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vista para apresentação dos dados bancários da vítima, sem prejuízo da realização de depósito judicial em seu favor. - ADV: 
RAQUEL MARCOS FERRARI (OAB 261144/SP), CLEBER RIBEIRO GRATON (OAB 260953/SP), MARIO EUGENIO REDIGOLO 
DE JESUS (OAB 272468/SP), GEGISLEINE DE PAULA SANTOS (OAB 337106/SP), ADRIANO LIMA DOS REIS (OAB 398669/
SP)

Processo 1530107-65.2021.8.26.0050 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - EDUARDO TEOTONIO COSTA 
LIMA - 1. Providencie a Serventia o correto tarjamento dos autos (EDUARDO responde preso a este processo), tal qual já 
determinado às fls. 212 item 1. 2. Abra-se vista ao MP à luz do quanto decidido no item 5 de fls. 212. 3. Fls. 215: abra-se vista 
à Defensoria Pública. 4. Regularizada a representação processual por parte da Defesa Técnica do acusado EDUARDO, tornem 
conclusos para designação de interrogatório do réu. - ADV: HENRY MATHEUS NOVAES BRIGAGÃO PINHEIRO DE ALC (OAB 
321923/SP)

Processo 1530188-14.2021.8.26.0050 - Inquérito Policial - Gravíssima - R.T.G. - 1. Ciente dos argumentos expostos pelo 
Parquet para deixar de oferecer proposta de acordo de não persecução penal ao denunciado (fls. 830, item 5). 2. Fls. 1033: 
ciência ao MP. 3. Recebo a denúncia ofertada em face do acusado RENATO TATAGIBA GARCIA, porque presentes os requisitos 
previstos no artigo 41 do CPP e indícios suficientes de materialidade e autoria, como se observa nos depoimentos e demais 
elementos colhidos na fase inquisitória. 4. Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, cite-se o acusado para 
oferecer resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual poderá arguir preliminares e alegar tudo que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificando as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário, sob pena de preclusão. 5. Juntado o mandado de citação e 
não sendo oferecida resposta ou tendo o acusado declarado falta de condições financeiras para constituir defensor, fica, desde 
logo, nomeada a Defensoria Pública para ofertar a defesa escrita, no prazo legal, consoante disposto no artigo 396-A, § 2º, do 
CPP. 6. Havendo Defensor constituído, intime-se via diário da justiça eletrônico para oferecimento de resposta à acusação, no 
prazo legal. 7. Junte-se FA atualizada e certidões do que nela constar. Oficie-se ao IIRGD para comunicação da existência deste 
processo criminal. 8. Oficie-se- para a vinda das certidões dos distribuidores cíveis dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Espírito Santo em nome do denunciado. 9. Passo ao exame das medidas cautelares vindicadas pelo Ministério 
Público no item 6 de fls. 830/841. Requer o Ministério Público: (i) averbação da presente ação penal nas matrículas de imóveis 
de propriedade do denunciado e (ii) suspensão cautelar do registro do denunciado perante o Conselho Regional de Medicina e 
a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no tocante a realização de cirurgias plásticas. Sem olvidar que a responsabilidade 
civil por ilícito penal tem como um dos requisitos a culpa lato sensu, tendo em vista a relevância da argumentação exposta, 
notadamente diante das conclusões apresentadas no laudo especial indireto nº 335832/2021-GDL do Núcleo de Clínica Médica 
do IML, no qual se concluiu, baseados nas informações extraídas a partir da documentação encaminhada, “haver indícios de 
inobservância de normas técnicas” (fls. 719) e de “nexo causal (provocado por anemia aguda) decorrente do procedimento de 
lipoabdominoplastia realizado e a neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica diagnosticado na paciente” (fls. 719/720) e 
o risco de ineficácia de eventual provimento final diante de outros procedimentos a que responde o réu, somados ao baixo risco 
de periculum in mora inverso (medida meramente assecuratória), defiro parcialmente a medida cautelar pleiteada, para o fim 
de que o Ministério Público ou a vítima, regularmente habilitada por assistente de acusação, obtenha certidão de que esta ação 
penal foi proposta e recebida por este juízo criminal, com identificação das partes e do valor de indenização mínima pretendido 
(R$ 300.000,00), para fins de averbação junto a registros de imóveis de propriedade do denunciado, providência a ser levada a 
efeito pelos próprios interessados sem necessidade de intervenção das Corregedoria Gerais de Justiça, por se tratar de direito 
disponível e de matéria não sujeita à cláusula de reserva de jurisdição. No incipiente estágio da marcha processual penal, por 
reputar a medida prematura e com evidente periculum in mora inverso, hábil até mesmo a frustrar eventual responsabilização 
civil futura por parte do denunciado, indefiro o pedido de suspensão cautelar do registro do acusado, até porque não há 
evidências concretas no sentido de que os Conselhos Regionais de Medicina não estejam a desempenhar regularmente suas 
funções. De qualquer modo, oficiem-se o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) e o Conselho 
Federal de Medicina (CFM), com cópias integrais da presente ação penal para eventuais providências. Servirá o presente, por 
cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: CELSO CEZAR PAPALEO NETO 
(OAB 15123/ES)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0504/2022
Processo 1508938-36.2022.8.26.0228 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - CAIO 

