
DESAGRAVO PÚBLICO

EMENTA:  Pedido  de  Desagravo  Público.

Cumprimento  dos  requisitos  legais  e

regulamentares. Deferimento.

Senhor Presidente Paulo Maia, na pessoa de quem cumprimento toda a diretoria

da OAB Seccional Paraíba.

Senhor Presidente Felipe Santa Cruz, Presidente do Conselho Federal da Ordem

dos Advogados do Brasil, meus cumprimentos a toda a Diretoria.

Senhor  Procurador  Nacional  de  Prerrogativas,  Dr.  Alex  Sarkis,  que  aqui

representa todo o sistema nacional de defesa de prerrogativas.  



Minhas nobres colegas Conselheiras, meus caros colegas Conselheiros.

Meus aguerridos colegas Procuradoras e Procuradores da OAB Paraíba.

Demais  autoridades  aqui  presentes,  com  destaque  para  a  ANACRIM  e  a

ABRACRIM.

Muito boa noite, se é que é possível ter uma boa noite, ante os fatos que já são

de conhecimento público e que serão aqui narrados.  

Sr. Presidente,

No momento em que  a intolerância  percorre as ruas,  no momento em que a

Constituição Federal de 1988 parece ser reescrita por arbitrários agentes públicos, neste

momento, é necessário recordar a célebre frase de Sobral Pinto, que marca a história de

nossa profissão1: “A advocacia, não é uma profissão para covardes”. 

A frase de Sobral Pinto deve ser uma tônica em nossas carreiras. Não há Estado

de Direito sem advogados. Jamais nos curvaremos ao arbítrio. Defenderemos o Estado

Democrático de Direito, que nos faz cidadãos livres. Esse é o papel do advogado.

Firmes nestas certezas, Senhor Presidente, não vacilamos, nem titubeamos, ao

afirmar que os delegados Afrânio Doglia  Brito  Filho, Viviane Magalhães  e Andreia

Melo, assim como os Agentes Gláucio Bezerra Rocha e Ricardo Acioly, não preenchem

os requisitos mínimos para se encontrarem investidos nos cargos que hoje ocupam. 

1 José Eduardo Cardozo, em discurso proferido perante a OAB/DF, em 25/09/2018. 



A  Associação  da  Polícia  Civil  pode  veicular  mil  Notas  em  favor  desses

indivíduos. Campanhas podem ser encampadas por quantos policiais forem. Mas nada,

absolutamente nada, é capaz de superar as provas contidas em vídeos, muitos dos quais

foram acompanhados em tempo real, pela advocacia paraibana e nacional.

A lógica nazista de  Joseph Goebbels, segundo a qual “uma mentira repetida

mil vezes torna-se verdade” não resiste aos tempos hodiernos, tampouco prevalecerá

sobre o amplo acervo probatório já coligido pelos milhares de advogados, direta ou

indiretamente, atingidos pela violência policial, perpetrada na última semana. 

A Ordem dos Advogados do Brasil, com o apoio do Conselho Federal e de todos

os seus órgãos, não retrocederá, não se intimidará e prestará, novamente, prova de sua

altivez, de sua coragem e de sua dignidade, razões pelas quais serão adotados todos os

procedimentos cabíveis, em todas as esferas (civil, penal e administrativa).       

Os  fatos  criminosos  ocorridos  entre  os  dias  24  e  25  do  mês  corrente  não

passarão em brancas nuvens, não com a chancela da OAB. A covardia não tem morada

na casa da Advocacia e dos Direitos Humanos, como, mais uma vez, se provará. 

Na última quinta-feira, o advogado Felipe Leite Ribeiro Franco, ao comparecer

à Central de Polícia para exercer seu mister, acompanhando um caso de flagrante, foi

impedido, pela delegada Viviane Magalhães, de acompanhar o procedimento em sua

integralidade. 

