
 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

São Paulo, 13 de julho de 2021. 

OFÍCIO Nº CorregPM-5756/154/21 

Do Encarregado do Inquérito Policial-Militar 

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Distribuidor, Corregedor 

Permanente e das Execuções Criminais da Justiça Militar do Estado de 

São Paulo. 

Assunto: Representação para PRISÃO PREVENTIVA. 

Referência: Inquérito Policial-Militar (IPM) de Portaria nº 50BPMM-

15/60/21 - Avocado pelo Subcomandante da Polícia Militar 

(Subcmt PM). 

Anexo: 1 (uma) mídia contendo cópia digitalizada dos autos do IPM 

referenciado. 

 

 

 

1. O presente expediente tem por escopo representar a Vossa Excelência pela 

prisão preventiva de policiais militares que são suspeitos de terem participado do cometimento 

de CRIMES DE HOMICÍDIO, FRAUDE PROCESSUAL, PREVARICAÇÃO E 

FALSIDADE IDEOLÓGICA. 

 

2. REGISTROS INICIAIS: 

2.1. O feito de Polícia Judiciária-Militar referenciado foi instaurado mediante 

Portaria, com o fito de apurar as circunstâncias em que se deram a morte do civil Vinícius 

Texucla Oliveira, RG nº 34.633.046, que, segundo informações iniciais prestadas pelos policiais 

militares envolvidos (folhas 02 a 13 e 65 dos autos do anexo), ocupava, juntamente com outros 2 

indíviduos, o veículo VW Voyage, de cor prata e placas PZG-9122, sendo que seu condutor teria 

desobedecido a ordem de parada emanada pelos policiais militares e empreendido fuga até que, 

em determinado momento, o veículo teria colidido próximo do cruzamento entre a Rua 

Particular e a Rua Cultura Popular, Jardim Lucélia - São Paulo/SP, e os 3 indivíduos 

desembarcaram, sendo que 2 deles, um não identificado e o civil Vinícius, RG nº 34.633.046, 

passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a equipe policial-militar, a qual teria 
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revidado a injusta agressão, assim, atingindo o civil Vinícius, RG nº 34.633.046, o qual foi 

socorrido ao Hospital Geral do Grajaú, onde acabou entrando em óbito. 

2.2. Com o civil Vinícius, RG nº 34.633.046, teria sido encontrado um revólver 

da marca Rossi, calibre .38, oxidado, com numeração suprimida, com capacidade para 6 

munições, contendo 3 intactas e 3 deflagradas (folha 11 dos autos do anexo).  

2.3. Os outros 2 indivíduos teriam conseguido se evadirem do local, sendo que, 

um deles, durante a fuga, teria abandonado uma pistola da marca Taurus, calibre 380, oxidada, 

com numeração suprimida, com capacidade para 12 munições, porém contendo apenas 8 

munições intactas (folha 11 dos autos do anexo). 

2.4. Inicialmente, a equipe de policiais militares envolvidos é composta pelo 3º 

Sargento PM 103456-1 Cristiano Procópio Magalhães (encarregado), pelo Cabo PM 133192-2 

Alex Medeiros Borges (motorista), e pelo Cabo PM 134177-4 Dimas dos Santos Silva (auxiliar), 

todos do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (27º BPM/M), os quais guarneciam a 

Viatura (VTR) de Prefixo M-27023. 

 

3. DOS PRINCIPAIS MEIOS DE PROVA COLHIDOS ATÉ O 

MOMENTO: 

3.1. Antes da avocação dos autos pelo Subcmt PM: 

3.1.1. o Comando de Força de Patrulha (CFP) do 27º BPM/M deslocou-se às 

proximidades do local onde, de acordo com as informações prestadas pelos policiais militares 

envolvidos, supostamente teria ocorrido o confronto, e obteve junto ao responsável pelo 

videomonitoramento do estabelecimento comercial “Ultragaz”, situado na Avenida Dona 

Belmira Marin, nº 4.453, 2 vídeos que foram gravados na mídia juntada na folha 30 dos autos do 

anexo; 

3.1.2. foi obtido pelo Oficial do Plantão de Polícia Judiciária Militar e 

Disciplinar (PPJMD) do 50º BPM/M relatório de Telemetria da VTR de Prefixo M-27023, 

juntado nas folhas 37 a 42 dos autos; 

3.1.3. foi juntado nas folhas 46 a 51 dos autos do anexo, pelo Oficial PPJMD 

do 50º BPM/M, cópia do BOPM nº 202107110107588, que serviu para registrar os dados 

apresentados pelos policiais militares envolvidos no suposto confronto; 

3.1.4. foi juntado nas folhas 54 e 55, pelo Oficial PPJMD do 50º BPM/M, 

cópia do Relatório de Serviço nº 27BPMM-1256/6.2/2021, elaborado pela equipe de policiais 

militares envolvidos no suposto confronto. 

