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DESACATO / DESOBEDIÊNCIA / RESISTÊNCIA / AMEAÇA 

 

Por volta das 14h, durante patrulhamento pela Rua Antônio Felipe, cruzamento com a 

Rua Souza Naves, a equipe de motos da Guarda Municipal visualizou uma pessoa já 

conhecida no meio policial que, ao avistar a equipe, proferiu palavras de desacata como 

“o que vocês tão olhando, filhos da puta”. Diante dos fatos, a equipe retornou e deu voz 

de abordagem. O homem desobedeceu a ordem legal e saiu correndo em direção à Praça 

Brasil. Enquanto corria, ele continuava a proferir diversas palavras de baixo calão, como 

“seus vagabundos, ladrões, filhos da puta”. Ao chegar na Praça Brasil, o homem subiu 

pela Rua Bahia, foi até a Câmara Municipal e retornou à Praça Brasil. O indivíduo foi 

acompanhado pela equipe durante todo o trajeto. Novamente na Praça, ele pegou um 

pedaço de madeira e tentou arremessar nos Guardas Municipais, sem sucesso. Ainda em 

fuga, o homem subiu pela Rua Minas Gerais e tentou novamente arremessar um carrinho 

de compras contra a equipe. Na sequência, ele entrou na Rua Antônio Felipe e pegou um 

tijolo de paver, novamente tentando arremessar contra os Guardas Municipais. Neste 

momento, o indivíduo foi contido por populares. Quando a equipe se aproximou, 

visualizou um volume em sua cintura. Foi dada novamente voz de abordagem para que 

ele se virasse de costa, erguesse as mãos e entrelaçasse os dados. Além de 

desobedecer a ordem, o homem levou a mão direita até a cintura, em direção ao volume. 

Neste momento, a equipe visualizou uma faca. Diante do risco eminente, um dos Guardas 

Municipais efetuou um disparo de dispositivo elétrico incapacitante que acertou a blusa do 

indivíduo. O disparou, porém, não conteve nem incapacitou o homem, que estava muito 

agressivo. Foi efetuado então outro disparo que, desta vez, o incapacitou. O homem caiu 

ao solo, porém, quando acabou o ciclo elétrico e a equipe tentou algemá-lo, o indivíduo 

novamente reagiu, sendo necessário fazer uso progressivo de força. Após contido, o 

homem ainda proferiu diversas ameaças aos Guardas Municipais, dizendo “vou matar 

todos vocês, vou atear fogo em um por um, me aguardem”. O homem foi levado até a 

UPA 24 horas, onde foi atendido e permaneceu internado. 

 


