
No dia lQ de Abril deste ano, a comunidade jurfdica paulista tomou conhecimento de uma

audiencia realizada no Juizado Especial (fvel da Lapa em que um advogado teria desacatado

um juiz, resistido a prisao, agredido policiais e, seu c1iente, se atirado pela janela do ediffcio.

Elaborada pelo advogado que a esta carta subscreve, tudo nao deveria ter passado de uma

brincadeira direcionada exclusivamente para cinco ex-colegas de profissao. Porem, para que

esta brincadeira fizesse sentido e surtisse 0 efeito desejado, foram mantidos os nomes

verdadeiros dos advogados e das partes que de fato haviam realizado a verdadeira audiencia

ja que, do contra rio, logo a primeira vista a mentirada seria desmascarada e a brincadeira nao

teria eficacia. Ocorre que este detalhe acabou transformando esta brincadeira inocente (mas

nao por isso prudente ou responsavel) em verdadeiro pesadelo para 0 principal figurante desta

pec;:a,Dr. Day Neves Bezerra Junior, a quem se dirige esta retratac;:ao. Entre 0 e-mail com 0

termo fictfcio e 0 e-mail noticiando que tudo nao passava de uma brincadeira, decorreram

exatos 20 minutos. Ocorre que, durante este curto perfodo, a ficc;:aosoou como verdade para

meus ex-colegas que, confiando em minha pessoa, passaram a notfcia para outros colegas de

confianc;:a, que repassaram para outros colega e 0 estrago estava feito. A ficc;:ao se

transformara em verdade e 0 dia da mentira se tornava pequeno diante de uma audiencia tao

extravagante. Os telefonemas se mostraram inuteis e lentos para frear a notfcia, diante da

velocidade de propagac;:ao das informac;:6es digitais. Mesmo estas, com a explicac;:ao sobre os

fates e contendo anexo 0 verdadeiro termo de audiencia, tambem nao foram pareas para

competir com a propagac;:ao do termo mentiroso. Talvez seja diffcil imaginar mas nos ultimos 4

dias em que presenciei a propagac;:ao desta brincadeira, acredito ter sofrido uma angustia

ainda pior do quea sofrida por meu nobre colega. Sim, nao e facil encarar a gravidade, a

imaturidade e, sobre tudo, a irresponsabilidade de meu ato. Pensei em mil formas de reverter

a situac;:ao, pensei em me esconder sob 0 anonimato dos e-mails repassados, pensei em

simplesmente esperar para vet- 0 que ia acontecer. Mas a cada momenta e a cada hora do dia

me vinha a cabec;:aa imagem da figura simpatica e simples do Dr. Day Neves, com quem, de

fato, eu havia realizado a verdadeira, rapida e tranquila audiencia de conciliac;:ao na Lapa. \ .

Foram, inclusive, duas ou tres audiencias que com ele realizei naquele Jufzo. Sua presenc;:a\ t
naquele f6rum e frequente e chama a atenc;:ao0 modo cordial e educado com que trata e e »CJ.; .\8'1
tratado por todos os funcionarios, jufzes inclusive. Trate-se de um advogado que construiu seu ~ \'-\ ". ~

nome e sua honra baseados em muito trabalho e dedicac;:ao,sempre pautados pela moralidade \.'1 V
e bom senso. Trata-se de um homem que jamais levantaria a voz ou faltaria com 0 respeito \J)
perante seus colegas, jufzes ou funcionarios do f6rum. Trata-se de pessoa honesta e justa, que H
jamais mereceria ser vftima de uma brincadeira tao infeliz. Hoje, comparec;:o espontaneamente

em seu escrit6rio e tambem a sala da Ordem dos Advogados do Brasil da 9611 Sub-Sec;:ao,na

Lapa, de onde redijo esta retratac;:ao e me coloco a disposic;:ao do Dr. Day Neves para

minimizar ao maximo as consequencias do 5 meus atos. Pec;:odesculpas a todos que receberam

este termo e a todos os que se sentiram of endidos com a esta brincadeira infeliz
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