
 

 
 

 

 
 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 30ª. VARA 

CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL 

 

 

 

Autos nº 1505105-44.2021.8.26.0228 

 

 

 

 

    Consta do anexo inquérito policial digital que, no 

período compreendido entre os dias 23 e 25 de fevereiro de 2021, na 

qualificada a fls.14 e 

qualificada a fls. 18, respectivamente 

genitora e tia da vítima, previamente ajustadas, agindo em 

concurso e unidade de desígnios, com emprego de violência, 

que estava sob sua guarda, poder e autoridade, a intenso 

sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal 

ou medida de caráter preventivo. 

 

    Consta também dos autos do incluso inquérito 

policial que no período compreendido entre os dias 23 e 25 de 

comarca da capital,  qualificada a fls.14 e 

Rua           ,  Itaim  Paulista,  nesta  cidade  e  comarca  da  capital,

submeteram                                , criança  de três anos  de idade,

fevereiro de 2021, na Rua               , Itaim Paulista, nesta cidade e

NAILA MARIA

NAILA



 

 
 

 

 
 
 

 qualificada a fls. 18, 

respectivamente genitora e tia da vítima, previamente ajustadas, 

agindo em concurso e unidade de desígnios, com emprego de 

guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou 

custódia, privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, 

abusando de meios de correção ou disciplina. 

 

    É dos autos que Naila, genitora da vítima, reside 

com a criança deficiente na casa de sua tia Maria, também 

denunciada, no local dos fatos.  

 

    Apurou-se que, no dia 23 de fevereiro de 2021, em 

circunstâncias não esclarecidas, tia e sobrinha decidiram 

encarcerar dentro de um barril cortado ao meio e encostado na 

parede, em ambiente insalubre do imóvel a criança, Eduardo, 

desprovida de roupas, água, alimentos e cuidados, deixando-a no 

local em inanição, por cerca de três dias, visando castigá-la.  

 

    Ocorre que uma testemunha (protegida pelo 

provimento CG 32/2000), viu o sofrimento da criança e decidiu 

denunciar os fatos, pelo que retornou ao local no dia seguinte e fez 

um registro em vídeo, o qual enviou ao Conselho Tutelar da capital.   

 

violência, expuseram a perigo a vida e a saúde de Eduardo

 , criança de três anos de idade, que estava sob sua autoridade,

MARIA



 

 
 

 

 
 
 

     Acionados, pois, pela notícia de maus tratos 

envolvendo a criança, os conselheiros tutelares dirigiram-se, no 

dia 25 de fevereiro de 2021 acompanhado de policiais ao endereço 

informado, na Rua Bucu, nº 81, Itaim Paulista. 

 

    No local, os agentes lograram encontraram a 

criança, nua, suja, encarcerada dentro da metade do barril, sem 

água e sem comida. Não bastasse, ao lado do referido barril os 

policiais encontraram um recipiente contendo "bichos", a 

evidenciar as péssimas condições sanitárias do lugar no qual a 

criança era mantida (B.O. fls. 44/47; fotos 97/100). 

 

    A criança, apelidada por Maria como “bichinho de 

guela” (sic), foi encaminhada ao pronto-socorro, onde foi 

constatado que apresentava desnutrição e lesões decorrentes do 

encarceramento e dos maus tratos (fls. 27).  

 

    Presente no local, Naila foi detida e conduzida à 

sede policial e, quando interrogada, manifestou o desejo de falar 

somente em juízo (fls. 10).   Maria, também detida, ao ser inquirida 

na delegacia, informou que sabia que a criança era torturada pela 

mãe, sua sobrinha Naila, contudo, nada fez para evitar tal situação. 

Negou que o menino passasse o dia no barril, aduzindo que era 

colocado lá apenas após as refeições, para fazer suas 

necessidades. Pensou em comunicar ao conselho tutelar, mas não 

o fez (fls. 17).  



 

 
 

 

 
 
 

 

    Ante ao exposto denuncia-se 

e  como incursas no 

artigo 1º, II c.c. §4º, II (crime contra criança), ambos da lei 9.455/07 

c.c. artigo 29, caput do C.P. e artigo 136, “caput” e &3º, c.c. artigo 29, 

caput, na forma do artigo 69 e, todos do Código Penal e requer-se 

que R. A esta, se lhes formem a culpa, instaurando-se o devido 

processo penal, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas infra-

arroladas, prosseguindo-se até final condenação.  

ROL:  

2. ELOAN CONCEIÇÃO DENEGREIROS – PM – fls. 06; 

3. PAULA REGINA ALVES VELOZO – Cons. Tutelar – fls. 07; 

5. Testemunha Protegida - Provimento CG 32/2000 – fls. 09. 

 

 

 

    São Paulo, 08 de março de 2021. 

 

CASSIO ROBERTO CONSERINO 

106º Promotor de Justiça Criminal 

Mônica C. P. Publio 

Analista Jurídico 

 

1. ALEXSSANDRO PESSOA DE SOUZA – PM – fls. 05;

4.                                      – Testemunha – fls. 08;

NAILA

MARIA



 

 
 

 

 
 
 

 

Autos n° 1505105-44.2021.8.26.0228 

30ª Vara Criminal da Capital 

 

 Meritíssimo(a) Juiz(a),  

 

 

1. O Ministério Público oferece em face de Z 

 

2. Deixo de requer a vinda das folhas de antecedentes e 

certidões criminais em nome das denunciadas, porque já acostadas 

às fls. 48/56; 

 

3. Tendo em vista que as denunciadas não confessaram os fatos em 

conjunto com a gravidade em concreto dos fatos torna-se 

esvaziada qualquer possibilidade de ANPP com quem quer que 

seja, já que insuficientes para a prevenção e repressão de crimes 

desta natureza.  

 

4. Requer-se o encaminhamento dos autos à Vara da Infância e 

Juventude para conhecimento e tomada de providências em 

NAILA

e  MARIA                   ;



 

 
 

 

 
 
 

relação ao menor, que está em situação de perigo e abandono por 

parte de parentes.  

 

 

São Paulo, 08 de março de 2021. 

 

CASSIO ROBERTO CONSERINO 

106º Promotor de Justiça Criminal 

 

 

 

 




