
23 e 24 de maio de 2019



Esperando por você- Cerca de 100 crianças e
adolescentes estão prontos para adoção

 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - ES NO AR. Qui, 23 de Maio de 2019
TJES

EDUARDO SANTOS

TAG: TJEES, CAMPANHA ESPERANDO POR VOCÊ,
P R O G R A M A  D E  A D O Ç Ã O ,  C R I A N Ç A  E
A D O L E S C E N T E

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECOR

DES-07.12.12-07.14.18-1558619431.mp4
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http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECORDES-07.12.12-07.14.18-1558619431.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECORDES-07.12.12-07.14.18-1558619431.mp4


Esperando por você
 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - ES NO AR. Sex, 24 de Maio de 2019
TJES

EDUARDO SANTOS

TAG: ADOÇÃO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES,
ESPERANDO POR VOCÊ, TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESPÍRITO SANTO, CAMPANHA

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/24/TVVITRIARECOR

DES-07.23.40-07.25.06-1558704929.mp4

103

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/24/TVVITRIARECORDES-07.23.40-07.25.06-1558704929.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/24/TVVITRIARECORDES-07.23.40-07.25.06-1558704929.mp4


1ª Vara da Infância e Juventude realiza
evento sobre adoção no Centro Cultural Nice

Avanza, em Linhares
 

LINHARES EM DIA / ES - GERAL. Sex, 24 de Maio de 2019
TERMOS RELACIONADOS

O encontro começa ao meio dia desta sexta-feira (24)

Acontece nesta sexta-feira (24) no Centro Cultural
Nice Avanza, o evento: "vamos conversar sobre
adoção?". A iniciativa é da 1ª Vara da Infância e da
Juventude  da Comarca,  que preparou uma
programação toda especial para lembrar o Dia
Nacional da Adoção, comemorado no dia 25 de maio.
O evento acontece de 12h às 18 horas.

A equipe técnica da unidade judiciária, formada por
assistentes sociais e psicólogos, vai tirar dúvidas
sobre o procedimento de adoção e explicar o passo a
passo para quem pretende adotar, no stand "Vamos
conversar sobre a adoção?".

A abertura oficial será às 14 horas, com a presença do
juiz da 1ª Vara da Infância e da Juventude de
Linhares, Gideon Drescher. Para o magistrado, é
interessante que a comunidade participe do evento
para que se dissemine a importância de o processo de
adoção observar as regras do Estatuto da Criança e
do Adolescente, o que traz aos pretendentes
segurança jurídica e às crianças e adolescentes a
garantia de serem adotados por pessoas que
receberam todas as orientações sociojurídicas
relativas à adoção.

A programação ainda contará com apresentação
cultural, e palestra proferida pela assistente social da
Comissão Estadual Judiciária de Adoção
(CEJA/ES) Luciana Mesquita Melo, que vai falar sobre
os "Aspectos Sociojurídicos da Adoção".

Famílias que já adotaram também vão contar um
pouco sobre suas experiências para os participantes
do evento. Durante a ação, haverá ainda distribuição
de folders explicando o passo a passo para quem
pretende adotar, exposição de trabalhos de crianças e
adolescentes acolhidas no município de Linhares e
apresentação de vídeos das crianças e adolescentes
participantes da Campanha "Esperando por Você" da
CEJA/ES, lançada em maio de 2017, para sensibilizar
para a adoção de crianças e adolescentes mais
velhos.

Redação Portal Linhares Em Dia
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Câmara de Guarapari acompanha relator do
TJES sobre inconstitucionalidade da Lei de

Eventos (Guarapari)
 

FOLHA ONLINE.ES / ES. Qui, 23 de Maio de 2019
TJES

Carolina Brasil

A manifestação foi feita em abril, após ação do
Executivo junto ao órgão de justiça.

A Lei Complementar Municipal nº 111/2018 (Lei de
Eventos, fruto do Projeto de Lei Complementar
8/2018) continua em pauta em Guarapari. Tema
principal dos supostos áudios atribuídos a um
vereador do município que sugerem possíveis
irregularidades , a Lei segue suspensa pelo Tribunal
de Justiça do Espírito Santo (TJES), após Ação
Direta de Inconstitucionalidade (Adin) apresentada
pelo Poder Executivo do município.

Em manifestação solicitada pelo TJES, a Câmara de
Guarapari, por meio da Procuradoria-Geral, declarou
que acompanha o voto do relator que julgou a Lei de
Eventos, promulgada pela Casa, inconstitucional.

"Diante do narrado anteriormente, não restam dúvidas
que a Lei Complementar Municipal nº 111/2018, de
autoria da Câmara de Vereadores de Guarapari,
padece de vício de inconstitucionalidade formal por
violação explícita dos princípios da reserva legislativa
e da separação e harmonia dos poderes conforme
acima demonstrado", assim está descri to no
documento protocolado no TJES em 11 de abril deste
ano, que conclui:

Lei de Eventos

A Lei Complementar Municipal nº 111/2018 foi
promulgada no dia 29 de novembro de 2018 pelo
então presidente da Câmara de Guarapari, após
sessão, realizada no dia 22 anterior, que derrubou, por
unanimidade entre os vereadores presentes, o veto do
Prefeito. Antes disso, a aprovação seguiu o parecer
favorável das comissões de Redação e Justiça, e
Economia e Finanças da Casa. De acordo com o site
da Câmara de Guarapari, 15 dos 17 vereadores
aparecem como autores do Projeto de Lei.

Executivo x Legislativo

Fontes ligadas à Câmara de Guarapari disseram que,
na ocasião dos impasses sobre a Lei de Eventos,

muitos projetos do Legislativo estavam sendo vetados
pelo Poder Executivo e a Casa, então, trabalhava no
sent ido de derrubar  esses vetos.  Segundo
informações do órgão, nos anos de 2017 e 2018, 69
Projetos de Lei foram vetados pelo Prefeito e, desses,
66 foram rejeitados pelos Vereadores.

Site: https://www.folhaonline.es/camara-de-guarapari-

acompanha-relator-do-tjes-sobre-inconstitucionalidade-

da-lei-de-eventos/
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Juíza determina que motoristas acusados de
fazer "pega" na ponte vão continuar presos

 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - BOM DIA ES. Sex, 24 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ROGER SANTANA

TAG: JUÍZA MILENA SOUZA VILAS BOAS,
MOTORISTAS,  RACHA,  ORDEM JUDICIAL,
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, PRISÃO, MORTES DE
VÍTIMAS, REGIME PREVENTIVO, JULGAMENTO,
ACIDENTE DE TRÂNSITO, EMBRIAGUEZ, JUSTIÇA

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/24/TVGAZETAAFGL

OBOES-07.18.44-07.21.44-1558696338.mp4
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http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/24/TVGAZETAAFGLOBOES-07.18.44-07.21.44-1558696338.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/24/TVGAZETAAFGLOBOES-07.18.44-07.21.44-1558696338.mp4


Motoristas envolvidos em acidente que matal
um casal na terceira ponto irão continuar

presos
 

RÁDIO BAND NEWS FM 90.1 / ES - MANHÃ BAND NEWS. Sex, 24 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

TAG: JUÍZA MILENA SOUZA VILAS BOAS,
MOTORISTAS,  RACHA,  ORDEM JUDICIAL,
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, PRISÃO, MORTES DE
VÍTIMAS, REGIME PREVENTIVO, JULGAMENTO,
ACIDENTE DE TRÂNSITO, EMBRIAGUEZ, JUSTIÇA

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2019/05/24/RDIOBANDNEW

SFM901ES-06.41.38-06.44.10-1558715361.mp3
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http://midia.smi.srv.br/audio/2019/05/24/RDIOBANDNEWSFM901ES-06.41.38-06.44.10-1558715361.mp3
http://midia.smi.srv.br/audio/2019/05/24/RDIOBANDNEWSFM901ES-06.41.38-06.44.10-1558715361.mp3


Justiça mantém prisão de motoristas
envolvidos em morte de casal na Terceira

Ponte, no ES
 

RÁDIO BAND NEWS FM 90.1 / ES - MANHÃ BAND NEWS. Sex, 24 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

TAG: JUÍZA MILENA SOUZA VILAS BOAS,
MOTORISTAS,  RACHA,  ORDEM JUDICIAL,
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, PRISÃO, MORTES DE
VÍTIMAS, REGIME PREVENTIVO, JULGAMENTO,
ACIDENTE DE TRÂNSITO, EMBRIAGUEZ, JUSTIÇA

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2019/05/24/RDIOBANDNEW

SFM901ES-06.21.10-06.22.34-1558711415.mp3
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http://midia.smi.srv.br/audio/2019/05/24/RDIOBANDNEWSFM901ES-06.21.10-06.22.34-1558711415.mp3
http://midia.smi.srv.br/audio/2019/05/24/RDIOBANDNEWSFM901ES-06.21.10-06.22.34-1558711415.mp3


Advogado e universitário suspeitos de fazer
racha que causou a morte de duas pessoas

permanecem presos
 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - FALA MANHA. Sex, 24 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

LUCAS PISA

TAG: JUÍZA MILENA SOUZA VILAS BOAS,
MOTORISTAS,  RACHA,  ORDEM JUDICIAL,
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, PRISÃO, MORTES DE
VÍTIMAS, REGIME PREVENTIVO, JULGAMENTO,
ACIDENTE DE TRÂNSITO, EMBRIAGUEZ, JUSTIÇA

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/24/TVVITRIARECOR

DES-08.31.04-08.32.35-1558705918.mp4
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http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/24/TVVITRIARECORDES-08.31.04-08.32.35-1558705918.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/24/TVVITRIARECORDES-08.31.04-08.32.35-1558705918.mp4


Juíza mantém advogado e universitário na
cadeia após acidente na 3ª Ponte Parte I

 

TV TRIBUNA / SBT ES - TRIBUNA NOTICIAS 1° EDIÇÃO. Sex, 24 de Maio de 2019
PODER JUDICIÁRIO

MORTE, TERCEIRA PONTE, JUÍZA, PRISÃO,
ACIDENTE, AUDIÊNCIA DE CUSTODIA, HOMICÍDIO,
OAB, ORDEM DOS ADVOGADOS, LEI,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/24/TVTRIBUNASBT

ES-11.57.56-12.01.31-1558715787.mp4
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http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/24/TVTRIBUNASBTES-11.57.56-12.01.31-1558715787.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/24/TVTRIBUNASBTES-11.57.56-12.01.31-1558715787.mp4


Juíza determina que motoristas acusados de
fazer racha na ponte fiquem presos

 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - ES1. Sex, 24 de Maio de 2019
PODER JUDICIÁRIO

André Falcão, Eliana Gorritti

ACIDENTE, TERCEIRA PONTE, PRISÃO, MORTE,
JUÍZA, OAB, ORDEM DOS ADVOGADOS, PRISÃO
DOMICILIAR, SEJUS, CENTRO DE TRIAGEM DE
VIANA, DETRAN, FISCALIZAÇÃO, ÉDINA POLETO,
POLÍCIA MILITAR, SESP, SECRETÁRIA DE
SEGURANÇA, TRÂNSITO, SENADOR, FABIANO
CONTARATO, PROJETO, LEI, BLITZE, POLÍCIA
CIVIL, POLÍCIA MILITAR,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/24/TVGAZETAAFGL

OBOES-12.10.05-12.18.14-1558714848.mp4

116

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/24/TVGAZETAAFGLOBOES-12.10.05-12.18.14-1558714848.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/24/TVGAZETAAFGLOBOES-12.10.05-12.18.14-1558714848.mp4


Racha na 3ª Ponte: OAB pede transferência
de advogado para quartel

 

GAZETA ONLINE / ES - CIDADES. Sex, 24 de Maio de 2019
PODER JUDICIÁRIO

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional
Espírito Santo apresentou à Justiça, na tarde desta
quinta-feira (23), um pedido de transferência do
advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34
anos, do presídio onde ele está detido para uma sala
de Estado Maior. A solicitação aconteceu após a juíza
Milena Souza Vilas Boas manter, durante a Audiência
de Custódia, a prisão do advogado e do estudante de
Engenharia Oswaldo Venturini Neto.

Inicialmente foi veiculado no Gazeta Online que a
OAB pedia a soltura do advogado, mas a informação
foi corrigida na manhã desta sexta-feira com a
informação de que, na verdade, o pedido é pela
transferência de Ivomar do presídio onde ele se
encontra para uma sala de Estado Maior (no quartel
da PM ou dos Bombeiros), uma prerrogativa para
advogados prevista no art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994.

Os dois são acusados de provocar um acidente que
matou um casal de namorados , Kelvin Gonçalves dos
Santos, 23 anos, e Brunielly Oliveira, 17, na Terceira
Ponte, na madrugada de quarta-feira (23). A polícia
acredita que os acusados disputavam um racha
quando atingiram o casal.

Por nota, a OAB informou que está acompanhando o
caso do advogado. "A Ordem dos Advogados do Brasil
- Seccional Espírito Santo (OAB-ES) informa que está
acompanhando o caso do advogado Ivomar Rodrigues
Gomes Junior, autuado por supostamente provocar
acidente com duas mortes na Terceira Ponte, na
madrugada de quarta-feira (dia 22/05). Caso se
verifique conduta incompatível com a advocacia, a
Ordem tomará todas as medidas administrativas
cabíveis. Ao mesmo tempo, como a lei garante ao
advogado a prisão em Sala de Estado Maior, a Ordem
está agindo no sentido de fazer valer esse regramento.
Um habeas corpus foi apresentado à Justiça para
impedir que ele continue preso ilegalmente no
presídio", informou.

A OAB-ES declarou ainda que o pedido de habeas
corpus é apenas para transferência do advogado para
uma Sala de Estado Maior e, não havendo essa sala,
para prisão domiciliar. Não há pedido de liberdade
para Ivomar.

Já o advogado Ludgero Liberato, que atua na defesa
de Oswaldo, afirmou que o universitário está bastante

abalado com os fatos e que se coloca à disposição
para prestar todas as informações e contribuir nas
investigações. Por enquanto, vamos aguardar a
conclusão do inquérito. O Oswaldo está muito abalado
e por enquanto não consegue sequer contribuir com a
defesa. Vou esperar que ele se recupere para
podermos conversar melhor sobre os fatos , afirmou,
por nota.

PRISÃO MANTIDA

Na decisão, a magistrada afirma que que uma soltura
dos suspeitos poderia colocar em risco a segurança
social porque há possibilidade dos dois voltarem a
praticar os crimes pelos quais foram presos . A juíza
cita que há suspeita inequívoca de ingestão de bebida
alcoólica antes deles pegarem no volante, além da
velocidade excessiva.

A defesa de Ivomar pediu liberdade provisória com
aplicação de medidas cautelares, alegando que o
advogado tem bons antecedentes , trabalha e possui
residência fixa. Ela também afirmou que o suspeito
não acreditava no risco ao cometer o ato na Terceira
Ponte. Já a defesa de Oswaldo, que requereu
liberdade provisória com aplicação de medidas
cautelares ou prisão domiciliar, justificou que o
universitário mora com os avós que dependem dos
cuidados dele.

Os pedidos foram negados pela juíza, que manteve a
prisão.

Site:

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2019/0

5/racha-na-3-ponte-oab-pede-transferencia-de-

advogado-para-quartel-1014182360.html
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Delegado disse que motoristas beberam e
estavam em alta velocidade- Parte 01

 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - BOM DIA ES. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ELIANA GORRITTI

TAG: MOTORISTAS, TESTE DO BAFÓMETRO,
BEBIDA ALCOÓLICA, RACHA, MORTE DE CASAL,
INVESTIGAÇÕES, POLÍCIA CIVIL, BAIRRO NA
SERRA, AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, HOMICÍDIO
DOLOSO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVGAZETAAFGL

OBOES-06.28.46-06.30.45-1558608512.mp4
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Delegado disse que motoristas beberam e
estavam em alta velocidade- Parte 03

 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - BOM DIA ES. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ELIANA GORRITTI

TAG: MOTORISTAS, TESTE DO BAFÓMETRO,
BEBIDA ALCOÓLICA, RACHA, MORTE DE CASAL,
INVESTIGAÇÕES, POLÍCIA CIVIL, BAIRRO NA
SERRA, AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, HOMICÍDIO
DOLOSO, PODER JUDICIÁRIO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVGAZETAAFGL

OBOES-07.11.00-07.19.54-1558609934.mp4
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Delegado disse que motoristas beberam e
estavam em alta velocidade- Parte 04

 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - BOM DIA ES. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ELIANA GORRITTI

TAG: MOTORISTAS, TESTE DO BAFÓMETRO,
BEBIDA ALCOÓLICA, RACHA, MORTE DE CASAL,
INVESTIGAÇÕES, POLÍCIA CIVIL, BAIRRO NA
SERRA, AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, HOMICÍDIO
DOLOSO, ALTA VELOCIDADE, TESTEMUNHAS,
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVGAZETAAFGL

OBOES-07.54.04-07.55.56-1558612003.mp4

90

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVGAZETAAFGLOBOES-07.54.04-07.55.56-1558612003.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVGAZETAAFGLOBOES-07.54.04-07.55.56-1558612003.mp4


Casal morto em acidente tinhas reatado
relacionamento recentemente

 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - ES NO AR. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

CAMILA FERREIRA

TAG: ACIDENTE DE TRÂNSITO, CASAL DE
N A M O R A D O S  A T R O P E L A D O S ,  M O R T E ,
T E S T E M U N H A S ,  R A C H A  D E  V E Í C U L O S ,
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIO, HOMICÍDIO COM DOLO
EVENTUAL, POLÍCIA, INVESTIGAÇÕES, EXAMES
TOXICOLÓGICOS, CENTRO DE TRIAGEM DE
VIANA,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECOR

DES-07.22.09-07.26.50-1558620309.mp4
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Motoristas indiciados por homicídio e
embriaguez ao volante

 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - ES NO AR. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

CAMILA FERREIRA

TAG: ACIDENTE DE TRÂNSITO, CASAL DE
N A M O R A D O S  A T R O P E L A D O S ,  M O R T E ,
T E S T E M U N H A S ,  R A C H A  D E  V E Í C U L O S ,
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIO, HOMICÍDIO COM DOLO
EVENTUAL, POLÍCIA, INVESTIGAÇÕES, EXAMES
TOXICOLÓGICOS, CENTRO DE TRIAGEM DE
VIANA, PROVAS TÉCNICAS,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECOR

DES-07.05.17-07.10.18-1558618954.mp4
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http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECORDES-07.05.17-07.10.18-1558618954.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECORDES-07.05.17-07.10.18-1558618954.mp4


Motoristas que atropelaram e mataram casal
na Terceira Ponte haviam bebido em boate,

diz delegado (Acontecendo)
 

REDE DIARIO / ES. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Os motoristas que atropelaram e mataram um casal na
Terceira Ponte, na madrugada desta quarta-feira (22),
haviam acabado de sair de uma boate de Vila Velha
momentos antes do acidente. A afirmação é do
delegado Ney Fanfa Ribas, que disse ainda que os
dois ingeriram bebidas alcoólicas no estabelecimento.

Segundo Ribas, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes
Júnior e o estudante de engenharia Oswaldo Venturieri
Neto chegaram à boate por volta das 22 horas e
saíram em torno de 1h10, minutos antes do acidente.

"Em diligências realizadas nesta manhã, a gente
conseguiu apurar que os dois estavam numa boate em
Vi la Velha momentos antes do acidente.  E
conseguimos também apurar, por meio das comandas
e de imagens dessa boate, que eles fizeram ingestão
de bebida alcoólica nesse local momentos antes do
ocorrido", afirmou o delegado.

O dois motoristas se negaram a fazer o teste do
bafômetro e também não aceitaram passar por
exames toxicológicos no Departamento Médico Legal
(DML) de Vitória. Além disso, na delegacia eles
mantiveram o silêncio durante os depoimentos.

Como eles não deram qualquer declaração, não foi
possível descobrir se os dois são amigos ou se ambos
se conheceram naquela noite. Uma perícia já foi
solicitada para confirmar a velocidade em que os
carros estavam no momento da batida, que foi
registrada pelas câmeras de videomonitoramento da
Terceira Ponte.

Racha

Ainda de acordo com o delegado, duas testemunhas
confirmaram que os dois motoristas disputavam um
racha no momento em que atingiram a motocicleta
onde estavam Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23
anos, e a namorada dele, Brunielly da Silva, de 17.

"Duas testemunhas compareceram espontaneamente
[na delegacia] ,  na manhã de hoje,  e foram
testemunhas oculares dessa situação. Ambos foram
categóricos em afirmar que os dois veículos - o Audi e
o Etios - estavam disputando um racha no momento

do acidente. Ambas testemunhas narraram que os
veículos estavam a pelo menos 150 km/h no momento
do acidente. E também narraram que eles estavam em
uma situação de emparelhamento, mudando de pistas.
Então foi uma situação que eles tiveram convicção de
que os dois estavam em uma disputa automobilística
mesmo", ressaltou Ribas.

Ivomar e Oswaldo foram autuados em flagrante por
homicídio com dolo eventual e embriaguez ao volante.
Ambos foram encaminhados para o Centro de Triagem
de Viana, onde passarão por audiência de custódia
nesta quinta-feira (23).  A invest igação será
encaminhada para a Delegacia Especializada em
Delitos de Trânsito.

Justiça

No início da tarde de quarta-feira, a família de Brunielly
chegou de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado,
ao DML de Vitória para fazer a liberação do corpo da
adolescente. Por volta das 14h30, a mãe e o padrasto
da jovem saíram do local e atenderam a imprensa.

