
Eu, Júlia Cristina Santos Fonseca, Oficiala de Justiça lotada na Central de 
Mandados de São Paulo, matrícula 137278, funcionária deste E.TRT desde 
1992, fui agredida física e verbalmente no cumprimento de meu mister por 
duas pessoas, consoante abaixo narrado e documentos em anexo. Em razão 
das agressões sofridas, que geraram os procedimentos criminais cabíveis no 
23º DP, a diligência de imissão na posse determinada por este Juízo foi 
suspensa. Tudo consoante a seguir narrado e documentos anexos. Ao final, 
requeiro a este Juízo a adoção das medidas administrativas que se fizerem 
necessárias, com informações à Presidência e à Corregedoria deste Tribunal, 
além de expedição de ofícios à OAB e ao CRA, informando todo o ocorrido, 
tendo em vista que os agressores tratam-se de advogado e administradora. 

Inicialmente, esclareço que, em se tratando de minha área de atuação, há 
alguns poucos dias estive no endereço indicado neste mandado (rua Itamarati, 
nº 204), cumprindo ordem expedida em outro processo. Na ocasião, fui 
atendida inicialmente por um rapaz, que me informou estar o imóvel 
praticamente vazio. Ele apenas realizava limpeza de equipamentos de uma 
produtora de cinema localizada alguns metros adiante, na avenida Pacaembu, 
1682. Levou-me até a produtora, onde a Srª Verônica informou-me ocuparem o 
imóvel há cerca de dois anos, anteriormente locado pelo escritório de 
advocacia do Dr. Sérgio Fama Dantino (destinatário procurado por mim 
naquela ocasião), com quem alegou não ter qualquer relação (Processo nº 
1000259-32.2016.5.02.0035 - id 9389ead). 

Assim, tinha-se o seguinte quadro: situação de aparente tranquilidade, em 
lugar nobre e de muito movimento (cruzamento com a avenida Pacaembu), há 
cerca de apenas 2km deste fórum trabalhista e há 350metros do 23º Distrito 
Policial. Além disto, em razão da diligência retro narrada, tinha informação de 
não se tratar de imóvel residencial, que estava praticamente vazio. Portanto, 
assim que recebi o mandado de imissão na posse, telefonei ao arrematante e 
marcamos a diligência para o dia 22 de julho, segunda-feira, às 15h. Na data e 
horário marcados, dirigi-me à rua Itamarati, 204, local no qual me aguardavam 
o representante do arrematante, Dr. Wanderson Thyego Zanni Pereira, 
OAB/SP 274414, munido da procuração devida e o assistente deste, Sr. 
Eduardo Carlos Piccoli. Toquei repetidas vezes o interfone no endereço, sem 
ser atendida. O Dr. Thyego observou que havia uma outra entrada, na rua de 
trás (rua Itassucê). Importantíssimo esclarecer as características do imóvel. 

Trata-se de um imóvel de esquina, em ângulo fechado; fincado em uma ponta 
que pode ser descrita como "triangular isósceles" de quarteirão; o bico deste 
triângulo aponta para a avenida Pacaembu; um lado deste triângulo é formado 
pela rua Itamarati; o outro lado é formado pela rua Itassucê; no terceiro lado 
deste triângulo, de fundos para o imóvel em comento, há um imóvel diverso, de 
terceiros. Quem da avenida Pacaembu para o imóvel olha, tem a seguinte 
visualização: duas casas pintadas de vinho, uma principal e outra secundária; a 
entrada da rua Itamarati, nº 204, em um dos "lados isósceles" do triângulo tem 
exclusivamente portão típico de garagem; a entrada da rua Itassucê, nº 26, do 
outro lado do "triângulo" é a entrada social; todo o conjunto é envolto pelo 
mesmo muro, com a mesma jardinagem, em plano contínuo, sem divisas de 
qualquer natureza; o muro cerca a parte do imóvel que fica na rua Itamarati e 



