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Caso Maquiagem dos B.Os 
Secretário de Segurança Pública do Estado e Delegados prestam 

esclarecimentos à Assembléia Legislativa 
 
A pedido do deputado estadual Vanderlei Siraque  (PT), foi realizada nesta quinta-feira no plenário Tiradentes, uma 
reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública para ouvir o Secretário de Segurança Pública do Estado 
Marco Vinício Petrelluzi, que prestou esclarecimentos sobre a denúncia de manipulação das estatísticas da 
criminalidade e as possíveis irregularidades na elaboração do boletins de ocorrência. Mais uma vez, Petrelluzi negou 
que haja qualquer irregularidade nas estatísticas e também maquiagem dos B.Os. 
 
Na quarta-feira, Siraque apresentou durante entrevista coletiva concedida à imprensa, um e-mail enviado em fevereiro 
de 2001 à Delegacia Seccional de São José dos Campos pela direção do Deinter – Departamento de Polícia do Interior 
da mesma cidade, que comprova a manipulação das estatísticas da criminalidade no Estado. O documento afirma que 
os boletins não devem registrar o número de vítimas envolvidas: “Por exemplo: se três indivíduos forem vítimas de 
homicídio no mesmo local, no mesmo horário, nas mesmas circunstâncias e pelo mesmo autor ou autores, o registro do 
quadro estatístico deve ser de apenas uma ocorrência.” 
 
Siraque, que apresentou pedido de CPI para investigar a maquiagem dos BOs e a manipulação das estatísticas, 
declarou: “Ficou claro que há deliberação da Secretaria de Segurança Pública para manipular os registros dos boletins 
de ocorrência. O problema não é com o delegado ou outro funcionário que registra a ocorrência, mas é uma ordem 
superior de que o procedimento seja feito assim. Desse modo, os índices da criminalidade ficam parecendo menos 
graves.” 
 
Em reunião da Comissão de Segurança Pública da Assembléia, realizada após a coletiva, dos seis delegados que 
foram convidados a prestar esclarecimentos, apenas quatro tiveram tempo para falar. “Pelas normas da Assembléia, 
temos apenas mais dois dias para continuar investigando o caso pela Comissão. Se instalada a CPI, teremos mais 
liberdade de ação”, argumentou Siraque. 
 
Fábio Guimarães, um dos delegados ouvidos pela Comissão, confirmou que as estatísticas são maquiadas. “Os roubos 
de carga e veículo são registrados pela Delegacia Seccional como um único crime. Trabalhava na delegacia de 
Miracatu, que é subordinada à Seccional de Registro. Lá, após a adoção do novo critério, roubo de veículos deixou de 
existir oficialmente, já que só há roubo de carga. Na prática, os crimes continuam ocorrendo”. Fábio foi deslocado de 
Miracatu e está à disposição do Estado em Registro, sem função definida. 
 
Octávio Mascarenhas, delegado em Taboão da Serra, questionado por Siraque, confirmou que sofre pressões para 
mascarar o número de homicídios. Já Álvaro Rodrigues Reveilleau e Orlando Jordão Romano, delegados em Embu, 
negaram a existência de orientação para alteração dos registros. Os dois assinaram BOs de homicídio como sendo 
“morte a esclarecer”.             

Acesse www.siraque.com.br e fique por dentro das novas ações do mandato. 
Participe do Fórum de Debates, deixe sua opinião! 
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Indique nosso boletim para um amigo(a)! 
Caso não deseje receber mais nosso boletim basta enviar uma mensagem escrevendo CANCELAR no subject (assunto) ou entre 
em contato conosco. 

 

Boletim Eletrônico 

Sempre Presente 


