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Polícia prende 14 suspeitos de furtar armas do fórum da Serra, no ES
Furto aconteceu no dia 9 de abril e foi descoberto pelo caseiro de um cerimonial. Na ação da polí-
cia, foram recuperadas armas e munições.

Catorze suspeitos de participação no furto de mais de 150 armas no fórum da Serra, na Grande Vitória, 
foram presos nesta quinta-feira (4). Entre os detidos, está um estudante de direito e ex-estagiário da 1ª 
Vara Criminal da Serra.

De acordo com o diretor do Fórum, o juiz da 1ª Vara Criminal da Serra Alexandre Farina o furto, ocorrido 
no dia 9 de abril, foi descoberto pelo caseiro de um cerimonial que funciona ao lado do prédio. Foi ele 
quem comunicou sua desconfiança ao segurança do fórum, que imediatamente acionou o juiz.

Todas as armas do depósito estavam sob a tutela da 1ª Vara Criminal de Serra, cujo o titular é juiz Alex-
andre Farina. O juiz também é Diretor do Fórum da Serra e não descarta que pessoas com informações 
privilegiadas tenham envolvimento no furto das armas da unidade.

Na ação da equipe da Delegacia de Segurança Patrimonial, foram recuperadas 113 armas, mil munições, 
além da apreensão de 10 quilos de cocaína e coletes.

“A partir do momento que as armas foram furtadas, elas foram direcionadas para traficantes, sendo a 
grande maioria do município da Serra. A gente tem a plena convicção que evitou diversos crimes que 
seriam praticados na Grande Vitória”, disse o delegado João Paulo Pinto.

A polícia afirma que todos os envolvidos no furto das armas foram identificados. O delegado João Paulo 
Pinto disse que as investigações continuam, já que nem todas as armas foram recuperadas. “

Outras três pessoas, apesar de identificadas, continuam foragidas. “Se você analisar a ficha de todos os 
que estão envolvidos, são traficantes quase todos. Já foram presos em outras ocasiões por tráfico, porte 
ilegal de arma, furto qualificado e estavam de volta às ruas praticando crimes dessa gravidade”, falou o 
secretário de Segurança Pública André Garcia.
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14 pessoas são presas suspeitas de furto de armas no Fórum da Serra

Foram recuperadas armas e munições, além da apreensão de drogas e coletes

Quatorze suspeitos de participar do furto de armas na Serra foram presos em uma ação da Delegacia de 
Segurança Patrimonial com apoio da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (Deten).

Foram recuperadas armas e munições, além da apreensão de drogas e coletes. Mais detalhes sobre a 
prisão dos suspeitos serão repassados durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta.

O furto

Bandidos furtaram mais de 150 armas, de vários tipos e calibres, do Fórum da Serra. O crime aconteceu 
entre 14 horas e 15 horas do dia 09 de abril, um domingo, numa ação ousada dos criminosos. A perícia 
passou a tarde no local e ainda não há informações sobre os suspeitos de terem cometido o crime.

Na ocasião, de acordo com o diretor do Fórum, o juiz da 1ª Vara Criminal da Serra Alexandre Farina o 
roubo foi descoberto pelo caseiro de um cerimonial que funciona ao lado do prédio. Foi ele que comunicou 
sua desconfiança ao segurança do fórum, que imediatamente acionou o juiz.

Segundo Farina, as investigações iniciais apontam que o cerimonial, que faz divisa com o esta-
cionamento do Fórum, foi alugado para a realização de um almoço de casamento que aconteceria 
no domingo. À tarde, o caseiro passou pelo local e não viu movimento. Então, decidiu perguntar a 
uma das pessoas que tinham alugado o espaço o motivo da festa não ter acontecido. “Havia uma 
tenda instalada no local e falaram para o caseiro que era para esconder a noiva. Na prática, ela 
escondia o buraco que foi feito no muro”, relatou o juiz.

Quando Farina e os policiais chegaram ao local descobriram que um buraco havia sido feito no 
muro e, por ele, os ladrões tiveram acesso ao prédio onde está localizada a sala de armas. No 
mesmo prédio - que fica na parte de trás do fórum, junto ao estacionamento - ficam os arquivos de 
todas as varas judiciais. “Não mexeram em nada. Não há nenhum bagunça. Foram direto até as 
caixas de armas e as levaram”, relatou o juiz.
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Presos com armas de Fórum da Serra queriam abastecer mercado do 
crime

Dezenas de armas furtadas do Fórum foram resgatadas com os suspeitos em uma ação da 
Delegacia de Segurança Patrimonial com apoio da Delegacia Especializada em Tóxicos e 
Entorpecentes (Deten)

O secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, afirmou na manhã desta sexta-feira (05), 
durante coletiva de imprensa, que os 14 suspeitos presos por participar do furto de armas no Fórum da 
Serra tinham a tentativa clara de abastecer o mercado do crime.

