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Cerca de um ano e meio após se retirar do escritório que fundou há 35 anos, o advogado José Antonio

Velasco Fichtner Pereira foi à Justiça para revisar as condições econômico-financeiras de sua saída,

apurou o Valor. Ele alega que, ao assinar o seu desligamento, sofria de uma severa depressão que

interferiu na sua capacidade de avaliar e negociar os termos do contrato.

O Andrade e Fichtner Advogados foi um escritório tradicional do Rio de Janeiro, um dos principais em

questões de arbitragem e contencioso nas áreas de telecomunicações, seguros, ambiental e logística. José

Antonio é irmão de Regis Fichtner, que foi secretário da Casa Civil (2007 -2014) no governo Sérgio Cabral.

Investigado pela Lava-Jato, Regis foi preso por duas vezes, em 2017 e 2019, por suspeita de recebimento

de propina. Foi solto pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), com a consideração do relator,

ministro Gilmar Mendes, de que a nova prisão havia sido baseada apenas em relatos de delatores, o que

violaria a legislação.

Na ocasião da segunda prisão de Regis, em fevereiro de 2019, a Polícia Federal fez buscas também na

casa de José Antonio e em seu escritório, depois que Cabral afirmou, em delação, que José Antonio teria

envolvimento em situações ilícitas junto ao irmão. Desde então, nada avançou ou foi provado em relação

às denúncias contra os irmãos.

A situação de busca e apreensão no escritório, no entanto, causou uma situação insustentável para a

permanência de José Antonio, de acordo com fontes. Em comum acordo com outros sócios foi definido o

desligamento, em março. E o escritório passou a chamar Mannheimer, Perez e Lyra Advogados.

O Valor apurou que José Antonio alega que, no momento em que assinou sua saída, sofria de séria

depressão que interferia em sua capacidade cognitiva. Segundo fontes que tiveram acesso ao processo

antes que fosse decretado segredo de Justiça, ele teria anexado aos autos do processo pareceres de

médicos psiquiatras que o acompanharam naquele momento.
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Depois que superou os problemas psicológicos, José Antonio teria revisado os contratos e percebido que

“deixou dinheiro na mesa”. O pedido dele não é para voltar ao escritório, mas de uma revisão da

remuneração recebida por processos nos quais trabalhou e que tiveram desfecho depois de sua saída.

Segundo fontes do setor, é comum que se um advogado deixa o escritório ou em caso de falecimento,

que ele ou família recebam um valor proporcional às causas que deixou em andamento. Como exemplo,

se ele saiu em março e uma causa foi definida em abril, teria direito a honorário integral. Se a definição foi

seis meses depois, receberia um determinado percentual do valor.

O que José Antonio alega agora é que esses cálculos definidos em sua saída não foram os mais justos. Na

ação, José Antonio alega que era o principal nome do escritório, e o responsável por levar 90% das causas

à banca, informam as fontes.

José Antonio entrou como uma ação de produção de provas contra o Mannheimer, Perez e Lyra

Advogados e seu principal sócio, Sergio Mannheimer. Nela, pede que entreguem uma cópia de um

documento chamado “contrato de divisão de honorários”, que traz justamente as regras que ele

demanda agora que sejam cumpridas. Esse “contrato” teria sido feito pelos sócios e cada um deles teria

cópia.

O curioso, e que tem gerado comentários no meio advocatício, é que o “documento” seria uma folha de

papel, mas que não atende a nenhum procedimento legal: não é assinado por testemunhas, não prevê

penalidades para o seu descumprimento, nem um foro para discussão de seus termos. Seria apenas um

registro para guiar a distribuição das participações.

A discussão do caso, avaliam fontes, deverá ser em torno da depressão alegada por José Antonio, se ela,

de fato existiu, e se interferiu na sua capacidade de decisão.

Em nota, o Mannheimer Perez e Lyra diz que não pode comentar o caso, que está em segredo de justiça

decretado a pedido do próprio José Antonio, e lamenta a publicidade da discussão sigilosa. Afirma ainda

que José Antonio retirou-se do escritório “em razão dos notórios problemas do ex-sócio com as

autoridades”, e assinou um contrato “detalhado e amplamente negociado”, que lhe assegura

“remuneração condizente com o papel que exerceu nos processos anteriores à sua saída” e vem sendo

cumprido integralmente. Procurado, o Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide Advogados, que defende

José Antonio, não deu entrevista.
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