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Ataque cibernético mundial afeta atividade de sites capixabas nesta sex-
ta-feira
O ataque atinge computadores, exibindo uma mensagem na tela que passa a exigir o pagamento de 
um resgate para que o quadro seja revertido

O ataque cibernético praticado por hackers de todo o mundo nesta sexta-feira (12) afetou a atividade de sites 
capixabas. O ataque atinge computadores, exibindo uma mensagem na tela que passa a exigir o pagamento 
de um resgate para que o quadro seja revertido. 

A Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) informou que, devido aos ataques, decidiu, de forma preventiva, 
desativar temporariamente seus sistemas.O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) também adotou a 
medida de segurança. Por volta das 16h30, o MPES desativou temporariamente a internet, o que ocasionou 
na saída do site do ar. A assessoria de comunicação informou que a intranet segue funcionando, mas com 
limitações. O MPES disse ainda que várias instituições foram atacadas no chamado Ataque Cibernético mun-
dial e, por conta disso, foi adotado esse procedimento.

Também adotando uma medida de segurança, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) 
disse que desativou o site por volta das 17h desta sexta-feira (12). A medida, tomada por conta dos ataques 
de hackers, tem caráter preventivo e temporário. Segundo o TJES, a ação não prejudica o andamento de 
processos, pois foi tomada já no fim do expediente.

INSS
O INSS informou que também suspendeu serviços nas agências nesta sexta-feira, após indícios de cyber 
ataques na rede mundial de computadores. O instituto não deu detalhes do que aconteceu. Ataques simultâ-
neos estão sendo registrados em outros países, como Espanha e Portugal. Em nota, o INSS informou que os 
atendimentos prejudicados serão reagendados e terão preferência.

Caixa
A Caixa Econômica Federal (CEF) disse que não registrou problemas em seus sistemas, que estão sendo 
monitorados pela equipe de tecnologia da informação. O banco informou que os saques a recursos do FGTS 
ocorrem normalmente.

Petrobras
A Petrobras precisou reiniciar a sua rede corporativa por causa do ataque, que já afetou 74 países. Fun-
cionários da estatal receberam um alerta de que deveriam salvar todos os arquivos.

“A TIC informa que, devido a um ataque de vírus global, será necessário reiniciar a Rede Interna Corporativa 
(RIC) da Petrobras. Devido a urgência do serviço, recomendamos que a força de trabalho salve todos os 
seus arquivos que estiverem em uso. Não desligue a máquina”, dizia o comunicado enviado aos servidores.
Na Agência Nacional do Petróleo, por precaução, computadores foram mantidos desligados à tarde.

Ataque no Brasil
O Brasil é um dos 74 países afetados pelo ataque de ransomware - quando um software malicioso é usa-
do para “sequestrar” um computador -, segundo levantamento preliminar feito pela empresa de segurança 
Kaspersky. No total, já foram registrados mais de 45 mil casos dentre empresas e órgãos públicos e gover-
namentais em todo o mundo. 

Nas instituições atingidas, um aviso aparece na tela dos computadores exigindo que seja paga uma quantia 
em bitcoins para que o sistema volte a operar. Trata-se do ataque de ransomware mais rapidamente dissemi-
nado já registrado em todo o mundo.
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Sites de Tribunais brasileiros ficam fora do ar em dois estados após cib-
erataque

Página do Espírito Santo retornou atividades após ataques em ao menos 150 países. INSS relatou atrasos 
‘pontuais’ em agências.

Após  o ciberataque mundial que atingiu ao menos 150 países na sexta-feira (12), os sites dos Tribunais de 
Justiça de Roraima e do Espírito Santo ficaram fora do ar na manhã desta segunda-feira (15).
Os ataques atingiram hospitais públicos na Inglaterra, causaram a interrupção do atendimento do INSS e 
afetaram empresas e órgãos públicos de 14 estados brasileiros mais o Distrito Federal.

O INSS informou que o ataque pode “ocasionar atrasos pontuais no atendimento das agências” de todo o 
país porque o sistema está sendo reiniciado aos poucos em Brasília. O órgão declarou ainda que nenhuma 
informação de contribuintes foi acessada pelos hackers. Agências do INSS no Paraná ficaram sem sistema 
e sem atendimento nesta segunda.

