
26 de junho de 2019



A GAZETA / ES - POLÍTICA - pág.: 20. Qua, 26 de Junho de 2019
TJES

3



A TRIBUNA / ES - POLÍTICA - pág.: 22. Qua, 26 de Junho de 2019
TJES

4



Ministério Público quer afastamento de mais
um vereador da Serra
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Quarta etapa de operação prende 39
acusados de violência contra a mulher no ES

 

G1 / ESPÍRITO SANTO - ESPÍRITO SANTO. Qua, 26 de Junho de 2019
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Por Fabiola de Paula, G1 ES e TV Gazeta

Trinta e nove suspeitos de agressões e estupros
contra mulheres foram presos nesta terça-feira (26),
na Grande Vitória e em oito municípios do interior do
Espírito Santo, durante a quarta fase da operação
Marias .

A primeira fase da operação da Polícia Civil foi
deflagrada em janeiro de 2019. Depois, em fevereiro,
veio a segunda parte da ação e, em maio, a terceira.

Com informações sobre os suspeitos, agentes já
cumpriram centenas de mandados de busca e
apreensão pelo estado.

Dados da Polícia Civil apontam que pelo menos um
agressor de mulher é preso por dia no Espírito Santo,
sendo que a média é de três detenções diariamente.

No dia 20 de junho, Jean Silva dos Santos, de 39
anos, foi preso acusado de matar a ex-mulher Maria
Madalena dos Santos, de 38 anos. Jean não aceitava
o fim do relacionamento e durante depoimento
confessou à polícia que havia matado Maria por
ciúmes. O crime foi na frente da família da vítima, em
Jardim Carapina, na Serra.

No dia 12 de maio, no bairro Nova Rosa da Penha, em
Cariacica, uma jovem de 23 anos foi ferida com cacos
de vidro pelo marido. A vítima teve cortes profundos
nas mãos e na boca. David Gaia foi preso dois dias
depois escondido na casa da mãe dele.

Também no dia 12 de maio, em Linhares, no Norte do
estado, Rauliane Souza Silva teve o queixo quebrado
a socos pelo marido Joelson da Silva dos Santos. Ela
e o agressor estavam juntos há seis anos. Joelson foi
preso.

Ainda em maio deste ano, no dia 13, uma dona de
casa de 40 anos foi esfaqueada dentro de casa na
frente dos filhos no bairro São Torquato, em Vila
Velha. Segundo a vítima, o companheiro dela deu as
facadas por ciúmes. Ele foi preso horas depois de
cometer o crime.

Outro caso de agressão contra mulher que ficou
conhecido em todo o país foi o da vendedora Jane
Cherubim, de 36 anos, que aconteceu em março de

2019. Ela foi brutalmente espancada pelo ex-
namorado Jonas Amaral, de 34 anos. O agressor foi
encontrado morto em Dores do Rio Preto.
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Violência contra a mulher Secretária de
Segurança muda forma de contabilizar casos

de feminicídio
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Acusados pela morte de sindicalista de
Conceição da Barra são condenados pela

Justiça (Últimas)
 

FOLHA DO LITORAL ONLINE / ES. Qua, 26 de Junho de 2019
PODER JUDICIÁRIO

O júri popular ocorreu em Linhares e durou dois dias

Terminou na noite desta terça-feira em Linhares o
julgamento dos cinco acusados de participação na
morte do sindicalista Edson José dos Santos Barcelos.
Todos os envolvidos foram condenados pela morte do
sindicalista. O crime foi cometido em julho de 2010 em
Conceição da Barra, onde morava a vítima. Edson era
presidente do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais.

Segundo as investigações, na manhã do dia 5 de julho
de 2010, o sindicalista tirava o carro da garagem para
levar a esposa ao trabalho, quando foi rendido pelos
primos Diego Ribeiro Nascimento e Rodolpho
Nascimento do Amaral Ferreira. Edson foi obrigado a
seguir com os assassinos até uma plantação de
eucaliptos, onde teve as mãos amarradas e os olhos
vendados, sendo executado com um tiro na cabeça.

