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Dupla que matou família em Guarapari é
condenada a 65 anos de prisão

 

GAZETA ONLINE / ES - POLÍCIA. Qui, 27 de Junho de 2019
TJES

Chegou ao fim na noite desta quinta-feira (27) o
julgamento da dupla que matou pai, mãe e filho na
Praia do Morro, em Guarapari, em abril de 2005 .
Mayderson Vargas Mendes e Ronald Ribeiro
Rodrigues foram condenados, cada um, a 65 anos
a n o s  d e  p r i s ã o  p o r  t r i p l o  h o m i c í d i o
qualificado. Mayderson não compareceu ao tribunal do
júri. Ele foi representado por uma defensora pública e
agora é considerado foragido. Já Ronald foi
encaminhado ao presídio.

De acordo com o promotor Ronald Gomes Lopes, da
Segunda Promotoria Criminal de Guarapari, os
a c u s a d o s  f o r a m  c o n d e n a d o s  p o r   t r i p l o
homicídio qualificado por motivo torpe, que seria um
jogo de RPG, e impossibilidade de defesa das vítimas,
que foram amordaçadas, amarradas e dopadas antes
de serem mortas com um tiro na cabeça.

Eles também vão responder por furto, pois levaram
vários objetos da casa das vítimas. O material foi
encontrado com ps com os réus presos, além da arma
de fogo usada no crime, que deu positivo no exame de
b a l í s t i c a .  P e d i  q u e  R o n a l d  s a í s s e  d o
julgamento imediatamente preso pela soberania dos
jurados, que prevalece, não sendo necessário
a g u a r d a r  p o r  r e c u r s o s  s e  j á  f o r a m
condenados. Mayderson agora é considerado
foragido e já possui um mandado prisão , explicou o
promotor, que representa o Ministério Público.

VÍDEO DA PRISÃO

Na época do crime, os dois tinham tinham 21 e 22
anos respectivamente. Segundo a defesa, Mayderson
não é visto desde 2013. Como não foi encontrado
pessoalmente e nem havia endereço para ser
notificado, ele foi convocado por meio de edital
publicado em jornal impresso e, ainda assim, não
compareceu.

O caso foi julgado pela Vara Criminal de Guarapari. A
dupla é responsável por cometer um triplo homicídio
na Praia do Morro, no mesmo município. O crime teve
grande repercussão na imprensa na época. O motivo
teria sido um jogo de RPG (Role-Playing-Game), em
que o filho morto também estava participando.

A reportagem da TV Gazeta acompanhou o
julgamento, sem poder fazer imagens no interior do

tribunal. Duas testemunhas de acusação - a tia do
garoto morto e o policial que participou da investigação
- prestaram depoimento durante a manhã. Eles
tiveram dificuldades de lembrar com precisão os
detalhes do caso, já que se passaram quatorze anos.

Ronald compareceu ao julgamento acompanhado da
defesa dele. O advogado particular afirmou que vai
manter a tese de que ele é inocente. Os dois réus
ficaram presos três anos e um mês. Ronald casou
depois e também teve filhos. Durante a tarde mais
duas testemunhas de defesa serão ouvidas e o caso
deve ter resultado ainda nesta quinta-feira (27).

ENTENDA O CRIME

Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual,
no dia 26 de abril de 2005, por volta das 20h30, os
denunciados, depois de amarrar as mãos das vítimas
e obrigá-los a tomar uma dose bastante forte de um
psicotrópico, concretizaram o plano de matar a família.

Morreram o aposentado Douglas Augusto Guedes, de
52 anos, sua esposa, a corretora de imóveis Heloísa
Helena Andrade Guedes, de 42 anos, e o filho do
casal, Thiago Andrade Guedes, de 22 anos.

> Os perigos escondidos em jogos de internet

Os gamers utilizaram tanto um revólver marca Taurus
calibre 32, comprado dois meses antes e utilizado para
desferir os tiros no ouvido direito de cada um,
causando-lhes as lesões determinantes de suas
mortes.

Em seguida, de acordo com o MPES, os dois
acusados furtaram diversos objetos da casa, entre
eles, um DVD, material escolar, roupas e calçados de
Thiago e de seu pai, dois relógios, uma pulseira, um
computador, telefones celulares, cartões de banco e
outros pertences das vítimas. Após o crime, os
denunciados teriam, ainda, efetuados vários saques
na conta de uma das vítimas.

FINALIDADE DE CONTINUAR JOGO

De acordo com o inquérito policial que instruiu a
denúncia do MPES, os denunciados foram à casa das
vítimas com a finalidade de continuar um jogo de RPG
que haviam iniciado uma semana antes.
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65 Anos foi a sentença para a dupla acusada
de matar família em Guarapari- Parte 01

 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - BOM DIA ES. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

TAG: CONDENAÇÃO, JÚRI POPULAR, TRIBUNAL
DO JÚRI ,  JOGO,  ASSASSINATOS,  TRIPO
HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADO POR
MOTIVO TORPE, SALÃO DO JÚRI

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/28/TVGAZETAAFGL

OBOES-06.34.37-06.37.45-1561717769.mp4

36

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/28/TVGAZETAAFGLOBOES-06.34.37-06.37.45-1561717769.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/28/TVGAZETAAFGLOBOES-06.34.37-06.37.45-1561717769.mp4


65 Anos foi a sentença para a dupla acusada
de matar família em Guarapari- Parte 02

 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - BOM DIA ES. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

TAG: CONDENAÇÃO, JÚRI POPULAR, TRIBUNAL
DO JÚRI ,  JOGO,  ASSASSINATOS,  TRIPO
HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADO POR
MOTIVO TORPE, SALÃO DO JÚRI

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/28/TVGAZETAAFGL

OBOES-06.47.15-06.50.50-1561718273.mp4

35

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/28/TVGAZETAAFGLOBOES-06.47.15-06.50.50-1561718273.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/28/TVGAZETAAFGLOBOES-06.47.15-06.50.50-1561718273.mp4


65 Anos foi a sentença para a dupla acusada
de matar família em Guarapari- Parte 03

 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - BOM DIA ES. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

TAG: CONDENAÇÃO, JÚRI POPULAR, TRIBUNAL
DO JÚRI ,  JOGO,  ASSASSINATOS,  TRIPO
HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADO POR
MOTIVO TORPE, SALÃO DO JÚRI, MINISTÉRIO
PÚBLICO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO
SANTO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/28/TVGAZETAAFGL

OBOES-07.25.24-07.28.47-1561718723.mp4

34

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/28/TVGAZETAAFGLOBOES-07.25.24-07.28.47-1561718723.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/28/TVGAZETAAFGLOBOES-07.25.24-07.28.47-1561718723.mp4


Acusados de matar família durante jogo são
julgados em Guarapari

 

TV TRIBUNA / SBT ES - TRIBUNA NOTÍCIAS 2° EDIÇÃO. Qui, 27 de Junho de 2019
TJES

MPES, TJES, JULGAMENTO, GUARAPARI, CRIME

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/27/TVTRIBUNASBT

ES-19.19.02-19.21.35-1561675884.mp4

8

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/27/TVTRIBUNASBTES-19.19.02-19.21.35-1561675884.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/27/TVTRIBUNASBTES-19.19.02-19.21.35-1561675884.mp4


Julgamento após 12 anos de crime brutal em
Guarapari

 

RÁDIO CBN VITÓRIA 92.5 FM / ES - CBN COTIDIANO. Qui, 27 de Junho de 2019
TJES

JULGAMENTO, CRIME, GUARAPARI, TJES, FÓRUM
CRIMINAL, JUIZ,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2019/06/27/RDIOCBNVITRIA

925FMES-16.32.04-16.35.33-1561667727.mp3

14

http://midia.smi.srv.br/audio/2019/06/27/RDIOCBNVITRIA925FMES-16.32.04-16.35.33-1561667727.mp3
http://midia.smi.srv.br/audio/2019/06/27/RDIOCBNVITRIA925FMES-16.32.04-16.35.33-1561667727.mp3


Amigos são condenados a 65 anos de prisão
por matar família, em Guarapari

 

