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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DO 

JÚRI DE SÃO PAULO  

 

 

 

Feito nº 0003498.21-2018.8.26.0052 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por 

meio de seu Promotor de Justiça, infra assinado, nos autos do inquérito policial acima 

numerado, vem à presença de V.Exa., nos termos do art. 129, inc. I, da Constituição 

Federal e art. 24, do Código de Processo Penal, apresentar esta DENÚNCIA em face 

das seguintes pessoas, pelos motivos de fato e de direito abaixo elencados:  

 

 

1. EVERALDO SEVERINO DA SILVA FELIX, epitetado “SEM 

FRONTEIRA”, portador da Cédula de Identidade, R.G. 56.303.987-

5/SSP-SP, brasileiro, casado, filho de Severina Felix e Manoel Felix, 

por ter contribuído, de qualquer forma (art. 29), dirigindo a ação 

delituosa dos demais (art. 62, inc. II), com o homicídio de Juliane dos 

Santos Duarte, por motivo torpe, com a utilização de recurso que 

impossibilitou sua defesa e contra agente do sistema de segurança 

pública, em decorrência do cargo (art. 121, §2º, incs. I, IV e VII); por 

ter privado a vítima de sua liberdade, mediante cárcere privado (art. 
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148, caput); por ter se associado a 3 (três) ou mais pessoas, para o fim 

de cometer crimes, grupo este de natureza armada (art. 288, parágrafo 

único), todos do Código Penal e por ter submetido a vítima Juliane, 

pessoa que estava sob guarda, com emprego de violência ou grave 

ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar 

castigo pessoal. (art. 1º, inc. II, da Lei 9.455/97).    

 

2. FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, alcunhado “TIRULIPA”, 

brasileiro, solteiro, ajudante geral, filho de Ilvanete Sousa Oliveira e 

de Elson Balbino da Silva, portador da Cédula de Identidade, R.G. nº 

48.460.721-2/SSP-SP, por ter contribuído, de qualquer forma (art. 

29), com o homicídio de Juliane dos Santos Duarte, por motivo torpe, 

com a utilização de recurso que impossibilitou sua defesa e contra 

agente do sistema de segurança pública, em decorrência do cargo (art. 

121, §2º, incs.  I, IV e VII); por ter privado a vítima de sua liberdade, 

mediante cárcere privado (art. 148, caput); por ter se associado a 3 

(três) ou mais pessoas, para o fim de cometer crimes, grupo este de 

natureza armada (art. 288, parágrafo único), todos do Código Penal e 

por ter submetido a vítima Juliane, pessoa que estava sob guarda, 

com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento 

físico ou mental, como forma de aplicar castigo. (art. 1º, inc. II, da 

Lei 9.455/97).   

 

 

3. ELAINE CRISTINA OLIVEIRA FIGUEIREDO, epitetada 

“NEGUINHA”, portadora da Cédula de Identidade, R.G. 44.887.660-

7-SSP/SP, filha de Eliana de Oliveira e Ubaldino Gomes Figueiredo, 

por ter contribuído, de qualquer forma (art. 29), com o homicídio de 

Juliane dos Santos Duarte, por motivo torpe, com a utilização de 

recurso que impossibilitou sua defesa e contra agente do sistema de 
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segurança pública, em decorrência do cargo (art. 121, §2º, incs. I, IV 

e VII); por ter privado a vítima de sua liberdade, mediante cárcere 

privado (art. 148, caput); por ter se associado a 3 (três) ou mais 

pessoas, para o fim de cometer crimes, grupo este de natureza armada 

(art. 288, parágrafo único), todos do Código Penal e por ter 

submetido a vítima Juliane, pessoa que estava sob guarda, com 

emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou 

mental, como forma de aplicar castigo pessoal. (art. 1º, inc. II, da Lei 

9.455/97).   

 

 

 

1. DOS FATOS  

 

 

 

 

Os autos noticiam que no dia 01 de agosto do corrente ano, Juliane dos 

Santos Duarte, policial militar até então lotada na 3ª Companhia do 2º Batalhão da 

Polícia Militar de São Paulo, teria se dirigido até a Comunidade Paraisópolis, nesta 

cidade, a fim de visitar as testemunhas Ivanice e Leandro. Permaneceu na residência 

destes amigos participando de um churrasco até por volta da meia noite.  