"É a irresponsabilidade de duas pessoas que
entristece duas famílias. É muito dificil. Mas esse aí é
o nosso país, nossa lei", lamentou o mecânico
industrial Valdeir Soares Júnior, padrasto de Brunielly.

"É só tristeza. Não tem nem como explicar o que está
acontecendo. Agora é tentar levar a vidade. Tomara
que os dois sejam punidos e fiquem presos. É o que a
gente espera", completou. Folha Vitória.

Todos os ar t igos publ icados são de inte i ra
responsabi l idade de seus autores

Diretor:

José Vicente Mendes

Jornalista DRT/ES 204

Editor:

José Carlos Madureira
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Justiça mantém prisão de advogado e
estudante (Últimas Notícias)

 

SIM NOTÍCIAS / ES. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Durante audiência de custódia, realizada na tarde
desta quinta-feira (23), o advogado Ivomar Rodrigues
Gomes Junior, de 34 anos e o estudante de
engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, foi
convertida a prisão em flagrante para preventiva.

Na decisão, os dois irão permanecer presos, sem
prazo para liberdade. O advogado e o estudante
dirigiam os carros envolvidos no acidente, que matou
um casal de jovens na manhã de quarta-feira (22), na
3ª Ponte.

Eles foram indiciados por homicídio com dolo eventual,
quando é assumido o risco de matar e embriaguez ao
volante.

Ivomar, por ser advogado terá o direto de ficar em uma
cela especial, localizada no Presídio de Segurança
Média I, já Oswaldo continuará no Centro de Triagem
de Viana.

Relembre o caso

Na manhã desta quarta-feira (22), na 3ª Ponte, dois
carros e uma moto se envolveram em um acidente. De
acordo com os policiais militares um dos veículos
estava em alta velocidade, consequentemente atingiu
um casal que estava na motocicleta, os jogando para o
alto. Além disso, o carro que vinha logo atrás atropelou
as duas pessoas e ainda bateu na moto.

O jovem que pilotava a moto foi identificado como
Kelvin Gonçalves dos Santos, de 22 anos. A
namorada, que estava na garupa, foi identificada como
Brunielly Oliveira, de 17.

Os motoristas dos carros, Ivomar Rodrigues Junior, de
34 anos, e Oswaldo Venturini Neto de 22, se negaram
a fazer  o  tes te  do bafômet ro .  E les  fo ram
encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória
para prestar depoimento. Os corpos das vítimas foram
encaminhados para o Departamento Médico Legal de
Vitória.

Direto da Redação

Rede SIM

Site: https://www.simnoticias.com.br/justica-mantem-

prisao-de-advogado-e-estudante/
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Motoristas envolvidos em mortes na 3ª ponte
são indiciados por homicídio e embriaguez

 

ES HOJE ONLINE / ES - CAPA. Qua, 22 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Miranda Perozini

Curta, comente e compartilhe!

Os dois suspeitos de causar o acidente que matou o
casal Kelvin Gonçalves dos Santos, 23, e Brunielly
Oliveira, 17, na 3ª ponte, serão indiciados por duplo
homicídio e embriaguez ao volante.

As informações são da polícia civil, que informou que
as investigações constataram que eles haviam
ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Leia mais em: Motoristas suspeitos de fazer racha na
3ª Ponte e causar acidente com mortes são detidos

"Minha vida acabou", lamenta mãe de rapaz vítima do
acidente na Terceira Ponte

O advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34
anos, e o estudante de engenharia civil Oswaldo
Venturini Neto, de 22 anos, dirigiam seus veículos em
alta velocidade pela 3ª ponte, por volta de 1h30 desta
quarta-feira (22), quando atingiram a moto do casal.

Segundo a Polícia, os motoristas estavam em uma
boate em Vila Velha e ingeriram bebidas alcoólicas
como Cerveja e Whisky antes do acontecido. Apesar
de o resultado do bafômetro ter sido negativo,
testemunhas comprovam que os dois estavam
embriagados.

Na Delegacia Regional de Vitória, os suspeitos se
negaram a prestar depoimento. De acordo com o
Delegado Ney Fanfa Ribas, existem imagens de
videomonitoramento da boate que comprovam que
tanto Oswaldo Venturini e Ivomar Rodrigues saíram do
local ao mesmo tempo.

Entretanto, ainda não foi possível estabelecer o nível
exato de proximidade entre eles. "Ainda não se sabe
se são próximos, e como se negaram a falar,
precisaremos de outros meios para chegar até essa
informação", declarou o Delegado.

O advogado dirigia em alta velocidade quando atingiu
a traseira da moto onde estavam Kelvin Gonçalves e
Bruniel ly  Ol iveira,  que t iveram seus corpos
arremessados e atingidos, em seguida, pelo carro
dirigido pelo estudante de engenharia, Oswaldo

Venturini.

As investigações continuam em andamento, e os dois
suspeitos serão encaminhados para o Centro de
Triagem de Viana, e nesta quinta-feira (23) e passarão
por uma audiência de custódia, que vai definir se
continuarão presos ou não.

Vídeo que mostra o momento do acidente:

Site: http://eshoje.com.br/motoristas-envolvidos-em-

mortes-na-3a-ponte-sao-indiciados-por-homicidio-e-

embriaguez/
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Mortes na terceira ponte
 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - ES2. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

JUÍZA, DETERMINAÇÃO, PRISÃO, ACIDENTE,
TERCEIRA PONTE,  JUSTIÇA,  DELEGADO,
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVGAZETAAFGL

OBOES-19.27.31-19.30.24-1558652238.mp4
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Acidente na Terceira Ponte: Imagens
mostram motoristas chegando e saindo de

boate em Vila Velha (Parte 3)
 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - CIDADE ALERTA ES. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACIDENTE, TERCEIRA PONTE, AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA ,  PRESÍDIO DE VIANA,  JUÍZA,
INVESTIGAÇÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECOR

DES-19.05.16-19.08.35-1558650746.mp4
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Vão continuar na cadeia os dois homens
envolvidos no grave acidente na Terceira

Ponte
 

TV CAPIXABA / BAND ES - JORNAL CAPIXABA. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

JUÍZA, DETERMINAÇÃO, PRISÃO PREVENTIVA,
ACIDENTE, TERCEIRA PONTE, AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA, PRESÍDIO DE VIANA, RODOSOL,
SENADOR, FABIANO CONTARATO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVCAPIXABABA

NDES-18.53.18-18.58.36-1558650993.mp4
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Acidente na Terceira Ponte: Imagens
mostram motoristas chegando e saindo de

boate em Vila Velha (Parte 2)
 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - CIDADE ALERTA ES. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACIDENTE, TERCEIRA PONTE, AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA ,  PRESÍDIO DE VIANA,  JUÍZA,
INVESTIGAÇÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECOR

DES-18.49.17-18.51.47-1558650574.mp4

86

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECORDES-18.49.17-18.51.47-1558650574.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECORDES-18.49.17-18.51.47-1558650574.mp4


Acidente na Terceira Ponte: Imagens
mostram motoristas chegando e saindo de

boate em Vila Velha
 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - CIDADE ALERTA ES. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACIDENTE, TERCEIRA PONTE, AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA, PRESÍDIO DE VIANA

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECOR

DES-18.09.53-18.14.39-1558650225.mp4
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Testemunhas afirmam que motoristas que
mataram casal estavam em alta velocidade e

disputando racha na terceira ponte
 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - FALA MANHA. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

TAG: MOTORISTAS, TESTE DO BAFÓMETRO,
BEBIDA ALCOÓLICA, RACHA, MORTE DE CASAL,
INVESTIGAÇÕES, POLÍCIA CIVIL, AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA ,  HOMICÍDIO DOLOSO,  PODER
JUDICIÁRIO, TESTEMUNHAS, SECRETÁRIA
ESTADUAL DE JUSTIÇA

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECOR

DES-08.09.40-08.12.43-1558626041.mp4
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Motorista de carros matam casal na terceira
ponte são presos e se negam a fazer

bafômetro
 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - FALA MANHA. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

TAG: MOTORISTAS, TESTE DO BAFÓMETRO,
BEBIDA ALCOÓLICA, RACHA, MORTE DE CASAL,
INVESTIGAÇÕES, POLÍCIA CIVIL, BAIRRO NA
SERRA, AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, HOMICÍDIO
DOLOSO, PODER JUDICIÁRIO,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECOR

DES-08.05.50-08.09.39-1558625889.mp4
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Duas pessoas morrem em acidente na 3º
ponte

 

TV RECORD NEWS / ES - LINK ES. Qua, 22 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

TAG: MOTORISTAS, TESTE DO BAFÓMETRO,
BEBIDA ALCOÓLICA, RACHA, MORTE DE CASAL,
INVESTIGAÇÕES, POLÍCIA CIVIL,AUDIÊNCIA DE
C U S T Ó D I A ,  H O M I C Í D I O  D O L O S O ,  A L T A
VELOCIDADE, TESTEMUNHAS, ACIDENTE DE
TRÂNSITO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVRECORDNEW

SES-18.00.58-18.02.48-1558638851.mp4
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Delegado fala sobre o grave acidente na
Terceira Ponte

 

RÁDIO ESPÍRITO SANTO AM 1160 / ES - RONDA POLICIAL. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

DELEGADO, TERCEIRA PONTE, ENTREVISTA,
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2019/05/23/RDIOESPRITOS

ANTOAM1160ES-12.17.07-12.31.25-1558637860.mp3
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Corpos de vítimas de disputa de racha serão
enterrados em Cachoeiro

 

GAZETA ONLINE / ES - CIDADES. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Os corpos dos namorados Kelvin Gonçalves dos
Santos, 23 anos, e Brunielly Oliveira, 17, foram
levados para o município de Cachoeiro de Itapemirim ,
no Sul do Estado. Os velórios e os enterros vão
acontecer nesta quinta-feira (23) na cidade, de onde
as famílias das duas vítimas são.

Kelvin será sepultado no interior do município, no
distrito de São Vicente, com velório marcado entre 8h
e 9h. Já o enterro de Brunielly vai acontecer na sede
do município. O corpo vai para o Centro Comunitário
São Lucas, onde é velado na manhã desta quinta.

MORTES NA TERCEIRA PONTE

Era madrugada desta quarta-feira (22) quando um
casal, que trafegava de moto pela Terceira Ponte , foi
atingido por dois veículos, um Audi 1 e um Toyota
Etios. Os namorados Kelvin Gonçalves dos Santos, 23
anos, e Brunielly Oliveira, 17, morreram na hora .

Para o delegado Ney Fanfa Ribas Neto, que está à
frente da investigação, os motoristas do Audi e Etios -
o estudante Oswaldo Venturini Neto, e o advogado
Ivomar Rodrigues Gomes Junior - praticavam um
racha . Testemunhas afirmam que a dupla estaria a
cerca de 160 km/h , mas somente uma perícia vai
apontar a velocidade dos veículos no momento da
colisão.

Kelvin e Brunielly voltavam pra casa, por volta das 2h
da madrugada, quando foram atingidos pelos veículos.
De acordo com um sargento do Batalhão de Trânsito
da Polícia Militar, que estava na ocorrência, o Audi
acertou a moto, o Etios veio depois e também atingiu o
casal. O casal foi encontrado cerca de 150 metros
antes dos três veículos.

CÂMERA REGISTROU ACIDENTE

MOTORISTAS BEBERAM ANTES DO ACIDENTE

Segundo o delegado, o advogado e o estudante
estavam em uma boate de Vila Velha e beberam antes
do acidente . Os dois se recusaram a fazer quatro
exames que poderiam comprovar a ingestão de bebida
alcoólica ou outros tipos de droga . Ainda no local do
acidente, os dois motoristas não quiseram fazer o
teste do bafômetro. Horas depois, os motoristas
também se recusaram a fazer exames de sangue

e urina.

AUTUADOS

Ivomar e Oswaldo foram encaminhados à Delegacia
Regional de Vitória, onde foram autuados por dois
homicídios com dolo eventual e embriaguez ao
volante. De lá, foram levados ao Departamento Médico
Legal e encaminhados ao Centro de Triagem de
Viana. Nesta quinta-feira (23), eles vão passar por
uma audiência de custódia que vai definir se
continuarão presos ou não.

VÍDEO MOSTRA MOMENTO EM QUE DUPLA DEIXA
DELEGACIA

FAMILIARES NO DML

Os familiares das vítimas foram ao Departamento
Médico Legal (DML), durante a tarde. A mãe de
Brunielly, a auxiliar de serviços gerais Jucélia Carolina
Alves Oliveira, veio de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul
do Estado, para liberar o corpo da filha. O padrasto da
menina, o mecânico industrial Valdeir Soares Júnior,
também esteve no local.

DESMAIO AO VER CORPO DO FILHO

A cabeleireira Vilma Gonçalves também esteve no
DML. Ela chegou a desmaiar ao ver o caixão do filho.
Os corpos de Kelvin e Brunielly foram levados para
Cachoeiro de Itapemirim. Informações sobre velório e
enterro não foram divulgados.

PROTESTO APÓS MORTES

Motociclistas protestaram na Terceira Ponte contra a
morte do casal . Eles ocuparam as pistas no sentido
Vila Velha/Vitória e o trânsito seguiu lento. A ação
durou cerca de 20 minutos e a via foi liberada por volta
das 18h50. Um vídeo gravado mostra os motociclistas
andando na Terceira Ponte.

MÃE DE KELVIN TEVE VISÃO SOBRE TRAGÉDIA

Falei que meu filho ia morrer, eu vi ele batendo em
uma visão , relatou, aos prantos, a mãe de Kelvin,
A cabeleireira Vilma Gonçalves, de 40 anos. Kelvin e a
namorada, Brunielly, tinham saído da casa da
cabeleireira por volta de 21h desta terça-feira (21) e
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GAZETA ONLINE / ES - CIDADES. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

teriam feito um passeio antes de iniciar a viagem de
volta para a residência onde o casal morava, em
Andre Carloni, Serra.

ABORTO

Além de perder o filho, a cabeleireira, que está grávida
de seis semanas, teme ter sofrido um aborto ao
descobrir o acidente . Ela ainda deve passar por
exames para confirmar a situação.

RAPAZ DEIXA DOIS FILHOS

Vítima do acidente na Terceira Ponte, Kelvin tinha dois
filhos , uma menina de um ano, e um menino de três
meses. A informação foi passada pela mãe do rapaz.
A minha ex-nora ligou para mim, a mãe da filha dele.
Ele acabou de deixar dois filhos, um filho de três
meses  e  uma f i l ha  de  um ano ,  de  ou t ro
re lac ionamento.  Meu f i lho era uma pessoa
trabalhadora, muito honesta, não mexia com ninguém ,
contou Vilma.

CASAL HAVIA REATADO HAVIA UM MÊS

Vilma contou que o filho fez 23 anos no dia 30 de abril
e que ele e Brunielly, que segundo ela tinha 17 anos,
haviam reatado o relacionamento e estavam morando
juntos há cerca de um mês . A mãe de Kelvin afirma
que a namorada dele era de Cachoeiro de Itapemirim
e por isso os dois tinham planos de passear na praia.

IRRESPONSABILIDADE

De acordo com a reportagem do Gazeta Online , o
corpo de Brunielly será levado para Cachoeiro de
Itapemirim, mas ainda não há informações sobre o
velório ou enterro. Irresponsabilidade de duas pessoas
que entristece duas famílias . Esse é o nosso país,
nossa lei. É só tristeza mesmo, não tem como nem
explicar o que está acontecendo. Agora é levar a vida.
Tomara que os dois fiquem presos e sejam punidos. É
o que a gente espera. Ela tinha voltado para Vitória
havia 15 dias para trabalhar. O sonho dela era esse.
Kelvin também já estava trabalhando , disse o
mecânico industrial Valdeir Soares Júnior.

A cabeleireira Vilma desmaiou ao ver o caixão com o
corpo do filho saindo do Departamento Médico Legal
(DML), em Vitória na tarde desta quarta-feira (22). A
mãe de Brunielly também esteve no local e se
emocionou muito ao lado do padrasto da menina. De
acordo com a reportagem do Gazeta Online, os corpos
serão levados para Cachoeiro de Itapemirim, mas
ainda não há informações sobre o velório ou enterro.
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estudante envolvidos em acidente na
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Redação Folha Vitória

O advogado Ivomar Rodrigues e o universitário
Oswaldo Venturini Neto tiveram suas prisões em
flagrante convertidas para preventivas, ou seja, sem
prazos determinados. Com isso, os dois acusados de
atropelar e matar um casal de namorados , durante um
racha na Terceira Ponte, permanecerão presos.

A conversão das prisões foi o resultado da audiência
de custódia realizada no início da tarde desta quinta-
feira (23). A decisão é da juíza Milena Sousa Vila
Boas. Por ser advogado, Ivomar terá direito de ficar
em uma cela especial enquanto estiver preso.

A reportagem da TV Vitória/Record TV conversou com
a defesa de Oswaldo que, por nota, informou que o
universitário está bastante abalado e está a disposição
para prestar todas as informações, contribuindo com
as investigações policiais. A reportagem também
tentou falar com a defesa de Ivomar Rodrigues, mas
não foi atendida.

De acordo com a Polícia Civil, o advogado e o
universitário se envolveram em uma disputa, dirigindo
os carros deles em alta velocidade na Terceira Ponte,
na madrugada de quarta-feira (22). Ainda segundo a
polícia, essa disputa em alta velocidade provocou o
acidente que resultou na morte do casal de namorados
Kelvin dos Santos, de 23 anos, e Brunielly de Oliveira,
de 17 anos.

Pouco antes disso, segundo a polícia, os dois
motoristas estavam consumindo bebidas alcoólicas em
uma boate de Vila Velha . O jornalismo da Rede
Vitória teve acesso, com exclusividade, a um vídeo
que mostra os acusados chegando e saindo do
estabelecimento .

Durante a manhã de quarta-feira, policiais civis
estiveram na boate para investigar a presença dos
suspeitos no local. Por meio das imagens de vídeo e
da comanda de consumo, os policiais constataram que
eles ingeriram cerveja e uísque no estabelecimento.
Ivomar e Oswaldo foram autuados em flagrante por
homicídio com dolo eventual e embriaguez ao volante .

62



FOLHA VITÓRIA / ES - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Site:

https://novo.folhavitoria.com.br/policia/noticia/05/2019/ju

stica-mantem-prisao-de-advogado-e-estudante-

envolvidos-em-acidente-na-terceira-ponte

63

https://novo.folhavitoria.com.br/policia/noticia/05/2019/justica-mantem-prisao-de-advogado-e-estudante-envolvidos-em-acidente-na-terceira-ponte
https://novo.folhavitoria.com.br/policia/noticia/05/2019/justica-mantem-prisao-de-advogado-e-estudante-envolvidos-em-acidente-na-terceira-ponte
https://novo.folhavitoria.com.br/policia/noticia/05/2019/justica-mantem-prisao-de-advogado-e-estudante-envolvidos-em-acidente-na-terceira-ponte


Exclusivo: imagens revelam entrada e saída
de motoristas da boate minutos antes de

acidente fatal na 3ª Ponte
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O jornalismo da Rede Vitória teve acesso, com
exclusividade, a um vídeo que mostra os dois
motoristas envolvidos no acidente chegando e saindo
de uma boate em Vila Velha. O acidente, que
aconteceu na madrugada da última quarta-feira (22),
na Terceira Ponte, causou a morte dos jovens Kelvin
dos Santos, de 23 anos, e Brunielly de Oliveira, de 17
anos.

Através das imagens é possível ver que, por volta de
22h40, os motoristas Ivomar Rodrigues, de 34 anos, e
Oswaldo Venturini, de 22 anos, chegam ao local.

Ivomar chega primeiro e estaciona o carro. Ele desce
do veículo acompanhado de um outro rapaz, que
estava no banco do carona. Oswaldo vem logo atrás e
estaciona em um local que a câmera de segurança
não alcança. Os três se encontram e entram na boate.
Confira:

Mais tarde, exatamente a 1h07 da madrugada, Ivomar
sai primeiro da boate e conversa com o amigo durante
10 minutos.

Oswaldo sai logo em seguida e vai em direção ao
carro, que está estacionado atrás do carro de Ivomar.
O carro do advogado sai primeiro. O estudante
manobra em seguida e todos vão embora.

Da boate, os motoristas seguiram para a Terceira
Ponte, onde aconteceu o acidente envolvendo a
motocicleta que levava as vítimas. Um vídeo flagrou o
momento exato do acidente.

Por meio das imagens e da comanda de consumo na
boate, a Polícia Civil constatou que os motoristas
ingeriram cerveja e whisky no estabelecimento. A
polícia acredita, ainda, que os suspeitos estavam
disputando um racha. Ambos foram detidos e
autuados por homicídio doloso, quando há a intenção
de matar.

A defesa de Oswaldo Venturini Neto enviou uma nota,
dizendo que o estudante passará por audiência de
custódia nesta quinta-feira (23). O advogado reforçou

que Oswaldo está abalado e lamenta a perda das
famílias das vítimas. Segundo a defesa, o suspeito
está à disposição da Justiça para auxiliar nas
investigações.

Com informações da repórter Rafaela Freitas, da TV
Vitória/ Record TV.
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Motoristas que atropelaram e mataram casal
na Terceira Ponte haviam bebido em boate,

diz delegado
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Redação Folha Vitória

Os motoristas que atropelaram e mataram um casal na
Terceira Ponte, na madrugada desta quarta-feira (22),
haviam acabado de sair de uma boate de Vila Velha
momentos antes do acidente. A afirmação é do
delegado Ney Fanfa Ribas, que disse ainda que os
dois ingeriram bebidas alcoólicas no estabelecimento.