3.2. Após a avocação dos autos pelo Subcmt PM: 

3.2.1. foi juntada nas folhas 62 a 135 dos autos do anexo cópia do “Relatório 

de Morte Decorrente de Intervenção Policial nº CorregPM-305/141/2021”, produzido no 
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“Serviço de Permanência da Corregedoria da Polícia Militar”, logo após os fatos terem sido 

noticiados, onde foram juntados: 

3.2.1.1. nas folhas 74 a 76 dos autos do anexo, o Auto de Descrição 

Fotográfico nº 670/141/2021, onde é possível ver imagens dos veículos envolvidos no local do 

suposto confronto, bem como das armas que supostamente estavam na posse dos ocupantes do 

veículo VW Voyage; 

3.2.1.2. nas folhas 83 e 84 dos autos do anexo, o Auto de Descrição de 

Imagem nº CorregPM-494/141/21, onde é possível ver imagens extraídas do Sistema COPOM 

Online, com a captura de imagens do Relatório de Serviço Operacional da VTR de Prefixo M-

27023; 

3.2.1.3. nas folhas 85 a 87 dos autos do anexo, o Auto de Descrição de 

Imagem nº CorregPM-495/141/21, onde é possível ver imagens extraídas do Sistema de 

Telemetria, com capturas da tela de movimentação de Viaturas Operacionais do 27º BPM/M, 

dentre as quais a VTR de Prefixo M-27023; 

3.2.1.4. nas folhas 125 a 129 dos autos do anexo, o Auto de Transcrição de 

Áudio nº 355/141/21, onde é possível ver a transcrição da comunicação, via rádio, entre a equipe 

de policiais militares envolvidos e o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM). 

3.2.2. nas folhas 138 a 144 dos autos do anexo, o Relatório de Diligência nº 

CorregPM-556/153/2021, confeccionado por policiais militares da Corregedoria da Polícia 

Militar (CorregPM), e os vídeos que foram referidos nele. 

 

4. DA DESCONTRUÇÃO DA VERSÃO INICIAL QUANDO 

CONFRONTADA COM OS PRINCIPAIS MEIOS DE PROVA COLHIDOS ATÉ O 

MOMENTO: 

4.1. A versão inicial é totalmente desconstruída quando é confrontada com os 

principais meios de prova colhidos até o momento, senão vejamos: 

4.1.1. no vídeo identificado como WhatsApp Video 2021-07-1 at 16.32.25, 

contido na mídia juntada na folha 30 dos autos do anexo, é possível ver, aos 05 segundos, que a 

VTR de Prefixo M-27023, por volta das 02h13min do dia 11 de julho de 2021, ingressa na Rua 

Particular seguida pelo veículo VW Voyage, como é representado na imagem “1”, circunstância 

atípica, já que, logo à frente, naquela via, segundo os policiais militares envolvidos, o veículo 

VW Voyage teria colidido em entulhos, quando estava à frente da VTR de Prefixo M-27023, 

conduta que a equipe de policiais militares tenta justificar no Relatório de Serviço nº 27BPMM-

1256/6.2/2021, juntado nas folhas 54 e 55 dos autos do anexo, e que não é compatível com o que 

foi registrado no BOPM nº 202107110107588, juntado nas folhas 46 a 51 dos autos do anexo, 

onde ficou consignado que a comunicação da ocorrência ocorreu às 03h03min; 
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IMAGEM 01 
 

Legenda:  

 

4.1.2. ainda sobre o horário em que a VTR de Prefixo M-27023 chega ao local 

onde teria ocorrido o suposto confronto, bem como o horário da comunicação da ocorrência, 

verifica-se no Auto de Descrição de Imagem nº CorregPM-495/141/21, juntado nas folhas 85 a 

87 dos autos do anexo, que, segundo as imagens extraídas do Sistema de Telemetria, a VTR de 

Prefixo M-27023 chega ao local às 02h14min, porém, conforme Auto de Transcrição de Áudio 

nº 355/141/21, juntado nas folhas 125 a 129 dos autos do anexo, a comunicação com o COPOM 

teve início apenas por volta das 03h01min; 