TV TRIBUNA / SBT ES - TRIBUNA NOTICIAS 1° EDIÇÃO. Sex, 28 de Junho de 2019
PODER JUDICIÁRIO

CONDENAÇÃO, HOMICÍDIO, JÚRI POPULAR,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/28/TVTRIBUNASBT

ES-12.00.00-12.00.52-1561740401.mp4

57

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/28/TVTRIBUNASBTES-12.00.00-12.00.52-1561740401.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/28/TVTRIBUNASBTES-12.00.00-12.00.52-1561740401.mp4


Enfim Julgamento
 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - ES2. Qui, 27 de Junho de 2019
TJES

JURI POPULAR, JULGAMENTO, GUARAPARI,
MPES, TJES, FÓRUM CRIMINAL

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/27/TVGAZETAAFGL

OBOES-18.50.00-18.53.13-1561675395.mp4

10

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/27/TVGAZETAAFGLOBOES-18.50.00-18.53.13-1561675395.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/27/TVGAZETAAFGLOBOES-18.50.00-18.53.13-1561675395.mp4


Crime bárbaro é julgado 14 anos depois em
Guarapari

 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - ES1. Qui, 27 de Junho de 2019
TJES

Daniela Carla

JÚRI POPULAR, CHACINA, SALÃO DO JÚRI,
JULGAMENTO, JUIZ, TRIBUNAL DO JÚRI, MPES,
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/27/TVGAZETAAFGL

OBOES-12.15.16-12.22.50-1561653510.mp4

11

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/27/TVGAZETAAFGLOBOES-12.15.16-12.22.50-1561653510.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/27/TVGAZETAAFGLOBOES-12.15.16-12.22.50-1561653510.mp4


Dupla que matou família em Guarapari é
condenada a 65 anos de prisão- Parte 01

 

RÁDIO CBN VITÓRIA 92.5 FM / ES - CBN VITÓRIA. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

TAG: TRIBUNAL DO JÚRI, JULGAMENTO, DUPLA
CONDENADA, JÚRI POPULAR, DEFENSORA
PÚBLICA, PROMOTOR RONALD GOMES LOPES,
S E G U N D A  P R O M O T O R I A  C R I M I N A L  D E
GUARAPARI, CONDENAÇÃO, VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2019/06/28/RDIOCBNVITRIA

925FMES-06.53.40-06.55.37-1561735950.mp3

37

http://midia.smi.srv.br/audio/2019/06/28/RDIOCBNVITRIA925FMES-06.53.40-06.55.37-1561735950.mp3
http://midia.smi.srv.br/audio/2019/06/28/RDIOCBNVITRIA925FMES-06.53.40-06.55.37-1561735950.mp3


Dupla que matou família em Guarapari é
condenada a 65 anos de prisão- Parte 02

 

RÁDIO CBN VITÓRIA 92.5 FM / ES - CBN VITÓRIA. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

TAG: TRIBUNAL DO JÚRI, JULGAMENTO, DUPLA
CONDENADA, JÚRI POPULAR, DEFENSORA
PÚBLICA, PROMOTOR RONALD GOMES LOPES,
S E G U N D A  P R O M O T O R I A  C R I M I N A L  D E
GUARAPARI, CONDENAÇÃO, VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2019/06/28/RDIOCBNVITRIA

925FMES-09.30.30-09.32.31-1561736877.mp3

38

http://midia.smi.srv.br/audio/2019/06/28/RDIOCBNVITRIA925FMES-09.30.30-09.32.31-1561736877.mp3
http://midia.smi.srv.br/audio/2019/06/28/RDIOCBNVITRIA925FMES-09.30.30-09.32.31-1561736877.mp3


Ronald e Mayderson foram condenados por
triplo homicídio e furto

 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - ES1. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

Tiago Félix

CONDENAÇÃO, JULGAMENTO, JÚRI, PRISÃO,
FÓRUM, JUIZ, MPES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/28/TVGAZETAAFGL

OBOES-11.57.28-12.00.17-1561738443.mp4

33

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/28/TVGAZETAAFGLOBOES-11.57.28-12.00.17-1561738443.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/28/TVGAZETAAFGLOBOES-11.57.28-12.00.17-1561738443.mp4


Acusados de matar família em jogo de RPG
são condenados a 65 anos de prisão, no ES

 

FOLHA DO ES ON/LINE / ES - ÚLTIMAS. Sex, 28 de Junho de 2019
PODER JUDICIÁRIO

Por Redação

O s dois acusados de matarem uma família durante
uma partida de RPG - jogo em que participantes
interpretam personagens - foram condenados a 65
anos de prisão em regime fechado.

O julgamento aconteceu nesta quinta-feira (27), em
Guarapari, no Espírito Santo, quatorze anos depois do
crime.

Os acusados são Mayderson Vargas Mendes e
Ronald Ribeiro Rodrigues, que hoje têm 35 e 36 anos,
respectivamente.

Eles foram condenados pelos crimes de triplo
homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e
impossibilidade de defesa da vítima, e furto.

Crime

Pai, mãe e filho foram mortos no dia 26 de abril de
2005, na Praia do Morro, em Guarapari. As vítimas
eram o aposentado Douglas Augusto Guedes, de 52
anos, a esposa dele, Heloísa Helena Guedes, de 42
anos, e o filho do casal, Thiago Andrade Guedes, de
22 anos.

Thiago era amigo dos acusados e também participava
da partida, segundo o Ministério Público. A denúncia
diz que Mayderson e Ronald estavam na casa da
família, obrigaram as três vítimas a tomarem um
sonífero e depois os mataram com tiros no ouvido.

Depois do assassinato, Mayderson e Ronald ainda
fizeram saques com o cartão de Tiago e furtaram
vários objetos da casa da família.

Os dois acusados chegaram a ser presos na época do
crime, mas foram soltos três anos depois. Eles
aguardavam o julgamento em liberdade.

Fonte: G1

Notícias Relacionadas:

RÁDIO ESPÍRITO SANTO AM 1160 - ES
Acusados de matar família em jogo de RPG são condenados a 65
anos de prisão, no ES

Site:
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Ainda não chegou ao fim julgamento de
crime brutal em Guarapari

 

TV CAPIXABA / BAND ES - JORNAL CAPIXABA. Qui, 27 de Junho de 2019
TJES

JULGAMENTO,  GUARAPARI ,  TJES ,  VARA
CRIMINAL,  MPES

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/27/TVCAPIXABABA

NDES-19.10.20-19.11.02-1561674910.mp4

9

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/27/TVCAPIXABABANDES-19.10.20-19.11.02-1561674910.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/27/TVCAPIXABABANDES-19.10.20-19.11.02-1561674910.mp4


Acusados de matar família durante jogo de
RPG são condenados a 65 anos de prisão

 

FA NOTÍCIAS ONLINE / ES - NACIONAL. Sex, 28 de Junho de 2019
PODER JUDICIÁRIO

Mayderson Vargas Mendes e Ronald Ribeiro
Rodrigues foram condenados nessa quinta-feira (27) a
65 anos de prisão, acusados de matarem uma família
em Guarapari, no Espírito Santo, durante uma partida
de RPG, onde os participantes interpretam outros
personagens. O crime aconteceu quatorze anos atrás,
no dia 26 de abril de 2005 e os dois acusados
aguardavam o ju lgamento em l iberdade. As
informações são do G1 .

Leia também: STJ mantém pena de 19 anos de Elize
Matsunaga, condenada por esquartejar marido

Os dois condenados foram acusados de irem à casa
da família para continuar um jogo de RPG que tinham
começado uma semana atrás. Thiago Andrade
Guedes, de 22 anos, era amigo dos acusados e
participava da partida. No roteiro do jogo, o jovem e
seus pais deveriam morrer.

Eles amarram as mãos do aposentado Douglas
Augusto Guedes, de 52 anos, a esposa dele, Heloísa
Helena Guedes, de 42 anos, obrigou eles tomarem um
sonífero e, em seguida, dispararam um tiro na cabeça
deles. Thiago morreu da mesma forma.

Leia também: Motorista que arrastou vendedora de
balões será indiciado por roubo

Após o crime durante partida de RPG , eles ainda
roubaram diversos objetos da residência das vítimas.
Durante depoimento, eles disseram que estavam na
época vivendo uma fantasia e acharam que a família
não morreria de verdade.

Depois de ter publicado, nesta quinta-feira (27), um
tweet polêmico que gerou ampla repercussão
negat iva, o ministro da Educação, Abraham
Weintraub, decidiu esclarecer algumas questões e
desabafar na rede social, na manhã desta sexta-feira
(28). O ministro afirmou que, apesar de ser ministro,
usa o Twitter de maneira pessoal e lembrou a seus
seguidores que tem "vida fora do trabalho".