Após o crime os assassinos atearam fogo ao carro de
Edson Barcelos. A investigação também concluiu que
Ozéias Oliveira Costa foi contratado por uma pessoa
não identificada para assassinar o sindicalista. Ozéias
entrou em contato com Diego e ofereceu dinheiro para
que ele assumisse a empreitada. Diego aceitou, e por
sua vez convidou o primo, Rodolpho, para ajudá-lo.
Rondinelli do Nascimento Amaral Ferreira, irmão de
Rodolpho e Janes Antônio de Almeida emprestaram
as armas usadas no crime, um revólver calibre 22 e
um 38. O ex-prefeito de Conceição da Barra, Jorge
Donati, que chegou a ser acusado como mandante do
homicídio morreu de infarto anos depois do crime.

A decisão do júri foi favorável à condenação dos cinco
acusados. Todos foram sentenciados por homicídio
qualif icado, alguns com o agravante de dano
patrimonial. Ozéias Oliveira Costa, mentor do crime,
recebeu a pena de reclusão de 16 anos e meio. Já
Diego Ribeiro Nascimento e Rodolpho Nascimento do
Amaral que mataram a vítima foram condenados a 15
anos e oito meses de prisão. Janes Antônio de
Almeida, que emprestou uma das armas, também
recebeu pena de 15 anos e oito meses de prisão. A
pena menor ficou com Rondinelli do Nascimento
Amaral Ferreira, irmão de Rodolpho que foi condenado
a 12 anos de reclusão.

Todas as sentenças cabem recursos. Tanto a defesa
quanto o Ministério Público confirmaram que irão
recorrer da decisão. Segundo a Justiça, o julgamento
do crime ocorreu em Linhares por conta do chamado
"desaforamento", que ocorre quando há risco para o
andamento natural do processo. O argumento é de
que se o júri acontecesse em Conceição da Barra,
local do crime, testemunhas poderiam ficar intimidadas
pelo então prefeito Jorge Donati e os autores do crime.

Redação Portal Linhares Em Dia
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Cinco acusados de matar sindicalista em
Conceição da Barra são julgados em

Linhares
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Julgamento de acusados pela morte de
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Suspeito de matar motorista do Uber no
Espírito Santo é preso em ônibus no

Tocantins
 

O COLETIVO ONLINE / TO - RONDA POLICIAL. Qua, 26 de Junho de 2019
TJES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu mandado
de prisão expedido em desfavor de um dos suspeitos
de participar de latrocínio praticado no início do mês
contra um motorista de aplicativo; o crime ocorreu no
Espírito Santo.

Durante abordagem a ônibus, a equipe se deparou
com um mandado de prisão expedido em desfavor de
um dos passageiros, um homem de 24 anos. O
flagrante ocorreu por volta das 19h40 nesta última
terça-feira (25), no km 714 da BR 153, município de
Cariri do Tocantins.

Segundo o mandado de prisão remetido pela 3° Vara
Criminal de Cariacica/ES, o homem é suspeito de
participação em latrocínio. Ao ser questionado sobre o
delito, o preso então confessou o crime, inclusive
apresentando detalhes de seu envolvimento. Alegou
ainda que estava se mudando e que o seu destino
final seria Marabá/PA.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para
Central de Flagrantes de Gurupi.

Site: http://www.ocoletivo.com.br/noticia-47585-
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Suspeito de ter matado motorista de Uber no
Espírito Santo é preso em Cariri

 

T1 NOTICIAS / TO - PLANTÃO DE POLÍCIA. Qua, 26 de Junho de 2019
TJES

Suspeito de ter roubado e matado um motorista de
aplicativo no Espirito Santo foi preso na noite deste
terça-feira, 25, no município de Cariri do Tocantins, no
Sul do Estado. Jaimerson Santos da Costa seguia
viagem em um ônibus com destino a Araguaína.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que
cumpriu mandado de prisão expedido pela 3° Vara
Criminal de Cariacica/ES, em desfavor do suspeito
de participar do latrocínio, ao ser questionado sobre o
delito, o preso confessou o crime e apresentando
detalhes de seu envolvimento.

Jaimerson alegou, ainda, que estava se mudando e
que o seu destino final seria Marabá/PA. Diante dos
fatos, ele foi encaminhado para Central de Flagrantes
de Gurupi.

O crime

No dia 7 de junho, o motorista de aplicativo Aldo
Sousa dos Reis, de 32 anos, saiu para um dia normal
de trabalho, porém ,após aceitar uma corrida entre as
cidades capixabas Serra e Vila Velha, desapareceu.

Ele estava trabalhando em um gol prata que foi
localizado queimado no bairro Vista Linda, em
Cariacica. O corpo veio a ser encontrado somente no
dia 16 de junho em uma estrada em Viana, também no
Espírito Santo.