4.1.3. no vídeo coletado pelos policiais militares da CorregPM, intitulado 

como WhatsApp Video 2021-07-12 at 11.42.22 (4), que se encontra na mídia juntada na folha 

140, o qual foi capturado pelo equipamento instalado na residência localizada na Rua Antônio 

Comenale, nº 123, Parque Cocaia - São Paulo/SP, verifica-se que, por volta das 02h11min do dia 

11 de julho de 2021, ou seja, minutos antes da VTR de Prefixo M-27023 ingressar na Rua 

Particular seguida pelo veículo VW Voyage, houve uma abordagem policial a um veículo com as 

mesmas características do VW Voyage pela Rua Antônio Comenale, em frente ao nº 297, sendo 

possível ver, a partir dos 25 segundos do vídeo, que apenas um indivíduo ocupava o veículo, o 

qual, sem oferecer nenhum tipo de resistência e visivelmente desarmado, aparentemente foi 

atingido por disparos de arma de fogo efetuado por pelo menos um dos policiais militares 

(imagens “2” e “3”);   
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IMAGEM 02 

 

Legenda: Rua Antônio Comenale, nº 297, Jardim Cocaia - São Paulo/SP. 

 

IMAGEM 03 

 

Legenda: Rua Antônio Comenale, nº 297, Jardim Cocaia - São Paulo/SP. 
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4.1.4. ainda no mesmo vídeo intitulado como WhatsApp Video 2021-07-12 at 

11.42.22 (4), que se encontra na mídia juntada na folha 140, é possível ver que logo após o 

indivíduo que ocupava o veículo ter sido atingido pelo disparo de arma de fogo, este caí ao solo 

(imagem “4”) e os policiais militares se aproximam (imagem “5”), colocando-o no bando de trás 

do veículo (imagem “6”), sendo que, depois, um dos policiais militares entra no veículo e 

assume a sua direção (imagens “7” e “8”); 

IMAGEM 04 

 

Legenda: Rua Antônio Comenale, nº 297, Jardim Cocaia - São Paulo/SP. 

 

IMAGEM 05 

 

Legenda: Rua Antônio Comenale, nº 297, Jardim Cocaia - São Paulo/SP. 
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IMAGEM 06 

 

Legenda: Rua Antônio Comenale, nº 297, Jardim Cocaia - São Paulo/SP. 

 

IMAGEM 07 

 

Legenda: Rua Antônio Comenale, nº 297, Jardim Cocaia - São Paulo/SP. 
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IMAGEM 08 

 

Legenda: Rua Antônio Comenale, nº 297, Jardim Cocaia - São Paulo/SP. 

 

4.1.5. cumpre ressaltar que a distância entre a Rua Antonio Comenale, nº 297, 

Jardim Cocaia - São Paulo/SP (local onde o veículo foi abordado e o indivíduo atingido pelo 

disparo de arma de fogo) e o cruzamento entre a Rua Particular e a Rua Cultura Popular, Jardim 

Lucélia - São Paulo/SP (local onde supostamente foi o confronto), é de aproximadamente 1,5 

km, conforme imagem extraída do Google Maps (imagem “9”); 

 

Imagem “9”   

 

4.1.6. como visto, as imagens extraídas do vídeo intitulado como WhatsApp 

Video 2021-07-12 at 11.42.22 (4), que se encontra na mídia juntada na folha 140, quando visto 

em conjunto com as imagens obtidas por meio do Sistema de Telemetria, juntadas nas folhas 37 

a 42 e 85 a 87 dos autos do anexo, e ainda, com o Auto de Transcrição de Áudio nº 355/141/21, 

juntado nas folhas 125 a 129, permitem concluir que, provavelmente, a versão apresentada pelos 

policiais militares é inverídica, tanto pelo local onde o civil Vinicius teria sido atingido pelo 

disparo de arma de fogo, como pela quantidade de indivíduos que estariam dentro do veículo 

Voyage, de cor prata e placas PZG-9122, e ainda, pela existência das armas que, supostamente, 

estariam na posse destes indivíduos; 

4.1.7. importa ressaltar também que embora a equipe de policiais militares 

envolvidos tenha registrado no Relatório de Serviço nº 27BPMM-1256/6.2/2021, que foi juntado 

nas folhas 54 e 55 dos autos, que ao “término da apresentação pelo DHPP o indivíduo ainda 

não tinha sido identificado”, no Auto de Descrição de Imagem nº CorregPM-494/141/21, 

juntado nas folhas 83 e 84 dos autos do anexo, verifica-se que, conforme o Relatório de Serviço 
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Operacional da VTR de Prefixo M-27023, o RG pertencente ao civil Vinícius foi consultado às 

