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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR 

4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR NO RIO DE JANEIRO/RJ 

EXMO. SR. JUIZ-AUDITOR DA 4ª AUDITORIA DA l8 CIRCUNSCRIÇÃO 
JUDICIÁRIA MILITAR 

1PM nº 0000042-68.2015.7.0l .0401 

O Ministério Público Militar, com fulcro no art. 129, I, da CF/88, 

nos arts. 6°, V, e 116, I, da LC n.0 75/93, e nos arts. 29, 30 e 77 do Código de 

Processo Penal Militar, vem, por meio da Promotora de Justiça Militar signatária, 

oferecer DENÚNCIA contra: 

ADRIANO BEZERRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, 

comerciante, nascido em 26/04/1981, filho de · João Bezerra e 

Creuza da Silva Bezerra, inscrito no CPF sob o nº 035.095.414-30, 

titular do documento de identidade nº 2538898, SSP/PB, residente 

na Rua Evanildo Alves, nº 73, Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ; 

DIEGO NEITZKE, brasileiro, solteiro, cabo do Exército Brasileiro, 

servindo atualmente no 9º Batalhão de Infantaria Motorizado em 

Pelotas/RS, nascido em 09/06/1993, filho de Delvoir Neitzke e 

Selami Heling Neitzke, inscrito no CPF sob nº 029.401.380-60, 

titular do documento de identidade nº 080482969153 MD/EB; 
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pela prática das condutas delituosas a seguir narradas._ 
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No dia 12 de fevereiro de 2015, por volta da zero hora1, 

militares do Exército iniciaram uma operação de patrulhamento a pé na região de 

Salsa e Merengue, no Complexo da Maré. O Cap Bruno dos Santos Nogueira 

ordenou que fossem estabelecidos dois check points, "um na via Projetada F, em 

frente a creche do Aquário e, o outro, próximo ao Brizolão"2
, conforme 

representação abaixo: 
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,3 
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Segundo relatos do Cap Nogueira e Ten Yuri, o primeiro check 

point 3foi fixado sem intercorrências, mas antes da chegada ao "Brizolão" (CIEP 

Ministro Gustavo Capanema), onde seria estabelecido o segundo check point, 

iniciaram-se disparos de arma de fogo em direção à tropa. Os pelotões 

abrigaram-se procurando se proteger dos tiros e responder aos disparos. 

Horário, inforprndo nos depoimentos prestados pelo 3° Sgt GIAN CRISTIAN CANTOS RIOS, 
pelo CB JEAN SOARES DE BRITO (tls. 09/1 O) e no interrogatório de DIEGO NEITZKE (tls. 
298/300) 

2 Conforme depoimento do Cap Bruno dos Santos Nogueira - tl. 10 
3 Segundo o Cap Nogueira e o Ten Yuri, o primeiro check point a ser estabelecido fora o 

posicionado em frente à creche e o tiroteio teria se iniciado no momento em que seria fixado o 
check point do Brizolão (fls. 10/11). Já o investigado narrou que o segundo check point é que 
seria em frente a creche, quàndo a tropa passou a ser alvo de tiros (f. 298). 
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Cessado o tiroteio, o check point fora finalmente estabelecido, 

iniciando-se as abordagens de transeuntes e controle do acesso à região. 

Entre as 2h e 30 min e as 3h e 15min da manhã4, estando os 

militares de serviço nos mencionados pontos de bloqueio, o veículo Fiat Palio 

branco conduzido pelo primeiro denunciado, Adriano da Silva Bezerra, vindo da 

Rua Projetada G, convergiu para a Rua Projetada F, onde se encontrava o 

primeiro ponto de bloqueio do patrulhamento. 

Foi dada ordem de parada5, mas o veículo não parou, cabendo 

mencionar que seus ocupantes, inclusive o motorista ( ora denunciado), haviam 

consumido bebida alcoólica naquela noite.6 Embora o denunciado Adriano da 

Silva Bezerra tenha afirmado que não viu os militares, tampouco escutou a 

ordem de parada, sua versão não é crível, já que havia três viaturas realizando o 

bloqueio, conforme se verifica pelo croqui de f. 79. A primeira estacionada 

paralela à calçada direita7 da Rua Projetada F e outras duas mais a frente, 

dispostas em linhas transversais na mesma via, de modo a formar uma espécie de 

"funil", por meio do qual somente seria possível a passagem de um veículo por 

vez. 

