
 

NOTA DE DESAGRAVO PÚBLICO 

O Sindicato dos Peritos Criminais do Estado da Bahia – ASBAC Sindicato, em face do seu 

compromisso de permanecer vigilante na defesa dos direitos dos seus associados, após 

apreciação dos fatos, vem a público desagravar o perito criminal Antonio César Morant Braid, 

em razão de manifestações anônimas, injustas, ofensivas e desonrosas formuladas na internet, 

no sítio denominado Mais Teixeira, conforme tratado a seguir.  

O desagravo não é apenas uma nota de repúdio, mas uma demonstração da coesão da classe 

em defesa do associado injustamente atingido, de solidariedade e de espírito coletivo contra 

uma injusta agressão que merece ser repelida. 

O Perito Criminal Antonio César Morant Braid construiu sua carreira dentro da ética e 

moralidade, sempre buscando o aprofundamento técnico em sua atividade. O sua conduta 

profissional e a sua notoriedade ética e moral formam um patrimônio subjetivo e objetivo que 

compõem a sua dignidade e, também por isso, foi conduzido para o cargo de corregedor do 

Departamento de Polícia Técnica, no qual permanece há nove anos. Não pode ser aceitável 

que pessoas atendendo a um desejo íntimo tentem transfigurar a imagem alheia do servidor 

Perito Criminal. 

Destaque-se que defendemos a liberdade de expressão, contudo, é inadmissível aceitar, sem 

nos pronunciarmos, a ofensas e acusações proferidas injustamente a um associado. Quanto ao 

ofensor anônimo, deve receber o nosso mais veemente repúdio, para que fique com a certeza 

de que não nos omitiremos com os ataques à reputação do perito criminal que desempenha as 

suas atividades exemplarmente.  

O Sindicato dos Peritos Criminais do Estado da Bahia – ASBAC Sindicato está solidário com o 

colega, Dr. Antonio César Morant Braid, pela firmeza e correção de suas ações no cargo que 

ocupa, ratificando, aqui, o compromisso de sempre defender e exigir o respeito às 

prerrogativas do Perito Criminal no exercício da profissão.  

Salvador, 15 de janeiro de 2021.  
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Presidente da ASBAC 

 