De forma truculenta, ilegal, vil e inexplicável, a delegada Viviane Magalhães o

proibiu  de  participar  da  oitiva  dos  envolvidos,  nascendo,  desta  proibição  ilícita  e



inaceitável, toda a sucessão de erros, ilicitudes e crimes, que hoje são de conhecimento

público. 

O advogado foi expulso da sala aos insultos e empurrões, ouvindo impropérios

que, sem a mínima margem de dúvida, constituem crimes contra a honra e contra as

prerrogativas da advocacia que, hoje, neste ato, dá as mãos e se reúne, em defesa de

nossa honrosa e aguerrida classe.

O vídeo, que documenta esse fato tenebroso, constitui prova irretorquível.

É inegável, sob qualquer prisma, que a Delegada Viviane Magalhães, portando

uma arma de fogo e acompanhada por vários agentes,  avançou contra o advogado,

expulsando-o da sala de forma absolutamente descontrolada, odiosa e execrável, aos

berros (Ipsis litteris):

“Você está pensando o que?

Você é doido?

Você é o caralho!

Você é sua mãe!

Filho da puta!”  

 

É insofismável, Sr. Presidente, que tal postura discrepa, inteiramente, da conduta

que  se  espera  de  um  agente  público.  O  uso  de  gritos  e  palavrões  torna  claro  o

desequilíbrio,  o  despreparo  e  a  instabilidade  emocional  da  delegada,  que  precisa,

INCONTINENTI, ser afastada de suas funções. 



Aos  que  ousam  defender  a  postura  doentia  da  autoridade  em  questão,

respondemos apresentando os autos do processo nº. 081.566.68-05.2017.815.2001, no

qual  a  própria  Delegada  assume,  reconhece  e  admite  o  seu  desequilíbrio  mental,

pugnando  por  sua  aposentadoria  por  invalidez,  haja  vista  o  quadro  de  Stress,

Transtorno do Pânico e Episódio Depressivo Grave, circunstâncias estas, REPITA-SE,

por ela própria reconhecidas e comprovadas por suas ações repugnantes, que aviltam a

advocacia e a sociedade, e precisam ser, imediatamente, refreadas.

De igual maneira e no mesmo tom, ao seu marido, o também delegado Afrânio

Doglia Brito, são aplicáveis as mesmas críticas acima delineadas, que alcançam, ainda,

os Agentes Gláucio Bezerra Rocha e Ricardo Acioly, coautores de crimes vários.

É  de  conhecimento  geral,  Sr.  Presidente,  que  o  Delegado  Afrânio  Doglia

ameaçou  o  advogado  Felipe  Leite  Ribeiro  Franco,  na  última  sexta-feira  (rápida

pesquisa empreendida por esse Conselho revela não se tratar de caso isolado).

Não obstante o absurdo de  que se reveste  a  referida e  inaceitável  ameaça, o

mesmo  delegado,  ao  receber  os  membros  da  Comissão  de  Prerrogativas  e  da

ANACRIM, expôs todo seu descontrole e abalo psicológico quando permitiu que seu

subordinado, o Agente Ricardo Acioly, aos berros, bradasse (Ipsis litteris):  

“Tu não é Presidente de Caralho Nenhum, Porra!

À Puta que o Pariu, o Presidente de Comissão.” 

Na  linha  de  sua  esposa,  o  delegado  Afrânio  Doglia  Brito  também  se

autorreconhece como pessoa instável, consoante se verifica nos autos do processo nº.

0009021-95.2015.815.2001.  É  o  próprio  delegado  que  assenta  o  seu  desequilíbrio

mental, apresenta Laudo Psiquiátrico e requer a aposentadoria por invalidez.



Aos colegas  que  se vêm,  neste  momento,  perplexos,  ante  os  fatos  até  então

narrados, recomendo que se preparem, pois nos encontramos ainda no início do  iter

criminis policial.  

A  tentativa  de  pacificação,  empreendida  pelos  membros  da  Comissão  de

Prerrogativas e da ANACRIM, foi sufocada a socos e pontapés pelos Agentes que se

encontravam na Central de Polícia. 