Segundo Ribas, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes
Júnior e o estudante de engenharia Oswaldo Venturieri
Neto chegaram à boate por volta das 22 horas e
saíram em torno de 1h10, minutos antes do acidente.

Em diligências realizadas nesta manhã, a gente
conseguiu apurar que os dois estavam numa boate em
Vi la Velha momentos antes do acidente.  E
conseguimos também apurar, por meio das comandas
e de imagens dessa boate, que eles fizeram ingestão
de bebida alcoólica nesse local momentos antes do
ocorrido , afirmou o delegado.

O dois motoristas se negaram a fazer o teste do
bafômetro e também não aceitaram passar por
exames toxicológicos no Departamento Médico Legal
(DML) de Vitória. Além disso, na delegacia eles
mantiveram o silêncio durante os depoimentos.

Como eles não deram qualquer declaração, não foi
possível descobrir se os dois são amigos ou se ambos
se conheceram naquela noite. Uma perícia já foi
solicitada para confirmar a velocidade em que os
carros estavam no momento da batida, que foi
registrada pelas câmeras de videomonitoramento da
Terceira Ponte.

Racha

Ainda de acordo com o delegado, duas testemunhas
confirmaram que os dois motoristas disputavam um
racha no momento em que atingiram a motocicleta
onde estavam Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23
anos, e a namorada dele, Brunielly da Silva, de 17.

Duas testemunhas compareceram espontaneamente
[na delegacia] ,  na manhã de hoje,  e foram
testemunhas oculares dessa situação. Ambos foram

categóricos em afirmar que os dois veículos - o Audi e
o Etios - estavam disputando um racha no momento
do acidente. Ambas testemunhas narraram que os
veículos estavam a pelo menos 150 km/h no momento
do acidente. E também narraram que eles estavam em
uma situação de emparelhamento, mudando de pistas.
Então foi uma situação que eles tiveram convicção de
que os dois estavam em uma disputa automobilística
mesmo , ressaltou Ribas.

Ivomar e Oswaldo foram autuados em flagrante por
homicídio com dolo eventual e embriaguez ao volante.
Ambos foram encaminhados para o Centro de Triagem
de Viana, onde passarão por audiência de custódia
nesta quinta-feira (23).  A invest igação será
encaminhada para a Delegacia Especializada em
Delitos de Trânsito.

Justiça No início da tarde de quarta-feira, a família de
Brunielly chegou de Cachoeiro de Itapemirim, no sul
do Estado, ao DML de Vitória para fazer a liberação do
corpo da adolescente. Por volta das 14h30, a mãe e o
padrasto da jovem saíram do local e atenderam a
imprensa.

É a irresponsabilidade de duas pessoas que entristece
duas famílias. É muito dificil. Mas esse aí é o nosso
país, nossa lei , lamentou o mecânico industrial Valdeir
Soares Júnior, padrasto de Brunielly.

É só tristeza. Não tem nem como explicar o que está
acontecendo. Agora é tentar levar a vidade. Tomara
que os dois sejam punidos e fiquem presos. É o que a
gente espera , completou.
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Vídeo mostra motoristas saindo de boate
antes de acidente que matou casal na

Terceira Ponte
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Vídeos de câmeras de segurança mostram quando
Ivomar Rodrigues, de 34 anos, e Oswaldo Venturini,
de 22, chegam e saem de uma boate, em Vila Velha,
na madrugada do acidente que matou um casal na
Terceira Ponte, na Grande Vitória.

Os motoristas passaram por um audiência de custódia
nesta quinta-feira (23) e estão presos. Os corpos das
vítimas, Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, e
Brunielly Oliveira, de 17, foram enterrados no fim da
manhã desta quinta-feira (23) em Cachoeiro de
Itapemirim.

Após o acidente, os dois motoristas se negaram a
fazer o teste do bafômetro e o exame de sangue para
identificar se eles haviam bebido. Mas a polícia
descobriu que naquela noite eles estiveram em uma
boate e consumiram bebida álcoolica. Investigadores
tiveram acesso a imagens da boate e as comandas,
onde fica registrado o consumo.

No vídeo da câmera localizada do lado de fora da
boate,  é possível  ver  que e les chegam ao
estabelecimento por volta das 22h45. Ivomar chega
primeiro, desce do carro com um amigo e vai andando
em direção a porta da boate.

A investigação também confirma que o carro que sai
às 1h15 é de Oswaldo. O relógio da câmera marca
1h18 quando ele deixa a boate de carro. O acidente
em cima da Terceira Ponte, que matou Kelvin
Gonçalves e Brunielly Oliveira, aconteceu oito minutos
depois.

Ivomar e Oswaldo tiveram a prisão preventiva
decretada durante audiência de custódia nesta quinta-
feira (23).

Na decisão, a magistrada justificou que determinou as
prisões preventivas para resguardar a ordem pública e
ressaltou que os homens assumiram o risco ao terem
ingerido bebida alcoólica e dirigirem em via pública em
alta velocidade.

A conduta praticada pelos autuados demonstra efetiva

e concreta gravidade , pontuou a juíza.

A defesa de Ivomar Gomes Júnior, composta por três
advogados, pediu que ele respondesse o processo em
liberdade provisória, uma vez que é réu primário, tem
renda fixa, bons antecedentes e conta com endereço
certo. Entretanto, não foi atendida.

Já os advogados de Oswaldo Venturini Neto pediram
que ele aguardasse o resultado dos autos em prisão
domiciliar, levando em consideração que o autuado
mora com os avós e que os mesmos dependem de
seus cuidados. A justificativa também foi rejeitada.

Em nota, o advogado Ludgero Liberato, que está na
defesa de Oswaldo, afirmou que o universitário está
abalado com o ocorrido e lamenta principalmente
pelas vítimas e suas famílias. Destacou ainda que está
à disposição da justiça para realizar o fornecimento de
todas as informações necessárias a fim de auxiliar nas
investigações.

O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-
feira (22), entre dois carros e a moto onde estavam as
duas vítimas que morreram. O casal Kelvin e Brunielly
morreu na hora.

As investigações apontam que o motorista do carro
que atingiu primeiro a moto é o advogado Ivomar
Gomes Júnior, de 34 anos. Quem dirigia o outro carro
era o estudante de engenharia Oswaldo Venturini
Neto, de 22 anos.

Os dois voaram e depois caíram ao solo. A partir do
momento que eles caíram, o veículo Etios que vinha
atrás teria passado por cima da menina, dilacerando o
corpo dela, e em seguida por cima da motocicleta,
arrastando essa motocicleta , falou o delegado Ney
Fanfa Ribas Neto.

Ainda segundo o delegado, Ivomar e Oswaldo se
recusaram a assoprar o bafômetro e se negaram
também a fazer exames de sangue e urina, mas a
polícia descobriu que os dois passaram a noite em
uma boate, em Vila Velha. Chegaram ao local por
volta de 22h e saíram 1h.
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Investigadores tiveram acesso a imagens da boate e
as comandas, onde fica registrado o consumo.

Conseguimos também apurar por meio das comendas
e por imagens dessa boate que eles fizeram ingestão
de bebida alcoólica nesse local, momentos antes do
ocorrido , falou o delegado.

Dois motoristas que testemunharam o acidente
procuraram a polícia nesta quarta-feira e contaram que
Ivomar e Owsaldo estavam em alta velocidade. O
delegado concluiu que os dois disputavam um racha
sobre a Terceira Ponte.

Ambas testemunhas narraram que os motoristas
estavam a pelo menos 150 km/h no momento do
acidente. Também narraram que eles estavam em
uma situação de emparelhamento, mudando de pistas,
então foi uma situação que eles tiveram convicção de
que eles estavam em uma disputa mesmo , falou.

Os dois motoristas envolvidos não quiseram dar suas
versões sobre o caso à imprensa quando chegaram à
delegacia e também se negaram a responder as
perguntas da polícia, se reservando no direito de
permanecerem calados.

Ivomar e Oswaldo vão responder por embriaguez ao
volante e duplo homicídio com dolo eventual, o que
significa que eles assumiram o risco de provocar um
acidente com morte ao dirigirem embriagados e
disputarem um racha.

Ele assume a possibilidade daquele resultado com a
sua conduta. Isso se deu em função justamente
porque eles estavam em uma situação de racha, então
foi por isso que optamos pela autuação por homicídio
doloso , explicou.

Veja o plantão de últimas notícias do G1 Espírito
Santo

Site: https://g1.globo.com/es/espirito-
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Justiça mantém prisão de motoristas
envolvidos em morte de casal na Terceira

Ponte, no ES
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A Justiça decidiu manter a prisão dos motoristas
envolvidos na morte do casal Kelvin Gonçalves e
Brunielly Oliveira na Terceira Ponte. A decisão ocorreu
durante audiência de custódia na tarde desta quinta-
feira (23) e as prisões do advogado Ivomar Gomes
Júnior, de 34 anos, e do estudante de engenharia
Oswaldo Venturini Neto, de 22, foram convertidas em
preventivas.

A audiência ocorreu em uma sala que fica dentro do
Centro de Triagem de Viana, na Grande Vitória, e os
suspeitos permaneceram algemados durante a
realização da mesma.

Na sequência, após a juíza Milena Sousa Vilas Boas
determinar pela manutenção das prisões, Oswaldo foi
encaminhado para uma sela no próprio presídio,
enquanto Ivomar foi levado para a Penitenciária de
Segurança Média 1.

Na decisão, a magistrada determinou pelas prisões
preventivas dos envolvidos para resguardo da ordem
pública e ressaltou que os homens assumiram o risco
ao supostamente terem ingerido bebida alcoólica e
dirigirem em via pública em alta velocidade.

A conduta praticada pelos autuados demonstra efetiva
e concreta gravidade , pontuou a juíza.

A defesa de Ivomar Gomes Júnior, composta por três
advogados, pediu que ele respondesse o processo em
liberdade provisória, uma vez que é réu primário, tem
renda fixa, bons antecedentes e conta com endereço
certo. Entretanto, não foi atendida.

Já os advogados de Oswaldo Venturini Neto pediram
que ele aguardasse o resultado dos autos em prisão
domiciliar, levando em consideração que o autuado
mora com os avós e que os mesmos dependem de
seus cuidados. A justificativa também foi rejeitada.

Os enterros de Kelvin e Brunielly aconteceram na
manhã desta quinta-feira, em cemitérios de Cachoeiro
de Itapemirim, de onde são as famílias dos dois. O
momento foi de revolta e emoção de parentes de

amigos.

O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-
feira (22), entre dois carros e a moto onde estavam as
duas vítimas que morreram. O casal Kelvin e Brunielly
morreu na hora.

As investigações apontam que o motorista do carro
que atingiu primeiro a moto é o advogado Ivomar
Gomes Júnior, de 34 anos. Quem dirigia o outro carro
era o estudante de engenharia Oswaldo Venturini
Neto, de 22 anos.

Os dois voaram e depois caíram ao solo. A partir do
momento que eles caíram, o veículo Etios que vinha
atrás teria passado por cima da menina, dilacerando o
corpo dela, e em seguida por cima da motocicleta,
arrastando essa motocicleta , falou o delegado Ney
Fanfa Ribas Neto.

Ainda segundo o delegado, Ivomar e Oswaldo se
recusaram a assoprar o bafômetro e se negaram
também a fazer exames de sangue e urina, mas a
polícia descobriu que os dois passaram a noite em
uma boate, em Vila Velha. Chegaram ao local por
volta de 22h e saíram 1h.

Investigadores tiveram acesso a imagens da boate e
as comandas, onde fica registrado o consumo.

Conseguimos também apurar por meio das comendas
e por imagens dessa boate que eles fizeram ingestão
de bebida alcoólica nesse local, momentos antes do
ocorrido , falou o delegado.

Dois motoristas que testemunharam o acidente
procuraram a polícia nesta quarta-feira e contaram que
Ivomar e Owsaldo estavam em alta velocidade. O
delegado concluiu que os dois disputavam um racha
sobre a Terceira Ponte.

Ambas testemunhas narraram que os motoristas
estavam a pelo menos 150 km/h no momento do
acidente. Também narraram que eles estavam em
uma situação de emparelhamento, mudando de pistas,
então foi uma situação que eles tiveram convicção de
que eles estavam em uma disputa mesmo , falou.
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Os dois motoristas envolvidos não quiseram dar suas
versões sobre o caso à imprensa quando chegaram à
delegacia e também se negaram a responder as
perguntas da polícia, se reservando no direito de
permanecerem calados.

Por volta de 16h30 desta quarta (22), os dois foram
levados para o Centro de Triagem de Viana, onde
permanecem presos.

Ivomar e Oswaldo vão responder por embriaguez ao
volante e duplo homicídio com dolo eventual, o que
significa que eles assumiram o risco de provocar um
acidente com morte ao dirigirem embriagados e
disputarem um racha.

Ele assume a possibilidade daquele resultado com a
sua conduta. Isso se deu em função justamente
porque eles estavam em uma situação de racha, então
foi por isso que optamos pela autuação por homicídio
doloso , explicou.

Veja o plantão de últimas notícias do G1 Espírito
Santo

Notícias Relacionadas:

TV RECORD NEWS - ES
Justiça mantém prisão de motoristas envolvidos em morte de casal
na Terceira Ponte, no ES

Site: https://g1.globo.com/es/espirito-

santo/noticia/2019/05/23/justica-mantem-prisao-de-

motoristas-envolvidos-em-morte-de-casal-na-terceira-

ponte-no-es.ghtml
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O advogado Ivomar Rodrigues e o estudante de
Engenharia Oswaldo Venturini vão continuar presos. A
Justiça acaba de converter a prisão em flagrante em
preventiva. Eles são apontados pela Polícia Civil como
os causadores das mortes dos jovens Kelvin
Gonçalves dos Santos, 23, e Brunielly Oliveira,
17, após uma disputa de racha na Terceira Ponte.

A decisão é da juíza Milena Sousa Vilas Boas. Por ser
advogado, Ivomar terá o direito de ficar em cela
especial enquanto tiver preso preventivamente.

Nesta quarta, os dois se recusaram a fazer os exames
de alcoolemia e toxicológicos, mas a polícia diz que o
advogado e o estudante estavam juntos em uma boate
antes do acidente que fizeram ingestão de bebida
alcoólica.

O advogado Ludgero Liberato, que atua na defesa de
Oswaldo Venturini Neto, afirmou em nota mais cedo,
antes da audiência, que o universitário está abalado
com o ocorrido e lamenta principalmente pelas vítimas
e suas famílias. Ele destaca, ainda, que está à
disposição da Justiça para realizar o fornecimento de
todas as informações necessárias a fim de auxiliar nas
investigações.

VELÓRIO E ENTERRO

Os corpos dos namorados Kelvin Gonçalves dos
Santos, 23 anos, e Brunielly Oliveira, 17, foram
levados para o município de Cachoeiro de Itapemirim ,
no Sul do Estado. Os velórios e os enterros vão
acontecer nesta quinta-feira (23) na cidade, de onde
as famílias das duas vítimas são.

Kelvin será sepultado no interior do município, no
distrito de São Vicente. Já o enterro de Brunielly vai
acontecer na sede do município. O corpo vai para o
Centro Comunitário São Lucas, onde é velado na
manhã desta quinta.

MORTES NA TERCEIRA PONTE

Era madrugada desta quarta-feira (22) quando um
casal, que trafegava de moto pela Terceira Ponte , foi
atingido por dois veículos, um Audi 1 e um Toyota

Etios. Os namorados Kelvin Gonçalves dos Santos, 23
anos, e Brunielly Oliveira, 17, morreram na hora .

Para o delegado Ney Fanfa Ribas Neto, que está à
frente da investigação, os motoristas do Audi e Etios -
o estudante Oswaldo Venturini Neto, e o advogado
Ivomar Rodrigues Gomes Junior - praticavam um
racha . Testemunhas afirmam que a dupla estaria a
cerca de 160 km/h , mas somente uma perícia vai
apontar a velocidade dos veículos no momento da
colisão.

Kelvin e Brunielly voltavam pra casa, por volta das 2h
da madrugada, quando foram atingidos pelos veículos.
De acordo com um sargento do Batalhão de Trânsito
da Polícia Militar, que estava na ocorrência, o Audi
acertou a moto, o Etios veio depois e também atingiu o
casal. O casal foi encontrado cerca de 150 metros
antes dos três veículos.

CÂMERA REGISTROU ACIDENTE

MOTORISTAS BEBERAM ANTES DO ACIDENTE

Segundo o delegado, o advogado e o estudante
estavam em uma boate de Vila Velha e beberam antes
do acidente . Os dois se recusaram a fazer quatro
exames que poderiam comprovar a ingestão de bebida
alcoólica ou outros tipos de droga . Ainda no local do
acidente, os dois motoristas não quiseram fazer o
teste do bafômetro. Horas depois, os motoristas
também se recusaram a fazer exames de sangue
e urina.

AUTUADOS

Ivomar e Oswaldo foram encaminhados à Delegacia
Regional de Vitória, onde foram autuados por dois
homicídios com dolo eventual e embriaguez ao
volante. De lá, foram levados ao Departamento Médico
Legal e encaminhados ao Centro de Triagem de
Viana. Nesta quinta-feira (23), eles vão passar por
uma audiência de custódia que vai definir se
continuarão presos ou não.

VÍDEO MOSTRA MOMENTO EM QUE DUPLA DEIXA
DELEGACIA
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FAMILIARES NO DML

Os familiares das vítimas foram ao Departamento
Médico Legal (DML), durante a tarde. A mãe de
Brunielly, a auxiliar de serviços gerais Jucélia Carolina
Alves Oliveira, veio de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul
do Estado, para liberar o corpo da filha. O padrasto da
menina, o mecânico industrial Valdeir Soares Júnior,
também esteve no local.

DESMAIO AO VER CORPO DO FILHO

A cabeleireira Vilma Gonçalves também esteve no
DML. Ela chegou a desmaiar ao ver o caixão do filho.
Os corpos de Kelvin e Brunielly foram levados para
Cachoeiro de Itapemirim. Informações sobre velório e
enterro não foram divulgados.

PROTESTO APÓS MORTES

Motociclistas protestaram na Terceira Ponte contra a
morte do casal . Eles ocuparam as pistas no sentido
Vila Velha/Vitória e o trânsito seguiu lento. A ação
durou cerca de 20 minutos e a via foi liberada por volta
das 18h50. Um vídeo gravado mostra os motociclistas
andando na Terceira Ponte.

MÃE DE KELVIN TEVE VISÃO SOBRE TRAGÉDIA

Falei que meu filho ia morrer, eu vi ele batendo em
uma visão , relatou, aos prantos, a mãe de Kelvin,
A cabeleireira Vilma Gonçalves, de 40 anos. Kelvin e a
namorada, Brunielly, tinham saído da casa da
cabeleireira por volta de 21h desta terça-feira (21) e
teriam feito um passeio antes de iniciar a viagem de
volta para a residência onde o casal morava, em
Andre Carloni, Serra.

ABORTO

Além de perder o filho, a cabeleireira, que está grávida
de seis semanas, teme ter sofrido um aborto ao
descobrir o acidente . Ela ainda deve passar por
exames para confirmar a situação.

RAPAZ DEIXA DOIS FILHOS

Vítima do acidente na Terceira Ponte, Kelvin tinha dois
filhos , uma menina de um ano, e um menino de três
meses. A informação foi passada pela mãe do rapaz.
A minha ex-nora ligou para mim, a mãe da filha dele.
Ele acabou de deixar dois filhos, um filho de três
meses  e  uma f i l ha  de  um ano ,  de  ou t ro
re lac ionamento.  Meu f i lho era uma pessoa
trabalhadora, muito honesta, não mexia com ninguém ,
contou Vilma.

CASAL HAVIA REATADO HAVIA UM MÊS

Vilma contou que o filho fez 23 anos no dia 30 de abril
e que ele e Brunielly, que segundo ela tinha 17 anos,
haviam reatado o relacionamento e estavam morando
juntos há cerca de um mês . A mãe de Kelvin afirma
que a namorada dele era de Cachoeiro de Itapemirim
e por isso os dois tinham planos de passear na praia.

IRRESPONSABILIDADE

De acordo com a reportagem do Gazeta Online , o
corpo de Brunielly será levado para Cachoeiro de
Itapemirim, mas ainda não há informações sobre o
velório ou enterro. Irresponsabilidade de duas pessoas
que entristece duas famílias . Esse é o nosso país,
nossa lei. É só tristeza mesmo, não tem como nem
explicar o que está acontecendo. Agora é levar a vida.
Tomara que os dois fiquem presos e sejam punidos. É
o que a gente espera. Ela tinha voltado para Vitória
havia 15 dias para trabalhar. O sonho dela era esse.
Kelvin também já estava trabalhando , disse o
mecânico industrial Valdeir Soares Júnior.

A cabeleireira Vilma desmaiou ao ver o caixão com o
corpo do filho saindo do Departamento Médico Legal
(DML), em Vitória na tarde desta quarta-feira (22). A
mãe de Brunielly também esteve no local e se
emocionou muito ao lado do padrasto da menina. De
acordo com a reportagem do Gazeta Online, os corpos
serão levados para Cachoeiro de Itapemirim, mas
ainda não há informações sobre o velório ou enterro.

Site:

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2019/0

5/racha-na-terceira-ponte-juiz-mantem-prisao-de-

advogado-e-estudante-1014182188.html
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A Justiça decidiu manter presos o advogado Ivomar
Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, e o estudante
de engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos,
após audiência de custódia. Os dois conduziam os
veículos envolvidos no acidente que matou o
casal Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos
e Brunielly Oliveira, de 17 anos.