Como o condutor do veículo não obedeceu à ordem de parada, o 

Sd Felipe efetuou três disparos de elastômero. 8 Ato contínuo, o Cb Diego 

4 Horário que se depreende dos depoimentos de Adriano da Silva Bezerra, Allan da Silva e Pablo 
Inácio da Rocha Filho (fls. 15/17) e das declarações pretadas por Vítor Santiago Borges quando 
do exame de corpo de delito ( fls. 324), dos quais se extrai que Pablo, Allan e Vitor assistiram a 
um jogo de futebol do Flamengo em um bar na Vila João. Em consulta ao Google, verificou-se 
que, de fato, o Flamengo jogou pelo campeonato carioca às 22 horas do dia 11/02/2015. Ao fim 
do jogo, portanto, por volta das 23:30, Pablo, Allan e Vítor partiram de táxi para Bonsucesso, 
dirigiram-se à Boate Fênix e de lá para outro estabelecimento (que segundo Adriano seria a 
Chopperia Planalto). Neste local, já se estavam Adriano e Jefferson. Os cinco amigos se 
encontraram e tomaram algumas cervejas juntos (fls. 13, 14, 15). O conduzido, Adriano da Silva 
Bezerra foi apresentado para lavratura do APF às seis horas da manhã, conforme fl. 03. 

5 O Sd Felipe afirmou que a ordem foi dada pelo 3º Sgt Rios (fl. 09): Já este afirmou que a ordem 
foi dada por "todos os militares presentes". ( fl. 10). Allan da Silva, um dos ocupantes do veículo, 
também afirmou ter havido ordem de parada; "foi quando viu que os militares fizeram sinal de 
parada w (sic)_solicitaram verbalmente que parasse o veículo" ( f. 14/15) 

6 "Foi lhe perguntado se ingeriram bebida alcoólica e disse que sim, que beberam cerveja em 
latinhas, mas não sabe precisar a quantidade, sendo mais que duas." (Adriano da Silva Bezerra 
- fls. 13) 

7 Considerando o sentido da via e de deslocamento do veículo atingindo. 
8 Apesar de as declarações de algumas testemunhas convergirem nesse sentido, não foram · 

apreendidos os projéteis de elastômero supostamente deflagrados. 
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Neitzke, segundo denunciado, proferiu seis9 disparos de fuzil FAL 762 mm 

contra o veículo, assim que este passou pelo primeiro ponto de bloqueio. 

Segundo o croqm, o Sd Felipe, autor dos disparos de 

elastômero, encontrava-se próximo à viatura paralela à calçada, enquanto o Cb 

Diego N eitzke estava posicionado atrás da viatura disposta na linha transversal 

direita. 

Conforme laudo pericial, os disparos de fuzil atingiram o 

veículo em questão, causando as seguintes perfurações ( descritas na ordem' citada 

no laudo pericial e não na ordem cronológica): 

-impacto l(um): perfuração na porta traseira direita acima da 

maçaneta, próximo ao vidro, causada por projétil de arma de fogo 

oriundo de uma trajetória da direita para a esquerda do veículo, e 

direção com aproximadamente 75º de ascendênêia no eixo latitudinal, 

e de aproximadamente 83º de inclinação da vanguarda para a 

retaguarda do veículo no eixo longitudinal (f. 233/235); 

, 
- impacto 2 (dois): perfuração na parte central da porta traseira direita, 

causada por projétil de arma de fogo oriundo de uma trajetória com 

sentido da direita para a esquerda do veículo e direção perpendicular 

no eixo latitudinal e aproximadamente 75º de inclinação da retaguarda 

para a vanguarda do veículo no eixo longitudinal (f. 235/238) 

- impacto 3 (três): perfuração na parte inferior da porta dianteira 

.,, direita, causada por projétil de arma de fogo oriundo de uma trajetória 

com-~entido da direita para a esquerda do veículo, e direção 

perpendicular no eixo latitudinal e aproximadamente 70º de inclinação 

da vanguarda para retaguarda do veículo no eixo longitudinal (f. 

