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NOTA     DE    REPÚDIO 
 

São Paulo, 06 de Abril de 2009 
 

Dia 1º de Abril de 2009 fui vítima de divulgação de uma Ata 

de Audiência adulterada, via e-mail, aos escritórios de advocacia, colegas advogados, 

Juízes, entre outros, brincadeira completamente absurda e de muito mau gosto. 

 
Referida ata adulterada narra que, durante suposta 

audiência, desacatei Juiz, desferi socos em policial que meu cliente se jogou pela janela 

do segundo andar... Ademais consta ainda nesta Ata de Audiência FALSA o nome das 

partes e dos advogados, verdadeiros. 

 
Indignado e perplexo com o conteúdo, em nome da verdade, 

venho expressar publicamente o meu repúdio a essas informações, informando que 

realizei, no dia 23 de Março de 2009, às 9:30h, no Foro Regional IV – Lapa – a audiência 

de tentativa de conciliação, referente ao processo cujas partes referem-se na 

"brincadeira". 

 
Porém, na ocasião, transcorreu tudo conforme a legislação 

vigente, sendo que as partes e os advogados trataram-se com urbanidade e respeito. 

 
A Ata de Audiência adulterada é infundada, irresponsável e 

caluniosa, contendo excessos inaceitáveis e caracterizadores das condutas de difamação 

e de injúria.contra este advogado que subscreve, tipificada no Código Penal, nos arts. 

138 e 139, sendo que a divulgação da ata, sabendo ser seu conteúdo falso, também 

constitui fato típico, previsto no art. 138, § 1º do referido dispositivo legal. 

 
Devido à gravidade do conteúdo desta pauta, causadores de 

danos à imagem do advogado e seu cliente, serão adotadas medidas administrativas e 

judiciais cabíveis, de forma a trazer a público e ao universo jurídico a verdade dos fatos. 

 
Como advogado, militante, coordenador dos direitos e 

prerrogativas do advogado da 96ª Subsecção- OAB – Lapa, não permitirei atos levianos 

de desmoralização e continuarei cumprindo minha missão de assegurar aos meus 

clientes e aos colegas advogados, inclusive, a proteção e restauração de seus direitos, 

realizando a justiça e preservando os bons costumes. 

 

Caso recebam esse e-mail, não repassem  e alertem as 

pessoas que se trata de um documento falso. 

 

Day Neves Bezerra Júnior 
Advogado – OAB/SP 187.108 


