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A OAB, SUBSEÇÃO DE ANÁPOLIS, por seu Presidente, 

Jorge Henrique Elias, OAB/GO 21076, no uso de suas atribuições legais e 

normativas, vem conjuntamente com a COMISSÃO DE DIREITO CRIMINAL 

desta Subseção vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos 

termos dos artigos 7º, XVII, da Lei 8.906/941, art. 18 do Regulamento 

Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB2 e art. 99 e seguintes do 

Regimento Interno da OAB/GO3, requerer, dentre outras providências, o 

DESAGRAVO PÚBLICO em desfavor de MARCELO BORGES AMARAL, 

Promotor de Justiça do Estado de Goiás, consoante fundamentos de 

fato e de direito a seguir expostos, os quais demonstrarão a ilegalidade 

do ato praticado e a necessária concessão do pedido. 

1 – SÍNTESE FÁTICA: 

No dia 28 de julho de 2020, durante evento realizada 

via internet, ao vivo, na rede social Instagram, pelos Promotores de 

Justiça Oldegardo e Danni Sales, o Promotor de Justiça Marcelo Amaral 

fez a seguinte manifestação nos comentários: “A advocacia criminal é 

um dos cânceres do Brasil e precisa ser discutida seriamente”. Vide: 

 
1Art. 7º São direitos do advogado: (...) 
XVII – ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercício da profissão ou em razão 
dela; 
2 Art. 18. O inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício 
profissional ou de cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público promovido pelo 
Conselho competente, de ofício, a seu pedido ou de qualquer pessoa; 
3 Art. 99 O Desagravo é promovido pelo Conselho Seccional, de ofício ou a requerimento do 
interessado, por si ou através de procurador com poderes expressos para tanto. 



 

2 – FUNDAMENTO JURÍDICO:  

A ofensa perpetrada pelo indigitado Promotor de 

Justiça contra toda a Advocacia Criminal ao proferir tal comentário é 

patente, grave, gratuita, contundente e merece ser repudiada, 

atingindo toda a classe de advogados militantes da seara criminal.  

O artigo 6º da Lei Federal 8.906/94 prevê em seu 

artigo 6º que: 

“Não há hierarquia nem subordinação entre 

advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo 

todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos”. 



Ao proferir comentário deselegante e maldoso ao se 

referir à Advocacia Criminal, o membro do Ministério Público em 

questão, Marcelo Borges Amaral, se esqueceu que a Advocacia, tal 

qual o Ministério Público são funções essenciais à justiça e nesse 

aspecto merece tratamento respeitoso. 

Neste trilhar, extrai-se do artigo 133 da CF/88: “O 

advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável 

por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da 

lei”. 

Com fulcro neste mandamento constitucional, a Lei 

Federal declara no artigo 2º que: “O advogado é indispensável à 

administração da justiça”. 

Portanto, são realidades as quais não podem ser 

desmerecidas por um Promotor de Justiça, nem por qualquer outro 

cidadão. O respeito à Advocacia, no mínimo fazer parte do dever de 

urbanidade e boa educação que deve se esperar de um membro do 

Ministério Público, além dos deveres insculpidos no artigo 43, inciso IX, da 

Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (8.625/93) e artigo 22, inciso 

I, da  Lei Complementar 40. 

A desarrazoada ofensa dirigida diretamente contra 

os Advogados Criminalistas, além de causar justa indignação e revolta, 

merece ser combatida, rebatida, rechaçada, contestada 

imediatamente. 

Comportamentos grotescos e ofensivos como tais 

são totalmente reprováveis, colocando parcela significativa da 

Advocacia Goiana (os Advogados Criminalistas) em total 

desmerecimento. 