parte do quintal do imóvel na rua Itassucê; fica fora desta murada a entrada 
social da rua Itassucê. Chega-se ao patamar de entrada da casa na rua 
Itassucê, nº 26, simplesmente subindo-se um lance de oito grandes degraus, 
não havendo qualquer separação ou impedimento físico entre este patamar e a 
calçada. Também não há interfones que possam ser acionados na área da 
calçada. O interfone localiza-se no patamar rente à porta (cujo modelo é do tipo 
com pequenos quadrados de vidro) e a única maneira de chamar os ocupantes 
do imóvel é subindo estes degraus e, neste patamar, tocar o interfone. Na 
região, onde há diversas mansões, a configuração de imóveis únicos nos quais 
há mais de uma casa construída, uma principal e outra secundária ou ambas 
de mesmo porte, não é incomum. Encontram-se anexas fotografias diversas do 
imóvel. 

O próprio agressor confessou, em depoimento, na delegacia de polícia, que "já 
foi locatário do imóvel da rua Itamarati, nº 204, sendo que acabou por pintar os 
imóveis da mesma cor". Ressalte-se que não se tratam apenas de imóveis 
pintados da mesma cor, mas de imóvel que, externamente, guarda todo um 
conjunto de aparência estética arquitetônica única, rodeado parcialmente pela 
mesma murada e mesmo jardim, com entrada típica de garagem por uma rua e 
outra entrada tipicamente social pela rua do outro lado. 

Em razão da impressão, devidamente fundamentada acima, de que a entrada 
existente na rua Itassucê, nº 26 era a entrada social do imóvel com saída de 
fundos pela rua Itamarati, nº 204, indicada no mandado, dirigi-me com o Dr. 
Thyego e o Sr. Eduardo à entrada da rua Itassucê, até porque é extremamente 
comum diligências em imóveis com entradas por duas ruas e apenas uma 
descrita no mandado ou mesmo na matrícula do imóvel. Subi os degraus e 
toquei o interforne, pois se tratava da única forma de chamar pelos ocupantes 
do imóvel. Ninguém atendendo, tentei enxergar pelos vidros da porta se havia 
qualquer movimentação dentro do imóvel (atitude completamente normal e 
corriqueira dentro das atividades dos oficiais de justiça, uma vez que a tentativa 
de esquiva dos executados, não atendendo à porta, é ordinária). Alguns 
instantes depois, enxerguei uma senhora que me fez sinal para aguardar. Em 
seguida atendeu o interforne um homem perguntando-me quem eu era. 
Identifiquei-me como Oficiala de Justiça e que estava ali em cumprimento de 
mandado de imissão na posse. Questionada quanto ao endereço do mandado, 
informei ser rua Itamarati, nº 204, tendo como resposta que estava no 
endereço errado (importante frisar que na profissão de oficiais de justiça a 
tentativa de esquiva com alegações de incorreção de endereço, na prática 
verificado como endereço correto pelo oficial de justiça, também é bastante 
comum). Pela aparência de imóvel único narrada, pedi ao homem que se 
identificasse para explicar a situação. Ele recusou-se. Informei-o de que se não 
se identificasse seria obrigada a chamar a polícia. Alguns instantes depois, o 
homem saiu do imóvel, já muito alterado e aos gritos, agredindo-me 
verbalmente, alegando que eu era grossa, que não sabia trabalhar, que não 
sabia ler endereço ou nome de rua, que aquela era sua casa, que não ia fazer 
imissão de posse nenhuma e ofensas várias correlatas. Trata-se de homem de 
cerca de 45 anos e 1m75/1m80cm e 90kg. Tentei explicar-lhe, parada no 
patamar da entrada, com o Dr. Thyego e o Sr. Eduardo ainda mais afastados 
da porta, que havia ido ao imóvel dias atrás e aparentemente ali se tratava da 



