Policial militar é acusado de
execução após perseguição em
SP
Um policial militar persegue suspeitos na Zona Lesta de São
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“Ele não estava, com certeza, correndo risco de vida, o
policial”, diz Júlio César Fernandes Neves, ouvidor da Polícia
de SP.
O homem baleado, morreu. Fabricio Rodrigues dos Santos tinha
23 anos. O PM foi identificado: é o soldado Diego Lopes Silva,
de 30 anos, preso desde sexta-feira (20), acusado de execução.
As imagens obtidas pelo Fantástico são do dia 5 de agosto de
2014. Foram gravadas pelas câmeras de segurança de uma
distribuidora de materiais elétricos. Às 11h10, quem estava na
rua se assustou com os tiros. Dois homens aparecem fugindo nas
imagens. Na sequência, um outro. E, logo atrás, o soldado
Diego Lopes Silva. O PM atira em Fabricio pelas costas.
O soldado fala com o baleado e corre em direção aos outros
dois suspeitos.
“O policial não revista o Fabricio, num indício de que sabia
que o indivíduo não representava risco para a segurança dele”,
avalia o promotor de Justiça Leonardo Sobreira Spina.
Repórter: Ele estaria desarmado?
Promotor: Sim
Fabricio espera o policial se afastar e, ferido, entra na
distribuidora. Um minuto depois, um funcionário vai para a rua

e encontra o soldado Diego, avisa que o homem baleado está lá
dentro e os dois vão para a empresa.
O modelo de câmera não grava sons e, por causa do
posicionamento dela, não é possível ver o que acontece a
seguir. Só é possível observar um clarão. Uma mulher que está
próximo ao local se assusta e entra no escritório. Já o homem
que mostrou onde estava Fabricio vira o rosto.
O Fantástico mostrou as imagens para o ouvidor da polícia de
São Paulo, que recebe denúncias contra policiais civis e
militares. Ele não tem dúvida: o clarão é de um tiro e
Fabricio foi assassinado.
“Foi exatamente uma execução. Quem vê uma cena dessas fica
assustado, surpreso e muito triste”, avalia Júlio César Neves.
“A vítima, quando foi mortalmente atingida, já estava
subjugada”, afirma o promotor de Justiça.
A gravação continua e mostra que alguma coisa cai no chão.
Para o Ministério Público, é a cápsula da bala usada para
executar Fabricio com o tiro no peito. O policial Diego Lopes
Silva pega o objeto. Essa cápsula nunca foi entregue para
perícia.
“O policial militar não queria aquele cidadão vivo e queria se
eximir de uma possível culpa ali, mudando a cena do crime”,
diz o ouvidor.
E mais: o local onde Fabricio foi morto, não foi isolado, como
seria o procedimento correto. Um PM que ainda não foi
identificado mexe no corpo.
O soldado Diego Lopes Silva disse que Fabricio e dois
comparsas estavam em um carro e não obedeceram a ordem de
parar. Depois, houve a perseguição a pé. O PM assumiu que
atirou, mas alegou legítima defesa, no linguajar policial,
“resistência seguida de morte”.
Em depoimento ao Departamento de Homicídios de São Paulo,
Diego disse que Fabricio atirou várias vezes contra ele e que,
ao ser baleado, o rapaz deixou a arma, uma pistola, cair no
chão. O soldado contou que pegou a arma do suspeito e que não
deu nenhum tiro em Fabricio dentro da empresa.
Além das imagens das câmeras de segurança, outra prova contra

o soldado é o laudo oficial da perícia. Fabricio não tinha
resíduos de pólvora nas mãos, indicando que ele não disparou a
pistola.
“Houve a necessidade da prisão cautelar do policial militar
para que as testemunhas do caso se sintam livres para prestar
um depoimento verdadeiro”, explica o promotor de Justiça.
Depois que Fabricio foi morto, a polícia pesquisou os
antecedentes dele. O rapaz já tinha cumprido pena por
receptação e respondia por furto. Naquele dia, ele e os dois
comparsas tinham acabado de furtar rodas de carros.
Ao Fantástico, os pais de Fabricio disseram esperar por uma
punição aos culpados. “Não vai trazer ele de volta, mas
Justiça eu quero que tenha para ele”, diz a mãe.
“Covardia atirar pelas costas do meu filho. Eu vou trabalhar,
você não se concentra direito, eu penso no meu filho 24 horas
por dia”, conta o pai.
O assassinato de Fabricio Alves dos Santos faz parte de uma
lista de 801 pessoas mortas pela Polícia de São Paulo em 2014.
Esse número revela o nível de violência usado principalmente
pela Polícia Militar para combater o crime no estado. São
essas as principais conclusões do relatório anual da Ouvidoria
da Polícia de São Paulo, a que o Fantástico teve acesso.
Em 2013, 436 pessoas foram mortas por policiais no estado de
São Paulo. Em comparação a 2014, houve um aumento de 83,7%.
Fantástico: Em que momento o policial pode atirar para matar?
Júlio César Neves, ouvidor da Polícia de SP: Só em legítima
defesa de sua vida.
Em 2014, 79 policiais foram mortos. Em 2013, 74.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o aumento
de mortes se deu por causa do crescimento de 52% nos
confrontos de criminosos com a polícia. Também afirmou que não
tolera abusos e excessos; e que age para coibir e punir quando
necessário.
Acusado de execução, o soldado Diego Lopes Silva pode ser
condenado a 30 anos de cadeia.
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