Como o corpo estava em avançado estado de
decomposição, a família reconheceu Aldo por suas
tatuagens. Um exame de DNA foi requerido para
confirmação do laudo por parte da Polícia Civil do
Espírito Santo.
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Deputados voltam a cobrar reforma do SML
de Cachoeiro e ampliação do quadro de

servidores (Política Regional)
 

AQUI NOTÍCIAS ONLINE / ES. Qua, 26 de Junho de 2019
TJES

Deputados estaduais voltaram a cobrar do Governo do
Estado, na reunião da Comissão de Segurança
realizada na segunda-feira, a reforma do Serviço
Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim e a
ampliação do quadro de servidores, médicos e
auxiliares da unidade.

O SML de Cachoeiro é responsável por fazer todos os
trâmites para a liberação de vítimas de mortes
violentas, como acidentes de trânsito, homicídios,
suicídios e latrocínios, entre outros, e atende pelo
menos 33 municípios da Região Sul.

Desde de março deste ano não há atendimento com
médico legista no SML nas sextas-feiras por conta do
déficit desse tipo de profissional. Sendo assim,
qualquer pessoa vítima de morte violenta na região Sul
acaba sendo encaminhada para o IML de Vitória, o
que provoca demora nos atendimentos à população e
gera reclamações.

O vereador de Cachoeiro, Edison Fassarella (PV),
chegou a enviar ofício ao Governo do Estado pedindo
que o problema fosse solucionado. "O Serviço Médico
Legal de Cachoeiro tem sofrido com a falta de médicos
especialistas, o que fere o princípio legal da dignidade
da pessoa humana e o princípio da continuidade do
serviço público, causando graves prejuízos para a
população do Sul do Estado", disse o vereador assim
que começou o problema na unidade.

Nesta semana, os deputados da Comissão de
Segurança entraram em acordo para que o relatório da
audiência pública realizada em Cachoeiro no último
dia 30 seja encaminhado ao Ministério Público
(MPES), Defensoria Pública, Procuradoria-Geral do
Estado (PGE) e Tribunal de Justiça (TJES) para
ciência e providências cabíveis. O relatório pede
reforma do SML e ampliação do quadro de servidores,
médicos e auxiliares.

A Comissão é composta pelo deputado Delegado
Danilo Bahiense (PSL), presidente, e coronel
Alexandre Quintino (PSL), vice. Euclério Sampaio
(sem partido), Capitão Assumção (PSL), Delegado
Lorenzo Pazolini (sem partido), Marcelo Santos (PDT),
Enivaldo dos Anjos (PSD), Dr. Emílio Mameri (PSDB)

e Luciano Machado (PV) são membros efetivos.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou
que tem trabalhado, conjuntamente com a Secretaria
de Estado de Segurança Públ ica (Sesp), no
desenvolvimento de um projeto que vai padronizar os
Serviços Regionais de Polícia Técnico-Científica, o
que inclui o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de
Itapemirim.

"O projeto permitirá a descentralização de alguns
laboratórios que compõem a polícia técnico-científica,
hoje existentes apenas na Grande Vitória, de forma
que a Polícia Civil dará respostas mais rápidas à
população do interior. Sobre o quadro de servidores, o
governador Renato Casagrande manteve o concurso
público previsto para a Corporação com 173 vagas
ofertadas, sendo 15 para médico-legista e 20 para
auxiliar de perícia médico-legal, com o objetivo de
melhorar o efet ivo e amenizar as fa l tas de
investimento na área de segurança da gestão estadual
anterior", informou a Sesp, por meio de nota.

Site: https://www.aquinoticias.com/?p=215220
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Os quatro engenheiros são denunciados por
desabamento em Vitória
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Senado deve votar nesta quarta PL de abuso
de autoridade

 

ESTADÃO / ON LINE / SP - ÚLTIMAS. Qua, 26 de Junho de 2019
PODER JUDICIÁRIO

Daniel Weterman e Pedro Prata, O Estado de S.Paulo

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do
Senado retoma, nesta quarta-feira, 26, a análise do
projeto de lei que pune o abuso de autoridade
praticado por juízes e procuradores, além de
criminalizar o caixa dois. O relator, senador Rodrigo
Pacheco (DEM-MG), fez algumas alterações em seu
parecer após reuniões com representantes de
magistrados, advogados e procuradores. A ideia é que
o projeto seja votado ainda nesta quarta no plenário do
Senado.