"Esse é meu Twitter. Caso queiram informação
institucional, sigam o do MEC", afirmou o ministro.
"Ninguém é obrigado a me seguir ou ver o que
escrevo, tem o link do MEC para isso. Tenho vida fora
do trabalho", reforçou Weintraub .

A resposta atravessada do ministro é dada frente à
repercussão sobre uma piada feita por ele, em que
comparava os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva
e Dilma Rousseff à droga que foi encontrada dentro de
um avião da Força Aérea Brasileira ( FAB ), na
Espanha. Muitos internautas criticaram o ministro pela
comparação e o PT, inclusive, chegou a acionar a
Justiça.

Frente às críticas, o ministro disse, ainda hoje, que
está no governo Bolsonaro "para arrumar o belo
trabalho que o PT fez". Além disso, afirmou que é um
homem "bem humorado, mas não faz piada com
dinheiro suado do pagador de impostos".

Para finalizar as suas respostas aos seguidores no
Twitter, o ministro da Educação afirmou que, ao
contrário do Congresso, não vê as redes sociais como
um lugar de debate e, por isso, não quer "gente chata
e de esquerda" acompanhando seu perfil.

"Esse é meu Twitter e, ao contrário do Congresso,
(local do debate), aqui não quero gente chata e de
esquerda (sim, há exceções)", escreveu Weintraub .
"Pode ser chato (Constantan e "isentinho") ou
petezinho (mas tem que ser engraçado). Caso
contrário bloqueio", concluiu.

Site: https://fanoticias.com.br/acusados-de-matar-

familia-durante-jogo-de-rpg-sao-condenados-a-65-anos-

de-prisao/
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https://fanoticias.com.br/acusados-de-matar-familia-durante-jogo-de-rpg-sao-condenados-a-65-anos-de-prisao/
https://fanoticias.com.br/acusados-de-matar-familia-durante-jogo-de-rpg-sao-condenados-a-65-anos-de-prisao/
https://fanoticias.com.br/acusados-de-matar-familia-durante-jogo-de-rpg-sao-condenados-a-65-anos-de-prisao/


Juiz do Estado investigado por pedido de
vantagem indevida

 

A GAZETA / ES - POLÍTICA - pág.: 21. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

LETÍCIA GONÇALVES

O Tribunal de Justiça (TJES) decidiu abrir ontem,
Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para
investigar a conduta do juiz Ivan Costa Freitas, da 53
Vara Criminal de Vitória.

A decisão foi tomada pelos desembargadores do
tribunal a portas fechadas - porque o caso tem
conexão com um procedimento judicial em curso, este
também sob sigilo - , mas a reportagem de A GAZETA
apurou que, por maioria de votos, o Pleno determinou
a abertura do PAD, mantendo, no entanto, o
magistrado nas funções, sem afastamento.

A suspeita é de que o magistrado teria solicitado
vantagem indevida ao sócio de um supermercado. E
também reve lado in formações s ig i losas ao
in termediár io  do pedido.

Os fatos foram narrados em denúncia do Ministério
Público Estadual (MPES) apresentada na esfera
criminal e as informações, compartilhadas com a
Corregedoria Geral da Justiça.

O pedido de vantagem teria ocorrido no âmbito da
Operação Sanguinello, deflagrada em 2014 pelo
MPES para desarticular um esquema fraudulento na
importação e comércio de bebidas, como o vinho. A
operação deu origem a processo na sa Vara Criminal.

Funcionário e sócios do supermercado foram alvos de
medidas determinadas pelo juiz (prisão temporária e
busca e apreensão), mesmo sem pedido do MPES,
narra a denúncia, que foi em parte reproduzida pela
Corregedoria.

O sócio do supermercado teria recusado a proposta de
"composição" oferecida pelo intermediário do
magistrado.

O desembargador Samuel Meira Brasil Jç corregedor-
geral, nos autos, considerou os fatos "extremamente
graves" .  O PAD tem duração de 140 d ias,
prorrogáveis, e pode ser arquivado ou resultar em
penas que variam de advertência a aposentadoria
compulsória.

O OUTRO LADO A defesa alegou à Corregedoria,
também nos autos, que "os depoimentos prestados

não indicam - ainda que minimamente - tenha o
magistrado solicitado qualquer vantagem" e que a
única conta bancária que ele possui registra apenas
recebimento de salário.

Ainda argumentou que as provas são nulas porque o
MPES teria investigado o magistrado sem autorização
do TJES. Procurado pela reportagem, o advogado de
Ivan Freitas, Raphael Câmara, informou que não
poderia conceder entrevista, visto que o caso é
sigiloso.

Disse apenas que vai recorrer ao Conselho N acionai
de Justiça (CNJ) contra a abertura do PAD.
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Tribunal abre investigação contra juiz de
Vitória

 

A TRIBUNA / ES - POLÍTICA - pág.: 24. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

A sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do
Espírito Santo decidiu ontem transformar em
Processo Administrativo Disciplinar (PAD) uma
reclamação contra um juiz da comarca de Vitória
Como o processo corre em segredo de Justiça, todos
os presentes foram convidados a se retirar do Pleno
para a apreciação do processo.

Após mais de duas horas e meia de espera, os
advogados das partes saíram sem dar declarações
sobre o caso à imprensa.

Além do PAD, cujo tempo de conclusão é de 140 dias,
há uma ação penal relativa ao mesmo magistrado, que
estava na pauta de ontem, mas não teve andamento.

A ação também corre em segredo de Justiça.

Em maio, o TJ -ES abriu PADs contra dois
magistrados. Um por solicitação de vantagem indevida
e outro pela concessão de "inúmeras e vultuosas
liminares" em Presidente Kennedy. Em fevereiro,
foram três com processos abertos.
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Promotor é acusado de aliciar mulheres
 

A TRIBUNA / ES - POLÍTICA - pág.: 24. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

Brunella Fran ça

O Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (T
J ES) contabiliza sete votos de desembargadores pela
condenação do promotor de Justiça Jonaci Silva
Herédia, da Promotoria Cível de Colatina, acusado de
agenciar e ser facilitado r de garotas de programa.

O relator do processo, desembargador Ney Batista
Coutinho, votou ontem pela aplicação da pena de 2
anos, 10 meses e 24 dias de prisão, que deverão ser
convertidas em duas penas restritivas de liberdade
pela presidência do Pleno ao final do julgamento.
Outros seis desembargadores acompanharam o voto à
integridade, que ainda prevê o pagamento de multa.

Depois, houve um pedido de vista do desembargador
Willian Silva.

O processo deve voltar à pauta na sessão do dia 11
de julho. No voto, o desembargador-relator manteve o
afastamento cautelar de Jonaci Herédia do cargo até o
trânsito em julgado do processo.

De acordo com o Portal d e Transparência do
Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES), o
promotor continua recebendo o salário de R$
33.689,11. "As provas colhidas tanto na fase
inquisitorial quanto em juízo demonstram que o réu
sempre empreendeu esforços no sentido de induzir e
atrair as vítimas à prática de programas sexuais",
afirmou o relator.

"Sendo ele responsável por angariar os clientes,
agendar os encontros e indicar os locais onde as
vítimas poderiam ser encontradas e estabelecer o
valor a ser cobrado aos clientes", complementou,
antes de proferir seu voto.

De acordo com o resumo do voto lido em plenário, em
juízo, uma testemunha "teria confirmado toda a
narrativa da denúncia que, à época dos fatos, fazia
programas sexuais mediante pagamento como forma
de se sustentar e que outra vítima fez programas
sexuais com amigos do promotor acusado, sendo os
encontros agendados por ele. E em contra prestação
desse encontro, seria paga a quantia de R$ 5 mil".

Em 2017, Jonaci Heréd ia foi condenado à prestação
de serviços comunitários e multa pelo Pleno do TJ-ES
pelos crimes de falsidade ideológica e advocacia
administ rat iva ao supostamente adul terar  o
depoimento de uma testemunha numa investigação

sobre "rachid" na Câmara de Co latina.

