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Cármen Lúcia: crimes contra a vida são prioridade

Mas admitiu que, como noticiou O GLOBO, não foi estabelecido um percentual para análise de 
processos que envolvam homicídios dolosos, entre outros crimes

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen 
Lúcia, informou, por intermédio de sua assessoria, que, embora não tenha mais uma meta numérica, a insti-
tuição continua dando prioridade ao julgamento de processos antigos relacionados aos crimes contra a vida. 
Segundo a assessoria, o CNJ não abandonou a meta de julgar esses casos. Mas admitiu que, como noticiou 
O GLOBO, não foi estabelecido um percentual para análise de processos que envolvam homicídios dolosos, 
entre outros crimes.

“Não houve abandono da meta, até mesmo porque consta das Metas para os Tribunais para 2017 o aumento 
do número dos julgamentos de crimes dolosos contra a vida e, em especial, os que digam respeito àqueles 
que tenham presos provisórios”, diz nota produzida pela assessoria da presidente do STF.

O GLOBO informou, na segunda-feira, que 64,5 mil processos de crimes contra a vida, que chegaram ao 
Judiciário até 2012, permanecem sem julgamento. A Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública 
(Enasp), um movimento firmado em 2010 por diferentes órgãos no combate à violência letal, havia estabel-
ecido metas de julgamento de processos antigos. No entanto, o CNJ desistiu de estabelecer um percentual a 
ser atingido. Para que o índice fosse definido, uma portaria deveria ter sido editada, o que não foi feito desde 
a segunda gestão do ministro Ricardo Lewandowski, antecessor de Cármen Lúcia na presidência do CNJ.

A assessoria de Cármen Lúcia no CNJ afirma que a metodologia mudou e que existe intenção de dar priori-
dade para julgamento desses casos. Segundo ela, a presidente do conselho tem mantido contato com tribu-
nais de Justiça em todo o país para manter esse esforço.

“Foi instituída, em 6 de setembro de 2016, nova recomendação, transformando o que antes era a Semana 
Nacional do Júri (para julgar crimes dolosos contra a vida) em Mês Nacional do Júri, exatamente para se dar 
cumprimento aos processos afetos às Metas Enasp/CNJ”, diz a nota do CNJ, acrescentando:

“A presidente do Conselho Nacional de Justiça assumiu diretamente a condução das ações que visam não 
somente executar o programa de metas, mas sobretudo ampliá-lo, propondo melhor atendimento das varas 
de júri, maior número de julgamentos, mutirão nos tribunais de Justiça, nos quais pendem recursos que im-
pedem a realização do júri, entre outras medidas adotadas”.
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Justiça acolhe denúncia contra suspeitos da morte de advogado

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://www.folhavitoria.com.br/videos/2017/08/15035769021526532706.html

ES NO AR 24 de agosto de 2017

http://www.folhavitoria.com.br
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Notícias
No Espírito Santo, município deve indenizar fotógrafo por uso de im-
agem em carnê de IPTU

Para acessar a matéria, clique no link abaixo:
http://www.radiojustica.jus.br/radiojustica/noticia!visualizarNoticia.
action?menuSistema=mn331&entity.id=353378

RÁDIO JUSTIÇA 23 de agosto de 2017

http://www.radiojustica.jus.br



NOVA MÍDIA » 0/0 dia tal do mês tal do ano tal

endereçoeletrônico.com.br

Polícia identifica acusados de matar homem em shopping de Vila Vel-
ha

Entre os acusados de participar da ação está um segurança do shopping que auxiliou ao atirador 
a esconder a arma

A polícia identificou e procura pelos quatro envolvidos no crime ocorrido na praça de alimentação de um 
shopping, em Vila Velha, no dia 1º de abril, que terminou com uma pessoa assassinada e duas feridas, entre 
elas uma criança. Entre os acusados de participar da ação está um segurança do shopping que auxiliou ao 
atirador a esconder a arma.

O atirador abriu fogo contra João Walbert Valério Pereira, 33 anos. Ele estava sentado em uma mesa, acom-
panhado da esposa, na praça de alimentação quando foi surpreendido pelo criminoso. Walbert tentou correr 
entre as mesas lotadas da praça de alimentação, mas acabou sendo atingido por vários tiros. No corpo dele, 
a perícia encontrou 19 perfurações. Além de Walbert, uma criança de 7 anos e uma mulher de 22 anos foram 
feridos por balas perdidas.