A retomada das discussões acontece em meio às
divulgações de supostas conversas entre o ministro da
Justiça, Sérgio Moro , e o procurador Deltan Dallagnol,
da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Os
diálogos teriam acontecido quando Moro ainda atuava
como juiz federal e têm sido alvo de críticas. Moro não
reconhece a autenticidade das mensagens divulgadas
pelo site The Intercept Brasil e foi ao Senado na
semana passada prestar esclarecimentos.

O texto do PL é alvo de críticas de investigadores. O
Conselho Nacional de Procuradores Gerais do
Ministério Público dos Estados e da União e as
principais entidades da magistratura e do MP
afirmaram na segunda-feira, 24, estar preocupados
com a possibilidade da votação do projeto - um dos
'jabutis' incluídos no pacote das "Dez Medidas Contra
a Corrupção" , que chegou ao Congresso por iniciativa
popular em 2017.

Para procuradores e juízes, o pacote teve alterado seu
texto original para serem incluídos dispositivos que
enfraquecem o próprio combate à corrupção e a
muitos outros crimes e ilegalidades que são objeto da
atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário,
pilares do Estado Democrático de Direito, em prejuízo
à sociedade brasileira e à República .

Na avaliação da Procuradoria Geral da República , as
medidas propostas terão um efeito paralisante sobre a
atuação dessas autoridades no combate ao crime
organizado e na apuração de irregularidades eleitorais
.

Nesta quarta, o presidente da Associação de Juízes
Federais do Brasil (Ajufe), Fernando Mendes, negou
em entrevista à Rádio Eldorado a influência dos

vazamentos das supostas conversas entre Moro e
Dallagnol no PL de abuso de autoridade. O senador
Rodrigo Pacheco (relator da proposta) abriu o diálogo
com as entidades da magistratura justamente para que
o assunto não fosse contaminado por essa situação
(do vazamento das conversas) , afirmou.

O posicionamento da Ajufe era de que a lei de abuso
de autoridade não era necessária , uma vez que os
juízes já possuem corregedorias para limitar sua
atuação. Mesmo assim, há uma decisão política do
Parlamento de colocar o debate e nosso trabalho é o
de melhorar o texto que estão tentando aprovar .

Site:

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,senado-

deve-votar-nesta-quarta-pl-de-abuso-de-

autoridade,70002889043
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Raquel vê 'efeito paralisante' em lei do abuso
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Fausto Macedo Pepita Ortega

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge,
afirmou que pontos de um projeto de lei da Câmara
que caracterizam como crime de abuso de autoridade
infrações disciplinares cometidas por promotores de
Justiça e procuradores da República e juízes podem
ter "um efeito paralisante sobre a atuação dessas
autoridades no combate ao crime organizado e na
apuração de irregularidades eleitorais".

Raquel se reuniu anteontem com dirigentes de
associações do Ministério Público e do Judiciário
para tratar do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 27/2017
(10 medidas contra a corrupção).

"Tais medidas, se aprovadas pelo Congresso, vão
fortalecer o crime organizado, prejudicar o combate à
corrupção e destruir o sistema penal acusatório",
afirmou a Procuradoria.

Na reunião, representantes do Ministério Público e
do Judiciário ressaltaram que a legislação já prevê
punições aos integrantes dessas instituições que
cometem infrações disciplinares.

Para o presidente da Frente Associat iva da
Magistratura e do Ministério Público (Frentas),
Ângelo Farias da Costa, a maior preocupação é que "o
projeto criminaliza as prerrogativas funcionais
atribuídas a juízes, procuradores e promotores pela
Constituição Federal".

Atribuição. Além disso, na avaliação da Procuradoria,
ao permitir que a Ordem dos Advogados do Brasil
assuma a ação penal caso discorde de arquivamento
promovido pelo Ministério Público, "o projeto destrói
o sistema penal acusatório brasileiro".

"Permitir que a defesa assuma o papel de acusação
representa quebra desse tr ipé def inido pela
Constituição, que atribui ao Ministério Público o
papel exclusivo para acusar e pedir o arquivamento de
processos." As associações elaboraram nota que será
enviada às lideranças do Senado apontando "os riscos
que a aprovação do PLC traz para o combate à
corrupção e ao crime organizado".

Site: http://digital.estadao.com.br/o-estado-de-s-paulo
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