O OUTRO LADO

Não se pronunciou A defesa do promotor Jonaci Silva
Herédia não quis comentar sobre o resultado parcial
do julgamento.
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Carros que atropelaram casal na 3ª Ponte
estavam em alta velocidade Parte I

 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - ES1. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

Diony Silva

PERÍCIA, RACHA, MORTE, TERCEIRA PONTE,
MPES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO,
INQUÉRITO, VARA CRIMINAL,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/28/TVGAZETAAFGL

OBOES-12.00.16-12.04.07-1561738590.mp4
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Carros que atropelaram casal na 3ª Ponte
estavam em alta velocidade Parte II

 

TV GAZETA / AF. GLOBO ES - ES1. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

Diony Silva

PERÍCIA, RACHA, MORTE, TERCEIRA PONTE,
MPES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO,
INQUÉRITO, VARA CRIMINAL,

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2019/06/28/TVGAZETAAFGL

OBOES-12.41.08-12.44.39-1561739564.mp4
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Motoristas de acidente que matou casal
estavam a 150km/h, aponta laudo (Racha na

Terceira Ponte)
 

GAZETA SUL ONLINE / ES. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

Os motoristas acusados de causar o acidente na
Terceira Ponte , que matou o casal Brunielly da Silva e
K e l v i n  G o n ç a l v e s ,  e s t a v a m  d i r i g i n d o  a
aproximadamente 150km/h , segundo laudo da polícia.
A perícia apontou que o excesso de velocidade foi
determinante no resultado do acidente.

De acordo com a polícia, o resultado foi entregue na
Delegacia de Delitos de Trânsito. O laudo pericial , que
foi feito nos carros do advogado Ivomar Rodrigues
Gomes Junior e do estudante de engenharia Oswaldo
Ventur in i  Neto,  indicou que eles estavam a
aproximadamente 150 km/h no momento da batida.
Eles dirigiam quase o dobro da velocidade máxima
permitida na Terceira Ponte, que é de 80 km/h.

Ainda de acordo com a polícia, como inquérito foi
concluído, o laudo vai ser encaminhado para a 1ª Vara
Criminal de Vila Velha ainda nesta sexta-feira (28),
onde tramita o processo.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu na madrugada do dia 22 de
maio deste ano . Brunielly e Kelvin seguiam para
Vitória em uma moto quando foram atingidos por dois
veículos, um Audi 1 e um Toyota Etios. O casal morreu
na hora. De acordo com a polícia, os motoristas dos
carros, Oswaldo Venturini Neto e Ivomar Rodrigues
Gomes Junior, praticavam um racha e teriam ingerido
bebida alcoólica.

Em depoimento, testemunhas contaram que viram os
dois motoristas trafegando em velocidade incompatível
com a via e em situação que caracterizava um "racha".
Segundo duas testemunhas, os veículos estavam em
altíssima velocidade e não pararam no cruzamento de
uma avenida .

Além disso, uma das testemunhas informou que a
velocidade do carro de Ivomar era tão alta que fez com
que o veículo conduzido por ele balançasse no
momento que o carro de Ivomar passou .

A DENÚNCIA

No dia 31 de maio, Ivomar e Oswaldo foram indiciados

pela Polícia Civil, cada um, por duplo homicídio com
dolo eventual e por participar de corrida ou exibição
em veículo automotor em via pública. As penas para
os crimes, em caso de condenação, variam de seis
meses a 20 anos de cadeia para cada um. A
investigação da participação deles no atropelamento e
morte de um casal de namorados na Terceira Ponte foi
concluída pela delegada Fabiane Alves Coutinho.

Há provas inequívocas nos autos de que Ivomar e
Oswaldo negligenciaram o fato de que haviam ingerido
bebida alcoólica e conduziram seus veículos. Há,
ainda, provas testemunhais suficientes para afirmar
que Ivomar e Oswaldo conduziam seus veículos em
si tuação de compet ição entre amigos,  com
velocidades incompatíveis para a via, gerando
situação de risco à incolumidade pública ou privada ,
afirmou a delegada em trecho do inquérito.

A moto trafegava na faixa da direta na Terceira Ponte ,
onde, de acordo com o relatório policial, circulam
veículos que estão em baixa velocidade. Logo, não
faria sentido Ivomar passar em alta velocidade com
seu veículo Audi pela faixa da esquerda e mudar para
a faixa da direita, senão para dar continuidade à
competição iniciada com seu amigo Oswaldo desde a
saída da boate , pondera a delegada.

CONTA NA BOATE

Uma comanda da boate onde o estudante de
engenharia Osvaldo Venturini Neto e o advogado
Ivomar Rodrigues Gomes Júnior estiveram antes do
acidente traz anotações de bebidas que foram
solicitadas no balcão da boate. Na parte da frente da
comanda há anotação de uma água de coco e duas
doses de uísque. Na parte de trás da comanda
aparece uma marcação no combo de long neck.

Um outra nota de simples conferência mostra que
foram pedidas seis garrafas de cerveja. A nota
também traz valores na frente de cada um dos
produtos. O total, incluindo outros serviços da boate,
foi de R$ 389,00.

VÍDEO REFORÇOU INVESTIGAÇÃO
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GAZETA SUL ONLINE / ES. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

Imagens obtidas pela Polícia Civil ajudaram na
investigação do racha que terminou com a morte de
um casal na Terceira Ponte. As imagens foram obtidas
com exclusividade pela TV Gazeta. A filmagem foi feita
na porta da boate, em Vila Velha, onde estavam
Ivomar e Oswaldo antes do atropelamento do casal.

CARTEIRA SUSPENSA

O advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior teve a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa três
vezes entre setembro de 2011 e novembro de 2017. A
reportagem do Gazeta Online teve acesso a
documentos que mostram as infrações de Ivomar
registradas no sistema do Departamento de Trânsito
do Espírito Santo (Detran-ES). Consta que o advogado
já foi multado por estacionar veículo em local irregular,
avançar sinal vermelho, dirigir usando o celular, por
excesso de velocidade e também por ter se recusado
a fazer o teste do bafômetro.

As infrações atribuídas ao advogado ocorreram nos
municípios de Vitória, Vila Velha e Muniz Freire. Ele
está habilitado na categoria B - que permite a
condução de carro - desde 24 de outubro de 2002.

Site:

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/policia/2019/06

/motoristas-de-acidente-que-matou-casal-estavam-a-

150km-h-aponta-laudo-1014187191.html
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Motoristas que mataram casal de Cachoeiro-
ES estavam a 150 km/h

 

FOLHA DO ES ON/LINE / ES - ÚLTIMAS. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

Por Redação

O s motoristas acusados de causar o acidente na
Terceira Ponte, que matou o casal Brunielly da Silva e
K e l v i n  G o n ç a l v e s ,  e s t a v a m  d i r i g i n d o  a
aproximadamente 150km/h, segundo laudo da polícia.

A perícia apontou que o excesso de velocidade foi
determinante no resultado do acidente. De acordo com
a polícia, o resultado foi entregue na Delegacia de
Delitos de Trânsito.

O laudo pericial, que foi feito nos carros do advogado
Ivomar Rodrigues Gomes Junior e do estudante de
engenharia Oswaldo Venturini Neto, indicou que eles
estavam a aproximadamente 150 km/h no momento
da batida.

Eles dirigiam quase o dobro da velocidade máxima
permitida na Terceira Ponte, que é de 80 km/h.

Ainda de acordo com a polícia, como inquérito foi
concluído, o laudo vai ser encaminhado para a 1ª Vara
Criminal de Vila Velha ainda nesta sexta-feira (28),
onde tramita o processo.

Fonte: G1

Site: https://www.folhadoes.com/noticia/policia-espirito-

santo/53043/motoristas-que-mataram-casal-cachoeiro-

es-estavam-150-km-h
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Motoristas de acidente que matou casal
estavam a 150km/h, aponta laudo

 

GAZETA ONLINE / ES - POLÍCIA. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

Os motoristas acusados de causar o acidente na
Terceira Ponte , que matou o casal Brunielly da Silva e
K e l v i n  G o n ç a l v e s ,  e s t a v a m  d i r i g i n d o  a
aproximadamente 150km/h , segundo laudo da polícia.
A perícia apontou que o excesso de velocidade foi
determinante no resultado do acidente.

De acordo com a polícia, o resultado foi entregue na
Delegacia de Delitos de Trânsito. O laudo pericial , que
foi feito nos carros do advogado Ivomar Rodrigues
Gomes Junior e do estudante de engenharia Oswaldo
Ventur in i  Neto,  indicou que eles estavam a
aproximadamente 150 km/h no momento da batida.
Eles dirigiam quase o dobro da velocidade máxima
permitida na Terceira Ponte, que é de 80 km/h.

