
Justiça pela Paz em Casa – júris na comarca de Belo Horizonte 

 

11/03/2019, às 13h  

PROCESSO: 0024.03.151266-8 

ACUSADO: Juvenal Soares Pimenta 

VÍTIMA: Sandra Maria Gomes Queiroz 

AUTOR: Ministério Público         

DEFESA: Jurdelina Augusta de Oliveira Barbosa (OAB/MG 125.072) 

IMPUTAÇÃO: Art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II e art. e art. 61, II, “f” do CP 

Juvenal tentou matar Sandra no Bairro Nova Cachoeirinha. O motivo do crime foi o fato 

de Sandra ter se negado a reatar o relacionamento com Juvenal. Ele a abordou na rua e, 

após a negativa de Sandra, desferiu o disparo, que acertou o ouvido esquerdo dela. 

Sandra contou em depoimento que Juvenal já havia tentado matá-la em outra ocasião.  

 

12/03/2019, às 9h  

PROCESSO: 0024.18.011228-6 

ACUSADO: Robson José da Silva 

VÍTIMA: Eva Maria da Silva 

AUTOR: Ministério Público         

DEFESA: Defensoria Pública 

IMPUTAÇÃO: Art. 121, §2º, I, IV e V, na forma do art. 14, II do CP 

 

Inconformado com o fim do relacionamento, Robson tentou matar Eva com golpes de 

facão, no Bairro Bonsucesso. Robson invadiu a casa do novo namorado de Eva, levou-a 

para a rua e desferiu as facadas, que atingiram o rosto, a cabeça e a mão de Eva e ainda 

arrancou uma parte da orelha esquerda dela.  

 

13/03/2019, às 13h  

PROCESSO: 0024.14.268552-8 

ACUSADO: Ronaldo Adriano da Silva 

VÍTIMA: Patrícia Maria Ferrante 

AUTOR: Ministério Público         

DEFESA: Defensoria Pública 

IMPUTAÇÃO: Art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II do CP 

 

“Você não vai ficar aqui neste lugar, eu vou te matar, de hoje você não passa”, disse o 

acusado de tentativa de homicídio, antes de arremessar um tijolo de concreto que deixou 

o rosto de Patrícia deformado.  O homem agrediu a mulher, após o término do breve 



relacionamento amoroso entre eles, quando Patrícia começou a se relacionar com o 

irmão de Ronaldo. O episódio aconteceu no Bairro Jardim Filadélfia.   

 

14/03/2019, às 9h  

PROCESSO: 0024.08.280788-4 

ACUSADO: Vanderci Ribeiro Marques 

VÍTIMA: Marilei Raimunda Bento 

AUTOR: Ministério Público         

DEFESA: Defensoria Pública 

IMPUTAÇÃO: Art. 121, §2º, II e III c/c art. 14, II do CP 

Vanderci é acusado de tentar matar Marilei, no Bairro Alto Vera Cruz. Eles tinham um 

relacionamento amoroso de vários anos, mas não moravam juntos. O homem jogou 

álcool sobre a mulher, que entrou em luta corporal com ele e acabou sendo salva por um 

sobrinho que chegou ao local, antes de ele atear fogo. A motivação do crime foi o fato 

de ela se negar a manter relações sexuais com ele. 

 

15/03/2019, às 9h  

PROCESSO: 0024.18.091450-9 

ACUSADO: Victor Emmanuel Miranda de Andrade 

VÍTIMA: Francislaine Simões Oliveira Andrade 

AUTOR: Ministério Público         

DEFESA: Obregon Gonçalves (OAB/MG 6.774) e Leon Bambirra Obregon Gonçalves 

(OAB/MG 84.034) 

IMPUTAÇÃO: Art. 121, §2º, I e IV do CP 

Inconformado com a separação, Victor simulou um assalto no hotel em que a ex-mulher 

trabalhava. Após mandar os demais presentes deitarem no chão, Victor atirou quatro 

vezes contra a cabeça de Francislaine, matando-a. O crime aconteceu em Ipatinga, mas 

o júri foi desaforado para Belo Horizonte pelo fato de o réu ser policial militar e já 

responder a outros processos criminais, o que poderia comprometer a imparcialidade do 

Conselho de Sentença.  

 


