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AO EXCELENTISSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTKJA DO 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO GOIAS

A ASSOCIAQAO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS CRIMINALISTAS 

- ABRACRIM, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

24.398.262/0001-14, com sede na Rua Campos Sales, n° 767, Alto da Gloria, 
Curitiba/PR, CEP 80030-230, fone (41) 3014-3112, e-mail
presidencianacional@abracrim.adv.br, representada por sen Presidente Nacional em 

exercicio, SHEYNER YASBECK ASFORA, OAB-PB 11.590, pelo Presidente da 

entidade no Estado de Goias, ALEX ARAUJO NEDER, OAB-GO 10.501, e pelos 

advogados associados infra-assinados, como instituigao associativa que, ha 28 anos 

defende as prerrogativas profissionais dos advogados e advogadas criminalistas e a 

promogao de agoes que visam valorizar e fortalecer a advocacia criminal brasileira, 
vem, respeitosamente, a presenga de Vossa Excelencia, extemar REPUDIO E 

SOLICITAR PROVIDENCIAS, em cardter de urgencia, ante as agressoes fisicas e 

verbals proferidas contra o advogado ORCELIO FERREIRA SILVERIO JUNIOR 

(OAB/GO n° 51.779), que foi agredido por Policiais Militares do Grupamento de 

Intervengao Rapida Ostensiva (GIRO), na manha do dia 21 de julho de 2021, na 

cidade de Goiania, conforme as imagens de videos expostas amplamente em redes 

socials, que demonstram que o advogado, ja imobilizado, sem poder esbogar qualquer 

reagao de defesa, alem do ultra]e publico, foi covardemente agredido em plena rua na 

ffente de dezenas de pessoas, inclusive seus familiares, que pediram para que 

cessassem as agressoes, o que foi inutil.

Nas imagens gravadas e amplamente repercutidas em diversas redes sociais, ve- 

se policial militar aos gritos, proferindo agressoes verbais e fisicas contra o advogado, 
demonstrando comportamento completamente destoante do que se espera de uma 

autoridade que deveria prezar pela defesa e seguranga da sociedade.
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O policial militar em questao, assim como os demais que a tudo assistiram e 

foram coniventes com as agressoes, em total abuso de autoridade (Lei n. 
13.869/2019), violando os direitos humanos e as prerrogativas do advogado.

r
E de se registrar que os atos de violencia praticados contra alguem sob a guarda 

da autoridade policial estao tipificados na Lei n° 9.455/97 que define os crimes de 

tortura:

Art. 1° Constitui crime de tortura:
I - constranger alguem com emprego de violencia ou grave ameaga, 
causando-lhe sofrimento fisico ou mental:
a) com o fim de obter informagao, declaragao ou confissao da vitima ou de 
terceira pessoa;
b) para provocar agao ou omissao de natureza criminosa;
c) em razao de discriminagao racial ou religiosa;
II - submeter alguem, sob sua guarda, poder ou autoridade, com 
emprego de violencia ou grave ameaga, a intense sofrimento fisico ou 
mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de carater 
preventivo.
Pena - reclusao, de dois a oito anos.

O grave fato ocorrido no Grupamento de Intervengao Rapida Ostensiva 

(GIRO), foram noticiados e repercutidos em todo o Brasil, ganhando repercussao em 

grandes sites e redes sociais, sujando a imagem da briosa Policia Militar do Estado de 

Goias e de todos os agentes que compoem o sistema de seguranga do estado.

Diante do cenario de violencia, arbitrariedade, intolerancia e de tantos 

desrespeitos aos direitos humanos e as prerrogativas da advocacia, e imperiosa a 

valorizagao e a realizagao agoes efetivas contra todos que praticaram o grave e 

covarde ato de violencia.

Nao se admite que em plena democracia e sob os auspicios do primado 

constitucional assegurando que “o advogado e indispensdvel a administragdo da 

justiga”, a advocacia criminal possa ser violentada e agredida de forma brutal e
covarde como visto nas cenas divulgadas.
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Diante dos graves fatos ocorridos, requer-se a IDENTIFICA^AO E 

AFASTAMENTO IMEDIATO dos referidos Policiais Militares, uma vez que 

demostraram que nao tern equilibrio emocional para exercer tao nobre funQao na 

promote da seguran9a publica do Estado de Goias.

Atuando na defesa das prerrogativas dos advogados, a Abracrim requer que 

sejam adotadas PROVIDENCIAS URGENTES com a determina^ao da apura^ao dos 

fatos com a designate de Promotor de Just^a para a devida instaura9ao de 

Procedimento Investigatorio Criminal para que, ao final, todos os responsaveis pelas 

agressoes e desrespeitos a advocacia criminal sejam exemplarmente punidos na forma 

da lei.

Goiania/GO, 22 de julho de 2021.
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