Ainda de acordo com a polícia, como inquérito foi
concluído, o laudo vai ser encaminhado para a 1ª Vara
Criminal de Vila Velha ainda nesta sexta-feira (28),
onde tramita o processo.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu na madrugada do dia 22 de
maio deste ano . Brunielly e Kelvin seguiam para
Vitória em uma moto quando foram atingidos por dois
veículos, um Audi 1 e um Toyota Etios. O casal morreu
na hora. De acordo com a polícia, os motoristas dos
carros, Oswaldo Venturini Neto e Ivomar Rodrigues
Gomes Junior, praticavam um racha e teriam ingerido
bebida alcoólica.

Em depoimento, testemunhas contaram que viram os
dois motoristas trafegando em velocidade incompatível
com a via e em situação que caracterizava um "racha".
Segundo duas testemunhas, os veículos estavam em
altíssima velocidade e não pararam no cruzamento de
uma avenida .

Além disso, uma das testemunhas informou que a
velocidade do carro de Ivomar era tão alta que fez com
que o veículo conduzido por ele balançasse no
momento que o carro de Ivomar passou .

A DENÚNCIA

No dia 31 de maio, Ivomar e Oswaldo foram indiciados
pela Polícia Civil, cada um, por duplo homicídio com
dolo eventual e por participar de corrida ou exibição
em veículo automotor em via pública. As penas para

os crimes, em caso de condenação, variam de seis
meses a 20 anos de cadeia para cada um. A
investigação da participação deles no atropelamento e
morte de um casal de namorados na Terceira Ponte foi
concluída pela delegada Fabiane Alves Coutinho.

Há provas inequívocas nos autos de que Ivomar e
Oswaldo negligenciaram o fato de que haviam ingerido
bebida alcoólica e conduziram seus veículos. Há,
ainda, provas testemunhais suficientes para afirmar
que Ivomar e Oswaldo conduziam seus veículos em
si tuação de compet ição entre amigos,  com
velocidades incompatíveis para a via, gerando
situação de risco à incolumidade pública ou privada ,
afirmou a delegada em trecho do inquérito.

A moto trafegava na faixa da direta na Terceira Ponte ,
onde, de acordo com o relatório policial, circulam
veículos que estão em baixa velocidade. Logo, não
faria sentido Ivomar passar em alta velocidade com
seu veículo Audi pela faixa da esquerda e mudar para
a faixa da direita, senão para dar continuidade à
competição iniciada com seu amigo Oswaldo desde a
saída da boate , pondera a delegada.

CONTA NA BOATE

Uma comanda da boate onde o estudante de
engenharia Osvaldo Venturini Neto e o advogado
Ivomar Rodrigues Gomes Júnior estiveram antes do
acidente traz anotações de bebidas que foram
solicitadas no balcão da boate. Na parte da frente da
comanda há anotação de uma água de coco e duas
doses de uísque. Na parte de trás da comanda
aparece uma marcação no combo de long neck.

Um outra nota de simples conferência mostra que
foram pedidas seis garrafas de cerveja. A nota
também traz valores na frente de cada um dos
produtos. O total, incluindo outros serviços da boate,
foi de R$ 389,00.

VÍDEO REFORÇOU INVESTIGAÇÃO

Imagens obtidas pela Polícia Civil ajudaram na
investigação do racha que terminou com a morte de
um casal na Terceira Ponte. As imagens foram obtidas
com exclusividade pela TV Gazeta. A filmagem foi feita
na porta da boate, em Vila Velha, onde estavam
Ivomar e Oswaldo antes do atropelamento do casal.
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CARTEIRA SUSPENSA

O advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior teve a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa três
vezes entre setembro de 2011 e novembro de 2017. A
reportagem do Gazeta Online teve acesso a
documentos que mostram as infrações de Ivomar
registradas no sistema do Departamento de Trânsito
do Espírito Santo (Detran-ES). Consta que o advogado
já foi multado por estacionar veículo em local irregular,
avançar sinal vermelho, dirigir usando o celular, por
excesso de velocidade e também por ter se recusado
a fazer o teste do bafômetro.

As infrações atribuídas ao advogado ocorreram nos
municípios de Vitória, Vila Velha e Muniz Freire. Ele
está habilitado na categoria B - que permite a
condução de carro - desde 24 de outubro de 2002.

Notícias Relacionadas:

NOTÍCIA AGORA ONLINE - ES
Motoristas de acidente que matou casal estavam a 150km/h, aponta
laudo

Site:

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/policia/2019/06

/motoristas-de-acidente-que-matou-casal-estavam-a-

150km-h-aponta-laudo-1014187191.html
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Veículos estavam a 150 km/h
 

METRO / ES - FOCO - pág.: 02. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

O resultado da perícia realizada pela Polícia Civil nos
dois veículos envolvidos em um acidente da Terceira
Ponte, no dia 22 de maio, indicou que os carros
estavam a uma velocidade de aproximadamente 150
km/h no momento da colisão. O advogado Ivomar
Rodrigues Gomes Junior, 34 anos, e o estudante de
engenharia Oswaldo Venturini Neto, 22, estariam
participando de um racha quando os carros que eles
dirigiam atingiram a moto onde estava o casal
Brunielly da Silva, 17, e Kelvin Gonçalves, 23.

Ambos morreram no local.

A Polícia Civil informou que o laudo será encaminhado
para a 1ª Vara Criminal de Vila Velha, onde o
processo tramita. Nesta semana, a Justiça acolheu a
denúncia oferecida pelo Ministério Público e, agora,
Ivomar e Oswaldo são réus no processo. A Justiça
também negou o pedido de prisão domiciliar de
ambos.

18



Motoristas envolvidos em acidente que
matou casal na 3ª Ponte estavam a 150km/h,

aponta laudo
 

FOLHA VITÓRIA / ES - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

Redação Folha Vitória

O laudo pericial do acidente que matou o casal
Brunielly da Silva e Kelvin Gonçalves no dia 22 de
maio deste ano na Terceira Ponte, foi entregue na
quinta-feira (27) à Delegacia de Delitos de Trânsito.

O resultado indica que os veículos do advogado
Ivomar Rodrigues Gomes Júnior e do estudante de
engenharia, Oswaldo Venturini Neto, que provocaram
o acidente, estavam a aproximadamente 150km/h no
momento da batida.

Como o inquérito já foi concluído, o documento será
encaminhado para a Primeira Vara Criminal de Vila
Velha, onde o processo tramita nesta sexta-feira (28)
para ser anexado aos autos.

Com informações do Jornal da TV Vitória!

O acidente

O acidente aconteceu na madrugada do dia 22 de
maio, na Terceira Ponte, quando acusados e vítimas
seguiam no sentido Vila Velha - Vitória. O casal Kelvin
e Brunielly estavam em uma moto quando foram
atingidos pelos veículos que, supostamente,
participavam de um racha . As vítimas morreram na
hora.

Os suspeitos foram detidos e serão encaminhados
para o Centro de Triagem de Viana. Além da autuação
por homicídio, o delegado chegou a conclusão de que
eles também estariam dirigindo embriagados e, por
isso, levaram mais uma autuação por embriaguez ao
volante. O delegado disse que duas testemunhas
foram até a delegacia em Vitória, alegando terem visto
os dois motoristas em alta velocidade, em torno de
150 e 160 km/h.

O casal morava em Cachoeiro de Itapemirim e se
mudaram para a Grande Vitória em busca de
emprego. De acordo com a família, na época do
acidente, a jovem havia se mudado para a Serra há
duas semanas. O casal se conhecia há cerca de um
ano e chegaram a passar um tempo separados, mas
recentemente haviam se acertado. Kelvin veio primeiro

para Grande Vitória e já trabalhava como motoboy. Os
dois estavam morando juntos no bairro André Carloni,
na Serra.

Ainda de acordo com os pais da jovem, Kelvin era pai
de duas crianças, frutos de relacionamentos passados.
No último ano, ele já havia sobrevivido a um acidente,
quando a moto também foi atingida por um carro.