O site do Tribunal de Justiça de Roraima voltou a funcionar às 11h (12 de Brasília), seguindo a previsão indi-
cada por eles horas antes. Os prazos processuais foram suspensos de sexta-feira (12) a domingo (14).

Já o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) informou via assessoria que a presidência da Corte ainda 
apura os prejuízos com a suspensão do sistema e não pode afirmar se algum prazo processual foi suspenso.
No Espírito Santo, além do TJ-ES, o Ministério Público estadual (MP-ES) e a Prefeitura de Vila Velha tiraram 
seus sites do ar como medida preventiva de segurança. Na manhã desta segunda, os sites do MP-ES e da 
Prefeitura de Vila Velha funcionavam normalmente.

Além dos dois sites, na sexta-feira, logo após o ataque, os Tribunais de Justiça de São Paulo, Sergipe, 
Amapá, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia e Santa Catarina, além do 
Ministério Público de São Paulo, também haviam tirado suas páginas do ar.

Embora o site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) tenha voltado a funcionar, o órgão informou 
que mantém o bloqueio de recebimento de emails externos. A medida foi tomada na sexta-feira, conforme o 
TJSC, de maneira preventiva.

Enquanto isso, o de Sergipe alerta em sua página que “em virtude da indisponibilidade dos sistemas do Tri-
bunal de Justiça de Sergipe na última sexta-feira, 12/05, a partir das 16h, como medida preventiva ao ataque 
de vírus na rede mundial de computadores, os prazos processuais vencidos naquela data, foram prorrogados 
para o dia de hoje, 15/05.”

Já o de Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) informou que, como medida de prevenção ao ciberataque, na 
manhã desta segunda-feira (15), cerca de 5 mil computadores da instituição passam por atualização atu-
tomática.

Segundo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) os envios e recebimentos de e-mails foram 
suspensos entre as 16h e 0h de sexta-feira por precaução. O serviço foi restabelecido ainda no fim de sema-
na. Já de acordo com a assessoria do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS), o site foi retirado 
do ar por precaução, apenas para usuários externos. A rede interna funcionou normalmente na sexta-feira. 
Ambos estão funcionando normalmente nesta segunda-feira (15).
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Site do Tribunal de Justiça do ES amanhece fora do ar após ser desati-
vado para prevenir ciberataques

Onda de ciberataques afetou sistemas de quase 100 países na sexta-feira (12). O site voltou ao ar no final 
da manhã, mas serviços que dependem de e-mail, como a ouvidoria, ainda estão comprometidos.

O site e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) amanheceu suspenso nesta segunda-feira (15), 
após ser desativado como forma de prevenção à onda de ciberataques que afetou sistemas de quase 100 
países na sexta-feira (12). A página voltou a funcionar no final da manhã, mas os serviços que dependem de 
e-mail, como a ouvidoria, seguem suspensos.

No site, o diário e a consulta processual voltaram a funcionar. Mas, internamente, os servidores seguem sem 
serviço de correio eletrônico.

Empresas de quase 100 países, incluindo o Brasil, foram alvos de ciberataques em “larga escala”, segundo a 
empresa de segurança russa Kaspersky Lab. Os ataques afetaram hospitais públicos na Inglaterra e outros 
sistemas ao redor do mundo.

No Espírito Santo, além do TJ-ES, o Ministério Público estadual (MP-ES) e a Prefeitura de Vila Velha tiraram 
seus sites do ar como medida preventiva de segurança.

Nesta segunda-feira, os sites do MP-ES e da Prefeitura de Vila Velha já estavam funcionando normalmente.
Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça a presidência do órgão ainda apura os prejuízos 
com a suspensão do sistema e não pode afirmar se algum prazo processual foi suspenso.
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Tribunal de Justiça do ES suspende prazos processuais após site 
ficar fora do ar

Onda de ciberataques afetou sistemas de quase 100 países na sexta-feira (12). Site voltou ao 
ar no final da manhã, mas alguns serviços ainda estão comprometidos

 O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) informou que suspendeu os prazos processuais de sexta-
feira (12) e desta segunda-feira (15) após o site ter sido desativado como forma de prevenção à onda de 
ciberataques que afetou sistemas de quase 100 países na sexta-feira (12).

A página amanheceu fora do ar nesta segunda-feira (15), mas voltou a funcionar no final desta manhã. Entre-
tanto, os serviços que dependem de e-mail, como a ouvidoria, seguem suspensos.