Segundo a decisão juíza Milena Sousa Vilas Boas, a
prisão dos dois foi convertida de flagrante para
preventiva, onde permanecerão detidos sem prazo
para liberdade.

Oswaldo e Ivomar foram indiciados por homicídio com
dolo eventual (quando se assume o risco de matar) e
embriaguez ao volante.

Como Ivomar é advogado, a juíza autorizou a
transferência dele para uma sala de Estado Maior ,
no Presídio de Segurança Média I. Já Oswaldo
permanecerá preso no Centro de Triagem de Viana.

Esse é o seu primeiro acesso por aqui, então
recomendamos que você altere o seu nome de usuário
e senha, para sua maior segurança.

As senhas preciam ser iguais.

A senha precisa ter no mínimo 6 caracteres.

Todos os campos são obrigatórios.

O nome de usuário precisa ter no mínimo 4 caracteres.

Um erro ocorreu ao tentar atualizar seus dados.

Dicas: O nome de usuário deve ter no mínimo 4
caracteres e conter apenas letras e números. A senha
deve conter pelo menos 6 caracteres.

Site: https://tribunaonline.com.br/mortes-na-terceira-

ponte-justica-mantem-prisao-de-advogado-e-

universitario
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O corpo do motoboy Kelvin Gonçalves dos Santos, de
23 anos, e da namorada dele, Brunielly Oliveira, 17
anos, foram enterrados na manhã desta quinta-feira
(23) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. O
casal morreu na madrugada desta quarta-feira após
ter a moto atingida pelos veículos do advogado Ivomar
Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, e do estudante
de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos,
acusados pela polícia de disputar um racha .

Com muita emoção, amigos e fami l iares se
despediram do Kevin. O velório dele foi realizado na
Assembleia de Deus da comunidade de Fruteiras
Quente,  d is t r i to  de São Vicente.  O enterro
aconteceu por volta das 11h no cemitério local.

O corpo da adolescente Brunielly Oliveira foi enterrado
às 10h da manhã desta quinta-feira (23) no Cemitério
do Coronel Borges, em Cachoeiro. O velório ocorreu
na Centro Comunitário do bairro São Lucas, na sede
do município.

O corpo da jovem chegou em Cachoeiro durante a
noite. Parentes e amigos prestaram as últimas
homenagens à jovem.

De acordo com familiares de Brunielly, ela se mudou
de Cachoeiro para a Grande Vitória há quinze dias.
Ela morava com o namorado, e estava em busca de
emprego. O padrasto contou que ela iria trabalhar
como babá e estava cheia de sonhos.

SONHOS INTERROMPIDOS

O jovem, que foi criado por uma tia e pelos avós
maternos, e foi descrito como uma pessoa brincalhona
e meiga. Kelvin tinha o sonho de terminar o segundo
grau, cursar o ensino superior e fazer concurso para a
Policia Militar.

O ACIDENTE

Era madrugada desta quarta-feira (22) quando um
casal, que trafegava de moto pela Terceira Ponte , foi
atingido por dois veículos, um Audi 1 e um Toyota
Etios. Os namorados Kelvin Gonçalves dos Santos, 23
anos, e Brunielly Oliveira, 17, morreram na hora .

Para o delegado Ney Fanfa Ribas Neto, que está à
frente da investigação, os motoristas do Audi e Etios -

o estudante Oswaldo Venturini Neto, e o advogado
Ivomar Rodrigues Gomes Junior - praticavam um
racha . Testemunhas afirmam que a dupla estaria a
cerca de 160 km/h , mas somente uma perícia vai
apontar a velocidade dos veículos no momento da
colisão.

Kelvin e Brunielly voltavam pra casa, por volta das 2h
da madrugada, quando foram atingidos pelos veículos.
De acordo com um sargento do Batalhão de Trânsito
da Polícia Militar, que estava na ocorrência, o Audi
acertou a moto, o Etios veio depois e também atingiu o
casal. O casal foi encontrado cerca de 150 metros
antes dos três veículos.

CÂMERA REGISTROU ACIDENTE

MOTORISTAS BEBERAM ANTES DO ACIDENTE

Segundo o delegado, o advogado e o estudante
estavam em uma boate de Vila Velha e beberam antes
do acidente . Os dois se recusaram a fazer quatro
exames que poderiam comprovar a ingestão de bebida
alcoólica ou outros tipos de droga . Ainda no local do
acidente, os dois motoristas não quiseram fazer o
teste do bafômetro. Horas depois, os motoristas
também se recusaram a fazer exames de sangue
e urina.

AUTUADOS

Ivomar e Oswaldo foram encaminhados à Delegacia
Regional de Vitória, onde foram autuados por dois
homicídios com dolo eventual e embriaguez ao
volante. De lá, foram levados ao Departamento Médico
Legal e encaminhados ao Centro de Triagem de
Viana. Nesta quinta-feira (23), eles vão passar por
uma audiência de custódia que vai definir se
continuarão presos ou não.

VÍDEO MOSTRA MOMENTO EM QUE DUPLA DEIXA
DELEGACIA

FAMILIARES NO DML

Os familiares das vítimas foram ao Departamento
Médico Legal (DML), durante a tarde. A mãe de
Brunielly, a auxiliar de serviços gerais Jucélia Carolina
Alves Oliveira, veio de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul
do Estado, para liberar o corpo da filha. O padrasto da
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menina, o mecânico industrial Valdeir Soares Júnior,
também esteve no local.

DESMAIO AO VER CORPO DO FILHO

A cabeleireira Vilma Gonçalves também esteve no
DML. Ela chegou a desmaiar ao ver o caixão do filho.
Os corpos de Kelvin e Brunielly foram levados para
Cachoeiro de Itapemirim. Informações sobre velório e
enterro não foram divulgados.

PROTESTO APÓS MORTES

Motociclistas protestaram na Terceira Ponte contra a
morte do casal . Eles ocuparam as pistas no sentido
Vila Velha/Vitória e o trânsito seguiu lento. A ação
durou cerca de 20 minutos e a via foi liberada por volta
das 18h50. Um vídeo gravado mostra os motociclistas
andando na Terceira Ponte.

MÃE DE KELVIN TEVE VISÃO SOBRE TRAGÉDIA

Falei que meu filho ia morrer, eu vi ele batendo em
uma visão , relatou, aos prantos, a mãe de Kelvin,
A cabeleireira Vilma Gonçalves, de 40 anos. Kelvin e a
namorada, Brunielly, tinham saído da casa da
cabeleireira por volta de 21h desta terça-feira (21) e
teriam feito um passeio antes de iniciar a viagem de
volta para a residência onde o casal morava, em
Andre Carloni, Serra.

ABORTO

Além de perder o filho, a cabeleireira, que está grávida
de seis semanas, teme ter sofrido um aborto ao
descobrir o acidente . Ela ainda deve passar por
exames para confirmar a situação.

RAPAZ DEIXA DOIS FILHOS

Vítima do acidente na Terceira Ponte, Kelvin tinha dois
filhos , uma menina de um ano, e um menino de três
meses. A informação foi passada pela mãe do rapaz.
A minha ex-nora ligou para mim, a mãe da filha dele.
Ele acabou de deixar dois filhos, um filho de três
meses  e  uma f i l ha  de  um ano ,  de  ou t ro
re lac ionamento.  Meu f i lho era uma pessoa
trabalhadora, muito honesta, não mexia com ninguém ,
contou Vilma.

CASAL HAVIA REATADO HAVIA UM MÊS

Vilma contou que o filho fez 23 anos no dia 30 de abril
e que ele e Brunielly, que segundo ela tinha 17 anos,
haviam reatado o relacionamento e estavam morando
juntos há cerca de um mês . A mãe de Kelvin afirma
que a namorada dele era de Cachoeiro de Itapemirim
e por isso os dois tinham planos de passear na praia.

IRRESPONSABILIDADE

De acordo com a reportagem do Gazeta Online , o
corpo de Brunielly será levado para Cachoeiro de
Itapemirim, mas ainda não há informações sobre o
velório ou enterro. Irresponsabilidade de duas pessoas
que entristece duas famílias . Esse é o nosso país,
nossa lei. É só tristeza mesmo, não tem como nem
explicar o que está acontecendo. Agora é levar a vida.
Tomara que os dois fiquem presos e sejam punidos. É
o que a gente espera. Ela tinha voltado para Vitória
havia 15 dias para trabalhar. O sonho dela era esse.
Kelvin também já estava trabalhando , disse o
mecânico industrial Valdeir Soares Júnior.

A cabeleireira Vilma desmaiou ao ver o caixão com o
corpo do filho saindo do Departamento Médico Legal
(DML), em Vitória na tarde desta quarta-feira (22). A
mãe de Brunielly também esteve no local e se
emocionou muito ao lado do padrasto da menina. De
acordo com a reportagem do Gazeta Online, os corpos
serão levados para Cachoeiro de Itapemirim, mas
ainda não há informações sobre o velório ou enterro.
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Mortes na Terceira Ponte: Advogado e
estudante passam por audiência de custódia

 

TRIBUNA ONLINE / ES - POLÍCIA. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Tribuna Online

Você está utilizando um navegador muito antigo ou
suas configurações não permitem cookies de terceiros.

Já é assinante?

Assine agora e tenha acesso ao conteúdo exclusivo do
Tribuna Online !

Você está utilizando um navegador muito antigo ou
suas configurações não permitem cookies de terceiros.

A bandeirinha identifica o conteúdo exclusivo que só
você assinante tem acesso!

Escolha a que mais combina com você e OUÇA
AGORA.

O advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34
anos, e o estudante de engenharia Oswaldo Venturini
Neto, de 22 anos, passam por uma audiência de
custódia na manhã desta quinta-feira (23) no Centro
de Triagem de Viana (CTV). Caso sejam condenados,
a pena pode chegar a 23 anos de prisão.

A Polícia Civil concluiu que os dois disputavam um
racha na Terceira Ponte momentos antes de atingir
uma motocicleta, na madrugada desta quarta-feira
(22). No acidente, morreram o motoboy Kelvin
Gonçalves dos Santos, de 23 anos, e a namorada dele
Brunielly Oliveira, de 17 anos.

Os veículos dos suspeitos estavam a uma velocidade
de 160 km/h. A informação é do delegado plantonista
da 1ª Delegacia Regional de Vitória, Ney Fanfa Ribas
Neto.

Segundo o delegado, a polícia chegou à velocidade
informada por meio de testemunhas. "Essas pessoas
compareceram espontaneamente à delegacia e
disseram que eles estavam entre 150 e 160 km/h.
Também narraram que os suspeitos estavam em uma
situação de emparelhamento, mudando de direção a
cada momento", contou.

Ribas contou que, além da velocidade, a informação
sobre o racha também partiu de provas testemunhais.
"As testemunhas foram categóricas em afirmar que os
dois veículos, estavam disputando um racha no

momento do acidente".

Radares

A Rodosol informou que o limite de velocidade na
Terceira Ponte é de 80 km/h e que as câmeras
instaladas não possuem a função de controlar essa
velocidade.

Após o local do acidente, ocorrido no vão central, há
um radar com limite de velocidade de 60 km/h
(descida da ponte).

No sentido oposto (Vila Velha), também há um radar,
com velocidade de 70 km/h.

Esse é o seu primeiro acesso por aqui, então
recomendamos que você altere o seu nome de usuário
e senha, para sua maior segurança.

As senhas preciam ser iguais.

A senha precisa ter no mínimo 6 caracteres.

Todos os campos são obrigatórios.

O nome de usuário precisa ter no mínimo 4 caracteres.

Um erro ocorreu ao tentar atualizar seus dados.

Dicas: O nome de usuário deve ter no mínimo 4
caracteres e conter apenas letras e números. A senha
deve conter pelo menos 6 caracteres.
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Corpos de vítimas de disputa de racha serão
enterrados em Cachoeiro (MORTES NA

TERCEIRA PONTE)
 

GAZETA SUL ONLINE / ES. Qui, 23 de Maio de 2019
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Os corpos dos namorados Kelvin Gonçalves dos
Santos, 23 anos, e Brunielly Oliveira, 17, foram
levados para o município de Cachoeiro de Itapemirim ,
no Sul do Estado. Os velórios e os enterros vão
acontecer nesta quinta-feira (23) na cidade, de onde
as famílias das duas vítimas são.

Kelvin será sepultado no interior do município, no
distrito de São Vicente, com velório marcado entre 8h
e 9h. Já o enterro de Brunielly vai acontecer na sede
do município. O corpo vai para o Centro Comunitário
São Lucas, onde é velado na manhã desta quinta.

MORTES NA TERCEIRA PONTE

Era madrugada desta quarta-feira (22) quando um
casal, que trafegava de moto pela Terceira Ponte , foi
atingido por dois veículos, um Audi 1 e um Toyota
Etios. Os namorados Kelvin Gonçalves dos Santos, 23
anos, e Brunielly Oliveira, 17, morreram na hora .

Para o delegado Ney Fanfa Ribas Neto, que está à
frente da investigação, os motoristas do Audi e Etios -
o estudante Oswaldo Venturini Neto, e o advogado
Ivomar Rodrigues Gomes Junior - praticavam um
racha . Testemunhas afirmam que a dupla estaria a
cerca de 160 km/h , mas somente uma perícia vai
apontar a velocidade dos veículos no momento da
colisão.

Kelvin e Brunielly voltavam pra casa, por volta das 2h
da madrugada, quando foram atingidos pelos veículos.
De acordo com um sargento do Batalhão de Trânsito
da Polícia Militar, que estava na ocorrência, o Audi
acertou a moto, o Etios veio depois e também atingiu o
casal. O casal foi encontrado cerca de 150 metros
antes dos três veículos.

CÂMERA REGISTROU ACIDENTE

MOTORISTAS BEBERAM ANTES DO ACIDENTE

Segundo o delegado, o advogado e o estudante
estavam em uma boate de Vila Velha e beberam antes
do acidente . Os dois se recusaram a fazer quatro
exames que poderiam comprovar a ingestão de bebida
alcoólica ou outros tipos de droga . Ainda no local do

acidente, os dois motoristas não quiseram fazer o
teste do bafômetro. Horas depois, os motoristas
também se recusaram a fazer exames de sangue
e urina.

AUTUADOS

Ivomar e Oswaldo foram encaminhados à Delegacia
Regional de Vitória, onde foram autuados por dois
homicídios com dolo eventual e embriaguez ao
volante. De lá, foram levados ao Departamento Médico
Legal e encaminhados ao Centro de Triagem de
Viana. Nesta quinta-feira (23), eles vão passar por
uma audiência de custódia que vai definir se
continuarão presos ou não.

VÍDEO MOSTRA MOMENTO EM QUE DUPLA DEIXA
DELEGACIA

FAMILIARES NO DML

Os familiares das vítimas foram ao Departamento
Médico Legal (DML), durante a tarde. A mãe de
Brunielly, a auxiliar de serviços gerais Jucélia Carolina
Alves Oliveira, veio de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul
do Estado, para liberar o corpo da filha. O padrasto da
menina, o mecânico industrial Valdeir Soares Júnior,
também esteve no local.

DESMAIO AO VER CORPO DO FILHO

A cabeleireira Vilma Gonçalves também esteve no
DML. Ela chegou a desmaiar ao ver o caixão do filho.
Os corpos de Kelvin e Brunielly foram levados para
Cachoeiro de Itapemirim. Informações sobre velório e
enterro não foram divulgados.

PROTESTO APÓS MORTES

Motociclistas protestaram na Terceira Ponte contra a
morte do casal . Eles ocuparam as pistas no sentido
Vila Velha/Vitória e o trânsito seguiu lento. A ação
durou cerca de 20 minutos e a via foi liberada por volta
das 18h50. Um vídeo gravado mostra os motociclistas
andando na Terceira Ponte.

MÃE DE KELVIN TEVE VISÃO SOBRE TRAGÉDIA
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Falei que meu filho ia morrer, eu vi ele batendo em
uma visão , relatou, aos prantos, a mãe de Kelvin,
A cabeleireira Vilma Gonçalves, de 40 anos. Kelvin e a
namorada, Brunielly, tinham saído da casa da
cabeleireira por volta de 21h desta terça-feira (21) e
teriam feito um passeio antes de iniciar a viagem de
volta para a residência onde o casal morava, em
Andre Carloni, Serra.

ABORTO

Além de perder o filho, a cabeleireira, que está grávida
de seis semanas, teme ter sofrido um aborto ao
descobrir o acidente . Ela ainda deve passar por
exames para confirmar a situação.

RAPAZ DEIXA DOIS FILHOS

Vítima do acidente na Terceira Ponte, Kelvin tinha dois
filhos , uma menina de um ano, e um menino de três
meses. A informação foi passada pela mãe do rapaz.
A minha ex-nora ligou para mim, a mãe da filha dele.
Ele acabou de deixar dois filhos, um filho de três
meses  e  uma f i l ha  de  um ano ,  de  ou t ro
re lac ionamento.  Meu f i lho era uma pessoa
trabalhadora, muito honesta, não mexia com ninguém ,
contou Vilma.

CASAL HAVIA REATADO HAVIA UM MÊS

Vilma contou que o filho fez 23 anos no dia 30 de abril
e que ele e Brunielly, que segundo ela tinha 17 anos,
haviam reatado o relacionamento e estavam morando
juntos há cerca de um mês . A mãe de Kelvin afirma
que a namorada dele era de Cachoeiro de Itapemirim
e por isso os dois tinham planos de passear na praia.

IRRESPONSABILIDADE

De acordo com a reportagem do Gazeta Online , o
corpo de Brunielly será levado para Cachoeiro de
Itapemirim, mas ainda não há informações sobre o
velório ou enterro. Irresponsabilidade de duas pessoas
que entristece duas famílias . Esse é o nosso país,
nossa lei. É só tristeza mesmo, não tem como nem
explicar o que está acontecendo. Agora é levar a vida.
Tomara que os dois fiquem presos e sejam punidos. É
o que a gente espera. Ela tinha voltado para Vitória
havia 15 dias para trabalhar. O sonho dela era esse.
Kelvin também já estava trabalhando , disse o
mecânico industrial Valdeir Soares Júnior.

A cabeleireira Vilma desmaiou ao ver o caixão com o
corpo do filho saindo do Departamento Médico Legal
(DML), em Vitória na tarde desta quarta-feira (22). A
mãe de Brunielly também esteve no local e se
emocionou muito ao lado do padrasto da menina. De

acordo com a reportagem do Gazeta Online, os corpos
serão levados para Cachoeiro de Itapemirim, mas
ainda não há informações sobre o velório ou enterro.
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Racha na Terceira Ponte: Justiça mantém
prisão de advogado e estudante
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O advogado Ivomar Rodrigues e o estudante de
Engenharia Oswaldo Venturini vão continuar presos. A
Justiça acaba de converter a prisão em flagrante em
preventiva. Eles são apontados pela Polícia Civil como
os causadores das mortes dos jovens Kelvin
Gonçalves dos Santos, 23, e Brunielly Oliveira,
17, após uma disputa de racha na Terceira Ponte.

A decisão é da juíza Milena Sousa Vilas Boas. Por ser
advogado, Ivomar terá o direito de ficar em cela
especial enquanto tiver preso preventivamente.

Nesta quarta, os dois se recusaram a fazer os exames
de alcoolemia e toxicológicos, mas a polícia diz que o
advogado e o estudante estavam juntos em uma boate
antes do acidente que fizeram ingestão de bebida
alcoólica.

O advogado Ludgero Liberato, que atua na defesa de
Oswaldo Venturini Neto, afirmou em nota mais cedo,
antes da audiência, que o universitário está abalado
com o ocorrido e lamenta principalmente pelas vítimas
e suas famílias. Ele destaca, ainda, que está à
disposição da Justiça para realizar o fornecimento de
todas as informações necessárias a fim de auxiliar nas
investigações.

VELÓRIO E ENTERRO

Os corpos dos namorados Kelvin Gonçalves dos
Santos, 23 anos, e Brunielly Oliveira, 17, foram
levados para o município de Cachoeiro de Itapemirim ,
no Sul do Estado. Os velórios e os enterros vão
acontecer nesta quinta-feira (23) na cidade, de onde
as famílias das duas vítimas são.

Kelvin será sepultado no interior do município, no
distrito de São Vicente. Já o enterro de Brunielly vai
acontecer na sede do município. O corpo vai para o
Centro Comunitário São Lucas, onde é velado na
manhã desta quinta.

MORTES NA TERCEIRA PONTE

Era madrugada desta quarta-feira (22) quando um
casal, que trafegava de moto pela Terceira Ponte , foi
atingido por dois veículos, um Audi 1 e um Toyota
Etios. Os namorados Kelvin Gonçalves dos Santos, 23
anos, e Brunielly Oliveira, 17, morreram na hora .

Para o delegado Ney Fanfa Ribas Neto, que está à
frente da investigação, os motoristas do Audi e Etios -
o estudante Oswaldo Venturini Neto, e o advogado
Ivomar Rodrigues Gomes Junior - praticavam um
racha . Testemunhas afirmam que a dupla estaria a
cerca de 160 km/h , mas somente uma perícia vai
apontar a velocidade dos veículos no momento da
colisão.

Kelvin e Brunielly voltavam pra casa, por volta das 2h
da madrugada, quando foram atingidos pelos veículos.
De acordo com um sargento do Batalhão de Trânsito
da Polícia Militar, que estava na ocorrência, o Audi
acertou a moto, o Etios veio depois e também atingiu o
casal. O casal foi encontrado cerca de 150 metros
antes dos três veículos.