238/240); 

9 Embora o Cabo alegue que tenha proferido quatro disparos, o laudo pericial aponta seis. 
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- impacto 4 (quatro): perfuração na parte superior da coluna dianteira, 

próximo ao teto do veículo, causada por projétil de arma de fogo 

oriundo de uma trajetória, com sentido da direita para a esquerda do 

veículo, e direção com aproximadamente 78º de ascendência no eixo 

latitudinal e aproximadamente 85º de inclinação da retaguarda para a 

vanguarda do veículo, no eixo longitudinal (f. 241/243); 

- impacto 5 (cinco): perfuração na roda dianteira direita causada por 

projétir de arma de fogo oriundo de uma trajetória com sentido da 

direita para a esquerda do veículo, e direção com aproximadamente 

85º de ascendência no eixo latitudinal e aproximadamente 76º de 

inclinação da retaguarda para a vanguarda do veículo, no eixo 

longitudinal ( f. 245/249) 

- impacto 6 (seis): perfuração no vidro traseiro causada por projétil de 

arma de fogo oriundo de uma trajetória com sentido da retaguard_?t 

para a vanguarda do veículo (f. 250) 

, 
No veículo atingido, encontravam-se o condutor Adriano da 

Silva Bezerra (primeiro denunciado) e mais quatro passageiros: Allan da Silva, 

Jefferson Lima da Silva, 3º Sgt FAB Pablo Inácio da Rocha Filho e Vitor 

Santiago Borges. 

Em consequ~ncia dos disparos, quatro dos ocupantes do veículo 

sofreram lesões leves e um deles sofreu lesões gravíssimas. 

Adriano da Silva Bezerra sofreu "escoriações em antebraço 

esquerdo e lesão de cerca de três 3cm" tendo sido submetido a sutura (f. 44, 256 

,e 256-v). 

3° Sgt Pablo Inácio da Rocha Filho sofreu duas lesões 

puntiformes em região mesial do pé esquerdo (f. 38 e 258). 
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Jefferson Lima da Silva sofreu lesão contusa em região do 

antebraço esquerdo, com edema e crepitação. Fora submetido a sutura e a ex~me 

de raio "x", o qual revelou a presença de fragmento metálico em terço médio do 

antebraço próximo ao osso rádio (f. 39). 

Allan da Silva sofreu múltiplas lesões contusas em face anterior 

do pé direito com escoriações e pontos hemorrágicos, tendo o raio x do pé 

revelado a presença de múltiplos fragmentos em região de articulação (f. 40). 

Vitor Santiago Borges, passageiro que se encontrava no banco 

traseiro do veículo, à direita, atrás do banco do carona, deu entrada no serviço de 

emergência do Hospital Estadual Getúlio Vargas por ter sido "vítima de PAF c/ 

entrada em dorso, sem saída e em MMII c/ fratura exposta bilateral" (f. 257). Ao 

exame de corpo de delito, realizado em 16/03/2016, foram identificadas as 

seguintes sequelas decorrentes dos disparos: quatro cicatrizes hipocrômicas na 

região lateral direita do tórax; necessidade de utilização de fralda geriátrica 

em virtup.e da perda do controle esfincteriano anal bem como vesical; 

paraplegia promovida por lesão raquimedular causada por estilhaços de 

projétil de arma de fogo e fragmentos ósseos ao nível das quarta e quinta 

vértebras; amputação a nível do terço proximal da coxa do membro inferior 

esquerdo, com cicatriz hipocrômica no coto; diversas cicatrizes em membro 

inferior direito. Lesões estas causadas pelos projéteis relativos aos impactos 1 e 

2, respectivamente (f. 375 e 233/235). 