No site, o diário e a consulta processual voltaram a funcionar. Mas, internamente, os servidores seguem sem 
serviço de correio eletrônico.

Empresas de quase 100 países, incluindo o Brasil, foram alvos de ciberataques em “larga escala”, segundo a 
empresa de segurança russa Kaspersky Lab. Os ataques afetaram hospitais públicos na Inglaterra e outros 
sistemas ao redor do mundo.

No Espírito Santo, além do TJ-ES, o Ministério Público estadual (MP-ES) e a Prefeitura de Vila Velha tiraram 
seus sites do ar como medida preventiva de segurança.

Nesta segunda-feira, os sites do MP-ES e da Prefeitura de Vila Velha já estavam funcionando normalmente.
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Site do TJES continua fora do ar e ataque cibernético pode fazer mais 
vítimas nesta segunda
Este é um dos maiores ataques virtuais da história da internet, e atingiu pelo menos 150 países, seg-
undo agências de notícias internacionais

Um ataque cibernético atinge computadores de todo o mundo, desde o fim da última semana, e os sites do 
Ministério Público do Espírito Santo (MPES), do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e da Prefeitura 
de Vila Velha foram tirados do ar última sexta-feira (12). Na manhã desta segunda-feira (15), apenas o site 
do TJES continua fora do ar. Segundo autoridades europeias, o ataque foi cometido por criminosos e não por 
terroristas. Eles se aproveitaram de uma falha no sistema Windows, que foi consertado em março deste ano. 
Quem não atualizou o Windows ficou vulnerável e acabou sendo atingido.

O vírus ‘embaralha’ os arquivos do computador e pede que seja feito um pagamento para restaurar os ar-
quivos e recuperar o sistema.Os suspeitos de terem cometido esse ataque ainda não foram encontrados e a 
dica é manter o Windows atualizado para o computador não ficar vulnerável.

O ataque pode aumentar nesta segunda-feira
O diretor do Serviço Europeu de Polícia (Europol), Rob Wainwright, declarou no domingo (14) que o ciber-
ataque já deixou 200 mil vítimas em “pelo menos 150 países” e advertiu que o número de atingidos continuará 
crescendo a partir desta segunda-feira (15). As informações são da agência de notícias EFE.

Em declarações à emissora britânica ITV, Wainwright advertiu que o vírus continuará se propagando “quando 
as pessoas voltarem ao trabalho e ligarem seus computadores a partir de segunda-feira”.
O software malicioso que se propagou na sexta-feira bloqueou os computadores em numerosos centros de 
saúde no Reino Unido, bem como em empresas e órgãos públicos na Espanha, França, Alemanha e Rússia, 
entre outros países. “Fazemos cerca de 200 operações globais por ano contra o crime cibernético, mas nunca 
vimos nada como isto”, disse Wainwright.

O responsável da Europol alertou que o setor de saúde está especialmente exposto a ataques similares, e 
recomendou que todas as organizações deem prioridade a medidas para proteger seus sistemas e atualizem 
as versões do software com o qual trabalham. “Advertimos já há algum tempo que o setor de saúde em mui-
tos países é particularmente vulnerável e é responsável por processar uma grande quantidade de informação 
sensível”, detalhou o diretor da Europol.

Este último ciberataque em grande escala “serve para enviar uma mensagem muito clara: todos os setores 
são vulneráveis e devem levar absolutamente a sério a necessidade de funcionar com sistemas atualizados 
e instalar todas as atualizações disponíveis”, disse Wainwright.

O chefe da Europol citou os bancos como um setor de referência, que aprendeu a lidar com as ameaças 
cibernéticas. “Poucos bancos na Europa, se é que houve algum, foram afetados por este ataque, porque 
aprenderam a partir da dolorosa experiência de serem o alvo número 1 do cibercrime”, disse o funcionário 
britânico.
O diretor do Serviço Europeu de Polícia indicou que os investigadores trabalham com a hipótese de que 
o ataque de sexta-feira foi cometido por criminosos, não por terroristas, e assegurou que os responsáveis 
receberam uma quantidade “notavelmente baixa” de pagamentos em conceito de recompensa para desblo-
quearem os computadores.

