
Laudo Pericial  
Caso detenção ilegal de advogados Daniel Biral e Silvia Daskal 



   Contextualização do local e da cena.  
 
 O episódio ocorreu aproximadamente a 70 metros de onde estava acontecendo um debate publico 

contra a repressão policial, e que contava aproximadamente com 600 pessoas. O perímetro da Praça 
Roosevelt encontrava-se sitiado por mais de mil homens da policia militar fortemente armados . 
(Conforme legenda do mapa abaixo) 
 
Após serem intimidados pelos policiais militares enquanto fotografavam as forças de segurança sem 
identificação, os Observadores Legais chamaram os Advogados  para acompanhar seu trabalho no 
registro da atuação policial. 



Analise e comparação de vídeo e histórico oficial 
relatado pela policia.   

Vídeo do momento das detenções 
dos advogados:  
 
https://docs.google.com/file/d/0B7
6qpHmyxIrVaVczWklnTGxZNkU/edit 

Imagem da folha 1 do Boletim 
de Ocorrência nº  900118/2014 



Frame 1 aos 0:18” das imagens 
TRANSCRIÇÃO DO VIDEO  

 
Momento em que chega a advogada Silvia Daskal 

 
Silvia: Boa Noite.  
PM: Boa Noite. PM: Pode falar!  
OL: Só estamos tirando foto.  
PM: Tá com a filmadora ai?  
Silvia: Pode filmar, estamos em local público, assim como vocês. PM: 
Exatamente, vou pedir para vocês ficarem lá no meio, lá.  
PM: É área de segurança.  
Silvia: Virou área de segurança? Qual é o limite da área de segurança por 
favor?  
PM: O meio da praça. 

 
 
 
 
 ANALISE COMPARATIVA DO TRECHO:   

 

Pode-se verificar pela gravação que a alegação: de 
que cerca de 20 pessoas se aproximaram “bradando 
aos gritos  palavras de ordem e xingamentos” como 
foi descrito e esta sublinhado acima no trecho 
retirado do B.O. não condiz com os fatos.    

 
 

 
 

ABAIXO 3ºPARAGRAFO DA VERSÃO POLICIAL: 



Frame 2 aos 0:28” das imagens 
Transcrição do vídeo 

Momento em que os documentos são solicitados pela PM 

 

Silvia: O meio da praça? Então você vai prender os skatistas 
também?  

PM: Não estou falando com eles, estou falando com você  

OL: Mas nós não temos o mesmo direito que eles?  

PM: Você entendeu o que eu falei? Alí no meio,lá!  

PM: Apresente o seu documento, aqui pra mim. E a senhora 
também! O senhor também. E o senhor também.  

Silvia: O meu também? Pois não.  

 

ABAIXO 4º PARAGRAFO DA VERSÃO POLICIAL  

ANALISE COMPARATIVA DO TRECHO:  
 
Verifica-se pela gravação uma ordem ilegal sendo 

recebida com muito espanto pela Dra. Silvia, e 

logo após o pedido para que apresentassem os 

documentos. 

Não foi verificado qualquer comportamento 

agressivo por parte dos civis, sendo certo que 

cooperavam fornecendo os documentos, em 

contrariedade ao descrito no documento oficial, 

trecho acima.  

Ao tentar evitar o conflito, a policia neste 

momento, inicia-o.  

     
 
 
 



Frame 3 aos 2:18” das imagens 
Transcrição do vídeo. 

 
Após, exatos 110 segundos, a policial nega-se a identificar-se  

 
OL: Estou sem o meu RG aqui, mas...  
PM: Eu quero o seu RG.  
Silvia: Tenho um melhor, te dou minha OAB  
PM: Puta, que legal.  
PM: É mesmo, pra nós é tudo a mesma coisa.  
OL: O RG lavou na calça jeans hoje de manhã 
PM: Isso aqui não é documento.  
Silvia: Você pode tirar, por favor, o braço da frente da sua 
identificação?  
PM 2: Não, não posso.  
Silvia: Não? Você pode se identificar para câmera então?  
PM2: Não sou obrigada a me identificar para você.  
Silvia: Você está se recusando a se identificar.  
 
 

ABAIXO 5º PARAGRAFO DA VERSÃO POLICIAL 

ANALISE COMPARATIVA DO TRECHO: 
 
Após a identificação da advogada Silvia e não 

havendo tumulto algum, a policial Ten. Tatiana 

nega-se a identificar-se.  

 

Não é notado qualquer agressão por parte da 

advogada contra a policial, nem mesmo verbal. 

