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RELATÓRIO 

 

Trata-se de pedido de desagravo formulado pelo Dr. Diógenes Cristiano Makowiésky 
Marmitt Morosini - OAB/SC 53.148, por possível ofensa no exercício da advocacia ou em 
razão dela. 

O presente pedido foi deflagrado após comunicação do Requerente à Comissão de 
Prerrogativas desta Seccional.  

Aduz o Requerente, em suma, que em estava trabalhando no escritório instalado em sua 
residência, enquanto se preparava para uma audiência, quando percebeu uma ocorrência 
policial com disparo de arma de fogo nas proximidades. Detalha que, pela janela, visualizou 
a ação da Polícia Militar verificando que uma viatura atropelou propositalmente um 
morador da localidade, lesionando-o e efetuando outros dois disparos contra o mesmo 
cidadão já machucado. 

Informa ainda que, por ter presenciado os fatos e entendendo pelo excesso empregado pela 
autoridade policial em local muito próximo ao seu escritório e residência, se dirigiu até os 
Policiais Militares a fim de questionar a forma com que a ação foi executada e foi injuriado 
por um dos policiais envolvidos na ação, que o chamou de “seu pau no cu” e deu voz de 
prisão por desacato, dando origem ao Termo Circunstanciado nº 5001389-
15.2020.8.24.0090. Juntou fotos do ocorrido e, ao final, requereu: “a) A habilitação e 
acompanhamento por intermédio de advogado representante da Comissão de Defesa, 
Assistência e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil desta seccional, na referida 
ação; b) Ser desagravado publicamente por ter sido ofendido no exercício da advocacia ou 
em razão dela.”  

A Presidente da Comissão de Prerrogativas e Defesa dos Honorários deferiu a intervenção da 
OAB/SC nos autos do Termo Circunstanciado nº 5001389-15.2020.8.24.0090, bem como a 
expedição de ofícios ao comando da Polícia Militar/SC solicitando identificação do agente 
que aparece nas fotos juntadas pelo advogado Requerente. 

Foi anexada aos autos cópia do Inquérito Policial Militar nº 5003644-06.2021.8.24.0091, 
destinado à apuração das supostas transgressões militares. 

Decorrido o prazo sem manifestação do comando da Polícia Militar de Santa Catarina acerca 
do pedido, a Presidente da Comissão de Prerrogativas e Defesa dos Honorários determinou a 
intimação dos policiais Gabriel Queiroz Lafani, Thiago de Souza Drumond e Lincon 
Campagnolo, todos envolvidos na ocorrência, para se manifestarem acerca ocorrido. 

Enviados os ofícios, apenas o Soldado Thiago de Souza Drumond prestou esclarecimentos, se 
declarando inocente dos fatos narrados pelo Requerente e negando ter procedido qualquer 
ofensa ao Advogado ofendido. Informou ainda, em síntese, que a operação policial em 
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questão foi conduzida sem qualquer excesso e que o causídico não estava no exercício da 
profissão. 

Após atuação cuidadosa e destacada do Relator nomeado pela Comissão de Prerrogativas e 
Defesa de honorários desta Seccional, Dr. Adriano Rezzadori, identificou-se através de 
documentos e mídia materializando os fatos juntados aos autos que o ofensor seria o Policial 
Militar Gabriel Queiroz Lafani.  

Reconhecida a ilegitimidade passiva dos Policiais Militares Thiago de Souza Drumond e 
Lincoln Campagnolo, foi apresentado parecer com fundamento no artigo 7º, § 5º do Estatuto 
da OAB c/c artigo 18 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB e artigo 213 
do Regimento Interno da Seccional Catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil, 
opinando pelo acolhimento do pedido de desagravo público em face do Requerido Gabriel 
Queiroz Lafani. 

Intimadas as partes para apresentarem suas alegações finais, o Requerido Gabriel Queiroz 
Lafani sustenta que o Comando da Policia Militar/SC concluiu que “não há indícios de crime 
e/ou transgressão administrativa disciplinar a apurar” em sua conduta no ocorrido, motivo 
pelo qual se declara inocente dos fatos narrados pelo Requerente. Além disso, alega que o 
causídico não estava no exercício da profissão e justifica a ofensa ao Requerente como “uma 
resposta contemporânea para o que estava acontecendo”. 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O pedido formulado pelo Requerente objetiva realização de desagravo publico por possível 
ofensa no exercício da advocacia ou em razão dela. 

O pedido merece deferimento. Vejamos. 

