ROBERTO PEDROSA, AMIGO DE LUTAS!

*Antenor Pinheiro

Minhas filhas chamavam-no “tio Pedrosa”, tamanha a simpatia com que as conquistava
pelas manjadas mágicas nos almoços em minha casa, ou nos bares em que costumávamos reunir
nossas famílias. E assim construímos ao longo da convivência, não apenas uma relação de trabalho,
mas de amizade; assim estreitamos e ajustamos nossos jeitos semelhantes de pensar o mundo.
Afinal, a cumplicidade entre amigos sempre fortalece o assunto, uma ideia, uma convicção coletiva,
que seja capaz de alterar rumos cansados e tornar possível conquistas aparentemente utópicas. No
entorno da mesa de bar ou na difícil vivência de cansativos plantões noturnos à espera de uma
tragédia qualquer que nos exija a perícia, a amizade é o que nos permite a confiança necessária, o
riso, o choro e a força para o enfrentamento, seja em que estágio for - fica a dica!
Ainda no início dos anos 80, juntamente aos poucos que se apresentaram, erguemos nossa
trincheira em Goiás. Fundamos a entidade representativa de peritos criminais e médicos legistas
(1981), num tempo em que este pueril gesto era entendido como rebeldia pelo escalão dirigente da
ditadura militar que se esvaziava. Soubemos enfrentar as lutas sindicais na defesa e valorização da
atividade pericial do estado de Goiás aos nos aproximamos de entidades civis organizadas,
universidades e instituições do Direito, quando ainda não havia a CF 1988. A partir dessa estratégia,
ocupamos espaços de interlocução na mídia e parlamentos, construímos juntos a incipiente ideia da
desvinculação orgânica dos serviços periciais da estrutura da Polícia Civil de Goiás. Enfim, criamos
“o problema”, e foi esta a hipótese original, a ideia “herética" que nos projetou em nível nacional, e
já no VIII Congresso Nacional de Criminalística de Fortaleza (1986) reivindicávamos uma nova
agenda nacional de luta política, quando ocupamos a 1ª secretaria nacional da ABC. Foi o suficiente
para superar a desconfiança imposta pelo status quo a uma nova geração de peritos brasileiros que
exibia garra e argumentos sólidos para suas lutas, suas convicções, suas ideias, doravante.
Num tempo em que não havia WhatsApp, computadores, dinheiro e nem disponibilidade
funcional para exercer mandatos sindicais, as ideias da autonomia e independência funcional dos
órgãos periciais cruzaram o Brasil, ora a partir de cansativas viagens de ônibus, ora via cartas (isso
mesmo, cartas postadas nos correios). Assim, mobilizamos boa parte dos peritos brasileiros e
vencemos as eleições da ABC em 1987 no Anhembi (SP), como oposição, no IX Congresso
Nacional de Criminalística de São Paulo (69% dos votos).

Reformulados os estatutos, em março de 1988 (BH), surgia a “nova" ABC, com norte
político definido e uma agenda coerente que foi capaz de mobilizar peritos e interferir nos processos
constituintes estaduais de boa parte do Brasil e lutas por vir, consolidadas a partir do X Congresso
Nacional de Criminalística de Goiânia (1989) - eis o breve resumo do novo front de lutas!
Roberto Pedrosa foi parte importante desse processo, sempre presente nos congressos,
seminários e encontros nacionais e estaduais, colaborou pessoalmente nos debates e deliberações
que hoje compõem a pauta das legítimas reivindicações dos peritos oficiais brasileiros. Juntos,
desde Goiás, soubemos administrar pontuais divergências e construir consensos importantes para
nos manter unidos na defesa dos interesses da categoria, mas, sobretudo conectados aos interesses
da sociedade e do estado democrático de direito.
Hoje é um dia pessoalmente ruim para mim, e especialmente para minhas filhas que logo ao
fim da manhã telefonaram-me para confirmar a notícia do falecimento do “tio Pedrosa”. Ao
responder lhes disse da tristeza de perder um amigo, parte da minha história na Criminalística de
Goiás; mais ainda os peritos brasileiros, inconformados pela passagem do querido amigo,
reconhecidamente parceiro de todas as horas, que ao longo do dia manifestam-se indignados por
sermos derrotados no dia de hoje, não por ideias que historicamente nos contraditam, mas pelo
nefasto vírus da covid-19, mascote de ignorantes negacionistas, que ainda nos ameaça.
Obrigado, Pedrosa, “tio” Pedrosa!
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