porta de entrada social, fala que nem sequer consegui completar pois ele e sua 
esposa, que chegou em seguida, gritavam descontroladamente, afirmando que 
eu nunca havia estado ali, que era burra, incompetente, que ia perder o meu 
emprego, sempre com os corpos grudados ao meu (estavam há pouquíssimos 
centímetros de distância), intimidando-me. Em seguida o homem, alegando 
que eu estava invadindo a sua propriedade, começou a me empurrar em 
direção às escadas. EM MOMENTO ALGUM FIZ QUALQUER MENÇÃO 
FÍSICA OU VERBAL DE QUE ENTRARIA NA CASA, NEM FIZ QUALQUER 
AFIRMAÇÃO NESTE SENTIDO, CONSOANTE PROVARÁ A FILMAGEM 
REALIZADA PELA CÂMERA DE SEGURANÇA EXISTENTE NAQUELA 
ENTRADA E PRESENCIADO PELAS TESTEMUNHAS ADVOGADO THYEGO 
E SR. EDUARDO. Minha intenção era apenas entender a situação, para dar o 
devido cumprimento à ordem expedida pelo Juízo da 34ª VT/SP, o que não me 
foi possível em razão da violência sem precedentes que sofri. Para não cair pra 
trás no patamar e rolar escadaria abaixo, agarrei a jaqueta do homem quando 
me empurrou. Neste momento, a esposa do homem (mulher de cerca de 45 
anos, 1m75cm e em torno de 120kg) puxou meus cabelos até o chão e, 
quando me pôs de joelhos aos seus pés, deu-me sucessivos socos e murros 
na nuca. Os agressores também desferiram chutes na minha direção, que 
acabaram por acertar o Sr. Eduardo. A agressão da mulher a mim teve 
características profissionais, de quem ou já havia feito isto muitas vezes ou 
havia recebido treinamento para agir daquela maneira. Entre a abertura da 
porta e a agressão física não se passaram mais que três minutos. A tudo 
presenciaram o Dr. Thyego e o Sr. Eduardo, pessoas de porte médio, que, no 
momento da agressão física, imediatamente tentaram tirar o casal de cima de 
mim, o que conseguiram com dificuldade, em razão do porte físico dos 
agressores. Para registro da disparidade de porte físico entre agressores e 
agredida, informo que tenho 1m67cm e 68 quilos e 48 anos de idade. O Sr. 
Eduardo informou que foi chutado pelos agressores ao tentar parar a agressão. 
Com dificuldade, o Sr. Eduardo conseguiu levantar-me do chão. Dirigimo-nos 
até a calçada, ao final das escadas da entrada e imediatamente chamei apoio 
da polícia militar. Em razão da agressão séria, informei ao Dr. Thyego que 
iríamos à delegacia de polícia tratar inicialmente da violência sofrida e a 
diligência de imissão seria temporariamente suspensa, com o que ele 
imediatamente concordou, consternado com a situação. 

Enquanto esperávamos, a mulher começou a filmar-me com o celular e a 
disparar sucessivas ofensas contra mim, chamando-me de todo tipo de 
impropriedades e palavras depreciativas, gritando, ela e seu esposo, que eu 
perderia o meu emprego, que não sabia trabalhar, que era burra, incompetente, 
sem preparo, grossa, que estavam filmando tudo. O tempo todo eu repetia que 
não autorizava as filmagens de celular que ela fazia (filmagem montada, como 
observou o Sr. Eduardo, pois me xingava e ofendia de todas as formas 
tentando provocar reação, sem gravar suas agressões e, quando eu respondia, 
começava a filmar, na tentativa de armar uma situação contra mim). Limitei-me 
a afirmar e reafirmar que tenho 28 anos de serviços prestados a este Tribunal 
Regional do Trabalho e uma ficha irrepreensível (abro parênteses para informar 
ao Juízo o que não informei aos agressores: destes 28 anos, 20 anos como 
servidora interna, doze deles como assistente das Juízas Marina Junqueira N. 
A. Barros e Erotildes R. S. Minharro e do Desembargador Luiz Carlos Norberto, 



