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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

EXCELENTÍSSIMO
SR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL
DA CIRCUNSCRlÇÃO
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.DF
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O MINISTÉRIO PÚBLICO, através de seu representante
legal e no uso de suas atribuições de direito, vem, respeitosamente, perante este Juízo,
ofertar
ADITAMENTO

À

DENÚNCIA

em desfavor de
ADRIANA VILLELA, brasileira, arquiteta divorciada, filha
de José Guilherme Villela e Maria Carvalho Mendes Villcla, nascida em 04/02/64,
natural de Brasília-DF, residente e domiciliada na SQN, 309, bloco P, apto 303, nesta
cidade' ,
LEONARDO
CAMPOS ALVES, brasileiro, divorciado.
natural de São Luis do Maranhão-MA, nascido aos 11 de junho de 1966, filho de José
Pereira Alves e de Lucilene Lidia Campos Alves, residente na Rua Rua Stral, bairro
Guarabira, casa 21, Montalvânia-MG;
PAULO CARDOSO
SANTANA,
brasileiro, natural de
Montalvânia, nascido aos 21 de setembro de 1987, filho de Mauro Cardoso de
Oliveira e de Deuzajúnia Santana Teixeira, residente na Rua Pitágoras, n° 60,
Montalvânia-MG,
FRANCISCO MAIRLON BARROS AGUIAR, brasileiro,
solteiro, natural de Acaraú-CE, nascido em 02 de março de 1988, filho de José
Jacaúna Aguiar e maria Eliana de 13arros Aguiar, residente na QD 654, lote 02
Pedregal, Novo Gama-GO, em razão dos fatos a seguir descritos,
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No dia 28 de agosto de 2009, já no fim do período
vespertino, na SQS 113, bloco "C", aptos. 601 e 602, nesta cidade, os denunciados,
de forma livre e consciente, com intenso "animus necandi", todos com unidade de
desígnios e utilizando-se
de instrumentos pérfuro-cortantes,
mataram as vítimas
JOSÉ GUILHERME
VILLELA, MARIA CARVALI-IO MENDES VILLELi\ e
FRANCISCA
NASCIMENTO
DA S IL VA, todas devidamente
(]uali ficadas nos
autos, provocando nestas os ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico de
fls. 112/118,218/234
e 119/129 respectivamente.
A primeira denunciada ajustou a prática do crime com o
segundo denunciado, com promessa de pagamento em dinheiro e jóias, o qual
agendou a prática do delito com os dois últimos denunciados.
Para a prática delitiva, a primeira denunciada
também
colaborou facilitando a entrada dos executores, bem como determinou expressamente
ao terceiro e quarto denunciado a morte das vítimas já nominadas.
O segundo denunciado subempreitou
com promessa de
recompensa a empreita criminosa com os outros denunciados, tendo conduzido estes
até o local do delito, quando orientou-os como alcançar o apartamento das vítimas,
permanecendo
oculto na área pública perto do local onde ocorreram os crimes.
Os dois primeiros crimes foram praticados por motivo torpe
consistente em vingança decorrente dos inúmeros atritos ocorridos entre a denunciada
e seus pais, principalmente com sua genitora, em razão de questões financeiras.
A acusada, mesmo não morando na residência das duas
primeiras vítimas, vivia sob a dependência econômica destas, com repasses mensais
de dinheiro, bem como. o pagamento de diversas contas. Apesar do valor já ser
vultuoso, a denunciada não se contentava com a quantia repassada, o que gerou
inúmeros atritos durante os últimos anos.
A terceira vítima veio a ser morta para garantir a
impunidade dos outros crimes, visto que poderia identificar os autores.
Para a prática dos delitos, foi utilizado recurso que
dificultou a defesa das vítimas, eis que estas foram colhidas de surpresa e de forma
abrupta dentro do próprio lar em razão da traição da acusada, tendo sido, o acesso ao
apartamento, facilitado em razão do conhecimento que a denunciada tinha 'do local,
conseguindo penetrar no imóvel com a ocultação inicial da intenção homicida. Como
se vê, as vítimas sequer tiveram condições de prognosticar a trama criminosa.
A vítima Francisca, da mesma forma surpreendida,
foi
dominada e imobilizada, enquanto que sucessivamente Maria Carvalho e Guilherme
Villela chegaram à residência e foram atacados.
1\ maioria dos golpes atingiu as vítimas enquanto estas
estavam deitadas, com sua defesa dificuftada.
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Os meios utilizados, notada!'nente a quantidade de golpes
aplicados para se obter os eventos morte, propositadamente
causaram padecimento
maior que o necessário para o resultado pretendido, o que caracteriza a crueldade. O
modus operandi denota flagrante desligamento
de qualquer
sentimento
de
humanidade por parte dos acusados.
A primeira e a segunda vítima tinham mais de sessenta anos
de idade e eram genitores da denunciada.
Na mesma oportunidade de tempo e lugar, os denunciados'
em concurso de pessoas, subtraíram, em proveito próprio, diversas joias pertencentes
à vítima Maria Villela, algumas com valores superiores a R$ 10.000,00 (dez mil
reais), bem eomo numcnírio
próximo de U$ 70.000,00 (setenta mil dólares
americanos) pertencentes ao casal (ambos maiores de sessenta anos).
EX POSITIS
O Ministério
Público requer, após o recebimento
da
denúncia, a citação dos acusados para responderem, querendo, os termos da presente,
pena de revelia, nos term()s do artigo 406 e seguintes do CPP, tudo para se vcrem
processados, pronunciados e condenados como ineursos duas vezes nas penas dos
artigos 121, S 20, incisos I, III e IV c S 4°; uma vez no artigo 121, S 20, incisos 111,IV
e V e, por último, no atiigo 155, S 40, inciso IV todos do Código Penal, procedendose a oitiva das testemunhas a seguir arroladas sob as penas da lei.
Nestes termos
Pede deferimento.
- l?/aneiro