Os vídeos  comprovam, cabalmente,  que  o Eminente  advogado Ítalo  Augusto

Dantas  Vasconcelos  foi  brutalmente  surrado  –  e  a  palavra  é  exatamente  esta  –

SURRADO por um grupo de policiais armados. Na sequência, foi algemado e preso,

encarcerado, como se criminoso fosse, como se não estivesse no exercício do  múnus

público, da atividade sagrada, essencial e indispensável à administração da Justiça, que

é a advocacia criminal. 

Destaco, aqui, Sr. Presidente, a reação do Ilustre advogado Inngo Araújo Miná,

que agiu corajosamente para que a violência cessasse, para que a normalidade fosse

restabelecida, atuando com tal altivez, que resultou na sua prisão. 

E  aqui,  Sr.  Presidente  Paulo  Maia,  quero  registrar  que  algumas  prisões  não

envergonham. Ao revés,  honram o cidadão injustamente detido, elevam a classe  da

advocacia, pois revelam, mais uma vez, que nem a presença armada do Estado, quando

injusta, é capaz de nos calar ou nos atemorizar. 

Ser preso injustamente, no exercício do sacerdócio da advocacia, é um título, é

um fato memorável, é motivo de orgulho para a nossa destemida classe, que, repita-se,

não acomoda covardes em nossas fileiras.



Na mesma linha, trago à luz o insigne advogado Igor Guimarães Lima, também

brutalmente agredido, que teve seu telefone celular quebrado e suas roupas rasgadas

pelas autoridades policiais. 

Sobejam  fotos  e  vídeos  de  marcas  de  violência,  bocas  sangrando,  roupas

rasgadas, inclusive de advogadAS, merecendo especial relevo a presença feminina de

diversas advogadas à Central de Polícia, as quais cito aqui, nominalmente, e peço ao

presidente  que  me  permita  emendar  o  voto,  futuramente,  caso  tenha  esquecido  de

alguma de nossas aguerridas colegas:

Jany Milanês

Leilane Soares

Chica Leite

Itala Carvalho

Tereza Aline

Izabelle Ramalho

Christiane Braga

Carol Lopes

Rayla Asfora

Jullyana Viegas

Juliana Santana

Kadyja Menezes

Rafaela Santos 



A presença em massa da advocacia feminina evidencia não apenas a força da

mulher advogada, mas que a violência policial não tem gênero, avançando, de igual

maneira, contra as mulheres que tanto prestigiam nossa classe. 

Os empurrões também foram para elas; suas roupas também foram rasgadas; a

dignidade da mulher advogada também foi alvo do arbítrio e da truculência do Estado,

o que se revela inaceitável, deplorável e criminoso. 

Igualmente  reprováveis,  são as  inúmeras  e contraditórias  versões  dos “fatos”

apresentadas pela Associação dos Delegados da Polícia Civil. É risível supor que um

advogado franzino e desarmado, que defendia uma mãe que carregava seu filho nos

braços,  tenha  representado  qualquer  ameaça  a  uma  delegada  treinada,  armada  e

acompanhada por um grupo de agentes igualmente treinados e fortemente armados.  

Neste  ponto,  consignamos  nosso  mais  severo  repúdio  ao  uso  indevido  do

feminismo em favor da delegada. Trata-se de verdadeira e odiosa tentativa de inversão

de papéis e valores, transmutando a agressora em vítima. Ser mulher não é escudo para

arbitrariedades. 

Em avanço,  cumpre consignar,  Sr.  Presidente,  que o advogado Ítalo  Augusto

Dantas Vasconcelos, não bastassem todas as agressões sofridas, teve uma arma de fogo

apontada para sua cabeça e seu aparelho celular ROUBADO. 

Destaco  que  o  vocábulo  “roubo”  é  aqui  empregado  com  precisão  técnico-

jurídica, uma vez que a subtração se deu mediante violência e grave ameaça, por parte

da autoridade policial. 



