
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dependência:

2ª Via JLLPTXCBEDEEGJaZ

INICIADO:
FOLHA:196º D.P. MONÇÕES

Boletim No.: 1391/2020 e EMITIDO:25/08/2020 16:07 25/08/2020 19:36

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida.

Natureza(s):
   Espécie: Título I - Pessoa (arts. 121 a 154)
   Natureza: Injúria (art. 140)
   Consumado

   Espécie: L 13.869/19 - Abuso de Autoridade
   Natureza: Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever
   de... (Art.33)
   Consumado

Local:         RUA IBIRACU, 44 - ALTO DE PINHEIROS - CEP: 05451-040 - S.PAULO
               SP
Tipo de local: Via pública - Via pública
Circunscrição: 14 D.P. - PINHEIROS

Ocorrência:    25/08/2020 às 14:30 horas
Comunicação:   25/08/2020 às 16:06 horas
Elaboração:    25/08/2020 às 16:07 horas
Flagrante:     Não

Vítima:
 - DANIEL - Presente ao plantão - RG: 000001-SP - emitido em 01/12/2008
   Exibiu o RG original: Sim - Pai: MARCOS EDSON DE MELLO
   Mãe: IZABEL CRISTINA BATISTA DE MELLO - Natural de: FOZ DO IGUACU - PR
   Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 23/09/1985
   34 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
   Instrução: Superior completo - CPF: 33655052880
   Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
   Endereço Comercial: ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 900 - CIDADE MONÇÕES
   CEP: 04571-000 - S.PAULO - SP - Empresa: 96º DP - Telefones: (11)5505-4744
   (Comercial)

Autor:
 - POLICIAL MILITAR DESCONHECIDO 1 - Não presente ao plantão
   Exibiu o RG original: Não - Sexo: Masculino - Profissão: POLICIAL MILITAR
   Advogado Presente no Plantão: Não
 - POLICIAL MILITAR DESCONHECIDO 2 - Não presente ao plantão
   Exibiu o RG original: Não - Sexo: Masculino - Profissão: POLICIAL MILITAR
   Advogado Presente no Plantão: Não

Veículos:
 - Placa: DJP9324 - Cidade: S.PAULO - UF: SP - Chassis: 9BWGC05W19T037949
   RENAVAM: 00977699013 - Marca/Modelo: VW/PARATI 1.8 - Tipo: AUTOMOVEL
   Ano fabricação: 2008 - Ano modelo: 2009 - Cor: Cinza
   Proprietário: DELEGACIA GERAL DE POLICIA DIVISAO DE T
   Ocorrência: Envolvido - Local: Via Pública - Segurado: Ignorado
   Escolta: Ignorado - Pessoa relacionada: DANIEL
 - Placa: FLL3429 - Cidade: S.PAULO - UF: SP - Chassis: 9C6KM0030F0024951
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   RENAVAM: 01061775671
   Marca/Modelo: YAMAHA/XT 660R                           - Tipo: MOTOCICLO
   Ano fabricação: 2015 - Ano modelo: 2015 - Cor: Branco
   Proprietário: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
   Ocorrência: Envolvido - Local: Via Pública - Segurado: Ignorado
   Escolta: Ignorado - Observações: M 23015-11
   Pessoa relacionada: POLICIAL MILITAR DESCONHECIDO 1
 - Cidade: S.PAULO - UF: SP - Chassis: .
   Marca/Modelo: YAMAHA/XT 660R                           - Tipo: MOTOCICLO
   Cor: Branco - Proprietário: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
   Ocorrência: Envolvido - Local: Via Pública - Segurado: Ignorado
   Escolta: Ignorado - Observações: M 23017-11
   Pessoa relacionada: POLICIAL MILITAR DESCONHECIDO 2

Histórico:

Comparece nesta Unidade Policial, DANIEL DAMBRAUSKAS DE MELLO, Policial Civil ora
qualificado como vítima, noticiando fatos ocorridos na Rua Ibiraçu, altura do
numeral 44, pouco antes do cruzamento semafórico com a Rua Cerro Corá, bairro Vila
Madalena, onde estando em serviço, embarcado em viatura policial, teria sido
abordado de forma truculenta, ofensiva, e totalmente em desacordo com as normas que
regem o serviço policial, além de ofendido e hostilizado, sendo tal conduta
perpetrada por dois policiais militares, não identificados, componentes do pelotão
de ROCAN do 23º Batalhão de Polícia Militar.
.
Relata a vítima, Policial Civil, que se encontrava a serviço desta distrital (96º
DP), em via pública, embarcado em viatura descaracterizada, da marca
Volkswagen/Parati, ostentando placas reservadas DLL6180, e se deslocando desta
Delegacia até a Junta comercial do Estado de São Paulo onde entregaria o Oficio nº
742/2020 realtivo ao inquérito policial nº 596/2020.
.
Informa que enquanto trafegava em via pública, com os sinais luminosos devidamente
ligados, percebeu acompanhamento por duas motocicletas de equipe Rocan, contudo,
por estar devidamente sinalizado, e saber que a placa da viatura retorna em
pesquisas como veículo restrito, ou seja, veículo policial, não acreditou estar
sendo alvo de acompanhamento, porém, ao chegar na Rua Ibiraçu, em semáforo fechado
para acesso a Rua Cerro Corá, uma das motocicletas policiais parou no canto
esquerdo traseiro da viatura que se encontrava, e para sua surpresa, aquele
policial militar empunhou sua arma de fogo apontando em direção ao vidro do
motorista, ao mesmo tempo em que passou a gritar “desce”, “desce vagabundo”; que a
vítima tão logo abriu a porta com as mãos para cima e prontamente se identificou,
dizendo: “Ô irmão, sou colega, é viatura ...”, sem que pudesse dizer mais nada foi
interpelado: “Desce dessa porra logo caralho, vai tomar no seu cú”, então, ainda
tentando verbalizar que não havia necessidade para aquilo ser feito daquela forma,
e dispondo de distintivo ostensivo pendurado pelo pescoço, foi posicionado de
frente para o veículo, em posição de abordagem, com suas mãos no vidro traseiro da
viatura, onde lhe fora questionado: “Cadê sua arma?, “Cadê sua arma?”, tendo a
vítima respondido que se encontrava em sua cintura, em que pese, a mesma estar
disposta de forma ostensiva, conseguinte, fora revistado, no que lhe pareceu ser a
procura de uma segunda arma, haja vista, sua carga estar coldreada de modo
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ostensivo, na lateral de sua cintura, também, que o outro policial militar iniciou
um princípio de vistoria no interior da viatura policial, mas olhou ao redor da via
pública, e declinou.
.
Salienta que após alguma comunicação no rádio que os milicianos dispunham, os
Policiais Militares lhe questionaram de foram ríspida, "Porque você está andando
com essa viatura toda acesa e com o para-choque quebrado nesta região", tendo a
vítima respondido, já bastante nervosa, mas contida, “Porque você está perguntando
isso agora?”, “Porque não conferiu para ver se era viatura antes da abordagem?”,
então, os policiais embarcaram em suas motos, e passaram a lhe o ofender com
diversos dizeres, tais como: “É por isso que nós (Policiais Militares) somos
zuados”, “Ó o jeito que vocês andam”, “Vocês são um bando de ladrão”, “Corruptos”,
entre outros diversos xingamentos os quais a vítima não reúne condições de se
lembrar dada a perplexidade que se encontra;  em seguida, os milicianos passaram a
“ordenar”, “vai”, “vaza”, “vai embora”, e um dos policiais militares tirado uma
foto da traseira da viatura policial, mas antes que embarcasse, a vítima filmou o
patrimônio das respectivas viaturas, e disse que iria na corregedoria da polícia
militar, tendo os policiais respondido, “Corregedoria o caralho, vai tomar no seu
cú”, e partido do local.
.
A vítima DANIEL acrescenta ainda, que os fatos se deram ao lado de unidade do
“Habbib’s”, e populares que ali se encontravam almoçando, bem como demais
transeuntes e condutores dos veículos parados na via, presenciaram essa abordagem e
também restaram perplexos com a forma em que os Policiais Militares trataram o
Policial Civil, bem como conduziram essa abordagem.
.
Exalta o fato de nenhum dos Policiais Militares lhe qualificou, nenhum destes pediu
sua identidade funcional ou identidade civil, tendo a vítima sido “liberada” após
todo este transtorno, sem sequer aqueles milicianos terem a certeza de que se
tratava realmente de um Policial Civil, ainda que, armada e conduzindo veículo com
sinais luminosos, o que demonstra claramente o intuito de gerar atrito gratuito
contra a vítima.
.
A vítima alega que a abordagem foi totalmente errada e agressiva, devendo o
Policial agir com urbanidade, imparcialidade, impessoalidade e um mínimo de
tratamento civilizado a qualquer cidadão, inclusive outro Policial.
.
Por fim, Policial Civil DANIEL após todos os fatos narrados, foi até a Junta
Comercial, que já era o seu destino, protocolou o oficio que precisava e
imediatamente retornou a esta distrital onde trabalha e noticiou os fatos ao seu
chefe, bem como ao Delegado de Polícia Titular da Delegacia que determinou o
presente registro dos fatos.
.
Realizadas as comunicações pertinentes. Nada mais.

Solução:              APRECIAÇÃO DO DELEGADO TITULAR
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----------------------------------------
DANIEL

MARCOS KNAUTH LACERDA UBIRACI DE OLIVEIRA

ESCRIVÃO DE POLICIA DELEGADO DE POLÍCIA
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