 656) e 
Wagner da Cunha Júnior (f. 658-9) nada referiram sobre o fato, mas apenas a conduta de 
Mauro; Bruno Rodrigues Seabra se encontrou com Mauro na esquina da farmácia, 
sem contudo visualizar os posteriores fatos que vitimaram Mercinho (f. 660-2); Fábio 
Josende Paz “só (sabe sobre o fato) o que eu li” (f. 672-3); Alissandra Hampel Rosando “não estava 
na cidade” no dia (f. 674-5); Fábio Vargas Machado, embora refira ter ficado “parado 
olhando, tentando olha a briga, na frente do Tiaca”, admite que estava “longe assim”, 
sem identificar os contendores (f. 676). 

Ademais, diante do relato em plenário de Mauro, inclusive resta 
mitigado o poder de convencimento da fala de Claiton Antolini (f. 663-5), testemunha por 
ele arrolada, de que “vi o seguinte: o Emersom, que é esse..., que eu não conhecia né, 
que eu vi na hora ali, ele veio correndo, ele veio correndo assim ó, em direção ao bar 
ali e paro, paro bem na minha frente ali e começo a grita, filha da puta e coisa assim, e 
ai começo a discussão, hooooo Mauro, acho que tava entrando na bar ali hoo, ai 
começaram a discutir ali, discutiram um pouco e o Mauro disse não vamo sair daqui, 
saiu, e ai viro as costa e acho que entro no bar não sei, ai o outro também saiu pro 
outro lado”, o que não cobra outras considerações. 

Anote-se que os depoimentos em plenário, não infirmam os relatos 
iniciais, que substancialmente são idênticos, sendo que as pontuais alterações são 
mais do que justificáveis, não só pela dinâmica do fato (espancamento público em ambiente de aglomeração de pessoas), 
mais principalmente pelo transcurso de 8 anos, 8 meses e 8 dias após os fatos. Veja, 
apenas por amostragem,  que Cláudio Garcia da Silva, cujo depoimento foi GRAVADO 
e TRANSCRITO pelo Poder Judiciário, “disse pro Melinho, que que é isso aí cara,vocês tão loco, tão 

loco, acho que vocês mataram aquele cara, aí houve uma discussão”, mas em plenário já não se 
recordava ao certo de tal assertiva. Qual o depoimento mais confiável? 

Ora, a memória, compreendida como a faculdade humana de 
conservar e lembrar estados de consciências passados, notoriamente é falível, 
principalmente para pessoas que não são protagonistas, mas meros expectadores, 
tampouco instruída por juristas ou que tenham acesso aos autos (diversamente do que ocorre com os réus), 
o que inclusive tem autorizado a produção antecipada de provas em caso de revelia, 
justamente pela incapacidade orgânica de se relatar fatos após o transcurso de 
relevantes períodos1. 

Aliás, quem entre nós (Juízes, Promotores, Advogados, Desembargadores ou Ministros) detém a 
capacidade de descrever a miúde o que ocorreu no dia 21/6/07, salvo a derrota do 
Grêmio ao Boca Juniores (para os gremistas e colorados, claro)? Não é por nada que os atos jurídicos são 
documentados, desde o nascimento, casamento até as investigações criminais, pois é 
da essência da humanidade a incapacidade de guardar apenas na memória os fatos 
vivenciados ad infinitum. 

                                            
1

STJ, 5T, RHC54563/RO, Rel. Jorge Mussi, j. 12/5/15, DJe 20/5/15. 
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Portanto, tal qual como os jurados, que decidiram que os réus 
concorreram para a morte de “Mercinho” ao lhe desferir golpes contra o corpo 
juntamente com o adolescente infrator, a prova assenta que após o primeiro embate 
(acima analisado) os protagonistas foram para frente do Bar Tiaca e: 1) Mercinho gesticulava e 
discutia/xingava Mauro (vide Edenilson, Sidimar, Luciana, Fábio, Cristiano, Mauro Sérgio, Enelize e Cláudio); 2) “Melinho” foi pegar 
um instrumento contundente [porrete ou foguete] (vide Luciana, Cristiano e Enelize); 3) Edimar desferiu 
duas [ou mais] capacetadas em Mercinho (vide Edemilson, Gustavo, Edenilson, Sidimar, Luciana, Fábio, Mauro Sérgio e José Welquer),  ao 
menos uma na cabeça (vide Edimar, Edenilson, Sidimar e José Welquer); 4) a vítima caiu [ou cambaleou] para o meio 
da rua, quando Mauro (vide Bruno, Gustavo, Edenilson, Eduardo, Sidimar, Luciana, Cristiano, Mauro Sérgio e José Welquer), Melinho (vide Bruno, 

