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Acusado de mandar matar Milena Gottardi, Hilário quer benefício 
por morte de médica no INSS
Um agendamento no INSS foi feito em nome de Hilário na última segunda-feira (6), data em que 
policial civil ainda estava preso na Delegacia de Novo México, em Vila Velha

O policial civil Hilário Frasson, preso pela acusação de mandar matar a médica Milena Gottardi, teve um agendamento feito no Insti-
tuto Nacional do Seguro Social (INSS) para requerer, em favor das filhas, pensão por morte da própria vitima.

De acordo com um documento obtido com exclusividade pela TV Vitória, nesta quinta-feira (9), o atendimento foi agendado para a 
última quarta-feira (8), às 09h15, na sede do INSS, no bairro Monte Belo, em Vitória.

O agendamento foi feito por meio de uma ligação, que ocorreu na última segunda-feira (6), às 14h50, período em que Hilário estava 
recluso na Delegacia de Novo México, em Vila Velha. Ainda segundo o documento obtido pela TV Vitória, a ligação partiu de um 
telefone fixo da delegacia e a Polícia Civil, que disse que a direção da delegacia negou um pedido feito pelo preso para buscar o 
atendimento, afirmou que a corregedoria da corporação está investigando uma possível irregularidade durante a estada de Hilário 
no local.

Foi o juiz Marcos Pereira Sanches, da 1ª Vara Criminal de Vitória, responsável pela decisão de transferir Hilário para o Complexo 
Penitenciário de Viana, na noite de quarta-feira (08), quem pediu abertura de processo na Corregedoria Geral da Polícia Civil, para 
investigar como ele conseguiu fazer o agendamento, uma vez que esse tipo de atendimento é feito por telefone ou pela internet, 
tecnologias a que um preso não deve ter acesso.

Transferência para presídio
Hilário é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da ex-mulher, a médica Milena Gottardi. Ele foi transferido para o 
Complexo Penitenciário de Viana, na noite de quarta-feira (08). A decisão foi do juiz Marcos Pereira Sanches, da 1ª Vara Criminal 
de Vitória.

O magistrado ficou surpreso e preocupado com a forma como foi feita a vigilância de Hilário Frasson durante a ida dele ao dentista, 
no último dia 30. O acusado seguia à frente dos policiais que o escoltavam e acionou o interfone do consultório, dando a impressão 
de que estava em total liberdade.

O juiz também tomou conhecimento de que a Delegacia de Novo México, onde Hilário estava preso, não apresenta segurança ad-
equada para evitar uma fuga, principalmente à noite, já que no local só existe uma grade.

Disse o magistrando na decisão: “De fato, o local apresenta estrutura de salas de delegacia, mas que se transformaram em quartos 
para acomodação dos presos. O que era para ser provisório até a construção/reforma de local adequado ficou permanente. Existe 
apenas uma grade, de fácil transposição, separando o interior do estabelecimento prisional da rua”.

Na decisão, Marcos Sanches disse ainda ter ficado surpreso também com o fato de Hilário ter solicitado autorização de saída para 
comparecer ao INSS, a fim de requerer, em favor das filhas, pensão por morte da própria vitima que ele é acusado de ter mandado 
matar.

Segundo o juiz, o policial conseguiu o agendamento junto ao INSS e, por isso, pediu abertura de processo na Corregedoria Geral da 
Polícia Civil, para investigar como ele conseguiu fazer o agendamento, uma vez que esse tipo de atendimento é feito por telefone 
ou pela internet, tecnologias a que um preso não deve ter acesso.

O advogado de defesa de Hilário Frasson, Homero Mafra, disse à produção da TV Vitória/Record TV, por telefone, que considera 
a decisão inconsequente e que coloca em risco o cliente, pelo fato dele ser policial civil. A defesa ainda não decidiu se vai recorrer 
da decisão.

Por nota, Polícia Civil informou que atendeu a determinação judicial na tarde de quarta-feira (08) e transferiu o preso para o com-
plexo penitenciário de Viana. Na ocasião, a Polícia disse ainda que antes de sua transferência, ele solicitou autorização para buscar 
atendimento no INSS, o que foi negado de imediato pela direção da unidade.

Sobre os questionamentos a infraestrutura da 19ª Delegacia, a Polícia Civil ressaltou que o local abriga presos provisoriamente 
enquanto o presídio para policiais, que está em reformas, fique pronto. E que a unidade de Novo México é vistoriada mensalmente 
pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

Presídio federal
Já a defesa da família da médica Milena Gottardi protocolou uma petição, no Ministério Público, para que Hilário Frasson seja 
transferido para um presídio federal. De acordo com o advogado Renan Salles, o pedido foi feito porque há indícios de que o policial 
estaria tentando atrapalhar o andamento das investigações, mesmo preso na Delegacia de Novo México.
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Justiça vai receber pedido de transferência para prisão federal

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://www.folhavitoria.com.br/videos/2017/11/15102672031468800285.html

JORNAL DA TV VITÓRIA 09 de novembro de 2017

http://www.folhavitoria.com.br



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

endereçoeletrônico.com.br

Documento comprova agendamento no INSS para Hilário Frasson

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://www.folhavitoria.com.br/videos/2017/11/1510267863701970383.html
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Homem é condenado a indenizar ex-amante por ameaçá-la e divul-
gar intimidade do casal no ES
Mulher deverá ser indenizada em R$ 9 mil, de acordo com juiz do 2º Juizado Especial Cível de 
Linhares. Homem negou acusações, mas não conseguiu comprovar inocência.