Juiz nega prisão domiciliar

O advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34
anos, e o estudante de engenharia Oswaldo Venturini
Neto, de 22 anos, tiveram os pedidos de prisão
domiciliar negados pela Justiça. Eles foram autuados
por homicídio doloso pela morte do casal Brunielly da
Silva, de 17 anos, e Kelvin Gonçalves, de 23 anos, em
um acidente ocorrido em 22 de maio na Terceira
Ponte.

Além disso, a Justiça recebeu a denúncia, o que faz
com que os acusados agora sejam réus no processo.
O juiz de Direito Marcos Pereira Sanches também
negou a decretação do segredo de Justiça do
processo e indeferiu ainda o pedido de liberdade
provisória dos dois réus.

A forma de execução do crime demonstra que contam
os acusados com personalidade que não valoriza o
semelhante de forma a ser possível a convivência
social, tendo demonstrado ausência de autocontrole
na ingestão de bebidas de teor etíl ico com a
subsequente assunção da direção de veículo
automotor, trafegando em velocidade incompatível
com a  v ia  e  pa r t i c i pando  de  compe t i ção
automobilíst ica não autorizada, popularmente
conhecida como "racha", de modo que não tiveram
tempo para a frenagem de seus conduzidos antes de
atingir a motocicleta que lhes seguia à frente,
culminando, assim, por ceifar a vida das vítimas , disse
o magistrado na decisão.

Por decisão do juiz, o advogado Ivomar deverá ser
transferido para o Quartel da Polícia Militar do Estado
do Espírito Santo (QCG). Determino a transferência do
acusado Ivomar Rodrigues Gomes Júnior, filho de
Lidora Ribeiro da Luz e Ivomar Rodrigues Gomes,
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para o QCG - Quartel da Polícia Militar do Estado do
Espírito Santo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
local em que deverá permanecer recolhido até ulterior
deliberação , diz a decisão.
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Laudo pericial de acidente que matou casal
aponta que motoristas estavam a 150km/h

 

FOLHA VITÓRIA / ES - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 27 de Junho de 2019
TJES

Redação Folha Vitória

O laudo pericial do acidente que matou o casal
Brunielly da Silva e Kelvin Gonçalves no dia 22 de
maio deste ano, foi entregue nesta quinta-feira (27) à
Delegacia de Delitos de Trânsito.

O resultado indica que os veículos do advogado
Ivomar Rodrigues Gomes Júnior e o estudante de
engenharia, Oswaldo Venturini Neto, que provocaram
o acidente, estavam a aproximadamente 150km/h no
momento da batida.

Como o inquérito já foi concluído, o documento será
encaminhado para a Primeira Vara Criminal de Vila
Velha, onde o processo tramita nesta sexta-feira (28)
para ser anexado aos autos.

Com informações do Jornal da TV Vitória!

O acidente aconteceu na madrugada do dia 22 de
maio, na Terceira Ponte, quando acusados e vítimas
seguiam no sentido Vila Velha - Vitória. O casal Kelvin
e Brunielly estavam em uma moto quando foram
atingidos pelos veículos que, supostamente,
participavam de um racha . As vítimas morreram na
hora.

Os suspeitos foram detidos e serão encaminhados
para o Centro de Triagem de Viana. Além da autuação
por homicídio, o delegado chegou a conclusão de que
eles também estariam dirigindo embriagados e, por
isso, levaram mais uma autuação por embriaguez ao
volante. O delegado disse que duas testemunhas
foram até a delegacia em Vitória, alegando terem visto
os dois motoristas em alta velocidade, em torno de
150 e 160 km/h.

O casal morava em Cachoeiro de Itapemirim e se
mudaram para a Grande Vitória em busca de
emprego. De acordo com a família, na época do
acidente, a jovem havia se mudado para a Serra há
duas semanas. O casal se conhecia há cerca de um
ano e chegaram a passar um tempo separados, mas
recentemente haviam se acertado. Kelvin veio primeiro
para Grande Vitória e já trabalhava como motoboy. Os
dois estavam morando juntos no bairro André Carloni,
na Serra.

Ainda de acordo com os pais da jovem, Kelvin era pai

de duas crianças, frutos de relacionamentos passados.
No último ano, ele já havia sobrevivido a um acidente,
quando a moto também foi atingida por um carro.

O advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34
anos, e o estudante de engenharia Oswaldo Venturini
Neto, de 22 anos, tiveram os pedidos de prisão
domiciliar negados pela Justiça. Eles foram autuados
por homicídio doloso pela morte do casal Brunielly da
Silva, de 17 anos, e Kelvin Gonçalves, de 23 anos, em
um acidente ocorrido em 22 de maio na Terceira
Ponte.

Além disso, a Justiça recebeu a denúncia, o que faz
com que os acusados agora sejam réus no processo.
O juiz de Direito Marcos Pereira Sanches também
negou a decretação do segredo de Justiça do
processo e indeferiu ainda o pedido de liberdade
provisória dos dois réus.

A forma de execução do crime demonstra que contam
os acusados com personalidade que não valoriza o
semelhante de forma a ser possível a convivência
social, tendo demonstrado ausência de autocontrole
na ingestão de bebidas de teor etíl ico com a
subsequente assunção da direção de veículo
automotor, trafegando em velocidade incompatível
com a  v ia  e  pa r t i c i pando  de  compe t i ção
automobilíst ica não autorizada, popularmente
conhecida como "racha", de modo que não tiveram
tempo para a frenagem de seus conduzidos antes de
atingir a motocicleta que lhes seguia à frente,
culminando, assim, por ceifar a vida das vítimas , disse
o magistrado na decisão.

Por decisão do juiz, o advogado Ivomar deverá ser
transferido para o Quartel da Polícia Militar do Estado
do Espírito Santo (QCG). Determino a transferência do
acusado Ivomar Rodrigues Gomes Júnior, filho de
Lidora Ribeiro da Luz e Ivomar Rodrigues Gomes,
para o QCG - Quartel da Polícia Militar do Estado do
Espírito Santo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
local em que deverá permanecer recolhido até ulterior
deliberação , diz a decisão.
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Mayderson teria chegado primeiro, sendo recebido
pelos pais de Thiago, que autorizou a sua entrada,
como de costume, já que ele era amigo de seu filho
único há três anos e estaria acostumado até mesmo a
dormir na casa. Ele se dirigiu ao quarto do rapaz que
não teria demorado a chegar.

Em seguida, teria chegado o segundo denunciado,
Ronald, que estaria indo àquela casa pela primeira
vez. Também segundo o inquérito, eles não teriam
jogado nenhum jogo específico de RPG, mas
inventado eles mesmos o roteiro, no qual Thiago e sua
família deveriam morrer, e a prova de que isso é
verdade é que os acusados foram para a casa da
família já portando um revólver.

> Deputado do PSL quer criminalizar venda de games
violentos

Depois de iniciado o jogo, ainda de acordo com o
inquérito, a dupla teria concretizado o plano que havia
sido tramado antes. Primeiro tomando de Thiago o
cartão de crédito e senha.

Em seguida, o réu Mayderson teria se dirigido ao caixa
eletrônico e efetuado um saque no valor de R$ 1 mil
da conta do rapaz, passando, em seguida, em uma
farmácia para comprar o psicotrópico. E, após isso,
retornado à casa das vítimas.

Utilizando o revólver que portavam, os réus teriam
rendido os pais de Thiago, que estavam na sala,
vendo televisão, amarrado suas mãos e os obrigado a
ingerir os comprimidos de psicotrópico com água.

> Videogame que simula ataque a tiros em escola gera
revolta

Em seguida, teriam passado fita adesiva na boca das
vítimas para que não gritassem e nem vomitassem o
remédio que engoliram. O filho do casal teve também
suas mãos amarradas para trás e foi, igualmente,
obrigado a ingerir os comprimidos com água, sendo
levado para seu quarto, onde deitou em sua cama.

VÍTIMA SABIA QUE IA MORRER

Em depoimento à polícia, Mayderson e Ronald
contaram que começaram a jogar RPG por volta das
20h40, do dia 26 de abril de 2005, na casa de Thiago,
juntamente com a vítima. Segundo eles, a história foi
criada pelos próprios componentes, em que Ronald
vivia o personagem de um mago, e também narrava o
jogo, Mayderson seria um advogado demoníaco e
Thiago seria Flávio, um policial. O jogo durou cerca de
cinco horas, quando a vítima acabou perdendo e,
como penalidade, deveria morrer dormindo, com a

família.