As vítimas do ciberataque viram que suas máquinas ficaram bloqueados e que os hackers pediam um res-
gate em moeda digital, o ‘Bitcoin’, para que pudessem recuperar seus arquivos.A ministra do Interior do Reino 
Unido, Amber Rudd, recomendou aos numerosos hospitais e centros de saúde afetados no Reino Unido que 
“não pagassem” o valor exigido pelos criminosos cibernéticos.
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Site do TJES volta a funcionar após ser desativado contra ataques 
cibernéticos
Sites do MPES e da prefeitura de Vila Velha também chegaram a ser retirados do ar como forma de 
prevenção contra os ataques cibernéticos que atingiram computadores de todo o mundo

O site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) voltou a funcionar no final da manhã desta segunda-
feira (15). Ele foi desativado na tarde da última sexta-feira (12) como medida preventiva contra os ataques 
cibernéticos que estão atingindo computadores de todo o mundo.

Além do endereço virtual do TJES, os sites do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e da Prefeitura de 
Vila Velha também foram retirados do ar, mas já estão com funcionamento normal.

Autoridades europeias afirmaram que o ataque foi cometido por criminosos e não por terroristas. Eles se 
aproveitaram de uma falha no sistema Windows, que foi consertado em março deste ano. Quem não atual-
izou o sistema operacional ficou vulnerável e acabou sendo atingido.

O vírus ‘embaralha’ os arquivos do computador e pede que seja feito um pagamento para restaurar os ar-
quivos e recuperar o sistema.

Os suspeitos de terem cometido esse ataque ainda não foram encontrados e a dica é manter o Windows 
atualizado para o computador não ficar vulnerável.

O ataque pode aumentar nesta segunda-feira

O diretor do Serviço Europeu de Polícia (Europol), Rob Wainwright, declarou no domingo (14) que o ciber-
ataque já deixou 200 mil vítimas em “pelo menos 150 países” e advertiu que o número de atingidos continuará 
crescendo a partir desta segunda-feira (15). As informações são da agência de notícias EFE.

Em declarações à emissora britânica ITV, Wainwright advertiu que o vírus continuará se propagando “quando 
as pessoas voltarem ao trabalho e ligarem seus computadores a partir de segunda-feira”.

O software malicioso que se propagou na sexta-feira bloqueou os computadores em numerosos centros de 
saúde no Reino Unido, bem como em empresas e órgãos públicos na Espanha, França, Alemanha e Rússia, 
entre outros países. “Fazemos cerca de 200 operações globais por ano contra o crime cibernético, mas nunca 
vimos nada como isto”, disse Wainwright.

Com informações da Agência Brasil
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Parlamentares já estão de olho no orçamento estadual de 2018
Os deputados já começaram a apresentar emendas nesta segunda-feira, dia 15, para o Orçamento 2018 do 
Governo do Estado. A previsão de arrecadação é pouco mais de R$ 16 bilhões. Eles indicam as emendas 
num ano, e passam todo o ano seguinte pedindo ao governador para que elas sejam executadas.

Segurança fantasma
Estão escondendo o que é real na Segurança Pública no Espírito  Santo, mas  os números  mostram baixa 
eficácia da polícia do governo Paulo Hartung. Está tudo sucateado e com a PM fazendo a greve “branca”, a 
coisa está ficando “preta” para a população. O que é isto gente, cadê a nossa Segurança Pública?

Violência no transito
A violência no transito aqui no Espírito Santo está matando mais de que os acidentes. É que agora todo mun-
do anda armado no carro para assassinar as pessoas que discutem com elas no transito. É o que estamos 
assistindo no dia a dia nos noticiários da imprensa.

Afastamento de prefeita
O deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) vai pedir o afastamento da prefeita de São Gabriel da Palha, 
Ceia Ferreira (SD), por deixar a população do município sem atendimento à saúde compatível com as ne-
cessidades dos moradores. Na última quinta-feira (11), o Hospital e Maternidade Santa Rita, localizado em 
São Gabriel da Palha fechou as portas por falta de repasse de verbas federais.

Devolução de dólares
O Estado do Espírito Santo terá que devolver US$ 200 mil, bem como o valor equivalente a dois veículos que 
foram apropriados indevidamente pelo Poder Judiciário. A decisão é da juíza federal Maria Cláudia de Garcia 
Paula Allemand, da 5ª Vara Cível Federal de Vitória. O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o fato 
ocorrido no ano de 1994. O material foi apreendido com traficantes de drogas presos e acabou sendo usado 
de forma irregular pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo – (TJES).