Consta do rol das prerrogativas do artigo 7º, XVII do Estatuto da OAB que o advogado tem o 
direito de “ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercício da profissão ou em 
razão dela”, no §5º do mesmo artigo que “no caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício 
da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o conselho competente deve promover 
o desagravo público do ofendido...” e no artigo 18 do Regulamento Geral do Estatuto da 
Advocacia e da OAB que 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.” 

O desagravo, portanto, é um procedimento formal que tem o objetivo de registrar o repúdio 
da classe de advogados e da própria OAB sobre uma ofensa proferida por qualquer 
autoridade contra advogado no exercício da profissão, atingindo assim a esfera da Classe da 
Advocacia ou as prerrogativas profissionais. 

Diante dessa dimensão coletiva, o desagravo independe da pretensão ou concordância do 
advogado possivelmente ofendido, podendo ser promovido mesmo de ofício e dependendo 
de apreciação por este Conselho Pleno, a quem cabe analisar com cautela cada caso. 
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Da análise dos autos, inicialmente, extrai-se que os fatos que motivaram o presente 
processo realmente ocorreram, com ofensa ao advogado Requerente no exercício da 
profissão ou em razão dela e repercussão geral negativa para a classe. 

Além do relato que consta da exordial, fotos e laudo pericial nº 9100.20.00500 juntados nos 
autos, resta claro que o Requerido tentou intimidar o Requerente colocando a mão no seu 
tórax, se dirigiu ao mesmo utilizando expressão obscena “seu pau no cu” e na sequência 
ainda deu voz de prisão ao advogado por suposto desacato: 

 
Quanto a alegação do Requerido que o causídico não estava no exercício da profissão, não 
merece prosperar porque, após verificar a forma que ocorria a operação policial, o advogado 
se colocou a disposição do cidadão preso (Mateus da Luz) e ofereceu serviços jurídicos. Além 
disso, tendo em vista os possíveis excessos cometidos na ação da Polícia Militar, importante 
destacar que o Requerente nada mais fez do que usar de suas prerrogativas profissionais: 

Art. 7º São direitos do advogado: 
(...) 
XI - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, 
contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento;  

Desta forma, vislumbra-se nos autos motivos suficientes para um desagravo público, uma 
vez que as atitudes do Requerido não são compatíveis com o dever de respeito e urbanidade 
devidos ao Requerente no exercício de seu labor. 

A respeito do tema, vale destacar alguns precedentes deste Conselho Pleno da OAB/SC: 

Processo n. 72/2019- CP. Comissão de Prerrogativas e Defesas de Honorários. Recorridos: 
Agente Penitenciário Marcio Baptistão da Silva – Presidio Regional de Criciúma. ACORDÃO 
N. 167/2020. EMENTA: PEDIDO DE DESAGRAVO. AGRESSÃO À ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE 
CIVILIDADE. AGRESSÃO A HONORABILIDADE DA ADVOCACIA. FALTA DE URBANIDADE. 
DEFERIMENTO. Constatada a violência praticada contra advogado, regularmente inscrito, 
no exercício profissional, que transcende a individualidade, maculando o sagrado ofício da 
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advocacia é de se deferir o pedido de desagravo Público, nos termos do art. 7º, XVII, §5º, 
da Lei n.º 8.906/94. Ofensas irrogadas contra Advogado que devem ostentar relevância tal 
que repercutam não só na seara pessoal, mas, notadamente, ganhar foros de repercussão 
pública, por ofensa à classe dos advogados (Acórdão nº 060/2016. Processo de desagravo 
Público nº 476/2015 CDA. Julgado em 19 de maio de 2016. Requerente: Seccional da 
OAB/SC (ex ofício). Relator: Alexandre Macedo Tavares). Vistos, relatados e discutidos 
nestes autos, acordam os membros do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil 
– Seção de Santa Catarina, por unanimidade, dar provimento ao recurso. Florianópolis, 18 
de setembro de 2020. Rafael de Assis Horn – Presidente. Raphael dos Santos Bigaton – 
Relator. 

