
Bom dia!

Primeiramente, cumprimento a todos os membros da mesa, Srs. Conselheiros Federais,

autoridades  presentes  e  os  que  aqui  presenciam este  ato  de  Desagravo  Público,  provido  e

decorrente do processo administrativo instaurado referente aos fatos ocorridos em 21/07/2017. 

Agradeço profundamente  a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de

Mato Grosso do Sul que prontamente acolheu o pleito realizado por mim, principalmente na

pessoa do Eminente Presidente Dr. Mansour Elias Carmouche que ofereceu todo o suporte para

que  as  medidas  de  urgência  à  época  fossem  tomadas  e  oportunizou  já  diante  da  Classe

Profissional na sede da OAB a oportunidade de rebater quaisquer notícias que foram vinculadas

ao meu nome e à minha atuação profissional na data fatídica. 

Agradeço,  ainda,  todos  os  representantes  das  Comissões  dos  Direitos  Humanos,  da

Mulher e das Prerrogativas que me acompanharam inclusive para tomar as providências junto às

Instituições Militares com conversas e requerimentos diretamente junto aos representantes da

instituição  e  instaurações  internas  de  processos  para  fins  de  investigação  percuciente  dos

Servidores Públicos integrantes do Batalhão de Choque da Polícia Militar e que infelizmente

atuaram no evento que causam abalos até hoje na minha construção como pessoa e profissional. 

Infelizmente, após a ocorrência da violência em que fui vítima não pude permanecer

atuando na advocacia do Estado de Mato Grosso do Sul, mormente porque a insegurança me foi

apresentada justamente pelos que deveriam me manter em segurança foi superior à permanecer

na minha cidade natal, e, assim, hoje atuo em outro Estado, justifico, portanto, minha ausência

neste ato que possui importância sobremaneira para minha caminhada profissional e pessoal. 

Neste caminhar, agradeço imensamente ao  Dr. Marcos Antonio Moreira Ferraz que foi

nomeado para ser meu orador no ato vertente e prontamente se apresentou como colega desta

Classe que é indispensável a Administração da Justiça com um primoroso texto que produziu

para o Desagravo,  mas devo frisar que apresentou mais que apoio na Classe,  demonstrou a

Empatia  necessária  neste  momento  de  sensibilidade  que  me  atravessa  em cada  recordação

intrincada ao desrespeito à minha Dignidade profissional e humana, haja vista que as violências

sofridas geram reflexos em cada desenrolar da minha atuação tanto no escritório, no juízo e nos

instantes que percorrem esta vida. 

Nesta senda, ressalto as minhas palavras no processo administrativo que instaurei para

que  minha  VOZ  fosse  ouvida  perante  a  minha  classe  profissional  e  que  devo  destacar  o



profundo orgulho de fazer parte e permanecer atuante na profissão que escolhi e, assim, afirmo-

lhes  novamente:  contra  fatos,  devidamente  registrados,  filmados,  não  há  argumentos

válidos  que  justifiquem a  violência,  a  falta  de  decoro,  a  privação  de  atuar  diante  da

injustiça apresentada e as dores físicas e morais.

Os representantes do Batalhão de Choque, em especial, o Sr. Flávio Andrade da Silva,

realizaram  uma  atuação  totalmente  incompatível  com  o  primado  do  ESTADO

DEMOCRÁTICO DE DIREITO,  privando-me a  liberdade,  tolhendo meu direito  de exercer

minha  profissão,  o  que  se  deslinda  necessariamente  no  desrespeito  à  Advocacia  que  atua

prontamente diante das injustiças que se apresentam.

Há de se frisar que no momento eu não estava sozinha, eu e a Sra. Graziele Soares dos

Santos fomos jogadas no camburão, martirizadas psicologicamente, desdenhadas, humilhadas

por  Servidores  Públicos  que  estava  fortemente  armados  perante  DUAS  mulheres  que  não

ofereciam nenhum tipo de periculosidade. 