CÂMERA REGISTROU ACIDENTE

MOTORISTAS BEBERAM ANTES DO ACIDENTE

Segundo o delegado, o advogado e o estudante
estavam em uma boate de Vila Velha e beberam antes
do acidente . Os dois se recusaram a fazer quatro
exames que poderiam comprovar a ingestão de bebida
alcoólica ou outros tipos de droga . Ainda no local do
acidente, os dois motoristas não quiseram fazer o
teste do bafômetro. Horas depois, os motoristas
também se recusaram a fazer exames de sangue
e urina.

AUTUADOS

Ivomar e Oswaldo foram encaminhados à Delegacia
Regional de Vitória, onde foram autuados por dois
homicídios com dolo eventual e embriaguez ao
volante. De lá, foram levados ao Departamento Médico
Legal e encaminhados ao Centro de Triagem de
Viana. Nesta quinta-feira (23), eles vão passar por
uma audiência de custódia que vai definir se
continuarão presos ou não.

VÍDEO MOSTRA MOMENTO EM QUE DUPLA DEIXA
DELEGACIA

FAMILIARES NO DML

Os familiares das vítimas foram ao Departamento
Médico Legal (DML), durante a tarde. A mãe de
Brunielly, a auxiliar de serviços gerais Jucélia Carolina
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Alves Oliveira, veio de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul
do Estado, para liberar o corpo da filha. O padrasto da
menina, o mecânico industrial Valdeir Soares Júnior,
também esteve no local.

DESMAIO AO VER CORPO DO FILHO

A cabeleireira Vilma Gonçalves também esteve no
DML. Ela chegou a desmaiar ao ver o caixão do filho.
Os corpos de Kelvin e Brunielly foram levados para
Cachoeiro de Itapemirim. Informações sobre velório e
enterro não foram divulgados.

PROTESTO APÓS MORTES

Motociclistas protestaram na Terceira Ponte contra a
morte do casal . Eles ocuparam as pistas no sentido
Vila Velha/Vitória e o trânsito seguiu lento. A ação
durou cerca de 20 minutos e a via foi liberada por volta
das 18h50. Um vídeo gravado mostra os motociclistas
andando na Terceira Ponte.

MÃE DE KELVIN TEVE VISÃO SOBRE TRAGÉDIA

Falei que meu filho ia morrer, eu vi ele batendo em
uma visão , relatou, aos prantos, a mãe de Kelvin,
A cabeleireira Vilma Gonçalves, de 40 anos. Kelvin e a
namorada, Brunielly, tinham saído da casa da
cabeleireira por volta de 21h desta terça-feira (21) e
teriam feito um passeio antes de iniciar a viagem de
volta para a residência onde o casal morava, em
Andre Carloni, Serra.

ABORTO

Além de perder o filho, a cabeleireira, que está grávida
de seis semanas, teme ter sofrido um aborto ao
descobrir o acidente . Ela ainda deve passar por
exames para confirmar a situação.

RAPAZ DEIXA DOIS FILHOS

Vítima do acidente na Terceira Ponte, Kelvin tinha dois
filhos , uma menina de um ano, e um menino de três
meses. A informação foi passada pela mãe do rapaz.
A minha ex-nora ligou para mim, a mãe da filha dele.
Ele acabou de deixar dois filhos, um filho de três
meses  e  uma f i l ha  de  um ano ,  de  ou t ro
re lac ionamento.  Meu f i lho era uma pessoa
trabalhadora, muito honesta, não mexia com ninguém ,
contou Vilma.

CASAL HAVIA REATADO HAVIA UM MÊS

Vilma contou que o filho fez 23 anos no dia 30 de abril
e que ele e Brunielly, que segundo ela tinha 17 anos,
haviam reatado o relacionamento e estavam morando
juntos há cerca de um mês . A mãe de Kelvin afirma

que a namorada dele era de Cachoeiro de Itapemirim
e por isso os dois tinham planos de passear na praia.

IRRESPONSABILIDADE

De acordo com a reportagem do Gazeta Online , o
corpo de Brunielly será levado para Cachoeiro de
Itapemirim, mas ainda não há informações sobre o
velório ou enterro. Irresponsabilidade de duas pessoas
que entristece duas famílias . Esse é o nosso país,
nossa lei. É só tristeza mesmo, não tem como nem
explicar o que está acontecendo. Agora é levar a vida.
Tomara que os dois fiquem presos e sejam punidos. É
o que a gente espera. Ela tinha voltado para Vitória
havia 15 dias para trabalhar. O sonho dela era esse.
Kelvin também já estava trabalhando , disse o
mecânico industrial Valdeir Soares Júnior.

A cabeleireira Vilma desmaiou ao ver o caixão com o
corpo do filho saindo do Departamento Médico Legal
(DML), em Vitória na tarde desta quarta-feira (22). A
mãe de Brunielly também esteve no local e se
emocionou muito ao lado do padrasto da menina. De
acordo com a reportagem do Gazeta Online, os corpos
serão levados para Cachoeiro de Itapemirim, mas
ainda não há informações sobre o velório ou enterro.

Notícias Relacionadas:

RÁDIO CBN VITÓRIA 92.5 FM - ES
Racha na Terceira Ponte: Justiça mantém prisão de advogado e
estudante
RÁDIO CBN VITÓRIA 92.5 FM - ES
Racha na Terceira Ponte: Justiça mantém prisão de advogado e
estudante
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Corpos de casal morto na Terceira Ponte são
enterrados em Cachoeiro
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O corpo do motoboy Kelvin Gonçalves dos Santos, de
23 anos, e da namorada dele, Brunielly Oliveira, 17
anos, foram enterrados na manhã desta quinta-feira
(23) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. O
casal morreu na madrugada desta quarta-feira após
ter a moto atingida pelos veículos do advogado Ivomar
Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, e do estudante
de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos,
acusados pela polícia de disputar um racha .

Com muita emoção, amigos e fami l iares se
despediram do Kevin. O velório dele foi realizado na
Assembleia de Deus da comunidade de Fruteiras
Quente,  d is t r i to  de São Vicente.  O enterro
aconteceu por volta das 11h no cemitério local.

O corpo da adolescente Brunielly Oliveira foi enterrado
às 10h da manhã desta quinta-feira (23) no Cemitério
do Coronel Borges, em Cachoeiro. O velório ocorreu
na Centro Comunitário do bairro São Lucas, na sede
do município.

O corpo da jovem chegou em Cachoeiro durante a
noite. Parentes e amigos prestaram as últimas
homenagens à jovem.

De acordo com familiares de Brunielly, ela se mudou
de Cachoeiro para a Grande Vitória há quinze dias.
Ela morava com o namorado, e estava em busca de
emprego. O padrasto contou que ela iria trabalhar
como babá e estava cheia de sonhos.

SONHOS INTERROMPIDOS

O jovem, que foi criado por uma tia e pelos avós
maternos, e foi descrito como uma pessoa brincalhona
e meiga. Kelvin tinha o sonho de terminar o segundo
grau, cursar o ensino superior e fazer concurso para a
Policia Militar.

O ACIDENTE

Era madrugada desta quarta-feira (22) quando um
casal, que trafegava de moto pela Terceira Ponte , foi
atingido por dois veículos, um Audi 1 e um Toyota
Etios. Os namorados Kelvin Gonçalves dos Santos, 23
anos, e Brunielly Oliveira, 17, morreram na hora .

Para o delegado Ney Fanfa Ribas Neto, que está à
frente da investigação, os motoristas do Audi e Etios -

o estudante Oswaldo Venturini Neto, e o advogado
Ivomar Rodrigues Gomes Junior - praticavam um
racha . Testemunhas afirmam que a dupla estaria a
cerca de 160 km/h , mas somente uma perícia vai
apontar a velocidade dos veículos no momento da
colisão.

Kelvin e Brunielly voltavam pra casa, por volta das 2h
da madrugada, quando foram atingidos pelos veículos.
De acordo com um sargento do Batalhão de Trânsito
da Polícia Militar, que estava na ocorrência, o Audi
acertou a moto, o Etios veio depois e também atingiu o
casal. O casal foi encontrado cerca de 150 metros
antes dos três veículos.

CÂMERA REGISTROU ACIDENTE

MOTORISTAS BEBERAM ANTES DO ACIDENTE

Segundo o delegado, o advogado e o estudante
estavam em uma boate de Vila Velha e beberam antes
do acidente . Os dois se recusaram a fazer quatro
exames que poderiam comprovar a ingestão de bebida
alcoólica ou outros tipos de droga . Ainda no local do
acidente, os dois motoristas não quiseram fazer o
teste do bafômetro. Horas depois, os motoristas
também se recusaram a fazer exames de sangue
e urina.

AUTUADOS

Ivomar e Oswaldo foram encaminhados à Delegacia
Regional de Vitória, onde foram autuados por dois
homicídios com dolo eventual e embriaguez ao
volante. De lá, foram levados ao Departamento Médico
Legal e encaminhados ao Centro de Triagem de
Viana. Nesta quinta-feira (23), eles vão passar por
uma audiência de custódia que vai definir se
continuarão presos ou não.

VÍDEO MOSTRA MOMENTO EM QUE DUPLA DEIXA
DELEGACIA

FAMILIARES NO DML

Os familiares das vítimas foram ao Departamento
Médico Legal (DML), durante a tarde. A mãe de
Brunielly, a auxiliar de serviços gerais Jucélia Carolina
Alves Oliveira, veio de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul
do Estado, para liberar o corpo da filha. O padrasto da
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menina, o mecânico industrial Valdeir Soares Júnior,
também esteve no local.

DESMAIO AO VER CORPO DO FILHO

A cabeleireira Vilma Gonçalves também esteve no
DML. Ela chegou a desmaiar ao ver o caixão do filho.
Os corpos de Kelvin e Brunielly foram levados para
Cachoeiro de Itapemirim. Informações sobre velório e
enterro não foram divulgados.

PROTESTO APÓS MORTES

Motociclistas protestaram na Terceira Ponte contra a
morte do casal . Eles ocuparam as pistas no sentido
Vila Velha/Vitória e o trânsito seguiu lento. A ação
durou cerca de 20 minutos e a via foi liberada por volta
das 18h50. Um vídeo gravado mostra os motociclistas
andando na Terceira Ponte.

MÃE DE KELVIN TEVE VISÃO SOBRE TRAGÉDIA

Falei que meu filho ia morrer, eu vi ele batendo em
uma visão , relatou, aos prantos, a mãe de Kelvin,
A cabeleireira Vilma Gonçalves, de 40 anos. Kelvin e a
namorada, Brunielly, tinham saído da casa da
cabeleireira por volta de 21h desta terça-feira (21) e
teriam feito um passeio antes de iniciar a viagem de
volta para a residência onde o casal morava, em
Andre Carloni, Serra.

ABORTO

Além de perder o filho, a cabeleireira, que está grávida
de seis semanas, teme ter sofrido um aborto ao
descobrir o acidente . Ela ainda deve passar por
exames para confirmar a situação.

RAPAZ DEIXA DOIS FILHOS

Vítima do acidente na Terceira Ponte, Kelvin tinha dois
filhos , uma menina de um ano, e um menino de três
meses. A informação foi passada pela mãe do rapaz.
A minha ex-nora ligou para mim, a mãe da filha dele.
Ele acabou de deixar dois filhos, um filho de três
meses  e  uma f i l ha  de  um ano ,  de  ou t ro
re lac ionamento.  Meu f i lho era uma pessoa
trabalhadora, muito honesta, não mexia com ninguém ,
contou Vilma.

CASAL HAVIA REATADO HAVIA UM MÊS

Vilma contou que o filho fez 23 anos no dia 30 de abril
e que ele e Brunielly, que segundo ela tinha 17 anos,
haviam reatado o relacionamento e estavam morando
juntos há cerca de um mês . A mãe de Kelvin afirma
que a namorada dele era de Cachoeiro de Itapemirim
e por isso os dois tinham planos de passear na praia.

IRRESPONSABILIDADE

De acordo com a reportagem do Gazeta Online , o
corpo de Brunielly será levado para Cachoeiro de
Itapemirim, mas ainda não há informações sobre o
velório ou enterro. Irresponsabilidade de duas pessoas
que entristece duas famílias . Esse é o nosso país,
nossa lei. É só tristeza mesmo, não tem como nem
explicar o que está acontecendo. Agora é levar a vida.
Tomara que os dois fiquem presos e sejam punidos. É
o que a gente espera. Ela tinha voltado para Vitória
havia 15 dias para trabalhar. O sonho dela era esse.
Kelvin também já estava trabalhando , disse o
mecânico industrial Valdeir Soares Júnior.

A cabeleireira Vilma desmaiou ao ver o caixão com o
corpo do filho saindo do Departamento Médico Legal
(DML), em Vitória na tarde desta quarta-feira (22). A
mãe de Brunielly também esteve no local e se
emocionou muito ao lado do padrasto da menina. De
acordo com a reportagem do Gazeta Online, os corpos
serão levados para Cachoeiro de Itapemirim, mas
ainda não há informações sobre o velório ou enterro.

Site:

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2019/0
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Continuam presos suspeitos de praticarem
"racha" na Terceira Ponte
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JUÍZA, DETERMINAÇÃO, PRISÃO, ENVOLVIDOS,
GRAVE ACIDENTE, TERCEIRA PONTE, POLÍCIA
CIVIL, DELEGADO, ACIDENTE DE TRÂNSITO,
TJES,

Multimídia:
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Mortes na 3º ponte: Flagrante de carros em
alta velocidade

 

TV TRIBUNA / SBT ES - TRIBUNA NOTICIAS 1° EDIÇÃO. Qui, 23 de Maio de 2019
TJES

FLAGRANTE, VELOCIDADE, CARROS, ACIDENTE,
TERCEIRA PONTE, RODOSOL, DELEGADO, TJES,
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Último acidente com morte na Terceira
Ponte aconteceu há 8 anos
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Acidentes de trânsito com mortes não são recorrentes
na Terceira Ponte . A colisão entre dois carros e uma
moto que t irou a vida dos namorados Kelvin
Gonçalves dos Santos, de 23 anos, e Brunielly
Oliveira, de 17 anos, durante a madrugada desta
quarta-feira (22), foi a primeira situação trágica em oito
anos, desde a morte do entregador de jornal
Wellington Cunha, de 33 anos, em março de 2011,
que foi atingido pelo carro do advogado Diogo Moraes
de Mello. O caso ainda não teve desfecho.

Segundo reportagens da época, o advogado dirigia a
130 km/h e apresentava sinais de embriaguez. Ele se
recusou a fazer o teste do bafômetro.

> Casal que morreu na Terceira Ponte havia reatado
há cerca de um mês

Cerca de uma semana depois do acidente, no dia 8 de
abril, Diogo Moraes de Mello foi detido em casa, na
Praia da Costa , em Vila Velha . Na época, o pai do
advogado afirmou que ele havia bebido duas cervejas
e que cochilou ao volante.

Ele não fez o teste porque tomou duas cervejas. Se
você toma duas cervejas e depois um energético, isso
significa que você vai ficar bêbado? Agora eu
pergunto: quem nunca deu um cochilo no volante?
Quem nunca dirigiu depois de ter tomado duas
cervejas? Que atire a primeira pedra , disse.

ADVOGADO INDICIADO

Na época titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, o
delegado Fabiano Contarato indiciou o advogado por
homicídio com dolo eventual - quando a pessoa não
tem intenção de matar alguém, mas assumiu o risco
de produzir esse resultado, o que levaria o advogado a
Júri Popular.

No entanto, em 2015, a juíza Cláudia Vieira de Oliveira
Araújo da 3ª Vara Criminal de Vitória desclassificou a
denúncia afirmando que não havia sinais de que o
motorista tenha assumido o risco de matar o
motociclista.

> Mortes na Terceira Ponte: advogado e estudante de
engenharia dirigiam carros

O Ministério Público concordou que o crime não

precisava ser levado ao Tribunal do Júri, e sim
enquadrado dentro do Artigo 302 do Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), que trata de homicídio não
intencional na direção de veículo automotor.

De acordo com a advogada Luíza Nunes, uma dentre
os sete advogados que representam Diogo nesse
processo, a defesa pede que o réu seja absolvido da
acusação.

> Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa ferida
na Dante Michelini

Já o Ministério Público Estadual, por meio da
Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, informou
que pediu a condenação do réu por homicídio culposo
(quando não há intenção de matar) com uma pena
acima do mínimo legal, por conta das circunstâncias e
graves consequências do delito. Em 2016, a ação foi
encaminhada à 6ª Vara Criminal e, até 2017, o caso
aguardava a decisão do juiz.

Site:
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"Quase perdi a minha vida com medo de
denunciar", diz diarista agredida por marido

no ES
 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - ES1 NORTE. Qui, 23 de Maio de 2019
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

TAG: AGRESSÃO CONTA A MULHER, VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER, AGRESSOR, DEPOIMENTO,
SUSPEITO, PRISÃO, DENUNCIA

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/230519_tvgazeta

_es1norte_tjes_quaseperdi.mp4
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Mulher agredida pelo companheiro no ES
fala sobre crime pela primeira vez
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"Ele é um monstro. A cadeia pra ele é pouco, ele
quase tirou a minha vida. Quase me impediu de
sustentar os meus filhos. Ele merece ficar na cadeia.
Que a justiça seja feita", essas são as palavras da
jovem Rauliane Souza Silva, de 25 anos, que recebeu
alta hospitalar depois de passar dez dias internada
após ser brutalmente agredida pelo companheiro no
último dia 11 de maio, na casa da sogra em
Sooretama , no Norte do Estado . Ainda se
recuperando na casa da mãe, em Linhares , a jovem
falou pela primeira vez sobre a agressão em uma
entrevista exclusiva ao repórter Luiz Zardini, da TV
Gazeta Norte.

Ao relembrar os momentos antes de ser agredida pelo
companheiro, a jovem conta o que aconteceu: "Ele
tinha muito ciúmes, então, eu entrei pra dentro e falei
com ele que já não dava mais certo a gente viver. Ele
já tinha me batido mais cedo, antes de ter acontecido
aquilo, e depois eu não me lembro de mais nada",
relata a jovem.

Rauliane contou que durante a agressão foi
constantemente ameaçada: "ele falou que não iria me
largar, só depois da morte e se eu largasse ele ou se
ele fosse preso um dia, ele saía e matava eu e minha
mãe", relata.

Com um comportamento ciumento e agressivo
conforme relato da jovem, essa não foi a primeira
agressão sofrida por ela. Em relacionamentos
anteriores, o companheiro dela já tinha agido da
mesma forma com outras mulheres. "Não fui a
primeira mulher que ele faz isso não. Tem mais. Ainda
tem gente que fala que só foi umas porradas que ele
me deu, mas as outras levou facada, levou tiro e não
teve a coragem de falar", conta ela ao comentar as
agressões.

A jovem revelou que já foi agredida outras vezes, mas
questionada sobre o motivo de não ter denunciado
antes, a jovem revela as constantes ameaças: "Eu
nunca cheguei a procurar a polícia porque ele
ameaçava matar minha mãe, então eu nunca
procurava a polícia, sempre apanhava calada. A gente
sofre muito, porque a gente não quer perder a mãe da
gente, só que ele quase tirou a minha vida, de tanto eu
ficar escondendo isso tudo da minha família".

Após ser agredida, Rauliane foi atendida no Hospital

Geral de Linhares e transferida para o hospital Silvio
Ávidos, em Colatina, referência em tratamento de
t raumas.  E la  passou por  t rês  c i rurg ias  de
reconstrução dos ossos da face e ainda se alimenta e
conversa com dificuldade.

AGRESSOR NA CADEIA

O suspeito de ter agredido Rauliane, Joelson da Silva
Santos, de 30 anos, foi preso na tarde desta terça-feira
(21), na casa da mãe dele , mesmo local onde
aconteceu as agressões. Ele foi ouvido na Delegacia
Regional de Linhares e encaminhado para a
Penitenciária Regional da cidade onde vai ficar
preso. Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito
teve o mandado de prisão expedido pela 1ª Vara
Criminal de Linhares pelo crime de tentativa de
feminicídio.

Sobre a prisão do agressor, Rauliane disse que espera
justiça: "Eu espero que a justiça seja feita e que Deus
cobre tudo isso que ele fez comigo, que ele apodreça
lá na cadeia, pra ele sentir na pele como é bom ficar
num hospital sem poder comer. Ele não está sofrendo
nada ainda, eu quero mais, eu quero que todo mundo
faça justiça".

Após ser mais uma vítima da violência doméstica, a
jovem conta que o medo a impediu de evitar essa
situação. "Eu já vi muito isso na televisão e olhava
para a cara dele e tinha medo de denunciar. Mas hoje
eu tenho certeza que a mulher não tem que ter medo
de denunciar o homem, porque ela sofre mais, igual eu
sofri. Chorava quando via aquelas mulheres com
medo de denunciar o marido, igual eu, e olha o ponto
em que eu cheguei. Quase perdi a minha vida com
medo de denunciar. Não tenha medo, denuncie
porque esses homens não são homens, são
monstros".

Rauliane se recupera na casa da mãe, em Linhares,
no Norte do Estado. Ainda com restrições e sem fazer
muitos movimentos com o maxilar, a jovem conta que
está sendo difícil: "Está difícil, não tão difícil porque a
minha família está me ajudando, mas é triste você
olhar um prato de comida na mesa e não poder
mastigar, ter que comer tudo no canudinho. Então eu
falo para todas as mulheres, não viva com medo, não
deixe chegar a esse ponto. Deus me deu uma outra
vida, pra eu chegar aqui e testemunhar para as outras
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mulheres que sofrem calada. Não tenha medo não,
denuncie. Não tenha medo. Porque hoje eu sofri, mas
amanhã pode ser ela", alerta.