Por volta da 1h30, os três foram até o quarto do casal,
onde a corretora de imóveis Heloísa Helena Andrade
Guedes, 42, dormia e amarram os braços dela com fita
adesiva. Depois a obrigaram a tomar um sonífero. Eles
seguiram até a cozinha, onde o aposentado Douglas
Augusto Guedes, 52, estava e exigiram que ele
tomasse o sonífero deitasse no chão do quarto de
Thiago.

> Estudo sugere que videogames podem provocar
danos ao cérebro

O pai foi o primeiro a morrer, com um tiro na cabeça.
Depois foi a vez de Heloísa, da mesma forma. Thiago,
sabendo que também ia morrer, sentou na própria
cama, deixou que os companheiros o amarrassem e
também tomou o sonífero. A polícia disse que, antes
de matar Thiago, Mayderson teria ido até um caixa,
em um shopping da Praia do Morro, com a senha da
conta de Thiago e teria sacado R$ 1 mil.

Quando Mayderson retornou para o local do crime,
Thiago já havia dormido, e foi atingido por dois tiros
também na cabeça. Os acusados se acusam dos
disparos. Após as mortes, o jogo continuou, e eles
fizeram várias apostas com o dinheiro sacado e com
outros objetos da casa. De acordo com um
investigador, quando Mayderson e Ronald se
encontraram na delegacia teriam dito um para o outro
que o jogo continuava. Eles disseram que estavam
vivendo uma fantasia e achavam que os membros da
família não morreriam de verdade.

RPG

Criação

O RPG, sigla de Role-Playing Game (Jogo de
Interpretação de Papéis), foi criado nos Estados
Unidos em 1974 por Gary Gygax e Dave Arneson, dois
estudantes de História, na cidade de Lake Geneva,
Wisconsin. Eles eram fãs de jogos de guerra,
conhecidos como os "war games", mas com temáticas
medievais. Não a Idade Média verdadeira e histórica,
mas uma era medieval num mundo fantasioso.

Participantes

Não há um número máximo de part icipantes
permitidos, mas muitos jogadores podem querer agir
ao mesmo tempo, complicando o trabalho do mestre,
que tem que fazer a resolução de todas as ações. Um
número ideal são cinco participantes - quatro
jogadores e um mestre.

Competição
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Não existe competição entre os jogadores. Os
personagens têm que formar um grupo para enfrentar
os inimigos que o mestre colocará no caminho deles.
Este desafio pode ser salvar o reino das garras de um
feiticeiro, descobrir o assassino de uma pessoa
importante, tornar-se príncipe, etc...

Notícias Relacionadas:

NOTÍCIA AGORA ONLINE - ES
Dupla que matou família em Guarapari é condenada a 65 anos de
prisão
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Julgamento de acusados pela morte de
sindicalista
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Morte irmãos carbonizados
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Georgeval Alves, acusado de agredir, estuprar e matar
o filho Joaquim Alves, de 3 anos, e o enteado Kauã
Salles Butkovsky, de 6 anos, foi absolvido de um outro
processo em que era réu, também por crime de
estupro. O caso teria acontecido em 2015 e a vítima,
uma ex-funcionária, que trabalhou no salão de
Georgeval na época, procurou a 16ª Delegacia
Regional de Linhares para denunciá-lo.

A vítima compareceu ao local após a conclusão do
inquérito policial que investigava a morte dos irmãos,
no ano passado.

Na decisão, o magistrado responsável pelo caso, da 3ª
Vara Criminal de Linhares, ao analisar o mérito da
denúncia, entendeu pela absolvição de Georgeval
Alves devido a perda do prazo legal para que a vítima
representasse contra o autor do fato. O processo
tramita em segredo de Justiça.

O abuso teria ocorrido, segundo a ex-funcionário, em
2015, mas o caso só foi denunciado em 2018, depois
da morte dos irmãos Joaquim e Kauã.

Leia também:

- Exclusivo: mulher que denunciou Georgeval Alves
conta detalhes sobre abuso

A explicação para isso está no chamado prazo de
decadência, que deixou de existir em setembro do ano
passado, mas ainda é válido para crimes que
ocorreram antes. Segundo essa regra, as vítimas de
um crime sexual tinham até seis meses para declarar
às autoridades que desejavam ver seus agressores
serem processados. Caso contrário, a polícia e a
Justiça não poderiam tomar providências. Assim, na
denúncia feita pela ex-funcionária contra Georgeval
Alves, no ano passado, o prazo de seis meses
prescreveu.

A decisão do magistrado foi de determinar a
absolvição do réu em decorrência da extinção da
punibilidade por força da decadência, pois a denúncia
aconteceu com muito mais de seis meses da data do
suposto ocorrido. As pessoas vítimas de crime contra
a liberdade sexual, como crime de estupro, estupro de
vulnerável, entre outros, precisavam representar os
fatos contra o suposto agressor no prazo máximo de
seis meses. Ao passar esse período e a vítima não
noticiar o fato para as autoridades, a vítima perde o
direito de impulsionar o Estado para que os fatos
sejam apurados , disse o advogado criminalista

Rivelino Amaral.

- Caso Kauã e Joaquim: depoimentos de testemunhas
revelam indícios de frieza e crueldade na morte dos
irmãos

Em julho do ano passado, o Ministério Público do
Estado (MPES), por meio da Promotoria de Justiça
Criminal de Linhares, denunciou à Justiça, Georgeval
Alves, pela acusação de estupro de uma mulher, crime
supostamente ocorrido no ano de 2015. De acordo
com a Polícia Civil, na época em que a mulher
procurou a delegacia, o caso foi apurado e Georgeval
foi indiciado no art igo 213, que consiste em
constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou
permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.

A defesa de Georgeval Alves informou que, desde o
primeiro momento quando tomou conhecimento da
denúncia em questão, considerou uma aberração
jurídica, uma vez que o crime imputado à Georgeval
se processava mediante representação da vítima, que
pode representar até 6 meses após os fatos e não o
fez. Além disso, segundo a defesa, a vítima não
acostou quaisquer provas sobre os fatos, como a
blusa que alega ter sido rasgada na época dos fatos.
Também, segundo a defesa, não há qualquer
testemunha que tenha presenciado qualquer atitude
de Georgeval no sentido da denúncia.

Em setembro do ano passado, alterações foram feitas
na legislação e mexeram com a questão da
representação - termo jurídico usado para se referir à
autorização da vítima, no prazo de seis meses, para
que o agressor seja processado pelo Estado. Para
casos ocorridos a partir dessa data, a ação penal de
um crime sexual passou a ser incondicionada , ou
seja, não há mais a condição de que a vítima peça
para ser representada. Assim, o prazo de seis meses
deixou de existir, mas a nova regra não pode retroagir.

Em novembro do ano passado, a ex-funcionária do
sa lão de Georgeva l  A lves,  conversou com
exclusividade com o Jornalismo da TV Vitória. A vítima
contou detalhes do suposto abuso sexual .

Uma amiga falou que tinha chegado um salão grande
em Linhares e me indicou para trabalhar com ele.
Tudo começou após 10 dias de trabalho, ele sempre
falava que todas as meninas tinham que estar
arrumadas, aí foi escovar o meu cabelo e em um
determinado momento extravasou , contou.
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A situação também saiu do controle quando a suposta
vítima decidiu fazer um retoque na cor do cabelo. Foi
por a toalha e adentrou mais as mãos por dentro da
minha blusa. Tentou pegar novamente no meu seio e
me agarrar, então empurrei ele e aí a minha blusa foi
rasgada. Imaginei que aquilo poderia evoluir para algo
pior , destacou.

Ao perceber a atitude, a vítima chegou a perguntar a
uma colega de trabalho se o comportamento de
Georgeval também era diferente com ela. Eu perguntei
se aconteceu algo com e ela me disse que não. Ele
lavou meu cabelo pela terceira vez e novamente
aconteceu de adentrar com a mão na hora de colocar
a toalha e ali eu decretei o fim de parceria. Ele falou
que queria conversar comigo, fomos para uma área
atrás do salão que era um pouco aberto, então ele
veio pra cima de mim. Me senti invadida , contou.

Já em outro processo que responde na Justiça, pela
morte dos irmãos Kauã e Joaquim, Georgeval Alves
vai a júri popular . Ele responde pelos crimes de
homicídio duplamente qualificado, duplo estupro de
vulnerável e tortura. A data do julgamento ainda não
foi marcada.