Ainda assim fomos algemadas, frisando-se que o tratamento a mim despendido foi

ainda  mais VIOLENTO, DESUMANO E ARBITRÁRIO,  pois além de recolherem minha

carteira profissional e apontarem-me armas a todo momento, o Sr.  Flávio Andrade da Silva ao

adentrar  aos  espaços  físicos  da  delegacia  DEPAC-  PIRATININGA  –  CAMPO  GRANDE

puxou-me pelos cabelos, arrastou-me aos gritos me retirando do camburão, proferiu palavras de

baixo calão, menosprezou minha profissão e, por fim, um tapa violento na face me foi dado,

sendo certo que este era o Representante do Estado na atuação.   

Pois bem! A clareza da minha conduta visava um único fim: esclarecimentos acerca dos

responsáveis pela operação que atingiram pessoas em localidades distintas de onde estava sendo

realizada  a  operação  com  a  utilização  inclusive  de  bomba  química,  porém,  fui  algemada,

agredida  fisicamente,  psicologicamente  e  publicamente  diante  das  informações  que  foram

repassadas à mídia.

Ora! Os policiais responsáveis por esta atrocidade  apresentaram uma  VIOLENCIA

INSTITUCIONALIZADA  que  Não  Deve  ser  Normalizada,  notadamente  pelo  patente

desrespeito aos direitos humanos  promovidos por Servidores Públicos que deveriam estar

preparados para responder prontamente com URBANIDADE os questionamentos da sociedade

com  decoro,  zelo,  humanismo  e  primando  principalmente  pelos  princípios  que  regem  a

Administração  Pública:  LEGALIDADE,  IMPESSOALIDADE,  MORALIDADE,



PUBLICIDADE  E  EFICIÊNCIA,  mormente  porque  em  suas  atuações  estão  fortemente

aparelhados com armas letais e com poder para restringir a liberdade de PESSOAS.

Infelizmente,  neste  caso  a  instituição  foi  representada  por  pessoas  que  agiram

incorretamente  em todas  as  oportunidades  que privaram minha liberdade,  tolhendo direitos,

cerceando a  defesa,  ferindo princípios  tão  essenciais  dentro  de  um Estado Democrático  de

Direito em que se fundamenta pela dignidade da pessoa humana e garante a todos a liberdade de

pensamento, o direito de informação da administração pública, o direito à integridade física, a

ampla defesa, as prerrogativas inerentes à profissão, todos estes direitos constitucionais foram

violados pelos representantes do  Batalhão de Choque na operação realizada em 21/07/2017.

Concluo, assim, este texto com as minhas dores. 

As corporais foram contornáveis e medicadas à época e, assim, os sinais de violência no

corpo  desapareceram.  Entretanto,  as  dores  psicológicas  perduram  até  então,  neste  exato

momento  retornam todas  as  lembranças  que  me fazem reviver  o  medo,  a  insegurança  e  a

frustração  por  estar  diante  de  Servidores  Públicos  que  deveriam  primar  justamente  pelo

contrário, e vilaram minhas prerrogativas e impulsionaram a minha saída da minha cidade, do

meu Lar, dos meus Amigos e Familiares que era Campo Grande/MS. 

Destarte,  diante da oportunidade de proferir minha VOZ que foi tolhida nos momentos

de  exercer  minha  profissão,  deixo  grifado  que  nenhum  ser-humano  deve  passar  pelas

violações  de  direitos  que  sofri  e  apesar  dos  acontecimentos  permanecerei  como  uma

estudante dos Direitos e exercendo minha profissão de ADVOGADA com zelo, liberdade e

coragem. 

Por fim, deixo meus sinceros e profundos agradecimentos a todos que me ofereceram

estrutura profissional, psicológica e apoio de toda sorte que me fizeram permanecer ativa e de

cabeça erguida para encarar as adversidades que a atuação na advocacia requer. 

Várzea Grande, 25 de Setembro de 2019.
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