
TERMO DE INQUIRIÇÃO DE INDICIADO

 

SD Adriano Delhi

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e sete, na EAMPE, na

cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, Capitão João da Silva e Silva, comigo,

Tenente Leopoldina de Orleans e Bragança,  compareceu  SD Adriano Delhi,

filho de Luiz Silva e de Célia Silva, natural de Rio de Janeiro, RJ, nascido em 02

de  agosto  de  1988,  servindo  na  EAMPE,  em  Olinda/PE,  CEP:  50000-000,

Advertido do disposto  no artigo 5°, incisos LXI a LXIV da Constituição e no

artigo 296, §2 do  CPPM, disse que: se encontrava de serviço de sentinela no

Posto 05, do dia 01 para o dia 02 de agosto de 2007, quando, por volta das 6:00

horas,  ouviu tiros vindos de próximo do Posto 06. Que ligou para a Sala de

Estado e avisou o fato ao Contra-mestre, que deu o alarme, acionando o plano de

segurança orgânico. Que, apesar de seu posto ser em local alto, não viu o local

dos tiros, já que havia a capela e várias árvores na frente. Que conseguiu ver

uma pessoa passando pela garagem de barcos e atravessando o rio em direção à

outra margem. Que a margem a que se refere é a que fica exatamente na direção

de quem passa pela porta da garagem de barcos.  Que depois disso a pessoa

sumiu na vegetação do mangue. Que só viu uma pessoa que era um homem

magro e moreno, de estatura mediana. Que não sabe se estava usando capuz ou

não, pois só viu a pessoa de costas. Que não viu ninguém ser  atingido nem

atacado. Como disse, viu apenas o momento em que a pessoa descrita deixava a



Escola. Que não viu se a pessoa tinha alguma coisa na mão, pois, na verdade,

quando avistou essa pessoa, ela já estava entrando em um barco e atravessou o

rio. Que não reconheceu a pessoa que fugia como alguém conhecido. Que foram

dois  a três  tiros e  de armas  diferentes.  Que não chegou a  executar  disparos

contra  a  pessoa que estava fugindo. Que  era  o  próprio depoente  que estava

escalado para o serviço de Guarda, estando previsto para o horário de 4:00 às

8:00 horas. Que não chegou a fazer qualquer permuta nem de data de serviço

nem de horário. Que do seu posto não era possível avistar a sentinela do Posto

06. Que, depois de acionado o plano de segurança orgânica, e tendo o grupo de

reação agido, é que o depoente desceu e viu a cena do crime. Que viu o Sargento

Gil  Medeiros ferido,  perguntado se o nome de guerra  do Sargento era esse,

respondeu  que,  atualmente,  o  nome  de  guerra  dele  é  Sargento  Medeiros.

Perguntado como sabia o nome completo do Sargento, respondeu que, algum

dia, alguém lhe falou que antigamente o nome de guerra do Sargento era Gil.

Que esclarece que a pessoa que fugiu era um homem magro, mas de compleição

física forte. Que se lembra que a pessoa estava de camiseta e calça jeans, nada

lembrando sobre a cor da camisa nem se tinha ou não manga. Que a pessoa era

morena, que, aparentemente, o cabelo era raspado. Que o dia estava claro, no

momento em que viu a pessoa, e já havia sol. Perguntado se pode esclarecer por

que disse inicialmente que não saia se a pessoa estava ou não de capuz, e agora

disse que tinha cabelo curto, respondeu que, de longe, não dava para saber se ela

estaria usando uma meia na cabeça igual ao invasor que morreu e que foi visto

pelo depoente depois que desceu. Que não foi procurado por ninguém para falar

algo sobre seu depoimento neste inquérito. Esclarece que o barco referido era

uma canoa de pescador. Que a pessoa que atravessou o rio puxou o barco para

dentro do mangue. Que não viu movimentos estranhos no rio nem nas margens

do rio, no dia nem em datas anteriores. Que os dois ou três tiros foram dados em



um ou dois segundos, tendo acontecido muito rapidamente. E, como nada mais

disse,  nem  lhe  foi  perguntado,  deu  o  Encarregado  por  findo  o  presente

depoimento, que iniciado às 15:00h e terminado às 15:30h do mesmo dia, e que,

depois de lido e achado conforme, vai assinado por ele, pelo inquirido e por

mim, Leopoldina de Orleans e Bragança, 1 Tenente, que o digitei.

Encarregado

SD  Adriano Delhi
Depoente

Escrivão