Daqui pra frente, Rauliane pretende retomar os
estudos e sonha com uma vida melhor. "Meus planos
é voltar a estudar, terminar meus estudos e ser
alguém na vida. Completar aquilo que eu não
completei antes quando minha mãe me dava
conselhos e eu não escutava. Agora eu vou cuidar dos
meus filhos, andar com eles, passear, porque eu não
andava, vivia mais presa. Hoje a gente não escuta o
conselho da mãe da gente, mas amanhã as vezes é
tarde. Ainda bem que hoje eu estou viva, escutei
depois que aconteceu isso, porque falta de conselho
da minha família não foi, falava comigo e eu não
escutava, achava que era amor, nossa é meu amor,
passava por cima da minha família por um homem que
não valia nada, que era um monstro", lamenta.

Notícias Relacionadas:

NOTÍCIA AGORA ONLINE - ES
Mulher agredida pelo companheiro no ES fala sobre crime pela
primeira vez

Site:
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Mulher espancada por companheiro em
Linhares, ES, fala pela primeira vez sobre

agressões
 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - ES2 NORTE. Qua, 22 de Maio de 2019
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

TAG: PRISÃO, AGRESSOR, VIOLÊNCIA CONTRA
M U L H E R ,  V I O L Ê N C I A  D O M É S T I C A ,
ESPANCAMENTO, REGIÃO METROPOLITANA,
BUSCAS NA SERRA, SUSPEITO, PRESÍDIO
REGIONAL DE LINHARES, POLÍCIA CIVIL,
LINHARES

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/22/230519_tvgazeta

_es2norte_tjes_mulherespancada.mp4
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Homem é preso suspeito de espancar a
companheira no Norte do ES
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

ERIKA CARVALHO

TAG: PRISÃO, AGRESSOR, VIOLÊNCIA CONTRA
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ESPANCAMENTO, REGIÃO METROPOLITANA,
BUSCAS NA SERRA, SUSPEITO, PRESÍDIO
REGIONAL DE LINHARES, POLÍCIA CIVIL,
LINHARES
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Homem que espancou a esposa, em
Sooretama, está preso

 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - BOM DIA ES. Qui, 23 de Maio de 2019
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

GABRIELA RIBETTI

TAG: PRISÃO, ESPANCAMENTO, AGRESSÃO
C O N T R A  M U L H E R ,  V Í T I M A ,  V I O L Ê N C I A
DOMÉSTICA, VIOLÊNCIA CONTRA MULHER,
POLÍCIA CIVIL, MANDADO DE PRISÃO
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Acusado de desfigurar rosto da mulher é
preso em Sooretama
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Dez dias após ser acusado de agredir a mulher,
Joelson da Silva Santos, de 30 anos, foi preso em
Sooretama no final da tarde desta terça-feira (21). O
crime aconteceu no último dia 11, quando a diarista
Rauliane Souza Silva foi abandonada em um mato
depois de ter seu rosto desfigurado durante as
agressões. Os filhos da vítima presenciaram o ataque.

Segundo a Polícia Civil, Joelson foi detido em
cumprimento de um mandado de prisão temporária.
Ele estava na casa da mãe, no bairro Saionara. O
suspeito resistiu à prisão e tentou fugir, mas foi
capturado pelos policiais e conduzido à 16a Delegacia
Regional de Linhares.

Em nota, a Polícia Civil explicou que o mandado de
prisão foi expedido pela 1a Vara Criminal de Linhares
pelo crime de tentativa de feminicídio. Após os
procedimentos de praxe, Joelson será encaminhado
para Penitenciária Regional de Linhares (PRL) ainda
na manhã desta quarta-feira (22).

O CRIME

Rauliane teve o maxilar quebrado e ficou com o rosto
desfigurado após ser agredida no último dia 11, em
Sooretama. Ela e o Joelson estavam juntos há seis
anos. Após a sessão de agressões, o abandonou a
vítima desacordada em um mato. Ela foi encontrada
horas depois, já na madrugada de domingo (12), Dia
das Mães, e foi levada ao Hospital Geral de Linhares
(HGL) por uma ambulância.

Na semana passada, a diarista foi transferida para o
Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, onde
passou por uma cirurgia no maxilar na quinta-feira
(16). A unidade de saúde é referência no Estado para
tratamento bucomaxilofacial. Familiares da vítima, que
pediram para não ser identificados, contaram que
ela teve alta na tarde desta terça-feira (21) e está na
casa de uma parente em Linhares.

SUSPEITO HAVIA FUGIDO

Em entrevista para a TV Gazeta Norte , o delegado
Gleydson de Almeida, titular da Delegacia de Polícia
de Sooretama, contou que o acusado fugiu após
agredir a diarista no último dia 11. "Nós obtivemos a
informações preliminares de que ele teria se dirigido
para a região metropolitana - Vitória, Vila Velha ou

Serra - e continuamos as investigações. Até que, na
data de ontem (21) à tarde, recebemos a confirmação
de que ele estava em Sooretama, na casa da
mãe", afirmou.

ACUSADO FOI ATRÁS DA VÍTIMA

Ainda segundo Almeida, Joelson chegou a ir ao
hospital de Colatina atrás de Rauliane. "A gente teve a
informação na sexta-feira (17) que o investigado teria
ido até o Hospital Silvio Avidos para tentar ter acesso
à vítima. O próprio hospital, ciente da gravidade da
situação, acabou impedindo esse acesso", revelou

Notícias Relacionadas:
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Violência contra a mulher
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Presidente da câmara de São Mateus ES
solicita audiência pública para discutir

assédio e violência contra a mulher (Politica)
 

SÃO MATEUS NEWS / ES. Qui, 23 de Maio de 2019
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Por São Mateus News

14:11 h

O vereador Jorginho Cabeção, presidente da Câmara
de São Mateus, solicitou na sessão da última terça-
feira, 21 de maio, a realização de Audiência Pública
com todos os segmentos da sociedade para discussão
do

assédio sexual e moral no trabalho e a violência
contra a mulher, em data, local e horário a serem
definidos posteriormente.

O requerimento n° 35/2019, de autoria de Jorginho,
recebeu o voto favorável de todos os parlamentares.
"Um levantamento de 2018 revelou que no Brasil, mais
de cinco milhões de mulheres sofreram algum tipo de

agressão. São quinhentas mulheres espancadas a
cada duas horas.

Os dados alarmantes nos motivaram a discutir com a
sociedade este tema e a questão do assédio que
também é grave", disse o vereador Jorginho

Cabeção.

Esta noticia já foi lida14 vezes

Site: https://saomateusnews.com.br/politica/presidente-
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Auditoria identifica problemas nas estruturas
da delegacias da mulher no estado
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Motorista recebe indenização após
laboratório errar e apontar presença de

cocaína em exame
 

FOLHA VITÓRIA / ES - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qua, 22 de Maio de 2019
TJES

Redação Folha Vitória

Um motorista de Cachoeiro de Itapemirim processou
uma rede de laboratórios depois que a empresa
entregou dois resultados de exames que indicavam a
presença de cocaína em seu sangue. O homem,
todavia, nunca fez uso da droga. A empresa foi
condenada a indenizá-lo em R$ 5 mil por danos
morais.

De acordo com informações do site do Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), o
homem foi até uma unidade da empresa para realizar
um exame toxicológico, que é exigido para a
renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Porém, quando consultou o resultado, ele verificou que
havia sido detectada a presença de cocaína e
benzoilecgonina em seu organismo, substâncias das
quais nunca fez uso. Diante disso, solicitou um novo
exame, que deu o mesmo resultado.

Ainda segundo o site do TJES, o motorista ficou
inconformado com a situação e se dirigiu a outra rede
de laboratórios para fazer o mesmo exame que, desta
vez, apresentou negativo para todas as substâncias.

Segundo o magistrado, ficou comprovada a falha na
prestação de serviço por parte da empresa. Sendo
condenada a pagar indenização por danos morais à
vítima. A rede de laboratórios acusada não apresentou
sua versão sobre o ocorrido.
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Motorista processa laboratório de Cachoeiro-
ES após exame apontar uso de cocaína

 

FOLHA DO ES ON/LINE / ES - ÚLTIMAS. Qua, 22 de Maio de 2019
TJES

Por Redação

U m motorista de Cachoeiro de Itapemirim processou
uma rede de laboratórios, depois que a empresa lhe
entregou dois resultados de exames que atestavam a
presença de cocaína em seu sangue. O homem,
todavia, nunca fez uso da droga. Em virtude do fato, a
2ª Vara Cível do município condenou a empresa a
indenizá-lo em R$5 mil a título de danos morais.

De acordo com o autor da ação, ele foi até uma
unidade da empresa realizar um exame toxicológico,
que é exigido para renovação da sua Carteira Nacional
de Habilitação - CNH. Dias depois, quando foi
consultar o resultado, ele verificou que havia sido
detectada a presença de cocaína e benzoilecgonina
em seu organismo, substâncias das quais nunca fez
uso. Por isso, o requerente solicitou novo exame, que
deu o mesmo resultado.

Inconformado com a situação, o motorista se dirigiu a
outra rede de laboratórios para fazer o mesmo exame
que, desta vez, apresentou negativo para todas as
substâncias. Em virtude do ocorrido, o autor pede pela
condenação do laboratório ao pagamento de R$20 mil
em indenização por danos morais.

Conforme informação do TJES, em sua oportunidade,
a ré nada respondeu sobre o ocorrido.

Segundo o magistrado, ao analisar os autos da ação,
restou comprovada a falha na prestação de serviço por
parte da empresa. "Contudo, em casos tais, não se
deve aplicar a regra do art. 944 (a indenização mede
pela extensão do dano) e sim o sensato entendimento
esposado na jurisprudência do STJ, que se refere a
dúplice função da indenização por dano moral (caráter
punitivo e pedagógico)", afirmou o juiz.

Desta forma, o magistrado condenou a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$5 mil, aos quais devem ser acrescidos juros e
correção monetária.

Fonte: Tribunal de Justiça do ES
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Morte irmãos carbonizados
 

FOLHA VITÓRIA / ES - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qua, 22 de Maio de 2019
TJES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES)
ingressou com um recurso de apelação contra a
decisão da Justiça de não levar a júri popular Juliana
Sales, mãe dos irmãos Kauã Sales Butkovsky, de 6
anos,  e Joaquim Alves,  de 3 anos,  mortos
carbonizados no dia 21 de abril do ano passado, em
Linhares.

O MPES alega que Juliana foi omissa em relação aos
crimes atribuídos ao marido dela, Georgeval Alves, pai
de Joaquim e padrasto de Kauã, acusado de estuprar,
espancar e atear fogo nas duas crianças enquanto
elas ainda estavam vivas. O Ministério Público pede
que ela responda pelos mesmos crimes que
Georgeval, que irá a júr i  popular.

Em suas alegações, o MPES reforça que Juliana sabia
dos riscos de deixar os filhos sob os cuidados de
Georgeval, em razão do comportamento apresentado
pelo suspeito dias antes do ocorrido. Um dia antes da
morte de Joaquim e Kauã, Juliana havia viajado para o
município de Tófilo Otoni, em Minas Gerais, e deixado
as duas crianças com Georgeval em Linhares.

As alegações do Ministério Público são baseadas em
depoimentos prestados durante o inquérito policial que
apurou os fatos e em conversas que Juliana e
Georgeval tiveram por meio de aplicativos de
mensagens. Segundo o MPES, mesmo diante das
evidências de que o marido teria matado seus dois
filhos, Juliana nunca o questionou sobre o que de fato
ocorreu e sempre procurou encobri-lo de qualquer
acusação.

Decisão

No último dia 2 de maio, o juiz André Bijos Dadalto, da
1ª Vara Criminal de Linhares, decidiu que Juliana
deveria ser impronunciada dos crimes , na forma
omissiva, de homicídio duplamente qualificado e
estupro de vulneráveis. Ela também foi absolvida do
crime de fraude processual.

Segundo o magistrado, Juliana Sales não estava em
Linhares na madrugada do dia 21 de abril do ano
passado, quando aconteceu o incêndio na residência
onde a família morava. Além disso, ainda na decisão,
o juiz diz que não consta nos autos do processo
provas cabais para convencer o magistrado de que a
mãe dos irmãos tenha sido omissa.

Já Georgeval Alves será submetido a júri popular . Ele
responderá pelo crime de duplo homicídio qualificado,

estupro de vulnerável e tortura. O acusado, no
entanto, foi absolvido do crime de fraude processual.
O juiz também negou a revogação da prisão
preventiva, não permitindo que Georgeval recorra da
decisão de pronúncia em liberdade.
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MPES recorre para que Juliana Sales vá a
júri popular
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Justiça nega liberdade a acusado de matar
Gerson Camata
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Prefeito em exercício de Presidente Kennedy
exonera secretários; veja novos nomes

(Política Regional)
 

AQUI NOTÍCIAS ONLINE / ES. Sex, 24 de Maio de 2019
PODER JUDICIÁRIO

O prefeito em exercício de Presidente Kennedy, Dorlei
Fontão, exonerou, no final da tarde de quinta-feira
(23), três secretários municipais. São eles: José
Augusto de Paiva, da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico; Leandro Rainha, Assistência Social; e
Miguel Ângelo, Obras.

Dorlei também cumpriu uma determinação judicial
para extinção de 10 cargos de Gerente Regional, os
chamados "Prefeitinhos". Com isso, nove exonerações
foram assinadas por ele, também na quinta-feira, já
que dos 10 cargos, nove estavam ocupados, e a
modi f icação no organograma da prefe i tura,
extinguindo os cargos foi encaminhada para a Câmara
Municipal.

Com isso, no lugar de José Augusto, assume a pasta
do Desenvolvimento Econômico, Josélio Altoé. Na
Assistência Social, a interina é Rejane Fernandes das
Neves. O novo titular da Secretaria de Obras será
anunciado na próxima semana.

A exoneração foi necessária porque apesar de José
Augusto e Leandro Rainha terem sido presos, eles
estavam apenas afastados de suas funções por 60
dias, mas com os vencimentos mantidos pela justiça.
Miguel foi afastado, pelo mesmo prazo.

A prefeita afastada Amanda Quinta e Leandro Rainha
tiveram os pedidos de habeas corpus negados pelo
STJ na última segunda-feira.

Operação Rubi

O Ministério Público Estadual (MPES) deflagrou no
dia 8 de maio a Operação Rubi para apurar um
esquema de fraudes nas prefeituras de Kennedy,
Marataízes, Jaguaré e Piúma .

No dia da ação, não havia mandado de prisão
expedido contra a prefeita, mas durante cumprimento
de mandado de busca e apreensão na residência de
Amanda, agentes do Grupo Especial de Combate ao
Crime Organizado (Gaeco) se depararam com uma
reunião que acontec ia naquele momento e
encontraram uma bolsa contendo cerca de R$ 30 mil .
Ela e outras quatro pessoas que participavam da

reunião foram presas em flagrante.

Segundo informou o MPES, no dia da ação, além da
prefeita e do secretário municipal de Desenvolvimento
Econômico, José Augusto Rodrigues de Paiva, foram
presos em flagrante outras duas pessoas - o
empresário Marcelo Marcondes Soares e o motorista
do empresário Cristiano Graça Souto, que consta
como sócio formal da empresa de limpeza urbana. O
empresário esteva na casa de Amanda para entregar
R$ 33 mil de propina, que estavam dentro de uma
mochila, quando ocorreram as prisões.

Já o secretário de Assistência Social de Presidente
Kennedy, Leandro Rainha, foi preso na manhã do dia
11, no município, também em decorrência da
Operação Rubi. Ele foi detido em sua residência e
encaminhado para o centro de detenção em Xuri, Vila
Velha.

Desde o afastamento de Amanda, o vice-prefeito
Dorlei Fontão assumiu o executivo.

As fraudes contratuais e irregularidades também foram
constatadas em Marataízes, município administrado
pelo prefeito Robertino Batista, o "Tininho". "O MPES
identificou que a mesma dinâmica ocorria no município
de Marataízes. O prefeito do município, também
suspeito do crime de corrupção passiva, foi alvo de um
mandado de busca e apreensão na manhã desta
quinta-feira (9). Entretanto, ainda precisamos
consolidar as informações em relação aos objetos e
valores arrecadados. Ainda de acordo com elementos
nos autos, o prefeito e a esposa viajaram para São
Paulo e tiveram a hospedagens e espetáculos de
teatros custeadas como contraprestação de
pagamentos nos valores dos contratos firmados",
afirmou o MPES, em nota.

Durante o cumprimento de mandado de busca e
apreensão na manhã de hoje na residência do prefeito
de Marataízes, os policiais militares e integrantes do
Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES
apreenderam R$ 16.450,00 em dinheiro e uma arma.
O prefeito foi preso em flagrante em razão da
apreensão de arma de fogo sem registro. Ele foi
levado para a Delegacia de Itapemirim.
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PODER JUDICIÁRIO

Em relação ao prefeito de Marataízes, a Justiça não
acatou o pedido de afastamento funcional dele.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Tininho, que foi
solto após pagar fiança, tentou se explicar alegando
que a arma sem documentação era proveniente de
uma herança e o dinheiro estava declarado na Receita
Federal.

A operação do MPES também teve como alvo as
prefeituras de Piúma e Jaguaré.

A operação consiste, inicialmente, no cumprimento de
cinco mandados de prisão temporária, cinco
mandados de afastamento funcional de agentes
públicos e 11 mandados de proibição de acesso às
dependências de órgãos públicos.

Também estão sendo cumpridos 25 mandados de
busca e apreensão pelos agentes do Gaeco, sendo
nove em Presidente Kennedy, cinco em Marataízes,
dois em Jaguaré, um em Piúma, um em Cachoeiro de
Itapemirim, um em Linhares, um em Jerônimo
Monteiro, dois na Grande Vitória e dois no Estado do
Rio de Janeiro , emitidos pelo juízo da 2ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo.

Residência de investigados e dependências de órgãos
públicos e de empresas suspeitas de integrar o
esquema são os alvos das ações.
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STJ nega pedido de habeas corpus e mantém
prisão preventiva de prefeita de Kennedy, no

ES
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STF, PEDIDO DE HABEAS CORPUS, OPERAÇÃO
RUBI, ESQUEMA DE CORRUPÇÃO, RECEBIMENTO
DE PROPINA, MINISTRO DO STJ  ANTÔNIO
SALDANHA DE PINHEIRO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/230519_tvgazeta

_es1sul_tjes_stj.mp4
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A TRIBUNA / ES - POLÍTICA - pág.: 21. Sex, 24 de Maio de 2019
TJES
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Justiça nega pedido de habeas corpus de
presos na operação "Ouro Velho" em Guaçuí

 

AQUI NOTÍCIAS ONLINE / ES - CIDADES. Qua, 22 de Maio de 2019
TJES

A Desembargadora do Tribunal de Justiça do
Espírito Santo, Elisabeth Lordes, negou nesta
quarta-feira (22) o pedido de habeas corpus de quatro
presos na operação "Ouro Velho" , deflagrada na
última quinta-feira pelo Ministério Público Estadual
(MPES). A ação teve como objetivo desarticular uma
organização criminosa formada por servidores
públicos que estariam atuando na Câmara e na
Prefeitura de Guaçuí para direcionar licitações.

Durante a operação, sete pessoas foram presas. Entre
elas estão o secretário de Agricultura, Edielson de
Souza Rodrigues; o secretário de Educação,
Vanderson Pires Vieira; o subsecretário de Finanças,
Arivelton dos Santos; o presidente da Câmara,
Laudelino Alves Graciano Neto, o "Laudinho" (PP); o
empresário do ramo de transportes, Carlos Magno da
Silva; e os membros da Comissão de Licitação, Gilmar
Luzente Coutinho e Jean Barbosa Souza.

Conseguiram liberdade, mas estão afastados dos
cargos, Edielson e Vanderson. Na ação do MPES, o
secretário de Saúde de Guaçuí, Márcio Clayton da
Silva não foi preso, mas acabou afastado do cargo por
ser réu no processo.

A defesa de Laudinho, Gilmar, Jean e Arivelton
chegou a entrar com pedido de Habeas Corpus no
TJES, mas hoje a Desembargadora Elisabeth Lordes
negou a liminar.

Discussão na Câmara

Na última segunda-feira (20), durante sessão
ordinária, a prisão de Laudinho, na operação "Ouro
Velho", e de Valmir Santiago (PTB), na operação
"Carro de Boi", provocou uma discussão acalorada
entre os vereadores.

Alguns parlamentares têm o entendimento de que os
suplentes dos detidos deveriam ser convocados, mas
o presidente interino da Casa de Leis, Ângelo Moreira
(PSDB), disse não ter esse entendimento e que a
convocação geraria mais despesas ao Parlamento.

Teve parlamentar que sugeriu uma consulta ao Poder
Judiciário em relação a convocação de suplentes dos
detidos.

Site: https://www.aquinoticias.com/2019/05/justica-nega-
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AQUI NOTÍCIAS ONLINE / ES - CIDADES. Qua, 22 de Maio de 2019
TJES

pedido-de-habeas-corpus-de-presos-na-operacao-ouro-

velho-em-guacui/
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Em menos de um ano, menor é apreendido
oito vezes por furto de carro

 

GAZETA ONLINE / ES - POLÍCIA. Qui, 23 de Maio de 2019
TJES

Um adolescente de 16 anos foi apreendido oito vezes
em menos de um ano por furtar carros. A última vez
aconteceu durante a noite desta quarta-feira (22), no
bairro Carapina II, na Serra . De acordo com
informações da polícia, o rapaz é especialista em furto
de veículos e confessou a ação, com a justificativa de
pegar os carros para passear com garotas.

