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Apregoadas as partes, foi dado inicio a audiertia de instru~ao e julgamento. Atendendo a
requerimento do patrono do reu, foi dado inicio a'<\de.poimento pessoal do autor. Porem, diante
das perguntas elaboradas tanto pelo patrono do reu C\llllO por este magistrado, que naturahnente
tentavam esc1arecer os fatos como se pode auferir da,1graVayaO em fita magnetica, 0 patrone do
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autor, passou a intervir de forma violenta e agres~iva, tomando inviavel a continuidade da
oitiva. Valendo-se de palavras indignas de sua profissao, passou a desferir ofensas tanto
direcionadas ao patrone do reu como a este juizo, diendo, entre outros absurdos, que "nao tinha
cara de palhayo" que "cabeya de juiz e igual bunda de em" e finalmente, que "vivemos em
um lixo de pais de com lixos de juizes". Diante desta ulti a afirmayao, nao restou altemativa
senao comandar voz de prisao ao patrone do autor P; 0 crime flagrante de desacato a
autoridade, previsto no artigo 331 do C6digo Penal. Hou'le resistencia a prisao. 0 patrone do
autor desferiu um soco no Cabo Norberto Vasques que t~ve de ser socorrido imediatamente e
levado ao pronto socorro devido a ferimento grave em s9{;olbo direito. Neste momento, ao ver
que seu advogado havia partido para a briga com os pO,ficiais, 0 autor, Sf. Emerson Alexandre,
desesperado com a situayao, sem intlueneia de qualq~!br das partes dirigiu-se a janela e saltou
(aparentemente sem pereeber que a audiencia era lealizada no 2° andar do edificio). Foi
encaminhado tambem ao pronto socorro, porem, sem e~Jstadograve. Posto isto, julgo conveniente
suspender 0 curso deste processo e designar nova au ieneia para 0 dia 27.11.2009, as 15:00h,
ficando desde ja determinado que a mesma sera real zada eom refon,o polieial. Oficie-se, de
imediato, 0 Ministerio Pilblico e a Ordem dos Advo~ados do Brasil de Sao Paulo, para que
tomem as devidas provideneias em relayao ao Dr. Ne)\ Neves, no que toea aos fatos relatados
nesta audieneia. Nada mais. Eu Ana Figueiredo ! escrevente digitei. R.I.P.