Quis a Constituição Federal de 1988, a participação 

e intervenção da nobre classe de advogados no Estado Democrático 



de Direito. Este é um reconhecimento constitucional de uma realidade 

social. Profissionais que de maneira honrosa trabalham em defesa da 

justiça. 4  

Diante de tais circunstâncias, havendo 

comprovação e grave violação a deveres funcionais por parte do 

membro do Ministério Público, serve o presente para requerer: 

1. A concessão do desagravo público a toda a 

Advocacia Criminalista, com fulcro nos dispositivos já discorridos; 

2. Registre-se junto à Corregedoria do Ministério 

Público do Estado de Goiás, bem como, entendendo pertinente junto à 

Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público 

pedido de providências em face do ato perpetrado pelo Promotor de 

Justiça em testilha; 

Nestes Termos, pede deferimento. 

Anápolis, 29 de julho de 2020 

 

JORGE HENRIQUE ELIAS 

Presidente 

Subseção de Anápolis 

 

 

JOSÉ RICARDO ARAÚJO GOMES DE BRITO 

Presidente  

Comissão de Direito Criminal da Subseção de Anápolis  

 

 
4 A função da defesa consiste em ser, ao lado do acusado, inocente ou criminoso, a voz dos 
seus direitos legais. 



 

 

REQUERIMENTO 

 

 
Exmo. Sr. Presidente da OAB-GO  

Pedido/Assunto: Solicitação - Nota de Desagravo 
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Nome: SUBSEÇÃO DE ANÁPOLIS - OAB/GO OAB/GO Nº:   

 
 

Nome Mãe:  Processo:  

Nome Pai:  

Data Nascimento:  Sexo:  Estado Civil: Solteiro(a) 

CPF: 02.656.759/0002-33 RG:    

Título Eleitor:     -   

Nº Reservista:  
Naturalidade:  
 – 

Universidade:  Data Colação de Grau:  
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Logradouro: Avenida Faiad Hanna nº  
Complemento: Qd.B, Lt.08 
Bairro: Cidade Jardim 
Cidade: ANÁPOLIS –GO 
CEP: 75080-410 
Telefone:  Celular:  
E-Mail:  
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Logradouro:  nº  
Complemento  
Bairro:  
Cidade: -  
CEP:  
Telefone:  Celular:  
E-Mail:  

 

DECLARO para os devidos fins, conforme disposição do art. 8º, inciso V, da Lei nº. 8.906/94, que:  
 
Declaro nos termos do Decreto nº 2.170/97, quanto a ser doador de órgãos e tecidos, que: Doador de Órgãos: Não informado 
Enviar correspondências para endereço:  Comercial 
Declaro ser portador de deficiência:   
Declaro, também, que pretendo estabelecer a sede principal do exercício da advocacia na comarca de: ANÁPOLIS 

Observação que entender necessárias: DESAGRAVO PÚBLICO em desfavor de MARCELO BORGES AMARAL, Promotor de 
Justiça do Estado de Goiás. 

*Cadastro atualizado, requerente ciente.                                                        Goiânia, 29/07/2020 - 16:22 
 

 

_________________________________________________________                        _____________________________________________________ 

Atendente: THIAGO SIADE RAMOS                                         Assinatura do Requerente 

563970 

Protocolo de Entrega de Documento Nº/Ano:  563970 / 2020 
Data: 29/07/2020 - 16:16 
Interessado: SUBSEÇÃO DE ANÁPOLIS - OAB/GO 
Pedido/Assunto: Solicitação - Nota de Desagravo 
Documentos Entregues:   
Documentos não Entregues:   

Destaque a via do cliente abaixo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

REQUERIMENTO 

 

 

 

Protocolo de Entrega de Documento Nº/Ano:  563970 / 2020 
Data29/07/2020 - 16:16 
Interessado: SUBSEÇÃO DE ANÁPOLIS - OAB/GO 
Pedido/Assunto: Solicitação - Nota de Desagravo 
Documentos Entregues:   
Documentos não Entregues:  
 
INFORMATIVO: Ordem de Serviço nº 03/2018-DIR determina que com exceção a notificação 
inicial para a apresentação de defesa prévia ou manifestação em processo administrativo 
perante a OAB/GO, todas as demais notificações das partes e seus procuradores no curso de 
processos administrativos sejam realizadas por meio de publicação no Diário Eletrônico da 
OAB: https://deoab.oab.org.br. 

 
 

https://deoab.oab.org.br/