Dezenas de armas furtadas do Fórum foram resgatadas com os suspeitos em uma ação da Delegacia 
de Segurança Patrimonial com apoio da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (Deten).

Além das armas, a polícia também apreendeu munições, coletes e drogas. Ainda de acordo com André 
Garcia, a recuperação das armas furtadas do Fórum é um recado para os criminosos. “É um recado para 
o mercado do crime para dizer que nós não iríamos deixar que esse tipo de situação acontecesse nova-
mente”, afirmou.
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passou a tarde no local e ainda não há informações sobre os suspeitos de terem cometido o crime.
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roubo foi descoberto pelo caseiro de um cerimonial que funciona ao lado do prédio. Foi ele que comunicou 
sua desconfiança ao segurança do fórum, que imediatamente acionou o juiz.

Segundo Farina, as investigações iniciais apontam que o cerimonial, que faz divisa com o esta-
cionamento do Fórum, foi alugado para a realização de um almoço de casamento que aconteceria 
no domingo. À tarde, o caseiro passou pelo local e não viu movimento. Então, decidiu perguntar a 
uma das pessoas que tinham alugado o espaço o motivo da festa não ter acontecido. “Havia uma 
tenda instalada no local e falaram para o caseiro que era para esconder a noiva. Na prática, ela 
escondia o buraco que foi feito no muro”, relatou o juiz.

Quando Farina e os policiais chegaram ao local descobriram que um buraco havia sido feito no 
muro e, por ele, os ladrões tiveram acesso ao prédio onde está localizada a sala de armas. No 
mesmo prédio - que fica na parte de trás do fórum, junto ao estacionamento - ficam os arquivos de 
todas as varas judiciais. “Não mexeram em nada. Não há nenhum bagunça. Foram direto até as 
caixas de armas e as levaram”, relatou o juiz.
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TJES mantém condenação de médica que teria falsificado prontuári-
os de pacientes

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado (TJES) manteve a condenação da médica Cleanice 
Ramalho do Valle Risso, acusada de falsificar prontuários para atestar presença no trabalho. No jul-
gamento realizado no final de março, os desembargadores confirmaram a aplicação de multa civil no valor 
de R$ 30 mil. Ela foi denunciada pelo Ministério Público Estadual (MPES) pela adulteração de boletins de 
atendimentos sobre pacientes não atendidos para comprovar suas atividades em um hospital localizado 
no município de Viana.

Durante o julgamento, o desembargador substituto Cristóvão de Souza Pimenta, considerou que a mé-
dica não logrou êxito em rechaçar as acusações feitas contra ela. Em seu voto, o togado confirmou ainda 
o valor fixado como multa por “não se demonstrar desarrazoada”. Foi vencido o relator do caso (0534645-
74.2010.8.08.0024), desembargador Carlos Simões Fonseca, que se manifestou pelo provimento do re-
curso e a improcedência da ação de improbidade sob justificativa de que não teria sido comprovada a 
participação da médica na falsificação dos documentos.

Na denúncia inicial (0534645-74.2010.8.08.0024), o Ministério Público acusou a médica da rede pública 
de Viana de falsificar vários Boletins de Atendimento de Urgência (BAU) com o objetivo de atestar sua 
presença no Hospital e Maternidade Mãe Casimira, onde deveria exercer suas funções. A fraude teria sido 
constatada após a comparação com prontuários assinados por outro médico do local, que diziam respeito 
aos mesmos pacientes e horários de atendimento idênticos. Em depoimento prestado ao órgão ministe-
rial, dois pacientes confirmaram que foram atendidos pelo médico e não por Cleanice Risso.

Na fase de instrução do processo, a médica justificou que estava passando por problemas familiares na 
época dos fatos, no ano de 2007. Já na fase de recurso junto ao TJES, a defesa alegou que a denúncia 
teve origem em uma carta anônima e que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar 
as adulterações dos boletins de atendimento. Também sustentou que o BAU não é documento hábil 
para aferir o pagamento dos servidores, além do excesso na multa pela suposta inexistência de dano ao 
patrimônio público.
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