
 

 

 

"Há pouco mais de sete meses, convivemos diariamente com uma dor que impossibilita 

qualquer família de conseguir se mover adiante. A morte de um pai carinhoso, atencioso e 

preocupado com os filhos já seria suficiente para provocar uma dor sufocante em qualquer 

pessoa. O nosso caso, porém, foi diferente. 

 

Perder um pai por assassinato é de uma violência muito maior do que a do ato em si. Não 

perdemos apenas o nosso pai. Perdemos a chance de tê-lo na nossa formatura, no nosso 

casamento, nos domingos à tarde. Seus netos nunca irão ver como ele gostava de ensinar as 

tarefas de casa, nunca irão com ele jogar partidas de tabuleiro, nem irão assistir a partidas de 

futebol com o futuro vovô. Nossa avó perdeu seu único filho, herança de um marido que 

também a deixou muito cedo, vítima da mesma violência que agora sequelou o seu bem mais 

precioso. Nunca mais iremos ouvir a sua risada aguda e estridente, nem o seu choro quando 

olhava emocionado para os filhos... 

 

Mesmo após toda essa tragédia, ainda há espaço para mais dor. Recebemos a notícia da soltura 

do assassino do meu pai. Se a prisão é incapaz de reparar qualquer aflição, certamente garante 

um pouco de proteção à família e demonstra para a sociedade que existe justiça e que o crime 

não compensa. Infelizmente, não é isso que está acontecendo. A circunstância de ter atirado 

várias vezes à queima roupa, impossibilitando a defesa; a circunstância da arma ter sido 

escondida; o fato de ter confessado a conduta criminosa; de ter praticado o fato por emboscada 

e em via pública; de ter mentido e mantido conluio com testemunha; de ter perseguido a vítima 

meses antes do crime; de simular um suicídio dentro da prisão... Nada disso importou. Todas 

essas circunstâncias não são suficientes pelos olhos do judiciário. Em suma, para a família, a 

mensagem que fica é o sentimento de indignação e de impunidade. 

 

A pergunta que fica ao final de tudo é: o que mais precisa acontecer para a justiça ser feita? 

 

Com descrença e profunda revolta, 

 

Mãe e Filhos de Adriano William de Oliveira, que também são vítimas deste terrível crime." 