Economizar sem doar
O presidente Erik Musso (PMDB) diz que vai conseguir economizar esse ano R$ 5 milhões. Theodorico Fer-
raço (DEM) quando economizava, devolvia o dinheiro ao Executivo e tirava foto da entrega do cheque. Musso 
diz que não vai fazer isso. Vai usar o dinheiro para melhorar a infra-estrutura da casa. Uma das melhorias 
que Erik Musso quer fazer é reabrir o restaurante da ALES. A empresa que vai tocar é a quarta colocada na 
licitação feita ano passado. As três primeiras desistiram.

Regime domiciliar
Estudantes de qualquer nível de ensino que adotarem criança ou adolescente ou conseguirem guarda judicial 
para fins de adoção poderão ter as faltas compensadas durante 120 dias. O Projeto de Lei do Senado (PLS 
395/2016), da senadora Rose de Freitas (PMDB-ES), não recebeu emendas e poderá ter o texto original vo-
tado nesta quarta-feira (17) pela Comissão de Direitos Humanos (CDH). Se aprovada, a matéria segue para 
análise em decisão terminativa na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), antes de ser submetida 
à apreciação da Câmara dos Deputados.

Pelo projeto, qualquer estudante que adotar ou obter guarda judicial “disporá de regime de exercícios domicili-
ares, como compensação para faltas a aulas presenciais”, pelo período de quatro meses, a partir da adoção 
ou da obtenção da guarda. O regime domiciliar consiste em acompanhamento pedagógico, com plano de 
trabalho e cronograma de atividades para o período do afastamento. O texto inclui, ainda, a necessidade de 
acompanhamento por profissional habilitado da instituição de ensino na qual o estudante está matriculado; 
utilização de recursos e estratégias de ensino à distância; avaliação presencial, preferencialmente em con-
sonância com o calendário escolar e continuidade do recebimento de bolsa de estudo.
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Campanha de adoção busca novos lares para 140 crianças capixabas

Atualmente, no Espírito Santo, existem 855 casais habilitados em busca de um filho

Crianças com mais de 8 anos de idade, ou com algum problema de saúde, ou grupo de irmãos fazem parte 
de uma nova campanha de adoção lançada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES). “Esperando 
por você” pretende sensibilizar as famílias capixabas de que 140 crianças que estão em abrigos também 
merecem um lar (veja fotos e vídeos no final da matéria).

A campanha, segundo o TJ-ES, dá voz a esses meninos e meninas, órfãos ou destituídos de suas famílias 
de origem e que já estão prontos para a adoção. Em vídeos exibidos na internet, no site do TJES, as crianças 
falam de suas qualidades, habilidades, potencialidades e sonhos.

A exposição também será feita em shoppings da Grande Vitória. A coordenadora da Comissão Estadual Ju-
diciária de Adoção, Maria Inês Valinho de Moares, em entrevista à rádio CBN Vitória, falou dos desafios da 
adoção.

“São crianças maiores ou menores, mas que tem algum problema de saúde. Ou então estão inseridas em um 
grupo de irmãos, fatores que dificultam que elas sejam adotadas. Não temos a cultura ainda, infelizmente, da 
adoção tardia. É um vídeo que mostra criança de uma forma respeitosa, bem alegre, mostrando o potencial 
dela”, comenta.

Na sexta-feira (12), dois dias após os vídeos serem exibidos no site, mais de 60 casais procuraram o Tribunal 
de Justiça.

Atualmente, no Espírito Santo, existem 855 casais habilitados em busca de um filho. A campanha foi inspira-
da nos casos de sucesso obtidos nos Estados Unidos, Russia, Bielorrússia e em outros Estados brasileiros. A 
cidade de Recife, por exemplo, implementou a campanha “Adote um Pequeno Torcedor”, apoiado pelo Sport 
Club. As crianças com mais de 7 anos que torcem para o clube ganharam visibilidade em vídeos transmitidos 
no estádio e na internet. Nos 6 primeiros meses, cinco foram adotadas.

Para acessar a matéria, clique no link abaixo:
http://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2017/05/campanha-de-adocao-busca-
novos-lares-para-140-criancas-capixabas-1014055434.html
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Campanha de adoção busca novos lares para 140 crianças capixabas

Atualmente, no Espírito Santo, existem 855 casais habilitados em busca de um filho

Crianças com mais de oito anos de idade, com algum problema de saúde, ou grupo de irmãos fazem parte 
de uma nova campanha de adoção lançada pelo Tribunal de Justiça (TJ-ES). “Esperando por você” pretende 
sensibilizar as famílias capixabas de que estas 140 crianças que estão em abrigos também merecem um lar. 
A coordenadora da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, Maria Inês Valinho de Moares, fala dos desafios 
da adoção.

