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NOTA À IMPRENSA 

 

A defesa do Sr. RHUAN CARLOS SCHIMID, que teve seu nome 

vinculado a um ato criminoso ocorrido em 24/03/2020, vem a 

público esclarecer que o Defendido não praticou os atos a 

ele imputados pelo Sr. Wesley, afirmando sua absoluta 

inocência. 

Desde o ocorrido o Sr. Rhuan e seus familiares tem sido 

vítimas de ameaças e atos covardes, devidamente reportados 

as autoridades competentes - como se verifica no boletim 

unificado - BU de número 41978098 - e que estão sendo 

apuradas. 

Numa dessas investidas, o prédio em que mora o Defendido 

foi depredado e sua casa de comércio, sofrido ataques; tudo 

amplamente noticiados pelos meios de comunicação. 

Afirma o Sr. Rhuan, por sua defesa, que desde o ocorrido 

se colocou imediatamente à disposição das autoridades 

policiais, e tem colaborado com a apuração da verdade, 

solicitando as diligencias necessárias a elucidação dos 

fatos e consequente busca pela justiça. 

A defesa do Sr. Rhuan esclarece que seu cliente 

encontra-se hospitalizado em razão das graves lesões 

resultantes da briga com o Sr. Wesley, e que se manteve 

silente até o momento, com o único propósito de não 

atrapalhar as investigações cuidadosamente levadas pela 

Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de 

Vila Velha – DHPP/VV, na pessoa do Delegado Tarick Halabi 

Souki, razão também para não se pronunciar a respeito do 

mérito das acusações. 

Mas inevitável é tornar pública a imensa tristeza de 

seu cliente e de seus familiares, ao verem sua imagem 

estampada nas telas de televisão, sem que tenham sido 
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concluídas as investigações para o esclarecimento das 

caluniosas acusações que lhe foram imputadas, contrariando 

a ordem constitucional que garante a todos a presunção de 

inocência até qualquer prova em contrário, ressaltando, que 

qualquer exceção a essa regra além de covarde, é um massacre 

público e um desserviço à sociedade. 

 

Haidu&Maroto 

Advocacia Criminal 
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