Gustavo, Edenilson, Eduardo, Sidimar e Mauro Sérgio), Motta (vide Gustavo, Edenilson, Eduardo, Sidimar e Mauro Sérgio), Tiago (vide Gustavo, Edenilson, Eduardo, 

Mauro Sérgio e José Welquer) e o adolescente Lucas O. R. (vide Gustavo e Edenilson) partiram para cima, 
desferindo chutes, inclusive na cabeça (vide Sidimar, José Welquer e Cláudio), além de pisar/pular sobre 
seu corpo (vide Bruno, Edenilson, Eduardo ), deixando-a desfalecida e “lavada de sangue” no local; 5) 
Lucas O. R. retornou para o bar (vide Ludilene Pinto Pinheiro); 6) Melinho, Motta e Mauro saem 
juntamente do tumulto (vide Paulo Alexandre); 7) populares informam a Brigada Militar que os 
agressores eram Mauro e Melinho (vide Eguilhor). 

Anote-se, ainda, a noticiada tentativa de esposa de “Melinho”  
constranger a testemunha Sidimar Rodrigues Soares, bem como as ameaças tecidas 
à Cláudio Garcia da Silva, que foi à procura de “Motta” e “Melinho” logo após saber da 
gravidade dos fatos, bem como o convite a  Rodrigo Mesquita de Araújo para ir ao 
escritório do advogado, circunstâncias que – embora periféricas – apontam a tentativa 
dos acusados de buscarem a irresponsabilidade penal. 

Logo, a condenação é medida que se impõe, pois está calcada na 
certeza visual de MAIS de uma testemunha, fragilizando a negativa de autoria. 

4 – DA TIPIFICAÇÃO 

O júri é soberano por disposição constitucional, de modo que se o 
Conselho de Sentença tivesse, v.g., decidido que “Mercinho” não morreu por golpes 
deferidos por outrem, nada poderia o Juiz Togado fazer que não acatar tal decisão. 

“Soberania”, lembre-se, não se confunde com “Justiça”, mas está 
relacionado com a autoridade da decisão, pois no “mundo jurídico” passa a constituir 
uma verdade inquestionável que não necessariamente se confunde com a do “mundo 
dos fatos”. 

E se faz esse reflexão, pois após ler e reler os presentes autos, 
avaliar os depoimentos das pessoas que assistiram as agressões, os ditos e desditos 
dos acusados, chega-se a uma conclusão diversa da dos jurados, inclusive idêntica 
àquela do Juiz de Direito Rodrigo Granatto Rodrigues (f. 1322-37) e dos Desembargadores 
Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Maria Berenice Dias e Ricardo Raupp 
Ruschel, integrantes da 7ª Câmara Cível (f. 1338-40), que tipificaram o fato como homicídio 
TRIPLAMENTE qualificado ao julgar o outro agressor inimputável (Lucas O.R.). 

“ECA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. 
ADEQUAÇÃO. PRAZO MÍNIMO. DESCABIMENTO. 1. Provadas a autoria e a materialidade 
do ato infracional, pois constituem fatos incontroversos a morte da vítima e a participação do 
adolescente nas agressões, imperiosa a procedência da representação e a imposição de 
medida socioeducativa. 2. Tratando-se de ato infracional gravíssimo, tipificado como 
homicídio qualificado, praticado por motivo fútil, meio cruel e recurso que 
impossibilitou a defesa da vítima, fato este que gerou profunda comoção social, cabível 
a imposição da medida de internação e, considerando que o infrator não possui 
antecedentes, é razoável o deferimento de atividades externas desde o início do 
cumprimento da medida. 3. (...). 4. (...).” 