além de passagem recente pela 87ª Vara, sob a titularidade da Dra Andrea 
Grossmann, em razão do ato que transferiu parte dos oficiais de justiça às 
secretarias das Varas, que podem todos ser consultados, dentre inúmeros 
outros magistrados, diretores e servidores deste Tribunal, acerca de meu 
profissionalismo, temperamento e caráter). Afirmei aos agressores que a 
câmera de segurança existente em sua porta de entrada e que a tudo tinha 
filmado, como eles mesmo haviam alegado assim que abriram a porta, seria a 
prova de tudo que havia ocorrido, da correção do meu procedimento e da 
violência física e moral contra mim desferidas. Em determinado momento, o 
agressor disse que se recordava do Dr. Thyego de algum lugar e o Dr. Thyego 
disse-lhe que trabalharam juntos no Tribunal de Ética da OAB, anos atrás. 
Surpresa, eu perguntei ao Dr. Thyego que tempos eram estes em que 
membros do Tribunal de Ética da OAB fazem violência física grave e imotivada 
contra oficiais de justiça. Posteriormente, horas mais tarde, o Dr. Thyego 
explicou-me que se trata de trabalho voluntário e que na época ele ainda era 
estagiário e o agressor fazia serviço de instrutor. Então o agressor ficou um 
pouco constrangido e tentou conversar com o Dr. Thyego, alegando que eram 
imóveis distintos e que o imóvel descrito no mandado era de propriedade da 
produtora de cinema Paris Filmes. Ali mesmo começou a negar que ele e sua 
esposa me haviam agredido, sendo imediatamente refutado pelo Dr. Thyego e 
pelo Sr. Eduardo, que afirmaram que sim, tinham-me agredido e sim, eles 
seriam minhas testemunhas na delegacia e no que mais precisasse. Inclusive 
gravei um vídeo com depoimento destas duas pessoas narrando tudo o que 
ocorreu, que coloco à disposição do Juízo. O agressor continuou então a me 
ofender dizendo que eu estava prevaricando, que não queria fazer a imissão na 
posse, que estava apenas interessada em "fazer barraco" e confusão, que o 
imóvel correto era outro, enfim, tentou fazer desaparecer a questão da 
agressão como se nada houvesse ocorrido, querendo que eu, em vez de 
aguardar a polícia para realizar o flagrante de agressão, injúria, desacato e 
vias de fato, acompanhasse-o até a rua Itamarati. Ocorre que o próprio 
interessado na imissão, Dr. Thyego, concordou com a suspensão da diligência, 
uma vez que, sendo agredido física e verbalmente, não tinha condições físicas 
ou psicológicas para cuidar de qualquer outra questão senão a denúncia à 
autoridade policial de tudo pelo que estava passando. 

Chegando a Polícia Militar (Cabo Miguel - RE 1027492, Soldado PM Cotrim - 
RE 1383744, Soldado PM Kennedy RE 1401050 e Soldado PM Dias - RE 
1720368), informei ao Cabo Miguel o ocorrido. Ele perguntou-me se dava voz 
de prisão aos agressores e eu disse que sim. O cabo perguntou se eu entendia 
que eles deveriam ser algemados e eu respondi que não. Os agressores, que 
continuavam completamente alterados e gritando, como se infere pelo 
depoimento dos policiais militares no Termo Circunstanciado, alegavam que 
também me davam voz de prisão por abuso de autoridade. O cabo declarou 
que não o faria pois havia duas testemunhas presentes (Dr. Thyego e Sr. 
Eduardo) afirmando que eu havia sido seriamente agredida sem ter dado 
qualquer motivo, estando apenas cumprindo normalmente minha função. Os 
agressores então passaram a ameaçar os policiais militares, falando que ele 
era advogado e que ligaria ao Secretário de Segurança Pública para puni-los, 
denunciando-os à Ouvidoria e à Corregedoria (vide depoimento dos policiais 
militares). Com receio de que apagassem as gravações ou alegassem que a 