02h43min, ficando evidente que, além do homicídio e da fraude processual, há fortes indícios do 

cometimento de crime de falsidade ideológica pelos policiais militares envolvidos; 

4.1.8. outro ponto relevante que ainda precisa ser melhor esclarecido, está 

relacionado ao vídeo coletado pelos policiais militares da CorregPM, intitulado como 

HDCVI_ch6main_202 10711055000_20210711060000, que se encontra na mídia juntada na 

folha 144, no qual é possível ver que um indivíduo, aparentemente chega, por volta das 

06h05min, na Rua Antônio Comenale, nº 297, Jardim Cocaia - São Paulo/SP (local onde o 

veículo foi abordado e o indivíduo atingido pelo disparo de arma de fogo), onde desembarca 

(imagem “11”) e fica por aproximadamente 15 segundos, sendo que, no local, foi constatada a 

existência de vestígios de sangue, a qual foi parcialmente coberta de arreia por este indivíduo 

(imagens “12”, “13” e “14”), restando claro que alguém estaria trabalhando para destruir os 

vestígios dos possíveis delitos praticados pelos policiais militares que guarneciam a VTR de 

Prefixo M-27023. 

Imagem 11 

 

Legenda: Rua Antônio Comenale, nº 297, Jardim Cocaia - São Paulo/SP. 
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Imagem 12 

 

Legenda: Rua Antônio Comenale, nº 297, Jardim Cocaia - São Paulo/SP. 

 

Imagem 13 

 

Legenda: Rua Antônio Comenale, nº 297, Jardim Cocaia - São Paulo/SP. 
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Imagem 14 

 

Legenda: Rua Antônio Comenale, nº 297, Jardim Cocaia - São Paulo/SP. 

 

4.1.9. como ficou demonstrado estamos diante de um fato extremamente 

grave, que traz reflexos negativos e repercurte no seio social como fator que enfraquece à 

imagem legalista da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).   

 

5. DO DIREITO E DO PEDIDO: 

5.1. Considerando a análise preliminar, encabeço manifestando-me, 

conforme já narrado nesta representação, pelo reconhecimento da existência de indícios da 

prática delitiva de: 

 

HOMICÍDIO DOLOSO, conforme Art 205, § 2º, incisos IV e VI, combinado com o artigo 9º, 

inciso II, alínea “c” do Código Penal Militar.  

FRAUDE PROCESSUAL, conforme artigo 347 do Código de Penal Comum, com a causa de 

aumento de pena do parágrafo único, tudo combinado com o artigo 9º, inciso II, “c”, do Código 

Penal Militar (com as alterações da Lei nº 13.491, de 2017). 

PREVARICAÇÃO, conforme artigo 319 combinado com o artigo 9º, inciso II, alínea “c” do 

Código Penal Militar. 
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FALSIDADE IDEOLÓGICA, conforme artigo 312 combinado com o artigo 9º, inciso II, 

alínea “c” do Código Penal Militar. 

 

5.2. Neste momento em que as investigações se encontram em estágio inicial, 

vale observar que a individualização das condutas ainda não foram claramente definidas, 

ficando, todavia, evidente pelos meios de prova juntados aos autos do anexo que há conluio e 

unidade de desígnios entre todos os policiais militares envolvidos, permitindo, por ora, concluir 

que há participação de todos em todos os delitos apontados, seja por ação ou por omissão 

penalmente relevante. 

5.3. Os meios de prova juntados até o momento, são indícios suficientes para 

conclusão de que houve um homicídio doloso, com o uso de meio que dificultou a defesa da 

vítima (arma de fogo) e que, logo após, a equipe de policiais militares deslocou-se para outro 

local, carregando consigo o civil Vinícius, onde foi forjada uma ocorrência de “Morte 

Decorrente de Intervenção Policial”, a qual foi comunicada, via COPOM, com quase uma hora 

de atraso. 

5.4. Inicialmente não é possível identificar, pelas imagens obtidas, qual dos 

policiais militares não efetuou disparo de arma de fogo no momento em que o veículo foi parado 

pela Rua Antonio Comenale, nº 297, Jardim Cocaia - São Paulo/SP, sendo certo que os registros 

iniciais indicam que o Cabo PM 133192-2 Alex Medeiros Borges não teria efetuado disparos, 

porém, independentemente de sua participação neste sentido, é certo que o mesmo nada fez para 

impedir a ação dos demais policiais militares, e ainda, que ao se calar durante a inovação do 

local e das circunstâncias do crime, bem como durante os registros iniciais, este aderiu à causa, 

anuindo com seus pares, fato que, futuramente, pode ser classificado como crime de 

prevaricação ou mesmo como participação no crime de homicídio comissivo por omissão. 