Como golpear uma pessoa na cabeça e no tórax, já desfalecida no 
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chão, até “golfear” sangue pela boca não evidencia intenção de matar ou – no mínimo 
– que o agente não assumiu o risco de que esse resultado ocorresse? 

Ora, permissa venia, consta em qualquer manual de Direito Penal 
exemplos prosaicos de lesão corporal seguida de morte (o agente dá um soco no rosto da vítima, esta acaba se 

desequilibrando e batendo a cabeça numa quina, do que resulta traumatismo craniano, etc.), mas nem um autor de direito penal inclui 
um brutal espancamento de pessoa já caída ao solo nesse restrito rol! 

Aliás, a situação é tão esdrúxula, que a conduta do adolescente 
infrator, que sequer deteve tamanho destaque no espancamento como, v.g., Mauro e 
“Motta”, será (e foi) tipificada mais gravemente. Coisas da dita “Justiça dos 
Homens...”, inexplicáveis ao cidadão comum, muito similar, aliás, àquela dos “jovens” 
que atearam fogo em um indígena da etnia Pataxó no Distrito Federal e não queriam 
matá-lo. 

Portanto, em estrito cumprimento à decisão de ao menos 4 dos 7 
Jurados, bem como havendo nexo entre o evento morte e a saraivada de golpes 
aplicada pelos acusados, a tipificação nas iras do art. 129, §3°, do CP é o ÚNICO 
caminho existente no ordenamento jurídico para dar cumprimento à SOBERANA 
decisão do Povo de Dom Pedrito, o que inclusive lembra a célebre obra de Roger 
Spode Brutti: 

“A Sociedade tem os criminosos que Merece”2. 

5 – DAS PENAS 

Diz o Desembargador Sylvio Baptista Neto que “entre as balizas de 
doze a trinta anos (homicídio qualificado) ou entre cinco a quinze anos (tráfico de 
entorpecentes) ou entre dois a oito anos (furto qualificado) ou entre seis a dez anos 
(atentado violento ao pudor) etc., qual é a punição mais justa? Sempre será aquela 
que, no meu entendimento, na consideração das circunstâncias fáticas do delito e 
pessoais do condenado que cumpra o estipulado pelo artigo 59 do Código Penal na 
sua parte final: “estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime.”3 

E como acima dito quanto à tipificação, se a morte de “Mercinho” 
não foi um homicídio triplamente qualificado, como soberanamente decidiram os 
jurados por suas íntimas convicções, foi “algo muito parecido” ou similar, pois a vítima 
foi espancada até a inconsciência, literalmente “golfeando” sangue ao ser socorrida, 
sem qualquer chance inclusive de socorro médico, tudo por uma provocação de 
Mauro, que foi pisar no cartaz ostentado por “Mercinho”, causando a reação deste e os 
posteriores fatos que se sucederam. 

Assim, se a pena mínima para o homicídio qualificado, mesmo 
desconsiderando a concorrência de TRÊS qualificadoras é de 12 anos, intuitivo que a 
pena concretamente aplicada deva se aproximar a este termo, pois o evento morte – 
mesmo com a limitação cognitiva imposta pelos Jurados – era muito mais do que 
esperado, senão certo, assentando uma culpa mais do gravíssima. 

Não se nega que a conduta social, os antecedentes e o 
comportamento da vítima não sejam desfavoráveis aos acusados, mas a incomum 
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências se sobrepõe em 
concreto, inclusive se convolando as qualificadoras em agravantes (motivo fútil – art. 61, II, “a”; recurso que 

                                            
2

BRUTTI, Roger Spode; BRUTTI, Roger Spode. A Sociedade tem os Criminosos que Merece. Universo Jurídico, Juiz de Fora, ano XI, 27 de ago. de 2012. 

3
TJRS, 1CCrim 70067671511, Rel. Sylvio Baptista Neto, j. 11/5/16. 
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dificultou a defesa da vítima – art. 61, II, “c”; meio cruel – art. 61, II, “d”, todos do Código Penal). 

Ora, os agentes se valeram da multidão, com no mínimo 5 pessoas 
chutando, batendo e pulando sobre o corpo, sem possibilidade mínima de defesa, o 
que causou um sofrimento atroz, tudo iniciado porque “Mercinho” carregava, pasmem, 
um cartaz em homenagem ao Boca Juniores que horas antes havia derrotado o 
Grêmio na final da Copa Libertadores da América. 