Segundo o delegado da Delegacia Regional da Serra,
o jovem furtou um carro e a Polícia Militar o encontrou
bairro Carapina II, junto de outros três menores de
idade, perto do veículo. Durante abordagem, o
adolescente confessou que havia furtado o carro e ele,
junto com os outros três, foram apreendidos.

PASSEIO COM GAROTAS

O rapaz contou em depoimento que furta os veículos
para passear com garotas e depois os abandona em
algum lugar e vai em busca de outro. O delegado
afirma que o jovem é especialista em furtos, tem uma
chave especial para cometer o crime e faz ligação
direta. Por não ser violento nas ações, nem utilizar
armas, o adolescente acaba sendo reintegrado à
família.

Os quatro menores de idade passaram a noite na
delegacia e, na manhã desta quinta-feira (23),
aguardavam os familiares para poderem voltar para
casa. Ainda segundo o delegado, assim que
apreendidos, eles ficam à disposição da Justiça e o
juiz da Vara da Infância e Juventude é quem decide
o destino dos jovens.

Com informações de Fábio Linhares

Notícias Relacionadas:

NOTÍCIA AGORA ONLINE - ES
Em menos de um ano, menor é apreendido oito vezes por furto de
carro

Site:

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/policia/2019/05
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por-furto-de-carro-1014182181.html
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Menor é apreendido pela oitava vez essa é a
quinta só em 2019

 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - FALA ES. Qui, 23 de Maio de 2019
INFÂNCIA E JUVENTUDE

TAG: ADOLESCENTE, APREENSÃO NA SERRA,
O I T O  V E Z E S  D E T I D O ,  A D O L E S C E N T E S
APREENDIDOS, JUSTIÇA, JUIZ DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE, CIODES, JUSTIÇA, POLÍCIA CIVIL,
REDUÇÃO DE MAIORIDADE, MAIORIDADE,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECOR

DES-14.05.18-14.18.02-1558636254.mp4
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Oito vezes? menor é apreendido pela oitava
vez e essa é a quinta só em 2019

 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - BALANÇO GERAL ES. Qui, 23 de Maio de 2019
INFÂNCIA E JUVENTUDE

SUELLEN ARAUJO

TAG: ADOLESCENTE, PRISÃO NA SERRA, OITO
VEZES DETIDO, ADOLESCENTES APREENDIDOS,
JUSTIÇA, JUIZ DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/230519_tvvitoria

_balan%c3%a7ogeral_serra_oitovezes.mp4
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O adolescente é suspeito de furtar carros-
Parte 01

 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - BOM DIA ES. Qui, 23 de Maio de 2019
INFÂNCIA E JUVENTUDE

FÁBIO LINHARES

TAG: ADOLESCENTE, PRISÃO NA SERRA, OITO
VEZES DETIDO, ADOLESCENTES APREENDIDOS,
JUSTIÇA, JUIZ DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVGAZETAAFGL

OBOES-07.21.41-07.22.10-1558610103.mp4
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O adolescente é suspeito de furtar carros-
Parte 02

 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - BOM DIA ES. Qui, 23 de Maio de 2019
INFÂNCIA E JUVENTUDE

FÁBIO LINHARES

TAG: ADOLESCENTE, PRISÃO NA SERRA, OITO
VEZES DETIDO, ADOLESCENTES APREENDIDOS,
JUSTIÇA, JUIZ DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVGAZETAAFGL

OBOES-07.52.01-07.53.58-1558611780.mp4
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Menor é apreendido pela oitava vez suspeito
de furtar carro- Parte 01

 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - ES NO AR. Qui, 23 de Maio de 2019
INFÂNCIA E JUVENTUDE

LUANA DAMASCENO

TAG: ADOLESCENTE, PRISÃO NA SERRA, OITO
VEZES DETIDO, ADOLESCENTES APREENDIDOS,
JUSTIÇA, JUIZ DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,
CIODES, JUSTIÇA, POLÍCIA CIVIL

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECOR

DES-07.01.20-07.05.12-1558618542.mp4
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Menor é apreendido pela oitava vez suspeito
de furtar carro- Parte 02

 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - ES NO AR. Qui, 23 de Maio de 2019
INFÂNCIA E JUVENTUDE

SUELLEN ARAUJO

TAG: ADOLESCENTE, PRISÃO NA SERRA, OITO
VEZES DETIDO, ADOLESCENTES APREENDIDOS,
JUSTIÇA, JUIZ DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,
CIODES, JUSTIÇA, POLÍCIA CIVIL

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECOR

DES-07.30.53-07.33.41-1558620919.mp4
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Governador do RJ propõe parcelar dívida de
R$ 115 mil que tem com ex-sogra

 

JORNAL O DIÁRIO / MT - NOTÍCIAS. Qui, 23 de Maio de 2019
TJES

O governador do Rio de Janeiro , Wilson Witzel (PSC),
propôs parcelar em sete vezes uma dívida de R$
115.140,82 que tem com Mariasita de Souza Marques,
mãe de sua ex-mulher em uma ação que responde no
TJ-ES (Tribunal de Justiça do Espírito Santo).
Segundo o UOL , a mulher cobra uma dívida sobre um
empréstimo feito em 2000 para quitar um imóvel.

Wilson Witzel (PSC) propôs parcelar dívida que tem
com a ex-sogra

Leia também: Witzel defende cassação de deputada
que o denunciou à ONU

Segundo ofício protocolado nessa quarta-feira (22), a
primeira prestação acertada por Witzel corresponde a
30% da dívida, cerca de R$ 35 mil, sendo que o valor
restante será parcelado em seis depósitos mensais. O
valor original da dívida era de R$12.700, mas foi
corrigido com base na inflação pelo Tribunal.

Mariasita entrou com a ação em 2005 e perdeu na
primeira instância, mas em 2012, a 4ª Câmara Cível
determinou que Witzel quitasse a dívida. O então juiz
federal então recorreu ao STJ que manteve a
sentença.

Notícias Relacionadas:

URGENTE NEWS
Governador do RJ propõe parcelar dívida de R$ 115 mil que tem
com ex-sogra
FA NOTÍCIAS ONLINE - ES
Governador do RJ propõe parcelar dívida de R$ 115 mil que tem
com ex-sogra
ÚLTIMO SEGUNDO - IG
Governador do RJ propõe parcelar dívida de R$ 115 mil que tem
com ex-sogra

Site:

http://www.jornalodiario.com.br/geral/internacional/gove

rnador-do-rj-propoe-parcelar-divida-de-r-115-mil-que-

tem-com-ex-sogra/194160
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TJES - Beneficiária de plano odontológico
que alegou falha em serviço tem pedido de

indenização negado
 

SÍNTESE / DF - CIVIL / FAMÍLIA / IMOBILIÁRIO. Qui, 23 de Maio de 2019
TJES

A autora afirma que contratou o serviço com o intuito
de realizar um procedimento, contudo a intervenção
não foi concluída.

A 4° Vara Cível de Serra negou um pedido de
indenização ajuizado por uma mulher que alegou ter
contratado um plano odontológico para a realização de
um procedimento, porém o serviço não foi concluído.

A requerente relatou que aderiu ao plano com a
finalidade de realizar o tratamento que necessitava,
porém o serviço não foi finalizado, ficando a autora
insatisfeita, uma vez que cumpriu com os custos de
contratação do plano, inclusive com a compra de
medicamentos indicados, para que obtivesse êxito no
resultado da intervenção odontológica.

A autora narrou ainda que foi até a clínica da empresa
requerida, totalmente insatisfeita e desanimada com o
t ra tamento,  e  ex ig iu  a  devo lução do va lor
desembolsado com a contratação do serviço e com os
medicamentos.

Em defesa, o plano alegou que não há nos autos
qualquer comprovação real das condições narradas na
petição inicial.

A juíza responsável pelo julgamento examinou que a
responsabilidade do profissional de odontologia deve
ser apurada mediante a verificação de culpa, nas
modalidades de negligência, imperícia e imprudência,
com base no artigo 14, §4º, do Código de defesa do
Consumidor, cabendo à autora comprovar os
requisitos da responsabilidade civil, que são o ato
ilícito culposo, o dano e o nexo de causalidade. No
caso em questão, a responsabilidade da clínica
odontológica independe da demonstração de culpa do
dano, devendo-se provar, contudo, a conduta
defeituosa, o dano e o nexo de causalidade entre
ambos, destacou.

Na decisão, a magistrada entendeu que não ficou
clara a relação contratual firmada entre as partes, e
por isso não foi possível confirmar que a situação
relatada pela requerente era verdadeira. No caso em
tela, verifico que não é possível, apenas com os
documentos careados aos autos, verificar os termos

pactuados entre as partes, tampouco, a falha nos
serviços prestados pelas demandadas, ainda que
minimamente. Registro que sequer restou claro o
procedimento em que a autora foi submetida, concluiu
a juíza, que julgou improcedente o pedido autoral.

P r o c e s s o  n º  0 0 1 6 8 6 4 - 5 3 . 2 0 1 2 . 8 . 0 8 . 0 0 4 8
( 0 4 8 . 1 2 . 0 1 3 1 8 3 - 3 )

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Espírito
Santo

Site:

http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=444
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TJES - Município é condenado por não pagar
direitos autorais de músicas tocadas em

eventos
 

SÍNTESE / DF - ADMINISTRATIVO / AMBIENTAL. Qui, 23 de Maio de 2019
TJES

As músicas apresentadas nos eventos municipais não
eram executadas pelos próprios autores, daí a
necessidade de pagamento de retribuição autoral.

O município de Piúma foi condenado a pagar
R$266.914,56 de taxas exigidas pelo Escritório de
Arrecadação e Distribuição - ECAD. A quantia é
referente aos direitos autorais que decorriam da
ut i l ização de músicas que eram executadas
irregularmente em eventos promovidos pela prefeitura.
A decisão é da 1ª Vara de Piúma.

De acordo com o ECAD, a prefeitura tem utilizado
obras musicais em diversos eventos que promove. As
composições foram executadas recorrentemente por
vários cantores e artistas contratados. O município, no
entanto, nunca requereu a autorização dos titulares
dos direitos, deixando de realizar o pagamento da
retribuição autoral.

Em sua defesa, o município alegou que o pedido da
autora está prescrito, alegação que foi refutada pela
magistrada, a qual considerou que não transcorreu o
tempo definido para a prescrição. [?] Não possui prazo
específico para ser fulminada pela prescrição, e por
tratar-se de natureza pessoal, atribui-se o prazo de 10
(dez) anos, conforme dispõe o art. 205 do Código de
Processo Civil, afirmou.

O ECAD anexou aos autos diversas reportagens,
cartazes e panfletos que comprovam a relevância dos
eventos sobre os quais motivaram a cobrança dos
direitos autorias, bem como várias notificações
dirigidas à prefeitura.

Diante do material anexado ao processo, a juíza
considerou legítima a reclamação do requerente.
Observo, que os documentos juntados aos autos pelo
ECAD, ora requerido (fls. 37/314), evidenciam que a
grande maioria das músicas tocadas nas festividades
municipais não foram executadas por seus próprios
autores, razão pela qual a cobrança por direitos
autorais merece proceder, defendeu.

Para julgar o caso em questão, o magistrado
fundamentou-se na Lei que regula os Direitos Autorais
(nº 9.610/98), a qual não prevê a necessidade de

aferição de lucro, direto ou indireto, para que a
cobrança seja efetivada. Ela, no entanto, ressaltou que
o réu não trouxe a documentação necessária para
cálculo da retribuição autoral. Consequentemente, a
definição foi realizada sob critério do parâmetro físico,
na forma da letra b, do i tem 3, parte II ,  do
Regulamento de Arrecadação.

Compulsando os autos, verifico que o Município não
trouxe aos autos contratos (com artistas e músicos,
com empresa de publicidade, montagem de palco,
aparelhagem de som, serviços técnicos, etc.) para que
fosse verificado o custo total dos referidos eventos
objetos da demanda. [?] Logo, é motivo impeditivo
para aplicar o percentual de 10% sobre o valor total de
todo o orçamento dos eventos, destacou o juiz.

Outro pedido do autor foi a incidência da Tutela
Inibitória, mecanismo de suspensão ou interrupção da
transmissão das obras musicais. O dispositivo previsto
no artigo 105 da Lei n. 9.610/98 visa impedir que
continuem a ser violados os direitos - morais e
patr imonia is  -  do autor ,  que,  em razão de
determinação expressa do ordenamento jurídico
pátrio, tem direito exclusivo sobre sua obra.

Na sentença, a juíza condenou o Município de Piúma
a se abster de realizar e promover toda e quaisquer
execuções públicas de obras musicais sem prévia
autorização do ECAD, sob pena de multa no valor de
R$25 mil. O réu também foi condenado ao pagamento
dos direitos autorais no importe de R$266.914,56,
acrescido de multa de 10%, juros de mora de 1% e
correção monetária, de acordo com o Regulamento de
Arrecadação do ECAD.

Processo nº 0003784-72.2015.8.08.0062

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Espírito
Santo

Site:
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Justiça Presente: Escritório Social celebra
três anos com expansão em 2019 (Cidadania

& Justiça)
 

JORNAL JOSEENSE / SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP. Qui, 23 de Maio de 2019
TJES

Uma das iniciativas promovidas pelo programa Justiça
Presente para superar o estado de crise sistema
prisional brasileiro, o Escritório Social completa neste
mês três anos de funcionamento no Espírito Santo. O
atendimento mais qualificado ao egresso por meio do
fortalecimento da rede de assistência social e serviços
correlatos via parceria entre o Judiciário e o Executivo
foi fomentado pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) em 2016 e desenvolvido de forma pioneira no
estado, contabilizando mais de 5,5 mil atendimentos
desde então.

Agora, o modelo será fomentado para outros 12
estados até o final do ano por meio do Justiça
Presente, iniciativa do CNJ e do Ministério da Justiça e
Segurança Pública em parceria com o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). "O
Estado deve aproveitar esse momento da saída da
prisão e a experiência do cárcere para resignificar a
vida de quem esteve em situação de conflito com a lei.
O sentido é trabalhar com cada apenado a partir da
singular ização das t ra jetór ias de v ida e do
investimento nas capacidades individuais de modo a
tornar efetiva e realizável a promessa de reintegração
social deles", avalia o coordenador do Departamento
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas
Socioeducativas do CNJ (DMF/CNJ), Luís Lanfredi.

O  Escr i tór io  Soc ia l  o fe rece  uma equ ipe
multidisciplinar que se encarrega de criar um plano de
socialização individualizada. A equipe faz os
encaminhamentos aos egressos e seus familiares,
geralmente em situação de vulnerabilidade social, para
serviços de assistência social ,  psicossocial ,
qual i f icação e capacitação, por exemplo. Os
contemplados também recebem encaminhamentos
profissionais e educacionais, de acordo com as suas
necessidades.

"Este projeto possui uma metodologia inovadora, uma
política de egresso pensada para ser transversal e
com diferenciais possíveis de dialogar e fortalecer com
os demais Estados que já possuem alguma
metodologia de ressocialização. Essa ampliação
representa um grande avanço", avalia Felipe Athayde,
coordenador do eixo voltado à cidadania dentro e fora

dos presídios do programa Justiça Presente.

Um dos beneficiados pelo projeto foi Adilson Araújo
Lima, que deixou a reclusão há quatro anos e atua no
Escritório Social desde o lançamento. "Já realizei
mais de 12 capacitações. Foram cursos de porteiro,
auxiliar de serviços gerais, logística, estoquista,
garçom básico e avançado, recepcionista, informática.
Voltei a estudar, consegui me recolocar no mercado
de trabalho, ou seja, uma mudança completa na minha
vida", destaca. Agora, Lima sensibiliza outros egressos
a par t ic iparem.  "Ut i l i zo  meu exemplo para
conscientizar amigos e desconhecidos a conhecerem
essa iniciativa transformadora", frisa.

Após ser orientado na saída do sistema carcerário
sobre os serviços do Escritório Social, o egresso é
recebido no escritório por uma dupla de psicólogos e
de assistentes sociais. Neste primeiro contato, um
Plano Individual de Atendimento ao Egresso (PIAE) é
elaborado individualmente.

"São colocados à disposição tanto tratamentos
psicossociais quanto emissões de documentos. Além
disso, diversos cursos são ofertados, pois mantemos
contato com as nossas instituições parceiras e
ofertamos cursos avaliando as demandas do
mercado", frisa a subsecretária de Ressocialização da
Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo,
Roberta Ferraz. O objetivo agora é ampliar o
Escritório Social para as cidades do interior do
Estado. "A ideia é fomentar as polí t icas de
ressocialização tanto para dentro quanto para fora do
sistema penitenciário, beneficiando ainda mais os
egressos", complementa Roberta.

Na avaliação da coordenadora das Varas Criminais e
de Execuções Penais, juíza de direito Gisele Souza de
Oliveira, o Escritório Social é uma referência para
quem cumpre pena no sistema prisional. "O egresso
passa a ter contato com instituições, órgãos e projetos
que o ajudarão no processo de inserção. No programa
ele será tratado livre de estigmas e preconceitos, pois
o atendimento é realizado justamente para quebrar
essa concepção ainda presente na sociedade",
comenta.
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A magistrada lembra o caso de um egresso que se
capacitou em barbearia e transformou sua trajetória a
partir daí. "Ele montou o próprio comércio e já
e m p r e g a  o u t r a s  p e s s o a s ,  p a s s o u  a  s e r
empreendedor", conta. A juíza elogia a proposta do
programa Justiça Presente de fortalecer e fomentar
outros Escritórios Sociais pelo país. "Existe o
comprometimento do Judiciário com a interrupção com
o crime, proporcionando a inserção na sociedade de
uma maneira sadia", destaca.

Iniciativa da gestão do ministro Dias Toffoli, o Justiça
Presente coloca o Judiciário como protagonista para
enfrentar o estado de crise do sistema penal. O
programa resultou de acordo de cooperação técnica
firmado em novembro do ano passado entre o CNJ e o
PNUD com recursos repassados pelo Ministério da
Justiça e de Segurança Pública.

Entre as principais apostas do programa, estão a
atuação simultânea em todos os gargalos da execução
penal, a customização das atividades de acordo com
as necessidades e capacidades de cada unidade da
federação, e o fortalecimento dos atores locais para
garantir a eficácia e sustentabilidade das iniciativas.

Escritório Social - Tribunal de Justiça do Espírito
Santo - Foto: Ascom TJES

Por Douglas Saviato - Agência CNJ de Notícias

Site: http://jornaljoseensenews.com.br/justica-presente-

escritorio-social-celebra-tres-anos-com-expansao-em-

2019/

20

http://jornaljoseensenews.com.br/justica-presente-escritorio-social-celebra-tres-anos-com-expansao-em-2019/
http://jornaljoseensenews.com.br/justica-presente-escritorio-social-celebra-tres-anos-com-expansao-em-2019/
http://jornaljoseensenews.com.br/justica-presente-escritorio-social-celebra-tres-anos-com-expansao-em-2019/


Acordo penal visa agilizar processos
 

TV TRIBUNA / SBT ES - TRIBUNA NOTICIAS 1° EDIÇÃO. Qui, 23 de Maio de 2019
TJES

C O N E X Ã O ,  J U S T I Ç A ,  A C O R D O  P E N A L ,
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SÉRGIO MOURO, TJES,
MPE

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/23052019_tvtribu

na_tn1_acordo.mp4
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Movimento
 

FOLHA VITÓRIA / ES - HÉLIO DÓREA. Qui, 23 de Maio de 2019
DESEMBARGADORES

HÉLIO DOREA

Evidente, a estrela da noite foi Manoela. O astro foi
Arnaldo Niskier. Ele esteve aqui pela primeira vez para
participar do lançamento de outro livro de Manoela,
"Entrelinhas", em 2011. Renata Bonfim, presidente da
Academia Feminina Espírito Santense de Letras
estava lá, bem como Esther de Abreu, presidente
emérita. - O desembargador Annibal de Rezende
Lima com sua querida Cynthia, outros destaques. -
Maril ia e Otacilio Coser vieram de São Paulo
especialmente para esse encontro, que por sinal
aconteceu no Sheraton Hotel, com serviço de primeira.

Site: https://www.folhavitoria.com.br/social/helio-

dorea/2019/05/23
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Dona de creche é autuada por maus-tratos
 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - FALA ES. Qui, 23 de Maio de 2019
INFÂNCIA E JUVENTUDE

TAG: CRECHE, PROVA MATERIAL, DENUNCIA
FORMALIZADA, VÍDEO, MAUS-TRATOS, INFÂNCIA
E JUVENTUDE, JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL,
JUSTIÇA

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/05/23/TVVITRIARECOR

DES-14.25.42-14.34.16-1558636643.mp4
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Homem com tornozeleira eletrônica é preso
por tráfico na Praia do Canto

 

FOLHA VITÓRIA / ES - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 23 de Maio de 2019
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

Redação Folha Vitória

Uma equipe da Guarda Municipal de Vitória deteve
nesta quinta-feira (23) dois homens suspeitos de
tráfico de drogas na Praia do Canto. Os suspeitos
atuavam próximo à região do canal.

Os dois homens possuem passagem pela polícia com
ocorrências abertas e um deles, inclusive, usa
tornozeleira eletrônica.

Site:

https://novo.folhavitoria.com.br/policia/noticia/05/2019/h

omem-com-tornozeleira-eletronica-e-preso-por-trafico-

na-praia-do-canto
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Guarda detém suspeitos de tráfico na Praia
do Canto

 

PREFEITURA VITÓRIA - NOTÍCIAS. Qui, 23 de Maio de 2019
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

Uma equipe da Guarda Municipal de Vitória deteve
nesta quinta-feira (23) dois homens suspeitos de
tráfico de drogas na Praia do Canto. Os suspeitos
atuavam próximo à região do canal.

