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Circunscrição :9 - SAMAMBAIA
Processo :2019.09.1.003949-6
Vara : 11 - TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

ATA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Em 1 de junho de 2019, na sala de audiências do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presentes a MM. Juíza
de Direito, Dra. SIMONE GARCIA PENA, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr. DANIEL DIAS ZANATTA, e pela
Defensoria Pública, a Dra. DAGMA CORREA BASTIANON, conforme gravação em sistema audiovisual digital,
constante no sistema informatizado do Tribunal. Ao início, a escolta foi consultada sobre a possibilidade de
retirada das algemas, tendo sido afirmada, categoricamente, a inviabilidade de garantir a segurança dos
presentes caso fossem retiradas. Atendida, portanto, a excepcionalidade do ato. Antes de decidir foi esclarecido
que o autuado tem o direito ao silêncio. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante
do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante
em prisão preventiva de ambas autuadas. A Defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória, sem a
fixação de fiança e subsidiariamente, em caso de preventiva, que fosse colocada em cela separada de outras
detentas em razão da repercussão social dos fatos. Encerrada a(s) oitiva(s), A MM Juíza proferiu a seguinte
decisão: "Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial nº 591/2019, da 26ª Delegacia de
Polícia, Ocorrência Policial n.º 5032/2019, 26ª Delegacia de Polícia, processo nº 2019.09.1.003949-6, do
Tribunal do Júri de Samambaia, lavrado em desfavor de KACYLA PRISCYLA SANTIAGO DAMASCENO PESSOA e
ROSANA AURI DA SILVA CANDIDO, preso(a) pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, parágrafo
2º, incisos I e IV, §7º, inciso II, todos do Código Penal. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 310, do
CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso
I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma
Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que
insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II).
Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio,
qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações
constitucionais e processuais (art. 5º, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso
em análise, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar das indiciadas.
Explico. Não vislumbro irregularidade na prisão em flagrante das autuadas. Portanto, não é o caso de
relaxamento. Verifico indícios da materialidade delitiva e de autoria, em face dos elementos informativos. Na
hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, às
autuadas comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão
(exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Ademais, conforme se lê da Ocorrência Policial nº 5.032/2019-
0/26ºDP (APF nº 591/26ªDP), "de acordo com o apurado, duas moradoras da QR 619 teriam matado um dos
filhos de 9 (nove) anos, esquartejado o corpo, desfigurado o rosto, queimado em uma churrasqueira e, em
seguida, colocado partes dele em uma mala e mochilas para descartes. Em diligencias policiais, identificaram as
autoras e vítimas do crime, conforme depoimentos a seguir". A testemunha Carlos André Pereira de Barros
narrou perante a Autoridade Policial que: "juntamente com o Delegado Guilherme e o Agente Danilo se dirigiu ao
local (...) que no momento que estava entrevistando os rapazes, chegou até ele um rapaz (...) o qual informou
que sabia quem era a mulher que havia deixado a mala no local; se dirigiram ao endereço da suposta autora,
qual seja (...); que ao indagar as mulheres sobre o corpo que foi encontrado dentro da mala, obteve a resposta
de que elas haviam matado o filho de Ana de nome R; que no interior da casa verificou algumas gotas de sangue
no chão e na parede. Outras testemunhas ouvidas em Delegacia de Policia também apontaram para os indícios
de materialidade e de autoria e do delito ora em análise. Com efeito, não é o caso de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Isso porque o caso se revestiu de especial gravidade, mormente porque o crime foi
praticado contra criança, filho de uma das autuadas. Tenho, portanto, que diante da gravidade em concreto do
fato ora vergastado, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a
ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio
social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas,
acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora,
suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual,
sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades
do caso concreto. Quanto ao requerimento da Douta Defesa de que as autuadas sejam colocadas em cela
separada de outras detentas em razão da repercussão dos fatos, tenho que, como forma de garantia da
incolumidade física das autuadas, deve a direção do Estabelecimento Prisional Feminino adotar as medidas
necessárias a garantir a segurança das autuadas, mormente diante da repercussão social do caso em análise.
Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão
em flagrante de KACYLA PRISCYLA SANTIAGO DAMASCENO PESSOA (nascido(a) aos 22/08/1990, filho(a) de
Sandro de Oliveira Damasceno e de Zenaide Pereira Santiago); ROSANA AURI DA SILVA CANDIDO (nascido(a)
aos 25/08/1991, filho(a) de pai não declarado e de Maria Antonia da Silva Candido), com fundamento nos arts.
282, § 6º, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE
MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a). Proceda a
Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente,
para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I". Presente os estudantes de Direito: Sandani
Fontes de Oliveira (15253048-7); Priscila de Araújo Vieira (17153026-8). Nada mais foi requerido, determinando
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o magistrado o encerramento da presente audiência, cuja ata segue por mim, Raul Henrique Oliveira da Costa,
digitada, rubricada e assinada pelos demais presentes.

Samambaia - DF, sábado, 01/06/2019 às 15h55.

SIMONE GARCIA PENA
Juíza de Direito