câmera de segurança da porta de entrada do imóvel estava desligada, 
questionei-os sobre o correto funcionamento do sistema na frente de todos os 
policiais e me certifiquei de que cada um deles ouvisse que os agressores 
confirmavam que a câmera funcionava (folhas 3 e 6 do TC, depoimento do 
policial condutor Leandro Miguel e do policial Marcus Thierry). Talvez por não 
aquilitar a consequência e a gravidade do que haviam feito, até porque haviam 
acabado de afirmar na presença das testemunhas Dr. Thyego e Sr. Eduardo 
que a câmera funcionava e a tudo gravava, achando que com isto iam me 
constranger, os agressores tornaram a confirmar na frente de todos os policiais 
que sim, funcionava. Contudo, em seu depoimento ao Delegado, horas depois, 
provavelmente ao se darem conta do crime que praticaram ele e sua esposa, 
iniciaram um discurso de "não sei se a câmera estava gravando" (ele) e que 
"chamou o técnico de informática, a fim de analisar seu sistema de 
monitoramento" (ela). Claro está que, passado o calor do momento, caíram em 
si de que as filmagens eram a maior prova de seus crimes e provavelmente as 
destruirão. 

Fomos todos à delegacia de polícia. Os agressores foram em seu próprio carro 
particular, escoltados pela viatura da polícia, pois se recusaram a nela entrar. 
Chegando ao 23ª Distrito Policial, acionei a segurança deste Tribunal, 
comparecendo em poucos minutos a equipe formado pelos Agentes de 
Segurança, Srs. Givaldo Barbosa Santos, matrícula 127035, Edson Luis 
Tanaka, matrícula 131067 e Renan de Almeida, matrícula 161969. 

No DP, fui ouvida pelo Delegado, Dr. Felipe Nakamura, que lavrou o Termo 
Circunstanciado com todo o ocorrido. Os agressores tentaram intimidar o 
delegado, afirmando que tinham amigos juízes e que estes lhe afirmavam que 
o Delegado agia de maneira incorreta. Os agressores insistiam que eu havia 
agido com abuso de autoridade e o Delegado informou-lhes que as minhas 
testemunhas declararam o contrário e confirmaram a violência física e verbal 
que narrei, assim como a correção de meu procedimento. O Delegado 
inclusive destacou que, ao me agredir, os agressores agrediram o Juiz 
que expediu a ordem contida no mandado e a toda Justiça. 

Enquanto aguardávamos o desenrolar do procedimento no Distrito Policial, os 
agressores continuavam com sua postura beligerante e a tudo presenciaram 
não só os policiais militares retro mencionados, como os Agentes de 
Segurança que me acompanharam praticamente desde a chegada ao DP. O 
Agente de Segurança Givaldo informou-me que, em conversa com os policiais, 
todos foram unânimes ao afirmar que os agressores estavam exaltados na 
hora em que chegaram e um dos policiais militares testemunhou o delegado 
dizer ao agressor, quando este tentou intimidá-lo alegando amizade com Juiz, 
que o amigo viesse à delegacia inteirar-se do que ele, agressor, havia feito, 
contra mim, contra o Juiz que expediu o mandado e contra a Justiça. 

Em determinado momento, o agressor aproximou-se de mim e iniciou fala 
dizendo que queria "resolver a questão". Disse-lhe para falar o que precisasse 
na presença dos agentes de segurança deste Tribunal. Então começou uma 
narrativa mentirosa sobre o que havia feito, contra o que me insurgi 
imediatamente. Ato contínuo atendeu ao telefone e respondeu com um "Já ligo 



de volta, excelência", em tentativa de constrangimento meu e dos agentes de 
segurança. Perguntei sobre que tipo de acordo ele tinha em mente, pois eu não 
iria desistir de denunciá-lo e à sua esposa pelas agressões físicas sérias e 
morais que me tinham feito e que estava completamente segura da correção 
do meu procedimento, estando tudo documentado por filmagem e presenciado 
por testemunhas. Ele desconversou, disse que eu não queria acordo e se 
retirou. 