Os dois homens possuem passagem pela polícia com
ocorrências abertas e um deles, inclusive, usa
tornozeleira eletrônica. Proprietários e funcionários de
restaurantes e bares da região elogiaram a prontidão
dos agentes da Guarda Municipal.

A Guarda Municipal também na organização do
trânsito na cidade, na segurança em casos de dano ao
patrimônio público e quando há denúncias de
pequenos delitos ou de situações suspeitas em
praças, escolas e parques municipais. As denúncias
podem ser feitas pelo telefone 190.

Site: http://vitoria.es.gov.br/noticia/guarda-detem-

suspeitos-de-trafico-na-praia-do-canto-35485
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A GAZETA / ES - CIDADES - pág.: 14. Qui, 23 de Maio de 2019
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Homofobia, justiça e lei
 

FOLHA DE S. PAULO / SP - OPINIÃO - pág.: A02. Qui, 23 de Maio de 2019
PODER JUDICIÁRIO

O Supremo Tribunal Federal está prestes a retomar o
julgamento sobre a criminalização da homofobia. Até
aqui, três ministros acompanharam o voto do relator,
Celso de Mello, no sentido de equiparar o tratamento
indigno a homossexuais ao racismo, já punível por lei.
Imagina-se que essa vá ser a tendência da maioria.

Conceitualmente, não se vê muito o que discutir.
Condenam-se, com razão, os que discriminam em
razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional -como consta da lei n° 7.716, de 1989. Não
seria menos errado discriminar devido à orientação
sexual.

O Congresso falhou ao não ter incluído essa
modalidade de preconceitono texto da lei em 1997,
quando este passou por ampliação e deixou de tratar
só de racismo.

Se o sentido geral do julgamento esperado se mostra
correto e positivo, cumpre destacar algumas das
observações de seus críticos.

Há pertinência na preocupação daqueles para os
quais o STF está exagerando em seu ativismo. Para
grande parte dos doutrinadores, a criação de tipos
penais constitui uma linha vermelha para a atuação de
cortes constitucionais. Essa tarefa caberia ao
Legislativo; em nenhuma hipótese, a magistrados.

Ao que tudo indica, a maioria do Supremo considera
que, no caso em tela, não ocorreria tal criação, mas
apenas a expansão do entendimento de um crime já
previamente definido pelo legislador.

Por defensável que seja tal tese, há de se convir que o
terreno é pantanoso. Por extensão, nada impediria
que, amanhã, uma corte de maioria conservadora
resolvesse expandir a compreensão de outros delitos
de modo a restringir direitos. Há sabedoria, recorde-
se, na ideia de repartição dos Poderes.

Outro ponto polêmico diz respeito à liberdade de
expressão, em especial  a rel ig iosa. Grupos
evangélicos temem que a eventual criminalização da
homofobia os impeça de pregar que o relacionamento
íntimo entre pessoas do mesmo sexo constitui pecado.

Pode-se ampliar o argumento, dado que existem
passagens da Bíblia, por exemplo, ostensivamente
hostis a homossexuais. Esses trechos não poderiam
mais ser lidos durante uma cerimônia?

Há sem dúvida algum exagero retórico nesse tipo de
preocupação, mas convém ao STF modular os efeitos
de sua decisão de modo a evitar que interpretações de
cunho restritivo em excesso se materializem no dia a
dia do direito.

Melhor ainda, o Congresso deveria assumir a missão
de ajustar rapidamente a lei, com o devido debate e as
precauções necessárias.

Notícias Relacionadas:

FOLHA - ON LINE
Homofobia, justiça e lei

Site:

https://acervo.folha.com.br/digital/leitor.do?numero=487

50&anchor=6119802&pd=626814de808169e162969db6e8

8d4c41
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Corregedoria regulamenta em Pernambuco
'divórcio unilateral'

 

ESTADÃO / ON LINE / SP - BLOG DO FAUSTO MACEDO. Qui, 23 de Maio de 2019
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Pepita Ortega

Um provimento da Corregedoria-Geral da Justiça em
Pernambuco regulamentou o procedimento de
averbação do 'divórcio impositivo' - que obedece ao
desejo de um dos cônjuges. Na prática, abre-se a
porta para o divórcio unilateral. O provimento 6/2019 é
assinado pelo desembargador Jones Figueirêdo Alves,
corregedor-geral em exercício de Pernambuco,
pioneiro nesse tipo de medida.

As informações sobre o 'divórcio unilateral' foram
divlgadas pela revista eletrônica Consultor Jurídico e
confirmadas pelo Estadão

O documento destaca que, desde a Emenda 66/10, o
único requisito para a decretação do divórcio é 'a
demonstração da vontade do (a) requerente, estando
extinta a necessidade da prévia separação de fato (por
dois anos) ou judicial (por um ano) para a dissolução
do vínculo conjugal'; e, ainda, que 'é incabível a
discussão de culpa para a obtenção do divórcio'.

Provimento 6/2019 prevê que 'o requerimento é
facultado somente àqueles que não tenham filhos de
menor idade ou incapazes, ou não havendo nascituro
e, por ser unilateral, entende-se que o requerente
optou em partilhar os bens, se houver, a posteriori'.

Compete à Corregedoria-Geral da Justiça orientar e
disciplinar os serviços prestados nas serventias
extrajudiciais. O provimento destaca 'a necessidade de
estabelecer medidas desburocratizantes ao registro
civil, nos casos do divórcio, por ato de autonomia de
vontade de um dos cônjuges, por trata-se o instituto do
divórcio, desde a edição da Emenda Constitucional
número 66/2010, de direito potestativo de cada um
deles'.

Qualquer demanda relevante de direito a se decidir,
referente a tutelas específicas, alimentos, arrolamento
e partilha de bens, medidas protetivas e de outros
exercícios de direito, 'deverá ser tratada em juízo
competente, com a situação jurídica das partes já
estabilizada e reconhecida como pessoas divorciadas'.

Textualmente, o art igo 1.º do provimento da
Corregedoria-Geral prevê que 'qualquer um dos
cônjuges poderá requerer, perante o Registro Civil, em
cartório onde lançado o assento do seu casamento, a

averbação do seu divórcio, à margem do respectivo
assento, tomando-se o pedido como simples exercício
de um direito potestativo do requerente'.

PROVIMENTO 06/2019

P O D E R  J U D I C I Á R I O  D O  E S T A D O  D E
P E R N A M B U C O

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROVIMENTO n. 06 /2019

Ementa: Regulamenta o procedimento de averbação,
nos serviços de registro civil de casamentos, do que
se denomina de ' divórcio impositivo' e que se
caracteriza por ato de autonomia de vontade de um
dos cônjuges, em pleno exercício do seu direito
potestativo, no âmbito do Estado

de Pernambuco, e dá outras providências.

O Corregedor-Geral da Justiça do Estado de
Pernambuco, em exercício, Desembargador JONES
FIGUEIRÊDO ALVES, no uso

de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral
da Justiça orientar e disciplinar os serviços prestados
nas Servent ias Extra judic ia is do Estado de
Pernambuco, na forma do §1º, do art. 236, da
Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer
medidas desburocratizantes ao registro civil, nos
casos do divórcio, por ato de autonomia de vontade de
um dos cônjuges, por tratar-se o instituto do divórcio,
desde a edição da Emenda Constitucional nº 66/2010,
de direito potestativo

de cada um deles;

CONSIDERANDO que em face da Emenda
Constitucional nº 66/2010, o único requisito para a
decretação do divórcio, é a demonstração da vontade
do(a) requerente, estando extinta a necessidade da
prévia separação de fato (por dois anos) ou judicial
(por um ano) para a dissolução do vínculo conjugal; e
incabível a discussão de culpa para a obtenção do
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divórcio;

CONSIDERANDO que a inteligência da redação dada
ao artigo 226, § 6º da Constituição Federal afasta,
portanto, a exigência de quaisquer outros requisitos
objetivos ou subjetivos para a decretação do divórcio,
ou seja, sem restrições temporais ou causais,
tornando-o sempre direto

e imotivado; o que acarreta, de forma iniludível e
inexorável, a dispensabilidade de sua judicialização;

CONSIDERANDO que a autonomia de vontade da
pessoa se insere no elevado espectro do princípio da
autonomia pr ivada em sua d imensão c iv i l -
constitucional, como um direito de atuação de seus
próprios interesses e projetos existenciais, não
podendo sofrer reducionismo em sua

compreensão;

RESOLVE:

Art. 1º. Indicar que qualquer dos cônjuges poderá
requerer, perante o Registro Civil, em cartório onde
lançado o assento do seu casamento, a averbação do
seu divórcio, à margem do respectivo assento,
tomando-se o pedido como simples exercício de um
direito potestativo do requerente.

Parágrafo 1º. Esse requerimento, adotando-se o
formulário anexo, é facultado somente àqueles que
não tenham filhos de menor idade ou incapazes, ou
não havendo nascituro e, por ser unilateral, entende-
se que o requerente optou em partilhar os bens, se
houver, a posteriori .

Parágrafo 2º. O interessado deverá ser assistido por
advogado ou defensor público, cuja qualificação e
assinatura constarão do pedido e da averbação levada
a efeito.

Art. 2º. O requerimento independe da presença ou da
anuência do outro cônjuge, cabendo-lhe unicamente
ser notificado, para fins de prévio conhecimento da
averbação pretendida, vindo o Oficial do Registro,
após efetivada a notificação pessoal, proceder, em
cinco dias, com a devida

averbação do divórcio impositivo.

Parágrafo Único. Na hipótese de não encontrado o
cônjuge notificando, proceder-se-á com a sua
notificação editalícia, após insuficientes as buscas de
endereço nas bases de dados disponibilizadas ao
sistema judiciário.

Art. 3º. Em havendo no pedido de averbação do

divórcio impositivo, cláusula relativa à alteração do
nome do cônjuge requerente, em retomada do uso do
seu nome de solteiro, o Oficial de Registro que averbar
o ato no assento de casamento, também anotará a
alteração no respectivo

assento de nascimento, se de sua unidade, ou, se de
outra, comunicará ao Oficial competente para a
necessária anotação; em consonância com art. 41 da
Resolução nº 35 do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 4º. Qualquer questão relevante de direito a se
decidir, no atinente a tutelas específicas, alimentos,
arrolamento e partilha de bens, medidas protetivas e
de outros exercícios de direito, deverá ser tratada em
juízo competente, com a situação jurídica das partes já
estabilizada e reconhecida como pessoas divorciadas.

Parágrafo único - As referidas questões ulteriores,
poderão ser objeto de escritura pública, nos termos da
Lei nº 11.441, de 04.01.2007, em havendo consenso
das partes divorciadas, evitando-se a judicialização
das eventuais questões pendentes.

Site: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-

macedo/corregedoria-regulamenta-em-pernambuco-

divorcio-unilateral/
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Workshop sobre inteligência artificial reúne
magistrados e servidores em Brasília

 

CNJ - NOTÍCIAS. Qui, 23 de Maio de 2019
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promoveu,
na quarta-feira (22/5), o segundo Workshop de
Desenvolvimento Colaborativo de Modelos de
Inteligência Artificial, que reuniu magistrados e
servidores do Poder Judiciário na sede do órgão em
Brasília. A iniciativa tem o objetivo de apresentar a
ferramenta Sinapses e mostrar como ele está inserido
no Laboratório de Inovação para o Processo Judicial
em meio Eletrônico (Inova PJe). O primeiro workshop
foi realizado no dia 19/5.

O Sinapses é uma ferramenta de Inteligência Artificial
(IA) desenvolvida por servidores do Tribunal de Justiça
de Rondônia (TJRO) e incorporada, por meio do
Termo de Cooperação Técnica nº 42/2018, ao Centro
de Inteligência Artificial aplicada ao PJe do CNJ.
A finalidade é auxiliar no desenvolvimento de modelos
de inteligência artificial para aprimorar o serviço
prestado pelo Poder Judiciário.

De acordo com o técnico Mikael Araújo, um dos
desenvolvedores da ferramenta, o objetivo é mostrar a
potencialidade do Sinapses como uma plataforma para
o desenvolvimento de modelo de IA. "Apresentamos a
ferramenta e as possibilidades que ela possui. Os
tribunais interessados em utilizá-la poderão submeter
projetos e desenvolver os modelos de IA no Sinapses,
com foco em automatização do PJe", explicou.

Desde a extração de dados ao treinamento e
aplicação dos modelos de IA, o Sinapses disponibiliza
serviços que otimizam a realização de tarefas
repetitivas (automação), predições, agilização do
andamento processual, além de conferir maior
segurança. Participante do workshop, o juiz substituto
na 1ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes (SP),
Gustavo Soares,  ressal tou que o CNJ  está
apresentando uma maneira de otimizar as atividades
de análise e auxílio à tomada de decisão por parte dos
magistrados, "seja na condução do processo ao longo
de suas fases, seja no próprio processo de decidir".

Soares destacou que a IA não deve substituir a
atividade humana, pois o processo de julgar é
essencialmente humano e nunca será reduzido a
algoritmos. "Diante do volume de serviço, é preciso
possibilitar que os juízes e servidores possam produzir
mais e melhor. A IA ajudará muito no andamento dos
processos ao fazer a parte repetitiva, a triagem e
separação. Isso permite que, quem for trabalhar na

atividade fim, gaste menos tempo nessas atividades
meio e dê maior atenção ao caso concreto", declarou.

A apresentação feita pelo CNJ trata do que há de mais
avançado e atual na área de tecnologia, conforme
avaliação do juiz do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região (TRF1) Rafael Leite Paulo. "As plataformas
eletrônicas possibilitam a tramitação célere do
processo, além de melhor aproveitamento da força de
trabalho. Dessa forma, podemos resolver problemas
históricos como a falta celeridade da prestação
jurisdicional", avaliou.

Para o coordenador do Laboratório de Inovação do
PJE (InovaPJE), o juiz auxiliar da Presidência do CNJ
Bráulio Gabriel Gusmão, que palestrou na abertura do
evento, o Sinapses está para inteligência artificial
assim como Henry Ford esteve para indústria
automobilística. "Esta plataforma cria uma linha de
produção de modelos de inteligência artificial,
reduzindo os custos e potencializando a distribuição
em larga escala, com segurança, rastreabilidade,
versionamento e auditoria de todo processo de
produção. Estamos entregando uma moderna "fábrica"
ao tribunais, agora eles poderão produzir seus "carros"
para trafegarem no PJe", afirmou.

Após o treinamento, novos modelos de inteligência
artificial deverão ser desenvolvidos por equipes
próprias dos tribunais e ficarão à disposição para
compartilhamento, sem custos, com os demais
tribunais do país, possibilitando que cada unidade seja
dotada de tecnologia de ponta. Os servidores
capacitados poderão submeter projetos de pesquisa
ao Laboratório de Inovação do CNJ (Inova PJe), que
abrange o Centro de Inteligência Artificial, utilizando o
Sinapses. Esse ambiente vai agregar projetos e
produtos de várias áreas, incentivando novas frentes
de inovação e pesquisa.

Os próximos workshops estão agendados para o dia 5
de junho, para o qual as vagas estão esgotadas, e o
dia 19 de junho, com inscrições disponíveis aqui . Em
breve, serão divulgadas as datas de novos
treinamentos.

Regina Bandeira e Jeferson Melo

Agência CNJ de Notícias
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Deputado apresenta indicações à Sesp para
melhorar segurança nas escolas

 

ES HOJE ONLINE / ES - CAPA. Qui, 23 de Maio de 2019
BOTÃO DO PÂNICO

Redação Multimídia ESHOJE

Curta, comente e compartilhe!

O deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL) se
reuniu com representantes da Secretaria de Estado da
Segurança Pública (Sesp), da Secretaria de Estado da
Educação (Sedu), da Polícia Militar, da Polícia Civil e
da Prefeitura de Vila Velha para apresentar propostas
para melhoria na segurança nas escolas públicas e em
seus entornos.

A reunião, realizada na quarta-feira (22), aconteceu
após deliberação e aprovação dos parlamentares que
compõem a Comissão de Segurança e Combate ao
Crime Organizado da Assembleia Legislativa.
Bahiense é presidente do colegiado.

As autoridades explicaram as ações que têm sido
realizadas atualmente para o deputado e para os
servidores da comissão. A Sedu detalhou que houve
repasse financeiro para instalação de câmeras e de
portões eletrônicos nas unidades de ensino. A Polícia
Militar, por sua vez, apontou que a Patrulha Escolar
vem com seu trabalho contínuo de visitas e presenças
nas escolas, visando a prevenção e a conscientização
dos alunos. Os militares tiveram suas atividades
elogiadas pelo parlamentar.

Após a explicação, o deputado Danilo Bahiense
deta lhou para os presentes,  dentre e les o
subsecretário de Estado de Integração Institucional,
Guilherme Pacíf ico, as sugestões que foram
construídas depois de um encontro prévio com
autoridades da educação e da segurança. A primeira
indicação foi a implantação do botão do pânico em
escolas em situação de risco e vulnerabilidade social.

Sobre essa iniciativa, Pacífico elogiou e disse que foi
criado na Sesp um comitê de Tecnologia da
Informação, para verificar demandas do gênero. O
subsecretário também pontuou que este projeto
poderia estar presente até como um software no
celular, mas que tudo deveria ser discutido e analisado
previamente.

Também foi apresentado às autoridades a criação de
um banco de dados contendo as informações
ocorridas no âmbito da escola, para análise e
acompanhamento. Danilo Bahiense explicou na

reunião que por muitas vezes as unidades de ensino
não contam com detalhamento efetivo dos dados dos
alunos e que isso seria importante para um melhor
atendimento e acompanhamento de estudantes
ameaçados pela vulnerabilidade social, com grande
risco de ingressarem em ações criminosas.

Outras medidas sugeridas foram a criação de uma aba
específica para crimes escolares no site do Disque-
Denúncia 181 ; elaboração de protocolo de ações para
gestões de crise na segurança; implantação de acesso
eletrônico, com catracas, em todas as escolas,
limitando a entrada de estranhos; novas campanhas
educativas; além de ampliação dos projetos Proerd ,
da Polícia Militar, e Papo de Responsa , da Polícia
Civil, bem como o reforço do efetivo para a Patrulha
Escolar.

Ficou definido na reunião que as instituições vão
dialogar e trabalhar para medidas mais eficazes
quanto à segurança. Danilo Bahiense frisou como
muito positiva a reunião.

"Foi muito importante ouvir e falar sobre o tema.
Vamos acompanhar e fiscalizar como serão os
diálogos e com certeza a população será beneficiada",
disse o parlamentar. Segundo a Comissão de
Segurança, haverá um acompanhamento contínuo das
ações entre as instituições.
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Presidente de comissão fala de violência
contra crianças

 

TV RECORD NEWS / ES - LINK ES. Qui, 23 de Maio de 2019
PODER JUDICIÁRIO
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COMISSÃO DE INFÂNCIA DA OAB ES RAFAEL
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Aprovada criação de banco nacional de
mandados de busca de adolescentes em

conflito com a lei
 

JUS BRASIL - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sex, 24 de Maio de 2019
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou
a criação pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
de um banco nacional de mandados de busca e
apreensão de adolescentes em conflito com a lei.

A medida está prevista no Projeto de Lei 10567/18, do
deputado João Campos (PRB-GO). A proposta insere
a medida no Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei 8.069 /90) e recebeu parecer favorável do relator,
deputado Capitão Alberto Neto (PRB-AM), com
emenda de redação.

Para o relator, a medida pode ser um "poderoso
instrumento para auxiliar as autoridades policiais na
localização e apreensão dos menores nessa situação
e posterior encaminhamento para a execução das
medidas socioeducativas pertinentes a cada caso".

Proibida a divulgação Segundo o projeto, o CNJ
regulamentará o registro do mandado de busca e
apreensão, sendo vedada a divulgação de atos
judiciais, policiais e administrativos que digam respeito
a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de
ato infracional.

Pelo texto, o juiz competente providenciará, em até 24
horas, o registro do mandado de busca e apreensão
do adolescente em banco de dados mantido pelo CNJ.
Caso o projeto seja aprovado, qualquer agente policial
poderá efetuar a apreensão determinada no mandado,
ainda que fora da competência territorial do juiz que o
expediu.

O agente policial também poderá efetuar a apreensão
mesmo sem o registro no CNJ ,  adotando as
precauções  necessár ias  pa ra  aver iguar  a
autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que
a decretou. Em seguida, o policial deverá providenciar
o registro do mandado no banco de dados e deverá
comunicar ao juiz e ao promotor de Justiça do local de
cumprimento da medida.

Comunicação entre estados Hoje já existe o Banco
Nacional de Mandados de Prisão, mantido pelo CNJ,
com a finalidade de permitir que qualquer juiz ou
autoridade do sistema de justiça acesse os dados de

uma pessoa e saber se contra ela há mandados de
prisão. O dispositivo permite evitar o descumprimento
dos mandados de prisão quando alguém foge para
outro estado para não ser preso.

A ideia é adotar o mesmo sistema com relação aos
adolescentes aos quais se atribuam a prática de atos
infracionais.

Tramitação

A proposta será analisada em caráter conclusivo pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
antes de ser enviado para o Senado.

Íntegra da proposta: Reportagem - Lara Haje

Edição - Rachel Librelon

A reprodução das notícias é autorizada desde que
contenha a assinatura Agência Câmara Notícias
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