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“Prende e solta” de bandidos deixa vítimas e policiais indignados

Série debate utilização da audiência de custódia na Justiça capixaba

Aproximadamente metade dos presos em flagrante no Espírito Santo são soltos durante a audiência de 
custódia e aguardam o julgamento em liberdade. Esse dispositivo legal defendido pelo Poder Judiciário 
causa indignação nas vítimas e também aos policiais que reclamam do chamado “prende e solta” da 
Justiça. Confira a primeira reportagem da série especial da jornalista Patrícia Scalzer sobre as audiências 
de custódia.

Para ouvir, clique no link abaixo:
http://www.gazetaonline.com.br/cbn_vitoria/reportagens/2017/07/prende-e-solta-de-bandi-
dos-deixa-vitimas-e-policiais-indignados-1014073133.html

CBN VITÓRIA 03 de julho  de 2017

http://www.gazetaonline.com.br/cbn_vitoria
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Justiça do ES começa a usar intimações por mensagem de celular

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://g1.globo.com/espirito-santo/bom-dia-es/videos/v/justica-do-es-comeca-a-usar-intima-
coes-por-mensagem-de-celular/5980867/

BOM DIA ES 03 de julho de 2017

http://g1.globo.com/espirito-santo
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Mãe do ES separa parte do salário para sustentar vício do filho e pede 
à Justiça internação

Aposentada de 61 anos vive drama da dependência química do filho há 20 anos. Ela diz ter medo 
de que ele acabe preso ou morto por roubar e, por isso, dá dinheiro.

o desespero de uma mãe que cuida há mais de 20 anos do filho usuário de álcool e crack fez com que 
ela buscasse interná-lo contra a vontade dele. O medo de que ele fosse preso ou morto por roubar fez 
a aposentada de 61 anos chegar ao extremo de separar uma parte do salário mínimo que ganha para 
sustentar o vício do filho.

A mãe, que não quis ser identificada, acredita que a única saída agora seja a internação por meio da 
Justiça, já que o rapaz se nega a fazer o tratamento. Sem que ele saiba, ela já iniciou o processo. Há 
mais de um ano ela aguarda uma resposta.

“Eu amo meu filho de todo o coração. Não quero enfiar ele numa clínica pra ninguém maltratar, e sim 
para tratar. Ele nunca quis se tratar. O meu filho precisa de tratamento. E ele precisa antes de ele mor-
rer, antes que alguém venha e mate ele”.

Durante muitos anos, ela ia atrás dele nas ruas de Vitória para levá-lo de volta para casa. Parou de 
frequentar um dos locais de uso de crack depois que foi ameaçada num local próximo à Ponte da Pas-
sagem, que liga as avenidas Reta da Penha e a Fernando Ferrari. Por chamar a atenção de policiais, 
disseram que ela e o filho seriam mortos se as visitas continuassem.

A aposentada conta que o filho, de 37 anos, cometeu vários furtos dentro de casa e na casa de famil-
iares. Eletrônicos, bujão de gás, torneira, ferramentas e até comida já foram trocados por droga.

“Ele não consegue ficar nem com um real na mão. Nem se arranjarem um trabalho para ele. Se ele 
trabalhar, ele vai receber o primeiro mês e vai gastar com droga. Ele precisa ficar internado por muito 
tempo para se recuperar”, diz a mulher.

Com os trabalhos que realizou ao longo da vida, o dependente químico conseguiu fazer o resgate do 
FGTS no mês de março deste ano. O dinheiro, cerca de R$ 1,5 mil, durou dois dias.

“Ele recebeu numa sexta-feira de manhã. Chegou no domingo aqui falando: ‘Mãe, a senhora não tem 
um real para me dar?’”.

A situação do filho ao longo dos anos causou uma depressão profunda na aposentada, que precisa 
de medicamentos. Mesmo assim, ela não pensa em desistir, nem em pôr o filho fora de casa, porque 
acredita que essa atitude não vai resolver o problema.

“Ele fala: ‘eu acho que comigo não tem jeito. Para mim, ou vou morrer ou vou para cadeia’. Eu falo: ‘tem 
jeito sim, filho, é só você querer, enquanto a gente estiver em vida, tem jeito’”.

G1-ES 03 de julho  de 2017

http://g1.globo.com/espirito-santo
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