Ao término deste churrasco teria se deslocado até a residência da 

testemunha Larissa, na companhia da testemunha Ariane. Como havia acabado a 

cerveja e tinham a intenção de continuar bebendo, resolveram ir para a rua a fim de 

procurar por bares abertos. Terminaram a noite no “Bar do Litrão Novo”, localizado na 

rua Melchior Giola, 646, vila Andrade, no interior da Comunidade Paraisópolis.  

Juliane acabou conhecendo a testemunha Gabriela, que se encontrava no 

mesmo estabelecimento na companhia de alguns amigos, tendo ficado dançando com a 

mesma.  
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Gabriela afirma nos autos que enquanto dançavam, a blusa de Juliane 

acabou levantando, oportunidade em que viu o cabo de uma arma que ela portava, 

circunstância também presenciada por outras pessoas.   

Em certo momento, Juliane e Gabriela foram juntas ao banheiro, onde 

teriam permanecido ali por alguns minutos, se beijando e “ficando”.  

Quando ambas retornaram às suas mesas, ficaram sabendo do sumiço de 

um aparelho celular de propriedade da testemunha Rafael. 

Momentos antes do retorno de Juliane e Gabriela, uma pessoa 

desconhecida que se encontrava ali no bar, mandou que Rafael e seu grupo de amigos 

falassem mais baixo, pois estavam chamando muito a atenção e que seria necessário 

chamar “os caras” para resolverem a situação. Tal menção diz respeito a eventuais 

“olheiros” do tráfico da Comunidade Paraisópolis, comandada pela organização 

criminosa P.C.C.  

Uma pessoa desconhecida, ainda antes do retorno de Juliane e Gabriela, 

teria revistado as pessoas ali do bar em busca do aparelho celular de Rafael.  

Quando da chegada de Juliane, a mesma pessoa que revistou os demais, 

teria pedido que ela levantasse a blusa para mostrar que não estava com o celular.  

Algumas testemunhas afirmam que Juliane teria retirado sua arma e 

colocado sobre a mesa, dizendo que era policial militar e que não iria ser revistada, até 

mesmo porque o celular teria que aparecer. A pessoa que queria revistá-la teria ido 

embora sem nada dizer.  

Outras pessoas, entretanto, afirmam que Juliane teria ido até a mesa onde 

se encontravam Rafael e seus amigos, entre eles Gabriela, e simplesmente teria tirado 

sua arma, celular e carteira, colocando-os sobre a mesa, para mostrar que não estava 

com o celular de Rafael, mas não se identificando como policial militar.  

O certo é que cerca de quarenta minutos depois chegam ao bar os réus 

Felipe, vulgo “Tirulipa” e Elaine, vulgo “Neguinha”, acompanhados de duas outras 

pessoas.  

Estas pessoas já chegam ao bar perguntando quem estaria armado, indo 

direto à pessoa de Juliane, que nega tal circunstância. Entretanto, estas pessoas acabam 
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segurando Juliane, entrando em luta corporal com a mesma, oportunidade em que 

ocorrem dois disparos da própria arma de Juliane, ferindo-a na região da virilha 

esquerda, conforme laudo de exame necroscópico de fls. 720.  

Pessoas que estavam no bar tentam ajudar Juliane, que pedia que sua 

carteira não fosse mostrada, pois estaria com a identificação de policial militar. 

Entretanto, um dos criminosos pegou a carteira de Juliane e encontrou sua identificação. 

Logo após, liga para um número e fica falando ao telefone.  

As pessoas que estavam no interior do bar fogem, momento em que os 

criminosos retiram Juliane do interior do bar, colocando-a no interior de um veículo, 

mandando que o dono do bar o lavasse e o fechasse.  

Os autos noticiam que no dia 02 de agosto, por volta das 06 horas, na rua 

Banibas, altura do número 268, Alto de Pinheiros, nesta cidade, foi encontrada a moto 

da marca Yamaha, modelo Fazer Y250, cor preta, placas FFJ 3672 de propriedade da 

vítima Juliane, que com ela teria ido até a Comunidade na noite anterior. 