Processo n. 11/2020 - Processo autuado comissões 94/2017-CDP. ACORDÃO N. 200/2021. 
Requerente: Fabiana Amailia Dalcastagné Mannrich (OAB/SC 24224), procurador: 
Procurador: Dr. Ianderson Anacleto (OAB/SC 21.275). Requerido: DANIEL WESTPHAL 
TAYLOR – Promotor de Justiça da Comarca de Brusque, representantes: Subprocurador-
Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos: Dr. Fábio de Souza Trajano e Dr. Rodrigo Cunha 
Amorim, 1º Promotor de Justiça Especial da Comarca de Balneário Camboriú/SC, da 
seguinte EMENTA: PEDIDO DE DESAGRAVO. AGRESSÃO À ADVOCACIA. NÃO ACESSO A 
AUTOS. RETALIAÇÃO À INFORMAÇÃO DIVULGADA PELA ADVOGADA. EXCESSO 
CONSTATADO. UTILIZAÇÃO DE FORÇA POLICIAL DESMEDIDA. GAECO. DEFERIMENTO. 
Constatada a violência praticada contra advogado, regularmente inscrito, no exercício 
profissional, que transcende a individualidade, maculando o sagrado ofício da advocacia é 
de se deferir o pedido de desagravo Público, nos termos do art. 7º, XVII, §5º, da Lei n.º 
8.906/94. Ofensas irrogadas contra Advogado que devem ostentar relevância tal que 
repercutam não só na seara pessoal, mas, notadamente, ganhar foros de repercussão 
pública, por ofensa à classe dos advogados (Acórdão nº 060/2016. Processo de desagravo 
Público nº 476/2015 CDA. Julgado em 19 de maio de 2016. Requerente: Seccional da 
OAB/SC (ex ofício). Relator: Alexandre Macedo Tavares). Vistos, relatados e discutidos 
nestes autos, acordam os membros da Segunda Turma do Conselho da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seção de Santa Catarina, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso. Florianópolis, 06 de agosto de 2021. Rafael de Assis Horn – Presidente. Raphael 
dos Santos Bigaton - Relator. 

Processo comissões n. 2268/2021. Requerente: Subseção de Joinville – Advogado Cristiano 
Alves Garcia OAB/SC 18846. Requerido: Juiz de Direito da 1ª Vara da Família de Joinville - 
Gustavo Schwingel. ACORDÃO N. 75/2021. Assunto: DESAGRAVO PÚBLICO. MAGISTRADO 
QUE DIRIGE OFENSAS A ADVOGADO NA SENTENÇA PROLATADA. FALTA DE URBANIDADE 
INCONTROVERSA NOS AUTOS. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 6º DA LEI 8.906/94. 
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E NOTÓRIA VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS. PEDIDO DE 
desagravo DEFERIDO PELO RITO SUMÁRIO Comprovada a grave ofensa a advogado em 
razão do exercício da profissão, cabível a concessão de desagravo público previsto no art. 
7º, XVI do Estatuto da Advocacia. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, 
ACORDAM os membros do o Conselho Pleno da Ordem do Advogados do Brasil - Seccional 
de Santa Catarina, por UNANIMIDADE, nos termos do voto da Relatora, conceder o pedido 
de desagravo pelo rito sumário. Florianópolis, 16 de abril de 2021. Rafael de Assis Horn – 
Presidente. Caroline T. Rasmussen da Silva – conselheira Relatora. Rafael de Assis Horn – 
Presidente. 
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Assim, considerando o desrespeito a classe dos advogados(as), em solidariedade e apoio ao 
Requerente, faz-se necessário o deferimento do pedido de desagravo público, em 
conformidade com o artigo 213 do Regimento Interno da OAB/SC, in verbis: 

Art. 213. Serão publicamente desagravados, na forma disposta no Estatuto e no 
Regulamento Geral os inscritos na Seção que, no exercício da profissão, forem ofendidos. 

Ante todo o exposto, nos termos do artigo 7º, XVII e §5º do Estatuto da OAB, artigo 18 do 
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB e artigo 213 do Regimento Interno da 
OAB/SC, vota-se pelo acolhimento do pedido do Requerente e, por consequência, pelo 
deferimento do desagravo público em face do Requerido Gabriel Queiroz Lafani. 

Florianópolis, 20 de outubro de 2021.  

 

 

Rafael Piva Neves 
Conselheiro Estadual – Relator 
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PEDIDO DE DESAGRAVO. CONFIGURAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS. POLICIAL MILITAR QUE 
DIRIGE OFENSAS A ADVOGADO NO EXERCICIO DA ADVOCACIA OU EM RAZÃO DELA. 
DESRESPEITO A CLASSE DOS ADVOGADOS E ADVOGADAS. DEFERIMENTO NOS TERMOS DO 
ARTIGO 7º, XVII e §5º, DA LEI Nº 8.906/94 E ARTIGO 18 DO REGULAMENTO GERAL DO 
ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB.  

Restando incontroversa nos autos a ofensa à advocacia, cabível a concessão de desagravo 
público, conforme previsto no artigo 213 do Regimento Interno da OAB/SC. 

  

Acórdão n. _______/2021 
 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Conselho Pleno da 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Santa Catarina, por 
__________________________, em _____________ provimento ao requerimento. 
 
 
Florianópolis, 20 de outubro de 2021.  

 
 
 
 

Rafael de Assis Horn 
Presidente 

 
 
 

Rafael Piva Neves 
Conselheiro Estadual – Relator 
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