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TJES realiza força-tarefa para concessão de indultos a mulheres pre-
sas

O indulto é o perdão da pena e só pode ser concedido por ato exclusivo do Presidente do 
Brasil que este ano assinou um decreto de indulto específico para mulheres presas

O Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo instituiu uma força-tarefa para analisar os proces-
sos de mulheres presas que cumprem penas no Estado. A intenção é verificar as que tem direito ao 
indulto especial, concedido no mês de maio, em homenagem ao dia das mães. 

O supervisor da Varas Criminais e de Execuções Penais do TJES, desembargador Fernando Zar-
dini Antonio, explicou o objetivo da ação: “Esta é uma medida que o Poder Judiciário do Estado 
do Espírito Santo decidiu fazer no mês destinado a homenagear as mães como forma de dar uma 
maior resolutividade às questões que envolvem as mulheres que ocupam vagas no sistema pri-
sional”. 

De acordo com o Ato Normativo, a força tarefa terá duração de 30 dias, contados a partir do dia 24 
de maio, sendo composta de 13 servidores que já estão atuando nas varas de Execução Penal, 
realizando o levantamento de possíveis contempladas pela indulgência total ou parcial (indulto ou 
comutação), sob a supervisão da Juíza Gisele Souza de Oliveira, Coordenadora das Varas Crimi-
nais e de Execuções Penais do TJES. 

A coordenação dos trabalhos dos servidores na força tarefa está a cargo do analista judiciário Le-
andro Silva Oliveira, que destacou a importância dessa atuação com relação ao retorno social. 

“Muitas dessas mulheres são primárias, cometeram crimes sem violência ou grave ameaça e são 
mães. O desencarceramento dessas mulheres faz com que possam retomar a criação de seus fil-
hos e procurar trabalho, se ressocializando e se afastando da criminalidade, o que gera em todos 
os envolvidos na Força Tarefa muito entusiasmo e satisfação na realização dessa ação”, afirmou 
Leandro. 

O indulto é o perdão da pena e só pode ser concedido por ato exclusivo do Presidente do Brasil. 
Normalmente, os indultos são concedidos no fim do ano, englobando homens e mulheres, mas 
este ano o Presidente da República assinou um decreto de indulto específico para mulheres pre-
sas, que foi publicado no Diário Oficial da União do dia 13 de abril. 

De acordo com o decreto presidencial, o indulto será concedido a presas que atendam a alguns 
requisitos, tais como: não estarem respondendo ou terem sido condenadas pela prática de outro 
crime cometido mediante violência ou grave ameaça, não terem sido punidas com a prática de falta 
grave além de enquadrar em, no mínimo, uma das seguintes hipóteses: mães e avós condenadas 
por crimes sem violência, que possuam filhos de até 12 anos de idade ou que possuam alguma de-
ficiência e que tenham cumprido um sexto da pena, gestantes de alto risco, entre outras situações. 
Cumpridos os requisitos, os juízes devem declarar extinta a punibilidade. 
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Campanha de adoção tardia atrai famílias de vários Estados

No Espírito Santo, das 140 crianças acolhidas prontas para adoção, 86% têm mais de 08 
anos de idade, 49% fazem parte de grupos de irmãos e 23,5% possuem alguma necessidade 
especial

Em duas semanas de campanha para adoção tardia no Espírito Santo, mais de 300 pessoas, de vários 
Estados, manifestaram desejo de adotar as crianças. A campanha “Esperando por você”, do Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), disponibilizou em um site vídeos de 20 crianças aptas para adoção. 
Elas têm mais de 12 anos, algumas possuem irmãos e outras têm algum problema de saúde.

Desde o início da campanha, no dia 12 de maio, seis crianças já iniciaram o processo de adoção. De 
acordo com a coordenadora da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), órgão da corregedoria do 
TJ, Maria Inês Valinho de Moraes, famílias do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro entraram em contato com a comissão para entrar no processo de adoção.

Maria Inês explica que nesse processo de adoção, o vídeo é um diferencial, pois as famílias podem sentir 
pelas imagens com qual criança a identificação foi maior. “Muita gente já ligou dizendo: quando eu vi o 
vídeo eu fui tocada pelo fulano, pelo ciclano. Tem criança que está até sendo disputada, no bom sentido”, 
disse.

Segundo a coordenadora, nessa campanha o processo de adoção é mais rápido que uma adoção tradi-
cional. “A criança já está destituída do poder familiar. Estamos privilegiando as pessoas que já estão 
habilitadas. As que não estão serão habilitadas durante o processo de adoção para facilitar. É para que o 
adolescente não fique muito mais tempo abrigado”, contou.

Atualmente, no Espírito Santo, das 140 crianças acolhidas prontas para adoção, 86% têm mais de 08 
anos de idade, 49% fazem parte de grupos de irmãos e 23,5% possuem alguma necessidade especial. 
Segundo Maria Inês, a campanha vai continuar, pois, há outras 70 crianças com o mesmo perfil da cam-
panha. Os interessados em adotar alguma criança da campanha pode acessar o site www.esperandopor-
voce.com.br.
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Preso mais um suspeito pelo furto de 150 armas do Fórum da Serra

A polícia chegou até o suspeito através de denúncias e da inteligência das polícias Militar e 
Civil. O rapaz foi preso dentro de um carro no bairro Porto Canoa, na Serra.

Mais um suspeito de envolvimento no furto de armas no Fórum Desembargador João Manoel de 
Carvalho, no município da Serra, no dia 9 de abril, foi preso nesta segunda-feira (29). O detido foi 
identificado como Djalma Silva de Abreu Júnior. 

A polícia chegou até o suspeito através de denúncias e da inteligência das polícias Militar e Civil. 
Djalma foi preso dentro de um carro no bairro Porto Canoa, na Serra. Segundo a polícia, o veículo 
foi abordado e Djalma não resistiu à prisão. O suspeito foi encaminhado para o Departamento de 
Polícia Judiciária (DPJ) de Laranjeiras.

Agora, a polícia está atrás de outros três suspeitos de participação no crime: Giovani Pinto de 
Souza e Josmar de Araújo.

Outros presos

Até o momento, além de Djalma, 14 pessoas foram presas sob suspeita de participação no crime. 
Um ex-estagiário do Fórum está entre os suspeitos de participar do furto. A polícia acredita que o 
rapaz se matriculou no curso de Direito já com o intuito de praticar o crime. 

Foram mais de 150 armas de diversos calibres levadas do local. Os criminosos cavaram um buraco 
na parede de um cerimonial para cometer o furto. O local faz divisa com um dos cômodos do fórum. 
As armas haviam sido aprendidas em diversos crimes.

Segundo caseiro do cerimonial, o local foi arrendado do proprietário há cinco anos e, desde então, 
ele é utilizado durante a semana para estacionamento rotativo e, nos finais de semana, para lo-
cação de festas. A reserva do espaço foi feita por um homem, que se identificou como Alexandre. 
Seria uma festa de noivado. Ele teria feito o depósito de cerca de R$ 400 na conta do caseiro.
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