Em tempo, condenamos com igual veemência a conduta da Delegada Andreia

Melo, que presidiu, desavergonhadamente, auto de prisão em flagrante, flagrantemente

nulo, eivado dos mais variados vícios, além de ter assumido postura escancaradamente

corporativista, tanto no exercício da função, como em suas redes sociais. Negar-se a

ouvir  as testemunhas arroladas  pela advocacia  é  postura  que  contraria  os  ideais  de

isenção e imparcialidade, que devem nortear a atividade policial.       

       

Sr.  Presidente,  ao  assistir  a  quadro  e  episódios  tão  dantescos,  ao lado  do

sentimento  de  gratidão  a  Deus,  por  estar  ombreado  por  colegas  tão  bravos,  trago

também a preocupação com o futuro, com o mundo que deixaremos para nossos filhos.

A responsabilidade que recai sobre nossos ombros, ao assumir a condição de

representantes da OAB, é ao mesmo tempo honrosa e imensurável. 

Não podemos  esquecer,  nem por  um décimo de  segundo,  que  o advogado é

indispensável  à  administração  da  justiça,  imprescindível  à  sociedade,  constituindo

verdadeiro vetor de acesso à justiça para aquelas pessoas que não têm o conhecimento

técnico, ou que se apresentam em situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade.

In casu, faltou à Polícia atenção à lição tão cara à advocacia, segundo a qual  os

ex adversus não são inimigos, mas atores ou colegas de jornada, que litigam em favor

da parte contrária. Devemos nos tratar com respeito, ética e admiração.

 

Infelizmente, em vez de nos depararmos com policiais aptos a por em prática o

exercício  do  respeito  mútuo  e  do  dever  de  urbanidade,  previstos  no  Código  Civil,

fomos  surpreendidos  com  violência,  truculência,  enfim,  um  verdadeiro  cenário  de

guerra, no qual os protagonistas eram agentes estatais armados e ferozes.



A punição exemplar, contra estes agentes, não pode esperar. 

Com  efeito,  compete  a  nós,  representantes  da  OAB,  empreender  todos  os

esforços para que as devidas responsabilidades sejam apuradas, e que os agentes sejam

devida e exemplarmente punidos. 

Não se cuida, registre-se, de atos de vingança ou retaliação. Afinal, como muito

bem  eternizado  pelo  Eminente  advogado  Rui  Barbosa,  “não  há  salvação  fora  do

direito”. 

Aos agentes públicos envolvidos nestes atos de barbárie, que logo ocuparão o

banco dos Réus, devem ser assegurados a ampla defesa e o contraditório, para que, ao

final, a justa reprimenda seja adequadamente aplicada, consoante estabelece a Lei.   

   

A Conduta  ilegal,  inaceitável  e  criminosa  dos  futuros  réus  não  desviará  a

advocacia de seu mister, que, atenta aos preceitos  de Ulpiano,  seguirá lutando para

viver honestamente, não lesar a outrem, e dar a cada um o que é seu.

Ressaltamos  que  nossa  Guerra  não  é contra qualquer  instituição.  Atuaremos,

contudo, para que os maus profissionais sejam extirpados dos quadros da Polícia Civil,

da  qual  esperamos  reação  consentânea  com  o  ordenamento  jurídico,  cortando  da

própria  carne  os  servidores  que  não  merecem  ser  remunerados  com  recursos  do

contribuinte, como muito bem pontua a líder britânica Margareth Tatcher. 

  

Noutra  frente,  enfatizamos  a  necessidade  imperiosa  de  que  se  promova  o

imediato  afastamento  dos delegados e  dos  agentes  aqui  mencionados,  pois  se  estes

foram capazes de agredir os representantes da advocacia, é certo que agirão de maneira

igual – ou pior – ante o cidadão comum.