5.5. Já em relação à falsidade ideológica pela confecção do relatório de serviço 

impregnado com informações falsas, há que se confirmar quem efetivamente o confeccionou, 

porém, por ora, é razoável adoção de linha de raciocínio semelhante à apresentada para o crime 

de homicídio, pois aqueles que, comprovadamente, não tiverem participação na confecção do 

relatório poderão ser acusados, também neste ponto, pelo crime de prevaricação. 

 

6. DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA: 

6.1. As ações e omissões praticadas pelos policiais militares em comento são 

de grande gravidade e suas prisões são as únicas formas de se manter a  hierarquia e a 

disciplina, que são pilares da Instituição, conforme disposto no Artigo 42 da Constituição 
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Federal, sendo que tais condutas devem ser reprimidas, pois a  morte não pode ser banalizada, 

em especial quando é praticada por agente público durante a execução de suas funções, ou seja, 

no pleno exercício de sua autoridade 

6.2. Além disso, há de se manter a Ordem Pública Social, a qual é reforçada 

pelo sentimento de tranquilidade pública quando as Instituições cujos agentes são responsáveis 

pela aplicação da lei demonstram que não compactuam com desvios de condutas, em especial 

com aqueles que também configuram crimes.  

6.3. Devemos lembrar sempre do princípio da excepcionalidade da prisão 

cautelar, porém, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do inquérito ou do 

processo, desde que presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, conforme 

bem comprovado no corpo desta representação, pois há provas concretas da existência de crimes, 

bem como são vastos os indícios de autoria de todos os policiais militares envolvidos (fumus 

boni juris). 

6.4. Neste contexto, é imperioso ressaltar que não é exigida prova plena de 

culpa num juízo meramente cautelar, porém deve haver outro elemento que recomende que o 

investigado seja preso preventivamente no curso do inquérito, conforme expresso no artigo 255 

do Código de Processo Penal Militar. 

6.5. Conforme o disposto, no caso em comento, há amolde ao artigo 255, nas 

alíneas “a”, e “e” do Código de Processo Penal Militar, sendo elas: “a garantia da ordem 

pública”, e “a exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina 

militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado”. 

6.6. A Doutrina é vasta quando se trata de prisão preventiva, desta maneira, 

encontro alicerce nas lições de Guilherme de Souza Nucci1 acerca do pedido pela decretação: 

a) Garantia da ordem pública: (...) necessidade de se manter a ordem na 

sociedade, que, como regra, é abalada pela prática delituosa (...). 

e) Exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e 

disciplina, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do 

indiciado ou do acusado: tais princípios são fundamentais para o cenário dos 

crimes militares, constituindo autênticos bens jurídicos a preservar. 

 

6.7. Ainda no caso em comento, a presença de um indivíduo no local onde 

haviam vestígios de sangue e que eram de interesse para as investigações, deixa evidente, como 

já foi dito, que alguém estaria trabalhando para destruir os vestígios dos possíveis delitos 

praticados pelos policiais militares que guarneciam a VTR de Prefixo M-27023, sendo razoável 

especular que estes podem estar envolvidos, pois são os maiores interessados. 

6.8. Diante do exposto, com fundamento no inciso LXI do artigo 5º da 

Constituição Federal, combinado com o artigo 254, alíneas “a” e “b”, e o artigo 255, alíneas 

                                                 
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunbais, 2013,  

pg. 260 -267. 
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“a” e “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar, REPRESENTO A VOSSA 

EXCELÊNCIA pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, dos seguintes policiais 

militares: 

6.8.1. 3º Sargento PM 103456-1 Cristiano Procópio Magalhães; 

6.8.2. Cabo PM 133192-2 Alex Medeiros Borges; 

6.8.3. Cabo PM 134177-4 Dimas dos Santos Silva, todos do 27º BPM/M. 

7. Esclareço que todas as informações poderão ser encaminhadas aos seguintes 

endereços eletrônicos:  

a) corregletalidade@policiamilitar.sp.gov.br; 

b) danielbeserra@policiamilitar.sp.gov.br. 

8. Sendo estas as considerações a serem ofertadas, na oportunidade apresento a 

Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. 

 

 

 

DANIEL DA SILVA BESERRA 

Capitão PM Encarregado do Inquérito Policial-Militar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

“Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana”. 