 

Não é possível detectar qualquer som da voz do 

advogado Daniel Biral, até esse momento.  

 

Os fatos não se deram como relatado.  

 
 



Frame 4 – 2:22” das imagens 

Transcrição do vídeo. 
 

Momento em que é percebida a voz do advogado Daniel Biral  
 

Daniel: Você é obrigada a se identificar para todo mundo.  
Silvia: pra todo mundo, você é funcionaria pública 
PM: Balança a cabeça negando-se a solicitação dos advogados.  
Daniel: Sim senhora, você é obrigada, você é funcionária pública e 
tem obrigação de se identificar.  
 
 

PARAGRAFO 5º DA VERSÃO POLICIAL  

ANALISE COMPARATIVA DO TRECHO: 
 
Ao se negar identificar-se para a advogada 

Silvia, ouve-se a voz do advogado Daniel Biral.  

 

Sua entonação é firme e sua abordagem polida, 

incompatível com o histórico oficial.  

 

Os fatos não se deram como relatado.  

 



Frame 5 – 2:34” das imagens 
Transcrição do vídeo. 

 

Outro policial tenta afastar os advogados empurrando-os  

 

 

Daniel: Qual é o seu posto?  

PM:  Pessoal não vem gritando aqui não. 

Daniel: Não encosta em mim. Não encosta em mim. 

 

 

PARAGRAFO 5º DA VERSÃO POLICIAL  

 

ANALISE COMPARATIVA DO TRECHO: 
 

Os fatos não se deram como relatado .    



Frame 6 – 2:36” das imagens 
Transcrição do vídeo. 

 
Policial tenta intimidar advogados, ouve-se a voz do advogado 

Luiz Guilherme Ferreira   

 PARAGRAFO 5º DA VERSÃO POLICIAL  

 
PM: Quem é você rapaz? Quem é você ô? Quem é você? 
Ferreira: E ela quem é?  
Silvia: E ela quem é? Essa é a pergunta que foi feita. 
 

ANALISE COMPARATIVA DO TRECHO: 
 

Os fatos não se deram como relatado.  



Frame 7 – 2:42” 
Transcrição do vídeo. 

 

O policial solicita os documentos... 

 

 

PM: Cadê o seu documento?  

PM: Cadê o seu documento?  

  

 

 

PARAGRAFO 5º DA VERSÃO POLICIAL  

 

ANALISE COMPARATIVA DO TRECHO: 
 

Os fatos não se deram como relatado.  



Frame 8 – 2:43” das imagens 
Transcrição do vídeo. 

 
... mas não oferece tempo para a vitima atende-lo.    

 
 

<DANIEL É AGREDIDO>  
Ferreira: ÔÔÔ!!! 
PM: Calma! Calma! 

 

PARAGRAFOS FINAIS DA VERSÃO POLICIAL  

 

ANALISE COMPARATIVA DO TRECHO: 
 

Os fatos não se deram como relatado.  

 



Frame 9 – aos 2:58” das imagens 
Transcrição do vídeo. 

 
Em 15 segundos Silvia e Ferreira que tentaram acompanhar a 

condução de Daniel, tambem foram agredidos e Silvia dominada   
 

  
PM: Aqui não passa. Aqui passa.  
<FERREIRA É AGREDIDO> 
 
Sílvia: Me larga! Me larga!  
OL: Imprensa! Imprensa! Imprensa! 
Ferreira: Tá maluco? Vem tirar foto desses aqui! Vem tirar foto 
desses aqui!  
 

PARAGRAFOS FINAIS DA VERSÃO POLICIAL  

 

ANALISE COMPARATIVA DO TRECHO: 

 
Os fatos não se deram como relatado.  

 



Frame 10 – aos 0:26” do link 
http://r7.com/F0jI   

Transcrição do vídeo. 
 

Momento em que Daniel é colocado dentro do camburão da 
Policia Militar do Batalhão do Choque   

 

PARAGRAFOS FINAIS DA VERSÃO POLICIAL  

Daniel: Ninguém me falou porque que eu estou sendo detido.  
PM: <inaudível>  
Daniel: O que? Por que eu fui detido?  
Daniel: Fala então, fala então, você não sabe porque.  
PM: <inaudível?  
Daniel: Essa prisão é ilegal 

ANALISE COMPARATIVA DO TRECHO: 

 
Os fatos não se deram como relatado. 

 

Não é notado qualquer hematoma ou evidencia 

de lesão, gozando de plena integridade 

física neste momento.  


