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TERMO DE AUDIENCIA DE CUSTOD A 
FLAGRANTE RELAXADO 

0076565-59.2017.8.26.0050 
Auto de Prisao Em Flagrante - Estupro 
CF - 8001/2017 - 78° Distrito Policial - Jardi s 
Justic;a Publica 
DIEGO FERREIRA DE NOVAIS 

Aos 30 de agosto de 2017, as 11 h38min , na r ala de A~diencias de 

Cust6dia do Foro Central Criminal Barra Funda, Comar a DE SAO PAULO, 

Estado de Sao Paulo, sob a presidencia do MM. Juiz Dr. JOSE 

EUGENIO DO AMARAL SOUZA NETO, comigo Escreve te ao final nomeada, 

foi aberta a Audiimcia de Custodia, nos autos do procedi ento entre as partes 

em epigrafe. Cumpridas as formal idades legais e apregoa as as partes, DIEGO 

FERREIRA DE NOVAIS. 0 autuado declarou nao ter defensor constituido, 

motivo pelo qual 0 MM. Juiz nomeou-Ihe um dos Defe sores da Defensoria 

Publica, estando presente a DraVer6nica dos Santo Sionti. Iniciados os 

trabalhos, entrevistado 0 autuado, ap6s contato previo com sua Defensora, 

tendo declarado por midia. 0 dd. Promotor de Justic;a, Dr.Marcio Takeshi 

Nakada, declara por midia. Pelo MM. Juiz foi dito qul: Vistos. Trata-se de 

prisao em flagrante de DIEGO FERREIRA DE NOVAIS'tem 29 de agosto de 

2017, pela eventual pratica do crime de estupro (art. 21 , CP) . Consta que 0 

Indiciado estaria dentro de um 6nibus e teria colocado sl u penis para fora da 

call'a, masturbando-se e ejaculando em cima de urn, pass~ que se 

surpreendeu e gritou , chorando. Pessoas tentaram agrjdir 0 ~ciado , mas 

foram impedidas pela pronta ac;ao do motorista e do 0 Q 0 Ministerio 

Publico se manifestou pelo relaxamento do flagrante. A concordou . E 0 

relat6rio . De inicio, anoto que, em respeito a Sumula Vinculante nO 11, e 

necessaria a manutenc;ao das algemas nesta audiencia , cr nte 0 grande fluxo de 

pessoas que circula por este F6rum, bem como considerahdo 0 elevado numero 

de audiencias de cust6dia realizadas diariamente, 0 ue tornaria temerario 
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retirar as algemas de todos aqueles ouvidos nessa fase . Na especie, entendo 

que a conduta pela qual 0 Indiciado foi preso melhor se a olda a contraven9ao 

penal do art. 61 , LCP do que ao crime de estupro (art. 213 , CP). Explico. 0 

crime de estupro tem como nucleo tipico constrangr alguem, mediante 

viol€mcia ou grave amea9a , a ter conjun9ao carnal ou a praticar ou permitir que 

com ele se pratique outro ate libidinoso. Na especie, entendo que nao houve 0 

constrangimento, tampouco violencia ou grave amea9a, pois a vitima estava 

sentada em um banco do onibus, quando foi surpreendi a pela ejacula9ao do 

Indiciado. 0 ate praticado pelo Indiciado e bastante gray , ja que se masturbou 

e ejaculou em um onibus cheio, em cima de uma p ssageira, que ficou , 

logicamente, bastante nervosa e traumatizada. Ademais, pelo exame da folha 

de antecedentes do Indiciado, verifica-se que tem hi t6rico desse tipo de 

comportamento, necessitando de tratamento psiquiatric e psicol6gico para 

evitar a reitera9ao de condutas como esta, que violam gr vemente a dignidade 

sexual das mulheres, mas que, penalmente, configuram apenas contraven9ao 

penal. Como essa contraven9ao e apenas somente co multa, impossivel a 

homologa9ao do flagrante. Ante ° exposto, relaxo a risao em flagrante. 

Expe~a-se alvarci de soltura. Intimem-se e realizem-se as demais diligencias 

necessarias. Nao havendo 6bice na utiliza9ao de istema de grava9ao 

audiovisual em audiencia , todas as ocorrencias, manif sta90es, declara90es 

entrevistas foram captados em audio e video, conf rme CD identificado, 

[anexado e autenticado pelos presentes neste termo]. Saem os presentes 

intimados.Nada mais. Eu , Gabriele Araujo (Funcionarios E trajudicial) , digitei . 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LE111'! 006, 
CONFORME IMPREssAo A MARGEM DIR ITA 

Or.Marcio (Promotor): 

Ora.Veronica (Defensora): 
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