No dia 06 de agosto do corrente, por volta das 20 horas, na rua Cristalino 

Rolim de Freitas, em frente ao número 321, bairro Campo Grande, nesta cidade, 

policiais militares foram acionados porque o veículo da marca Honda, tipo Civic LX, 

cor cinza, placas DAM 0109 teria sido ali abandonado. No porta malas do referido 

veículo foi encontrado o corpo de Juliane dos Santos Duarte, sem vida e com uma 

perfuração de projétil de arma de fogo na cabeça. (Auto de Recognição Visuográfica de 

Local de Crime – fls. 210/231) 

O exame necroscópico levado a efeito no corpo de Juliane Duarte 

detectou a presença de três perfurações, duas delas na região da virilha, com 

característica de tiro encostado e outro no crânio, com presença de câmara de mina de 

Hoffman, bordas irregulares e evertidas, além de zona de queimadura, características de 

tiro encostado. (fls. 722) 

 

O crime ocorreu porque a vítima Juliane encontrava-se armada, dentro de 

uma Comunidade controlada por uma organização criminosa, o que afrontou as suas 

lideranças, circunstância evidentemente torpe.  
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É certo que o crime de homicídio foi praticado após este arrebatamento e 

em cativeiro, o que tornou impossível qualquer defesa por parte da mesma. Além disto, 

o tiro fatal foi encostado, conforme laudo necroscópico.   

De outro lado, o homicídio também foi praticado contra agente do 

sistema de segurança pública, em decorrência de seu cargo, haja vista estar em local 

dominado pelo crime organizado, em local conhecido como de tráfico de entorpecentes.  

 

É certo também que o arrebatamento da vítima Juliane ocorreu na 

madrugada do dia 02 de agosto, tendo sido encontrada, já sem vida, somente no dia 06 

de agosto.  

O laudo de exame necroscópico de fls. 719/725 conclui que “com base 

da observação clínico-necroscópica, podemos estabelecer que a morte aconteceu em 

decorrência da ação de agente pérfuro-contundente (tiro encostado) no segmento 

craniano, na faixa de tempo entre 24 e 36 horas” antes do encontro. Assim, podemos 

concluir que a morte teria ocorrido entre os dias 04 e 05 de agosto.  

Desta forma, os denunciados privaram a liberdade da vítima Juliane dos 

Santos Duarte, mediante cárcere privado.  

 

 

Por outro lado, os denunciados são integrantes de organização criminosa, 

reconhecidamente por eles mesmos, associando-se a mais de três pessoas para o fim de 

cometerem crimes, especialmente de tráfico de entorpecentes na Comunidade 

Paraisópolis. Este grupo, como ficou inequivocamente demonstrados nos autos, é 

armado.  

 

Por fim, o mesmo laudo de exame necroscópico revela que a vítima 

Juliane dos Santos Duarte, com a contribuição dos denunciados, foi submetida a tortura, 

mediante emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, 

como forma de aplicar castigo pessoal.  
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É dos autos, especialmente do laudo de exame necroscópico, que a vítima 

apresentava vários ferimentos na região malar direta, supra-palpebral direta, ponta do 

nariz, região cervical anterior, infraorbitária esquerda e com mãos e pés com pele 

anserina (fls. 720).  

No mais, o laudo afirma que “há sinais de ação de agente contundente 

determinando escoriações e equimoses na face (espancamento), pele anserina em pés e 

mãos, que nos permite aferir que a vítima foi mantida em ambiente molhado, em 

cárcere privado, com suas roupas molhadas de sangue, sem as mínimas condições de 

higiene, bem como o lapso temporal entre os ferimentos da virilha e crânio nos permite 

afirmar que foi mantida com sangramento até o momento da sua execução com um tiro 

em segmento craniano. Tais elementos nos permitem afirmar que houve tortura e 

utilização de meio cruel”. (fls. 723) 

Não satisfeitos com a crueldade, os denunciados ainda colaboraram com 

a tortura em outros termos, conforme atesta o laudo necroscópico:  

 