Encaminhando  para  o  final,  ressaltamos  que  da  Polícia  Civil  se  espera  tão

somente o respeito às Leis e à Constituição, à ordem jurídica nacional. Para tanto, é

imperioso reconhecer que:

 

* o advogado presta serviço público e exerce função social;

*  no  exercício  da  profissão,  o  advogado  é  inviolável  por  seus  atos  e

manifestações, nos limites desta lei;

* as autoridades,  os  servidores  públicos  e  os  serventuários  da justiça devem

dispensar ao advogado tratamento compatível com a dignidade da advocacia;

* na eventualidade de uma prisão, é direito do advogado ter a presença de

representante da OAB, sob pena de nulidade;

* aos advogados é assegurado o direito de ingressar livremente nas salas de

sessões  dos  tribunais,  secretarias,  cartórios,  ofícios  de  justiça,  serviços

notariais e INCLUSIVE de delegacias, mesmo fora de horário de expediente e

independentemente da presença de seus titulares,  permanecendo, sentados ou

em pé, e podendo se retirar independentemente de licença.

 

Por  fim,  impende  lançar  luzes  sobre  nossa  imunidade  profissional,  pois

detemos imunidade,  não  constituindo  injúria  ou  difamação  puníveis  qualquer

manifestação de nossa parte, no exercício de nossa atividade, em juízo ou fora dele,

cravando, ainda, que o advogado somente poderá ser preso em flagrante em caso de

crime inafiançável, realidade esta que parece ter sido esquecida pela Polícia Civil.



Não faz muito tempo, determinado jornal brasileiro noticiou o triste fato de um

Magistrado que cometeu o crime de homicídio. A matéria, que à época contou com

ampla repercussão, ostentava a seguinte manchete:

“Um juiz que mata, é um juiz que morre”.

Sem embargo ao respeito que se devota aos bons policiais e aos justos delegados

brasileiros,  é  patente  que  as  autoridades  envolvidas  no  caso  ora  em  apreço  já  se

encontram,  sob  os  aspectos  moral  e  funcional,  mortos.  Não há  futuro  para  eles  na

Polícia Civil, tampouco em qualquer espaço do serviço público, enquanto a sensatez e

a sobriedade não fizerem morada em seus corações e mentes. 

 

Ontem era sábado. Estávamos reunidos para debater as providências a serem

adotadas. Hoje é domingo. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos para fazer cumprir

o nosso juramento sagrado de defesa da Ordem, da Democracia e da Constituição. Na

tarde de ontem, o nosso colega, o Dr. Inngo Minah, em depoimento emocionado, na

sala da Presidência da OAB, relatou que, ao se ver no cárcere, se perguntou:

“- A que tenho me dedicado? Que profissão escolhi?”

E eu hoje lhe respondo, meu amigo Inngo Miná, que você, todos os ofendidos

e todos o defensores têm, muito honrosamente, se dedicado à advocacia, à defesa da

dignidade da pessoa humana, à luta contra as arbitrariedades e o império da força

bruta;  à  luta  pelo Direito,  como disse Rudolph  Von Jhering,  e à defesa de nossos

colegas, como muito bem todos o fizeram, na última semana, não retrocedendo nem

diante do risco de morte, honrando cada profissional, enchendo de orgulho o coração

de cada advogado, de cada defensor.



 

Somos a última trincheira de resistência contra à barbárie. O medo não existe.

O único império real é o da lei.    

Com a aprovação do presente desagravo, iniciamos a série de ações que serão

empreendidas para que jamais, nunca mais, em nenhuma hipótese, um delegado de

polícia volte a praticar atos de violência e de desrespeito à advocacia, tal qual ocorreu

na última sexta-feira do corrente ano. 

Diante do exposto, Sr. Presidente Paulo Maia, meus Eminentes pares, voto pela

PROCEDÊNCIA do Pedido de Desagravo Público em favor aos advogados Felipe

Leite Ribeiro Franco, Igor Guimarães Lima, Inngo Araújo Miná, Ítalo Augusto Dantas

Vasconcelos, Joallyson Resende, Janny Milanês e Leonardo Rosas, por ser medida de

inteira Justiça e obediência aos ditames legais.

É o voto que submeto à apreciação do Conselho Pleno, órgão máximo da OAB.

João Pessoa, 27 de setembro de 2020.
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