Dentre outras coisas, o agressor, que apenas na Delegacia descobri chamar-se 
Herói, alegou na minha presença, do advogado e dos agentes de segurança 
que por um tempo alugou o imóvel da rua Itamarati, 204 para ali instalar um 
escritório de advocacia e que por isto pintou tudo da mesma cor (lembro 
novamente que não se tratam apenas de casas da mesma cor, mas de um 
conjunto arquitetônico e estético que dão claramente a impressão de se tratar 
de imóvel único, composto de duas casas, uma principal e outra secundária, 
com entrada de garagem na rua Itamarati e entrada social na rua Itassucê). 
Repetiu várias vezes que seu sócio no escritório instalado na rua Itamarati, nº 
204, era um advogado que o deixou por haver sido alçado a Desembargador 
pelo quinto constitucional, novamente em clara tentativa de me intimidar. O Dr. 
Thyego e eu lhe perguntamos porque simplesmente não haviam prestado esta 
informação a mim, "longa manus" do Juiz, em última análise, ao próprio Juiz à 
sua porta, que tinha todos os motivos para interpretar a situação como imóvel 
único, já que ele mesmo reconhecia que havia caracterizado os imóveis como 
tal, tendo preferido simplesmente já saírem do imóvel, ele e sua esposa, com 
atitude agressiva, palavras ofensivas e quase imediatamente começarem a me 
agredir fisicamente.  

Consignou o Dr. Delegado de Polícia no Termo Circunstanciado a ratificação 
da minha narrativa pelas testemunhas Dr. Thyego e Sr. Eduardo e pelos 
policiais militares. Há ainda o testemunho dos agentes de segurança que 
acompanharam a diligência e poderão ser requisitados pelo Juízo. O Dr. 
Thyego e o Sr. Eduardo foram uníssonos em corroborar a verdade: EU NÃO 
AGREDI OU INJURIEI OS MEUS AGRESSORES (fl. 6 e 7 do TC), que depois 
da lavratura do TC soube chamaram-se Herói e Maria Fernanda. 

Aponto as incongruências que se extraem já no depoimento dos agressores. O 
agressor, Sr. Herói, alegou temer se tratar a minha pessoa de algum criminoso 
à porta de sua residência, mas não a separa da rua com quaisquer obstáculos 
do tipo muros, ofendículos, cercas farpadas, enfim, nada. Sua porta de entrada 
é frágil, pois parcialmente composta por vidros transparentes, que possibilitam 
ver o interior. Ele reconhece em seu depoimento que me identifiquei de pronto, 
mas ele mesmo em momento algum o fez. Alega que eu toquei o interfone 
cerca de dez vezes, quando toquei o interfone na rua Itassucê apenas duas ou 
três vezes, pois a empregada apareceu e fez sinal para aguardar, o que me 
deixou, ao Dr. Thyego e ao Sr. Eduardo a impressão de que na realidade eles 
escutaram as muitas vezes em que toquei à entrada da rua Itamarati, nº 204, 
ali sim inúmeras vezes, apesar de alegarem tratarem-se de imóveis distintos. O 
agressor alega que eu e sua esposa entramos em via de fato e esta alegou que 
a violência partiu de mim, como teria sido presenciado pela empregada, mas 
em seu depoimento a própria empregada reconhece que não estava presente 