Atualmente, no Espírito Santo, existem 855 casais habilitados em busca de um filho. A campanha foi inspirada 
nos casos de sucessos obtidos nos Estados Unidos, Russia, Bielorrússia e em outros estados brasileiros. A 
cidade de Recife, por exemplo, implementou a campanha “Adote um Pequeno Torcedor”, apoiado pelo Sport 
Club. As crianças com mais de 7 anos que torcem para o clube ganharam visibilidade em vídeos transmitidos 
no estádio e na internet. Nos 6 primeiros meses, cinco foram adotadas.

Para acessar a matéria, clique no link abaixo:
http://www.gazetaonline.com.br/cbn_vitoria/entrevistas/2017/05/campanha-de-adocao-bus-
ca-novos-lares-para-140-criancas-1014055244.html

GAZETA ONLINE 15  de maio  de 2017

http://www.gazetaonline.com.br/







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

endereçoeletrônico.com.br

Empresário condenado por sonegação fiscal está proibido de sair do 
país

Roland Feiertag é presidente de uma empresa de mármore localizada em Cachoeiro de 
Itapemirim

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) obteve medida cautelar que proíbe o empresário 
Roland Feiertag, presidente de uma empresa de mármore localizada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul 
do Estado, de sair do país sem autorização da Justiça, até o integral cumprimento da pena que cumpre por 
sonegação fiscal.

Ele foi condenado em 2015, a uma pena de dois anos de reclusão, convertida em prestação de serviços à co-
munidade pelo mesmo período e prestação pecuniária de aproximadamente R$ 12 mil, além do pagamento 
de multa cujo valor atualizado é de R$ 7.741,17.

O empresário, que possui nacionalidade libanesa, requereu a renovação de seu passaporte dias depois de 
ter dado início ao cumprimento de sua pena, o que, no entendimento do MPF, constitui demonstração con-
creta de intenção de viagem ao exterior a curto prazo.

As penas aplicadas a Roland estão em fase de cumprimento. Do total de 730 horas de serviços que devem 
ser prestados à comunidade, ele cumpriu 38h30. Já a pena de multa deverá ser paga em quatro parcelas e, 
até o momento, só duas foram quitadas.

O MPF entende que uma eventual saída do condenado do país pode comprometer a efetivação do cumpri-
mento da pena, ainda que por período determinado de tempo. Além disso, o Código de Processo Penal esta-
belece que a pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) deve ter carga horária semanal 
mínima, o que não seria atendido caso o empresário saísse do país.

SONEGAÇÃO

Roland Feiertag é presidente da empresa Braminex Brasileira de Mármore Exportadora S/A, localizada em 
Cachoeiro de Itapemirim. O empresário foi denunciado pelo MPF/ES e chegou a ser preso em 2007, quando 
a Polícia Federal deflagrou a Operação Monte Líbano.

De acordo com o MPF, o empresário cometeu crime contra a ordem tributária ao omitir informações relacio-
nadas a Braminex no ato da apresentação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa 
Jurídica (DIPJ), nos anos de 2004 e 2005. Foram ocultadas informações quanto ao imposto de renda pes-
soa jurídica (IRPJ), contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), programa de integração social (PIS) e 
contribuição para financiamento da seguridade social (Cofins). A ação criminosa gerou uma dívida tributária 
de R$ 104.851,63.

O outro lado
Por telefone, o empresário Roland Feiertag contestou a informação do MPF-ES de que tenha sido preso em 
2007 por sonegação fiscal. Segundo ele, as acusações que o levaram à prisão em 2007 durante a operação 
Monte Líbano foram de evasão de divisas e corrupção. No entanto, o empresário afirma que foi absolvido 
dessas acusações em 2010. 

Sobre a condenação de 2015 por sonegação fiscal, ele afirma que está cumprindo a pena e que não tem 
interesse em deixar o país. Feiertag disse ainda que não é libanês e que se naturalizou brasileiro aos 23 anos. 
A reportagem acionou o MPF-ES sobre as declarações do empresário e aguarda retorno. .
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