“Em raciocínio análogo ao que foi discutido em relação ao álcool etílico 

e com base no estudo do tempo de metabolização e depuração das drogas elencadas 

acima, avaliando de forma criteriosa as suas meia vidas, podemos afirmar 

tecnicamente que obrigatoriamente houve uso de álcool etílico, pelo menos nas 12 

horas anteriores ao óbito, e da cocaína pelo menos nas 24 horas antes do tiro fatal no 

crânio”. (fls. 725) 

 

O que conclui que os denunciados colaboraram para que a vítima fosse 

obrigada a se embriagar e a usar cocaína pelos seus algozes.  
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2. DAS PARTICIPAÇÕES  

 

 

As investigações levadas a efeito pela Polícia Judiciária dão conta que o 

denunciado FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, além de ter comparecido no momento 

do arrebatamento da vítima Juliane, conforme depoimentos de testemunhas sigilosas e 

reconhecimento fotográfico (fls. 173), também foi o responsável pelo abandono da moto 

no bairro do Alto de Pinheiros, circunstância que ficou comprovada pela captura de 

imagens de câmera da vizinhança, conforme fls. 619 a 634.  

Com base na captura da imagem no local do abandono (fls. 343), o 

Laboratório de Arte Forense da Unidade de Inteligência Policial do DHPP comparou 

características das sobrancelhas, marcações da mandíbula, lábios e pontos de luzes em 

região bucal com a foto de Felipe, resultando positivo para a mesma pessoa.  

Por outro lado, as mesmas imagens captadas nas fls. 619/634 

demonstram que no momento em que houve o abandono da moto pertencente a Juliane, 

dois moto-taxistas ali compareceram para dar apoio.  

Um dos moto-taxistas, ainda não identificado, traz na garupa a 

denunciada ELAINE CRISTINA OLIVEIRA FIGUEIREDO, que teria também 

colaborado no arrebatamento.  

Testemunha sigilosa ouvida nas investigações dão conta que Elaine, 

juntamente com Felipe, contrataram dois moto-taxistas para o abandono da moto, 

circunstância que foi negada por Elaine num primeiro interrogatório, mas que 

posteriormente acabou confessando esta circunstância, alegando, entretanto, que não 

sabia do que se tratava.  

Por derradeiro, as investigações deram conta também que Elaine, 

conhecida como “Neguinha” era uma das chefes do tráfico da Comunidade Paraisópolis. 

A própria Elaine confirmou que participava do tráfico, mas que atualmente não fazia 

mais parte. Entretanto, por determinação de um tal de Rio, Elaine teria ido até um 

barraco na Comunidade, oportunidade em que pegou três armas de fogo e uma réplica, 

levando-a até outro local, onde foi posteriormente apreendidos pela polícia.  
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EVERALDO SEVERINO DA SILVA FELIX, conhecido como “Sem 

Fronteira” é a pessoa que dirige a atividade dos demais agentes (art. 62, inc. I). Ele é 

conhecido como o “Sintonia do PCC” na Comunidade Paraisópolis. Relatório de 

investigação do telefone celular pertencente a Everaldo, juntado nas fls. 814/830, 

demonstram sua efetiva participação nos crimes praticados na Comunidade, bem como 

sua inequívoca liderança entre os criminosos.  

Registre-se que Everaldo encontrava-se escondido nos barracos da 

comunidade, conforme ele mesmo afirma na degravação das conversas, sendo que 

quando de sua prisão temporária, ele correu da ação dos policiais, jogando três 

aparelhos celulares dentro de um vaso sanitário, não tendo conseguido dar cabo aos 

mesmos, o que possibilitou as apreensões e degravações mencionadas.  