d/

l{IGI~MIRANDA
/l<omotor
de Justiça

Mtyk/loJn
F;)moto'
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ROL DE TESTEMUNHAS

Mabel Alves de Faria Corrêa - Delegada junto à CORVIDA~
Caroline Villela Perehe - FLS. 3 I /
Frederico Guilherme de Brito Leite - Agente junto à CORVIDAy/
Perito Nadiel Dias da Costa (Instituto de Identificação) ~
Perito Rodrigo Menezes de Barros (Instituto de identificação) V
Denir Pedro da Silva - fls. 352 v
'
Josefa Rodrigues dos Santos - fls. 108 v
Alcione Nascimento Araújo - fls. 2086
Maria Rosa Romeu Silva - 11s.2849 ~
Valdevina Sardeiro da Câmara - l1s. 3862.
Aldenir Nunes - 11s. 80. y
Eduardo Magalhães de Lacerda Filho - 11s.90. / 'I C.
,
Paulo Henrique Almeida - 415/416
Michelle da Conceição Ales - fls .. 19/22 do complementar)
tI. 5Cj,,3 5~ 6b ~
Neilor Teixeira da Mota - l1s. 376 do complementar
f I 6321 ~
Sui~ Ribeiro dos Sant~s - fls. 473 do complementar
1i r l1"-"\ ~
Renato Nunes l-Ienriques.- l1s. 440 do complementar
II G3J,s v
Rogério Borges Vasconcelõsfls. 382 do complementar
f I G '7'7 JG..-.-~aria Aparecida Cândida dos Santos I1s. 385 do complementar.
-t'. G330 ~
Luiz Julião Ribeiro - Delegado de Polícia. ~
j

~gente .Rogério - COR VI DA ~
Agente CIeber - COR V IDA. ~
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