Também não se pode, s.m.j., assentar a privilegiadora, pois quem 
deu início às hostilidades não foi “Mercinho”, que teve o cartaz/pés pisados por Mauro, 
além de ter sido logo após derrubado ao solo (PRIMEIRO EMBATE), em que pese sua retorção 
em frente ao Bar Tiaca fosse de todo desnecessária e imprudente (SEGUNDO EMBATE). Anote-
se, ainda, que os “valentões” só partiram para cima da vítima após Edimar ter 
desferido duas capacetadas com a vítima, que já estava atordoada, além de 
visivelmente embriagada, ou seja, já em situação de desgraça. 

Anote-se, ainda, que o finado era pai de Jaíne Fontoura Goulart, 
nascida em 11/7/94 (f. 1461), portanto, com 12 anos a data do fato, bem como Bruna 
Fontoura Goulart, nascida em 31/1/96 (f. 1462), portanto, com 11 anos a data do fato, as 
quais eram suas dependentes alimentares, o que não pode ser desconsiderado 
quanto às consequências dos fatos. 

Ainda há de se valorar a comoção social causada pelo fato, 
retratada alhures em veículos de imprensa e articulistas, como Paulo Santana do 
Jornal ZH. 

 

Por fim, Mauro embora admita em Juízo ter desferido golpes contra 
o corpo de “Mercinho”, dá contornos diversos, mitigando sua responsabilidade, 
notadamente porque não reconhece que seus parceiros também golpeavam, 
tampouco NEGA que pulou em cima do corpo, o que foi visualizado por testemunhas. 

E não se diga que a pena é “incumprível” ou “desumana”, pois 
serão necessários apenas 2 anos (1/6) para a progressão de regime semi-aberto que, 
detraídos os 8 meses e 9 dias de prisão preventiva, totalizam a restrição de liberdade 
efetiva em 1 ano, 3 meses e 21 dias, isso sem computar a remição pelo trabalho (1 dia 

remido por 3 trabalhados). A partir de então, poderão trabalhar no ambiente externo, apenas se 
recolhendo ao albergue noturnamente. E em mais 1 ano e 8 meses poderão ir ao 
regime aberto, em que vige a prisão domiciliar ao apenado que trabalha, conforme 
Portaria da Vara de Execução de Dom Pedrito. 

Mais: com mais 3a3m21d estará satisfeito o requisito para o 
livramento condicional e para o indulto, já que restou afastada a hediondez da ação 
pela desclassificação. 

Assim, doze anos de reclusão reputa-se a penalidade mínima – 
embora seja a máxima cominada à tipificação dada pelo Tribunal Popular – para 
reprovar a conduta de Mauro, Motta, Tiago e Melinho no brutal espancamento de 
“Mercinho”. 

Em face do quantum da pena, bem como das circunstâncias 
judiciais, fixa-se o regime fechado para o cumprimento. 

Ex positis, condena-se Mauro Antônio Comin, Eduardo da Silva 
Mello, Rogério Motta Duarte e Tiago Ojeda Rockembach a 12 anos de reclusão, em 
regime fechado, como incursos nas sanções do art. 129, §3°, do CP. 
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Considerando inexistir motivos para a prisão preventiva, os 
condenados poderão recorrer em liberdade. 

Registre-se. Publique-se. Intimem-se. 

Deixa-se de requisitar inquérito policial para apurar o crime de falsa 
perícia (art. 342 do CPP) pois não se extrai dos autos que os legistas Mário Mansur Filho e 
Paulo Alfredo Kalil Salim tenham agido com dolo de beneficiar ou prejudicar a outrem, 
mas apenas que foram relapsos e desidiosos com suas funções. 

Com o trânsito em julgado: a) lance-se o nome dos réus no rol de 
culpados; b) preencha-se e remeta-se o Boletim Estatístico (BIE) e a ficha PJ-30; c) 
comunique-se ao TRE, nos termos do art. 15, III, da CF; d) expeça-se o PEC; e) 
arquive-se com baixa. 

Dom Pedrito, 12 de setembro de 2016. 

Luis Filipe Lemos Almeida, 
Juiz de Direito. 