Por derradeiro, a conversa 161 degravada do aparelho celular de nº 11-

953757991, pertencente ao denunciado Everaldo, demonstra o direcionamento das 

atividades dos demais agentes quando ele determina que “tem que sumi, quanto mais 

rápido possível, falei po, po Tufão, o Tufão tá me ligando aqui, digo ô mano, já tem que 

sumi daí, bye bye, pa bem longe, tá querendo sabe para onde que vai... já tá confirmado 

que é militar memo e pá suma, entendeu ô veinho”. (fls. 915) 

  

 

 

3. DO DISPOSITIVO 

 

 

Diante do amplamente exposto, DENUNCIO a V.Exa. as pessoas de 

 

1. EVERALDO SEVERINO DA SILVA FELIX, epitetado “SEM 

FRONTEIRA”, portador da Cédula de Identidade, R.G. 56.303.987-

5/SSP-SP, brasileiro, casado, filho de Severina Felix e Manoel Felix, 

como incurso nas penas do art. 121, §2º, incs. I, IV e VII, c/c arts. 
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29, caput e 62, inc. II; art. 148, caput e art. 288, parágrafo único, 

todos do Código Penal e art. 1º, inc. II, da Lei 9.455/97.    

 

2. FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, alcunhado “TIRULIPA”, 

brasileiro, solteiro, ajudante geral, filho de Ilvanete Sousa Oliveira e 

de Elson Balbino da Silva, portador da Cédula de Identidade, R.G. nº 

48.460.721-2/SSP-SP, nas penas do art. 121, §2º, incs. I, IV e VII, 

c/c arts. 29, caput; art. 148, caput e art. 288, parágrafo único, todos 

do Código Penal e art. 1º, inc. II, da Lei 9.455/97.    

 

3. ELAINE CRISTINA OLIVEIRA FIGUEIREDO, epitetada 

“NEGUINHA”, portadora da Cédula de Identidade, R.G. 

44.887.660-7-SSP/SP, filha de Eliana de Oliveira e Ubaldino Gomes 

Figueiredo, nas penas do art. 121, §2º, incs. I, IV e VII, c/c arts. 29, 

caput; art. 148, caput e art. 288, parágrafo único, todos do Código 

Penal e art. 1º, inc. II, da Lei 9.455/97.     

 

 

4. DOS PEDIDOS 

 

Requer o Ministério Público que após o recebimento desta peça 

acusatória, sejam os mesmos citados para que venham responder à presente ação penal, 

oferecendo resposta escrita, determinando-se a realização da audiência para oitivas das 

testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se com o feito até sentença de pronúncia e 

condenação pelo Egrégio Tribunal do Júri.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

5. DO ROL 

 

1. LARISSA MESQUITA MELO DA SILVA, fls. 09;  

2. ARIANE DA SILVA PEREIRA, fls. 10;  

3. GABRIELA PEREIRA CARNEIRO, fls. 14;  

4. RAQUEL GLORIA JORQUIERA MINA, fls. 16;  

5. LUIZ OTÁVIO SOARES, policial militar, fls. 28;  

6. JORGE MARCIO SOLANO, fls. 137;  

7. LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, fls. 151;  

8. IVANICE NASCIMENTO SOUZA, fls. 156;  

9. LEANDRO ROBERTO DA SILVA, fls. 196;  

10. VINICIUS DA SILVA NASCIMENTO, fls. 279;  

11. HELDER SILVA CUNHA, fls. 285;  

12. RAFAEL VIEIRA DE CARVALHO, fls. 288;  

13. ROSINEIDE MESQUITA DE MLO, fls. 314;  

14. ANA KAROLINE DO NASCIMENTO GOMES, fls. 322;  

15. ALTIERES DE JESUS CASTRO, fls. 383; 

16. RENAN JEDIER SILVEIRA, policial militar, fls. 530;  

17. ADRIANO SILVA DE SOUZA, fls. 540;  

18. TESTEMUNHA PROTEGIDA GAMA, fls. 549;  

19. SILVIA DOS SANTOS BARBOSA, fls. 610; 
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20. TESTEMUNHA PROTEGIDA DELTA, fls. 653;  

21. TESTEMUNHA PROTEGIDA ECO, fls. 796;  

22. ALEX FABIANO CÍCERO, policial civil, fls. 916;  

23. ALAN DOS SANTOS MENDES, policial civil, fls. 916;  

24. MARCOS JOSÉ DA SILVA, policial civil, fls. 916; e 

25. RODRIGO BORGES PETRILLI, Delegado de Polícia, fls. 917.  

 

 

São Paulo, 08 de outubro de 2018.  

 

FERNANDO CESAR BOLQUE 

11º Promotor de Justiça do I Tribunal do Júri  


