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Ciberataques motivam queda dos sites do Ministério Público e Tri-
bunal de Justiça no ES

Órgãos disseram que retirada das páginas do ar foi por precaução após ataques ocorreram em 
ao menos 74 países, com ‘vírus de resgate’ que exige dinheiro

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-2edicao/videos/v/ciberataques-motivam-queda-dos-
sites-do-ministerio-publico-e-tribunal-de-justica-no-es/5866133/
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Campanha para incentivar adoção tardia
O Poder Judiciário do Espírito Santo lançou a campanha “Esperando por Você” com o intuito de estimular 
a adoção tardia. A campanha dá voz às crianças e adolescentes que aparecem em fotos e vídeos expres-
sando suas personalidades. O conteúdo completo está disponível no site do Tribuna de Justiça do Estado do 
Espírito Santo (TJES).

No Estado existem 855 casais em busca de um filho e 140 meninos e meninas esperando pela 
adoção. A campanha foi inspirada nos casos de sucessos obtidos nos Estados Unidos, Rússia e 
em outros estados brasileiros.
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Adoção tardia: tribunais dão visibilidade a criança e adolescente
O menino Thalisson, de 11 anos, que vive em um abrigo no Espírito Santo, interrompe a brincadeira, olha 
para a câmera e, sem hesitar, faz um pedido: “Eu queria ter uma família, ser adotado, dar amor, carinho e 
respeito. Você quer ser minha família?”.

O vídeo faz parte da campanha “Esperando por você” do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Será 
divulgado a partir de sexta-feira em diversos shoppings da região metropolitana de Vitória , dentro de uma 
estrategia de comunicação que envolve a produção de outros 20 videos pela justiça para estimular a adoção 
de crianças.

 Ações como essa eram impensáveis até poucos anos atrás, já que a exposição dessas crianças na socie-
dade sempre foi considerada um tabu. Agora, é uma iniciativa cada vez mais presentes na Justiça de todo 
país. Com isso, houve resultados significativos para inserir em uma família aquelas crianças que não tinham 
perspectiva alguma de serem adotadas,  em geral pela idade avançada ou por terem alguma deficiência.

Diversos Tribunais de Justiça (TJs) como os dos Estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ron-
dônia, Santa Catarina, dentre outros, aderiram a ideia de que crianças e adolescentes devem ser mostrados 
e podem atuar na tentativa da própria adoção.  O caso pioneiro e responsável por inspirar os demais ocorreu 
em 2015, quando os jogadores do Sport Club do Recife, time de futebol da capital pernambucana, entraram 
em campo para a partida contra o Flamengo de mãos dadas com crianças que vivem em abrigos em Recife 
à espera de adoção.

A ação, que também contou com exibição de um vídeo das crianças na Arena Pernambuco antes do jogo, 
fez parte da campanha “Adote um pequeno torcedor”, desenvolvida por meio de uma parceria entre a 2ª Vara 
da Infância e Juventude da Capital, o time Sport Club e o Ministério Público de Pernambuco.  As crianças e 
adolescentes se apresentavam, em vídeo, e contavam um pouco de sua vida, seus gostos e seu sonho de 
ter uma família. 

Como resultado, no dia seguinte ao jogo a Vara de Infância e Juventude de Recife, o juiz Élio Braz, titular da 
2ª Vara da Infância e Juventude da capital pernambucana, que organizou a campanha, recebeu dezenas de 
ligações de famílias de diversas regiões do país interessadas em adotar aqueles jovens. Como resultado, 
foram adotados 20 dos 43 adolescentes que participaram da campanha. 

Esse é meu filho!

Willian, um dos adolescentes, foi adotado por uma família de Belo Horizonte (MG) aos 18 anos – a mãe rela-
tou ao juiz Élio que, após ver a imagem do garoto na televisão, teve a certeza: esse é meu filho! 

“A campanha ensinou que os jovens precisam ser protagonistas no processo de adoção, precisam ter voz, 
como determina o artigo 100 do estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O jovem em abrigo não precisa 
ficar escondido, não cometeu nenhum delito, não está cumprindo pena”, disse o juiz Élio. Para ele, como a 
responsabilidade sobre esses jovens é de toda a sociedade, e o juiz tem a obrigação de mostrar essa reali-
dade para a população. 

Para acessar a matéria, clique no link abaixo:
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84763-adocao-tardia-tribunais-dao-visibilidade-a-crian-
ca-e-adolescente
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Empresário condenado por sonegação fiscal no ES está proibido de 
sair do país

Roland Feiertag é presidente de uma empresa de mármore localizada em Cachoeiro de 
Itapemirim. Empresário contestou a medida cautelar e disse que não tem interesse de deixar 
o Brasil.

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.

Por telefone, o empresário disse que não tem interesse em sair do Brasil.
Roland Feiertag foi condenado em 2015, a uma pena de dois anos de reclusão, convertida em prestação de 
serviços à comunidade 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 estabelece 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 pessoa 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.

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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