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“Polícia Militar: cultivando valores, para melhor proteger você 

 

 

   

 

NOTA A IMPRENSA 
 

Foi recentemente veiculado nas redes sociais imagens e vídeos de uma senhora, 

residente no município de Alfenas, que teria quebrado o braço e sofrido lesões no rosto 

em razão de uma ação policial. 

 

Diante de tal notícia, os fatos estão sendo apurados em âmbito institucional, a fim de se 

verificar os supostos policiais envolvidos na ocorrência e a eventual prática infracional/ 

trangressiva. 

  

Preliminarmente e conforme versões contidas nos documentos produzidos, a dinâmica 

dos fatos dispõe sobre uma perseguição policial a um foragido da justiça, filho da senhora 

lesionada, o qual se intitula membro de uma facção criminosa. De acordo com 

informações, este infrator estaria no município de Alfenas para prática de homicídios, o 

que o levou a ser considerado pela equipe polical como um indivíduo de relativa 

periculosidade. Com ele também foram apreendidas drogas ilícitas, encerrando-se o 

Boletim de Ocorrência Policial com constatadas práticas de crime. 

 

Nos relatos apresentados, não se vislumbra inicialmente um intuito agressivo pela equipe 

policial contra a possível vítima, uma vez que o suposto envolvimento desta na ação teria 

se dado em meio à perseguição, que teve por alvo a contenção de outra pessoa. Quanto 

à abertura do portão residencial em que a senhora estava apoiada atrás, ato que a 

impulsionou em direção ao chão e causou as lesões, não há ainda uma definição certa de 

quem o praticou (se o próprio filho ou os policiais). Tal situação deve se mostrar nítida na 

apuração dos fatos. 

 

Cumpre ainda mencionar que houve prestação de socorro no local pelo Corpo de 

Bombeiros Militar enquanto ainda se realizavam diligências para a captura do criminoso e 

para as apreensões de materiais ilícitos. Contudo, a situação quanto a eventual omissão 

também será abordada no mesmo procedimento interno.    

 

 

SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 
64º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

mailto:sco64bpm@gmail.com
https://www.facebook.com/policiamilitaralfenas/