no momento do início das agressões, ao contrário das minhas testemunhas, 
uníssonas ao afirmarem que a agressão partiu deles e eu não os agredi ou 
injuriei. O agressor confessa que exigiu que me retirasse do local, entendendo 
que a escada faz parte de seu imóvel, escada esta externa e de livre acesso a 
partir da rua, o que contraria a sua afirmação de que tentei ingressar de 
qualquer maneira no imóvel. Ele alegou que segurei sua jaqueta e a rasguei 
violentamente, mas se recusou a entregar a roupa para ser periciada, como 
consta no TC (fl. 8). No depoimento da agressora, consta que eu entrei no 
imóvel, mas no depoimento do agressor consta que eu estava na escada (ou 
seja, escada externa à casa, na fachada, com livre acesso pela rua e única 
forma de acesso ao interfone do imóvel). Em seguida, a agressora afirma que 
"do andar de cima ouviu a discussão" e que "desceu viu a mesma sendo 
ofensiva com seu marido, momento que pediu para a mesma deixar seu 
imóvel, pois estaria na escada e faria parte de seu imóvel". Ora, se estava no 
andar de cima, como me viu ingressar em seu imóvel? Limitei-me a 
permanecer no patamar existente ao final das escadas da entrada social, DO 
LADO DE FORA DA CASA E EM MOMENTO ALGUM ADENTREI OS 
LIMITES FÍSICOS DA CASA existente no terreno. A agressora afirma que 
recusei a identificar-me, mas o agressor reconhece que a primeira coisa que fiz 
foi me identificar. Como o próprio delegado fez constar no TC, "em relação aos 
supostos crimes de dano, invasão de domicílio praticados pela vítima, infere-se 
que o dano adveio de sua tentativa de se segurar das vias de fato praticadas 
pelo autor e a suposta invasão, a qual teria sido na escada da porta de entrada 
da residência dos autores, a mesma situasse na parte externa e passível de 
discussão". (fl. 8 e 9 do TC). 

Encerra o TC o Dr. Delegado de Polícia afirmando: 

"Ainda, verifica-se a ausência de dolo na conduta da vítima, pois estava munida 
de mandado judicial, expedido por autoridade competente e as residências em 
questão aparentam ser uma única, fato constatado pelas imagens do site 
google maps e declarado pelo próprio autor". 

Encerrados os procedimentos relativos ao Termo Circunstanciado, analisadas 
as versões e demais elementos colhidos, decidiu o Dr. Delegado de Polícia 
pela autuação dos agressores pelos delitos de lesão corporal consumada, 
desacato consumado e vias de fato consumado. Constou ainda o Dr. Delegado 
no TC que a testemunha de defesa não observou o início das agressões; que 
as duas testemunhas que me acompanharam presenciaram a agressora me 
desferindo socos; que o agressor não quis fornecer sua jaqueta para perícia 
técnica; que o dano à jaqueta adveio de minha tentativa de me defender das 
vias de fato sofridas; que o espaço relativo à escada da porta de entrada da 
residência dos agressores situa-se na parte externa do imóvel e que HOUVE 
AUSÊNCIA DE DOLO na minha conduta, pois estava munida de mandado 
judicial, expedido por autoridade competente e as residências aparentavam de 
fato serem únicas, “fato constatado pelas imagens do site google maps e 
declarado pelo próprio autor” (folhas 8 e 9 do TC). 

Em seguida, dirigi-me ao IML para realização de exame de corpo delito, no 
qual as escoriações no meu joelho em razão da agressão da mulher, Sra. 



Maria Fernanda, ficaram devidamente configuradas. Quanto aos murros 
desferidos em minha nuca pela agressora Maria Fernanda, dirigi-me em 
seguida ao Hospital Oswaldo Cruz, local no qual, em razão das fortes dores 
que me acometeram em razão da agressão e de todo o ocorrido (violência 
física, violência moral, coação, injúria, tudo desencadeando um quadro de 
grande abalo emocional e físico), o médico entendeu por bem que eu deveria 
repousar por pelo menos quatro dias, com imobilização cervical. 

Em razão de todo o exposto, requeiro que este Juízo oficie à Ordem dos 
Advogados do Brasil, ao CRA - Conselho Regional de Administração SP, 
informando a estes órgãos da violência narrada e constatada na Delegacia de 
Polícia pelas testemunhas, pelos policiais militares e pelos agentes de 
segurança deste Tribunal, assim como solicite, junto à Presidência deste 
E.TRT-2, todas as medidas cabíveis contra os agressores HERÓI JOÃO 
PAULO VICENTE, OAB/SP 129673, RG 20898282 e MARIA FERNANDA 
CAMARGO GUTIERRES, CRA 86902, inclusive com acompanhamento da 
Advocacia Geral da União no andamento da ação criminal. 

São Paulo, 24 de julho de 2019. 

Júlia Cristina Santos Fonseca 

Oficiala de Justiça Federal. 

 