A Justiça Estadual decidiu que uma moradora de Linhares, município no Norte do Espírito Santo, de-
verá ser indenizada em R$ 9 mil por um ex-amante, que a perseguiu após o fim de um relacionamento 
de cinco anos.

Segundo a mulher, o homem a ameaçou de morte e a ofendeu e também as intimidades do casal em 
seu ambiente de trabalho.

Conforme os autos, o homem se defendeu dizendo que, após terminar o relacionamento extraconjugal 
com a mulher, ela que teria passado a persegui-lo, ameaçando contar sobre a traição à companheira 
dele, sendo ainda xingado pela mulher por diversas vezes.

Por fim, o homem sustentou que em nenhum momento atentou contra a integridade física da ex-amante 
ou denegriu a imagem dela, e que também não expôs a intimidade do casal, pedindo pela improcedên-
cia da ação.

Porém, em sua decisão, o magistrado do 2º Juizado Especial Cível de Linhares afirma que nas mensa-
gens apresentadas pela autora da ação constam diversas ameaças e ofensas sofridas por ela, apesar 
de a autoria ter sido negada pelo homem.

Para o juiz, ficou demonstrado que o teor das mensagens se tornaram públicas, atingido a imagem da 
mulher e gerando um sentimento de vergonha perante terceiros.

O magistrado concluiu o caso como comprovado o dano sofrido pela mulher, enquanto o homem não 
teve sucesso em comprovar suas alegações.

“No presente caso, observo que o dano foi grave, considerando que se trata de fatos que afetam a 
moral e a imagem da autora, independente do fato de ser, ou não, relacionamento extraconjugal, não 
podendo, qualquer pessoa, ser humilhada e envergonhada e sofrer perseguição, só pelo fato de não 
mais desejar relacionar-se com outra”, concluiu o magistrado, em sua sentença.
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Multas aplicadas em rodovias estaduais do ES durante greve da PM 
serão canceladas
A decisão vale para avanço de sinal vermelho na velocidade permitida e parada sobre a faixa 
de pedestre. Decisão do DER-ES levou em consideração o perigo que os motoristas enfrenta-
ram.

As multas aplicadas nas rodovias estaduais do Espírito Santo durante a greve da Polícia Militar, de 4 
a 12 de fevereiro deste ano, serão canceladas. A decisão vale para avanço de sinal vermelho na ve-
locidade permitida e parada sobre a faixa de pedestre. Mais de 3,4 mil motoristas serão beneficiados. 
Quem já pagou a multa deve se informar com o Detran.

A decisão do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) levou em consideração o perigo que 
os motoristas enfrentaram na época, por causa da falta de segurança. Dirigir exigia atenção redobrada.
“Não dava pra ficar parando não, era bem complicado. A gente corria risco de assalto, de morte”, lem-
brou o motorista Ubirajara Avila.

O diretor geral do DER-ES, Enio Bergoli, disse em entrevista à TV Gazeta que na época da greve, es-
sas infrações subiram cinco vezes e só depois, com a volta do policiamento para as ruas, voltaram á 
normalidade.

As infrações serão retiradas automaticamente dos sistemas do Detran e do DER. Os pontos na carteira 
também serão anulados. Mas quem já pagou a multa deve se informar com o Detran sobre o que fazer 
para retirá-la e pedir o ressarcimento junto ao DER.

Quem sofreu com a insegurança na época da greve da PM acha que a decisão é justa. “Lógico que 
não dava para passar de qualquer jeito, mas naquela época tava muito perigoso”, lembrou o professor 
Cleiton Gustavo.
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Pintor é esfaqueado após briga em um bar na Serra
Um dos golpes atingiu a cabeça da vítima, que precisou ser socorrida e levada para um hospi-
tal

Um pintor de 57 anos foi esfaqueado depois de discutir com o agressor, no Bairro das Laranjeiras, na 
Serra. A própria população da região conseguiu deter o autor do crime. A agressão aconteceu na noite 
da última quarta-feira (8).

De acordo com testemunhas, o pintor estava em um bar quando se desentendeu com o agressor, que 
é conhecido da vítima. O homem foi atingido por três golpes. Um deles foi na cabeça e ele precisou ser 
socorrido para um hospital da região.

Ainda de acordo com testemunhas, o suspeito tentou fugir, mas foi agredido e detido pela população até 
a chegada da polícia. O caso é investigado como tentativa de homicídio e a motivação do crime ainda 
é desconhecida.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atendida pelo Samu e encaminhada a um hospital. Já o suspeito, 
que também ficou ferido, foi levado ao hospital pela PM, encaminhado para a delegacia e está à dis-
posição da Justiça.
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Falsos fiscais do Iema são condenados pela justiça, em Colatina

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://www.folhavitoria.com.br/videos/2017/11/1510314543745919987.html
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Detran do Espírito Santo terá que indenizar dono de van escolar por 
apreensão irregular do veículo

Para acessar a matéria, clique no link abaixo:
http://www.radiojustica.jus.br/radiojustica/noticia!visualizarNoticia.
action?menuSistema=mn331&entity.id=361386
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