VINÍCIUS DA SILVA BARBOZA - - MARCELO GOUVEA VIOLANTE JUNIOR e outro - Vistos. Fls. 498/499: indefiro o pedido. O 
assistente técnico indicado pela defesa apresentou parecer, já juntados nos autos. Determinada a realização de perícia oficial 
e, intimadas as partes (fls. 386), não formularam quesitos, na forma do art. 159, §3º, do Código de Processo Penal. Observo 
que se trata de perícia de gravações e vídeos juntados nos autos, a ser feita pela instituto de criminalística, o que não justifica 
o pedido defensivo para que o assistente técnico esteja presente no instituto durante a realização da perícia. As conclusões 
exaradas no laudo será objeto de contraditório pelas partes, que poderão, inclusive, solicitar complementação ou apresentar 
novos pareceres. Descabida, portanto, a providência, que somente dificultaria os trabalhos do instituto. Fls. 504/505: indefiro os 
pedidos defensivos. O primeiro, referente à transcrição dos depoimentos colhidos, por ausência de previsão legal. Nos termos 
do art. 152 das NGCGJ, os depoimentos registrados em meio audiovisual não serão objeto de transcrição. Se for interposto 
recurso da sentença, quando da elaboração de certidão de remessa dos autos ao Tribunal, o escrivão judicial certificará nos 
autos que o registro audiovisual se encontra em perfeito estado, de modo a possibilitar sua reprodução.3 Parágrafo único. A 
transcrição dos depoimentos gravados em audiência somente será feita pelo respectivo ofício se houver interposição de recurso 
e for impossível o envio da documentação eletrônica. No mais, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado 
Caio, reporto-me às decisões anteriores proferidas. Consigno que a decretação de sua prisão decorre de circunstâncias que, em 
tese, configuram crime de coação no curso do processo, com indicação de endereço das vítimas por meio da advogada que até 
então defendia seus interesses. As vítimas sofrem aproximação de parentes e pessoas vinculadas ao réu, que insistentemente 
a desestimularam a dar continuidade no feito e, especialmente, que se retratassem do reconhecimento realizado em desfavor 
do acusado Caio. Tais circunstâncias, concretamente aferidas, justificaram e ainda justificam a manutenção de sua prisão 
preventiva como medida necessária à garantia da instrução criminal. Ademais, nos termos da manifestação do Ministério Público, 
o acusado registra condenação anterior configuradora, em tese, de reincidência, e foi preso em flagrante quando do cumprimento 
de pena em regime aberto, o que justificaria a decretação de sua prisão ainda que tivesse sido denunciado somente pelo porte 
ilegal de arma de fogo, a justificar a sua prisão cautelar como medida também absolutamente necessária à garantia da ordem 
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