Ouvido, o denunciado Cb Diego Neitzke informou que efetuou 

quatro disparos na tentativa de parar o veículo que se deslocava em alta 

velocidade na direção dos militares Cb Mateus e Sd Ricardo. Afirmou que se 

"nãó tivesse feito nada para evitar, os meus companheiros seriam atropelados", 

ressaltando "mirei sempre nos pneus. Jamais mirei nos ocupantes do veículo. " 

Contudo, não há indícios de que o condutor~do veículo tivesse 

outro intuito, além de não parar na blitz. -----4ª PROCURADORIA DA JUSTIÇA MILITAR/ Rio de Janeiro/RJ 
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O croqui de f. 79 mostra que Cb Mateus e Sd Ricardo 

encontravam-se na calçada esquerda ( considerando o sentido da via e de 

deslocamento do veículo), do lado oposto ao que se encontrava o denunciado, ·e 

um pouco mais à frente em relação a este. E três dos tiros foram proferidos da 

vanguarda para a retaguarda do veículo, ou seja, o veículo não tinha sequer 

passa~o pelo at}rador, consequentemente, neste moµiento, não poderia oferecer 

perigo aos dois militares que estavam ainda mais à frente. 

Assim, não restou caracterizada, a priori, a alegada situação de 

legítima de defesa de terceiros . 

Ademais, embora o Cb Diego Neitzke afirme que mirou apenas 

nos pneus, as seguintes marcas provocadas pelos projéteis evidenciam que foram 

alvejadas partes altas do veículo, vejamos: 

a) o disparo responsável pelo impacto "l" atingiu a parte 

superior da porta traseira, próximo ao vidro; 

'b) o disparo responsável pelo impacto "4" na parte superior da 

coluna direita do veículo (próximo ao teto); 

c) o disparo responsável pelo impacto "6" que acertou o vidro 

traseiro do veículo. 

Enfim, extrai-se dos autos que, embora o fim fosse de parar o 

veículo, ao escolher o meio (seis disparos de- fuzil, alguns, inclusive, contra 

partes. altas do carro), o Cb Diego Neitzke assumiu o risco de atingir quem o 

estivesse ocupando. 

Assim, deve responder pelos cnmes de lesões corporais 

gravíssimas duas vezes em relação a Vitor Santiago Borges (lesão na coluna e 

amputação da perna) e lesões leves contra Adriano da Silva Bezerra, Pablo Inácio 
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da Rocha Filho, Jefferson Lima da Silva e Allan, da Silva, uma para cada vítima, 

em concurso material, aplicando-se ainda a minorante do §4° do art. 209, CPM, 

pois indubitável que o desempenho de uma missão de madrugada, em área com 

grande incidência de crimes violentos, onde ocorrera, inclusive, troca de tiros 

momentos antes dos fatos são circunstâncias passíveis de terem provocado 

violenta emoção no acusado, influenciando seu agir. 

Por todo o expqsto, requer o Ministério Público Militar seja re-

cebida a presente denúncia em relação a 

a) ADRIANO BEZERRA DA SILVA, pela prática, em tese do 

crime de desobediência (art. 301), CPM; 

b) CB DIEGO NEITZKE, pela prática, em tese, dos crimes de 

lesão corporal do art. 209, §§ 2º e 4°, duas vezes e art. 209, caput e §4º ( quatro 

vezes) c/c art. 79. 

Por fim, requer o Parquet Militar sejam intimados e ouvidos os 

neste juízo especializado os ofendidos e as testemunhas adiante arroladas. 

Ofendidos: , 

,. 1. Adriano Bezerra da Sil~a ( qualificado nà f. 03) V 
• 2. Allan da Silva ( qualificado na f. 03); V--

.• 3. Jefferson Lima da Silva (qualificado na f. ·o3); 5~ · 

.. 4. Pablo Inácio-da Rocha Filho (qualificado na f. 03); f\!>{ 
• 5~ Santiago Borges (qualificado na f. 03) z: V---

Testemunhas comuns aos crimes de desobediência e lesões corporais: 

1. 3º Sgt Gian Cri~tiãn Cantos Rios (qualificado na.f.04) 

.. 2. Cb Jean Soares de Brito (qualificado na f. 04) 

3. Ten Yuri da Silva Cortês ( qualificado na f.11) 

4. Cap. Bruno dos Santos Nogueira (qualificado na f.10) 

5. Cb Gabril Vidal Braga (qualificado na f. 12) 
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; 

6. Sd Felipe Dittgen da Costa ( qualificado na f. 08) 

7. Cb Matheus Santos da Silva ( qualificado na f. 06) 

8. Sd Paulo Ricardo Ulguim da Silva Júnior ( qualificado na f.07) 

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016. 

cl/4~e~lho 
Promotora de Justiça Militar 
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