O caso foi investigado pela Delegacia de Crimes Contra Vida (DCCV) de Vila Velha que conseguiu identificar 
os quatro envolvidos no crime. O atirador foi identificado como sendo Maurício Geciano Rodrigues, o Mau-
mau, 20, que entrou no shopping armado após ser chamado por um comparsa, Evandro Silveira de Almeida, 
o Carioca, 27.

“Carioca estava no shopping e encontrou o casal. Logo após cumprimentar Walbert, ele ligou avisando ao 
grupo que o alvo estava no shopping”, detalhou o delegado responsável pelo caso, Ricardo Almeida.

As câmeras de segurança do shopping mostram o momento em que Carioca faz a ligação após encontrar, co-
incidentemente, com Walbert. Cerca de 40 minutos depois, o atirador entra no shopping, localiza o alvo e ex-
ecuta Walbert. Houve desespero entre os frequentadores do local, gritaria e corre-corre para buscar proteção.

“O que nos surpreendeu durante as apurações é que o atirador saiu correndo pela entrada principal do esta-
belecimento após fazer os disparos. Ele seguiu não para a rua, mas sim para uma área de acesso restrito a 
funcionários, onde encontrou o segurança e entregou a arma”, concluiu o delegado.

Após passar a arma, Evandro tira a camisa e deixa o shopping para evitar ser identificado.

A partir da identificação dos autores do crime, a DCCV de Vila Velha chegou à identificação do mandante do 
assassinato, Doglas Souza Lopes, o Tio Chico, de 24 anos. Ele era o braço direito do traficante Paulo Geo-
vane Ferreira Xavier, o Jô, morto em janeiro. Jô comandava o comércio de drogas em Ilha da Conceição, Vila 
Velha, e Walbert seria um dos envolvidos na morte dele.

“O que motivou o assassinato no shopping foi a vingança da morte de Jô. Foi um crime que contou com um 
certo abuso por parte dos criminosos, pois além de matarem uma pessoa e ferirem mais duas, ainda colo-
caram em risco outros indivíduos que frequentavam um local repleto de câmeras e de seguranças”, pontuou 
Ricardo Almeida.

O delegado indiciou os quatro envolvidos pelos crimes de homicídio qualificado e por duas tentativas de 
homicídio. A Justiça expediu mandado de prisão contra Doglas, Maurício e Evandro, que são considerados 
foragidos. Quem tiver informações sobre o paradeiro deles, pode repassar anonimamente pelo telefone 181 
(Disque-denúncia).

O nome do segurança não será divulgado pois não há mandado de prisão contra ele, mas responderá pelos 
mesmos crimes.
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Detento em saída temporária agride PM na rua e é baleado em Lin-
hares

Diego Gomes Gimenez estava na rua em horário não permitido e tentou fugir dos policiais. Para 
contê-lo, acabou sendo baleado e entrou em luta corporal com os militares

Um presidiário com o benefício da saída temporária foi baleado após tentar fugir da abordagem de policiais 
militares na madrugada de quarta-feira (23), por volta de meia-noite e meia, no bairro Araçá, em Linhares, 
Norte do Estado.

Durante preventivo no bairro, os militares abordaram Diego Gomes Gimenez na Rua Augusto de Carvalho. 
Foi informado que ele estava dentro do benefício de saidinha de Dia dos Pais. Pelo rádio da viatura, foi 
avisado que o abordado não poderia estar em via pública devido ao horário. Ao ouvir a informação, Diego 
tentou fugir e caiu.

Um dos policiais o alcançou e os dois entraram em luta corporal. De acordo com o boletim de ocorrência, o 
presidiário tentou fugir mais uma vez e o militar efetuou três disparos, sendo que um deles atingiu a perna 
esquerda de Diego.

Mesmo baleado, ainda foi preciso entrar em luta corporal mais uma vez com o abordado para contê-lo, in-
formaram os policiais. Ele foi levado ao Hospital Geral de Linhares (HGL), onde foi medicado e liberado. Em 
seguida, foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares.

No boletim de ocorrência há a informação que Diego teve várias lesões pelo corpo, decorrente da queda, e 
um dos policiais teve escoriações no joelho esquerdo devido à luta corporal com o suspeito.

Procurada, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) explicou que Diego cumpre pena em regime semiaberto 
na Penitenciária Regional de Linhares e, por decisão da Justiça, recebeu o benefício da saída temporária. 
Como ele foi detido pela PM durante o indulto, retornou à prisão. Agora, o caso será encaminhado ao juiz de 
Execução Penal, que adotará as medidas cabíveis, de acordo com a Sejus.
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