Georgeval Alves é acusado de matar os irmãos Kauã
Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Salles Alves,
de 3 anos. A denúncia aponta ainda que o suspeito
ter ia estuprado e queimado ainda v ivos os
meninos. Georgeval segue preso, desde o dia 28 de
abril, no Centro de Detenção Provisória de Viana II.

Em relação a mãe das crianças, Juliana Sales foi
impronunciada de participação , de forma omissa, nos
crimes de homicídio duplamente qualificado e estupro
de vulneráveis. Isso significa que ela não vai a júri
popular. O juiz não se convenceu da existência do fato
ou de indícios suf ic ientes de autor ia ou de
part ic ipação.

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 . O Ministério Público pede que ela responda
pelos mesmos crimes que Georgeval, que irá a júri
popular.

Os irmãos Joaquim e Kauã, de 03 e 06 anos,
respectivamente, foram mortos carbonizados no dia 21
de abril do ano passado, na residência onde moravam
com a família, em Linhares. Segundo a Polícia Civil,
Georgeval Alves estuprou, agrediu e queimou as
crianças ainda vivas. Juliana Sales não estava em
casa no dia do crime, mas foi acusada de omissão
pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

Site:

https://novo.folhavitoria.com.br/geral/noticia/06/2019/just

ica-absolve-georgeval-alves-de-crime-de-estupro-contra-

ex-funcionaria-de-salao

22

https://novo.folhavitoria.com.br/geral/noticia/06/2019/justica-absolve-georgeval-alves-de-crime-de-estupro-contra-ex-funcionaria-de-salao
https://novo.folhavitoria.com.br/geral/noticia/06/2019/justica-absolve-georgeval-alves-de-crime-de-estupro-contra-ex-funcionaria-de-salao
https://novo.folhavitoria.com.br/geral/noticia/06/2019/justica-absolve-georgeval-alves-de-crime-de-estupro-contra-ex-funcionaria-de-salao


Idosa receberá R$ 3 mil depois de cair em
buraco enquanto praticava exercício em

Vitória
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Redação Folha Vitória

O município de Vitória foi condenado a pagar R$ 3 mil
a uma idosa depois que ela caiu em um buraco no
município. A vítima ficou ferida e precisou levar pontos
no queixo. A decisão é do 1º Juizado Especial
Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública.

De acordo com o site do Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo (TJES), a idosa estava
praticando exercícios físicos quando, por volta das
6h45, caiu em um buraco na via pública. A vítima foi
socorrida por um policial e precisou ser levada a uma
unidade de saúde.

O juiz destacou, na sentença, que o ocorrido é de
responsabilidade do município e que o evento pode
ser configurado como omissão estatal. "O Poder
Público requerido tem por obrigação cuidar das vias
públicas, mantendo-as em condições razoáveis de
uso. Isto porque, não fosse o conserto imediato
possível, o réu deveria ter a cautela de sinalizar o local
(o que não ocorreu - fls. 17), tendo negligenciado, no
caso em análise, com suas obrigações", afirmou.
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Justiça nega indenização a mulher que diz ter
embarcado em dois ônibus quebrados

durante viagem
 

FOLHA VITÓRIA / ES - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 27 de Junho de 2019
TJES

Redação Folha Vitória

Uma moradora de Linhares , que afirma ter sofrido
com o atraso de quase oito horas em viagem para a
Bahia, após embarcar em dois ônibus que quebraram,
teve o pedido de indenização negado pelo 1º Juizado
Especial Cível do município.

De acordo com o site do Tribunal de Justiça do
Estado de Espírito (TJES), a cliente adquiriu a
passagem de ônibus com uma empresa de transportes
rodoviários (ré na ação). O embarque estava marcado
para ocorrer na cidade de Vitória da Conquista, Bahia,
às 13 horas, enquanto a chegada em Porto Seguro
estava prevista para às 20 horas. Durante o trajeto, o
ônibus quebrou e um segundo veículo, enviado para
prestar socorro, também apresentou defeito. Em
virtude do ocorrido, ela alegou ter chegado ao destino
somente às 3 horas da madrugada.

Em sua defesa, a empresa afirmou que as provas
trazidas pela passageira não comprovam as alegações
dela. A empresa também rebate o pedido de
indenização por danos morais, uma vez que a
passageira não provou os danos sofridos.

Na análise do processo, o juiz destacou o artigo 373,
do Código de Processo Civil, o qual estabelece que
cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito.
O magistrado também observou que, de fato, a cliente
não apresentou provas que demonstrassem os
eventos narrados por ela.

"Não há qualquer elemento de prova que possa
demonstrar a culpa da ré no suposto evento danoso,
tampouco, é razoável a inversão do ônus probatório
diante das circunstâncias do caso, já que a prova
incumbe a quem alega", ressaltou o juiz.

Desta forma, o magistrado julgou improcedente o
pedido de indenização.
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Justiça nega indenização a linharense que diz
ter embarcado em dois ônibus quebrados

durante viagem (Últimas Notícias)
 

SITE DE LINHARES / ES. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

Uma moradora de Linhares, que afirma ter sofrido com
o atraso de quase oito horas em viagem para a Bahia,
após embarcar em dois ônibus que quebraram, teve o
pedido de indenização negado. A decisão é do 1º
Juizado Especial Cível de Linhares. Segundo a
autora, ela adquiriu uma passagem de ônibus com
uma empresa de transportes rodoviários (ré na ação).

O embarque estava marcado para ocorrer na cidade
de Vitória da Conquista, Bahia, às 13h, enquanto a
chegada em Porto Seguro estava prevista para às
20h. Durante o trajeto, todavia, o ônibus quebrou e um
segundo veículo enviado para prestar socorro também
apresentou defeito. Em virtude do ocorrido, ela alegou
ter chegado ao destino somente às 3h da madrugada.

Em sua defesa, a ré afirmou que as provas trazidas
pela passageira não comprovam as alegações dela. A
empresa também rebate o pedido de indenização por
danos morais, uma vez que a requerente não provou
os danos sofridos.

Em análise do evento, o juiz destacou o artigo 373, do
Código de Processo Civil, o qual estabelece que cabe
ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. O
magistrado também observou que, de fato, a
r e q u e r e n t e  n ã o  a p r e s e n t o u  p r o v a s  q u e
demonstrassem os eventos narrados por ela.

Não há qualquer elemento de prova que possa
demonstrar a culpa da ré no suposto evento danoso,
tampouco, é razoável a inversão do ônus probatório
diante das circunstâncias do caso, já que a prova
incumbe a quem alega", ressaltou o juiz. Desta forma,
o magistrado julgou improcedente o pedido ajuizado
pela autora. O processo é o de número 5001288-
13.2017.8.08.0030.

Fonte: Tribunal de Justiça do ES.
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Justiça nega indenização à mulher que diz ter
embarcado em dois ônibus quebrados

durante viagem
 

NORTE NOTÍCIA / ES - NOTÍCIAS. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

Norte Notícia

Uma moradora de Linhares, que afirma ter sofrido com
o atraso de quase oito horas em viagem para a Bahia,
após embarcar em dois ônibus que quebraram, teve o
pedido de indenização negado. A decisão é do 1º
Juizado Especial Cível de Linhares.

Segundo a autora, ela adquiriu uma passagem de
ônibus com uma empresa de transportes rodoviários
(ré na ação). O embarque estava marcado para
ocorrer na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, às
13h, enquanto a chegada em Porto Seguro estava
prevista para às 20h. Durante o trajeto, todavia, o
ônibus quebrou e um segundo veículo enviado para
prestar socorro também apresentou defeito. Em
virtude do ocorrido, ela alegou ter chegado ao destino
somente às 3h da madrugada.

Em sua defesa, a ré afirmou que as provas trazidas
pela passageira não comprovam as alegações dela. A
empresa também rebate o pedido de indenização por
danos morais, uma vez que a requerente não provou
os danos sofridos.

Em análise do evento, o juiz destacou o artigo 373, do
Código de Processo Civil, o qual estabelece que cabe
ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. O
magistrado também observou que, de fato, a
r e q u e r e n t e  n ã o  a p r e s e n t o u  p r o v a s  q u e
demonstrassem os eventos narrados por ela.

"Não há qualquer elemento de prova que possa
demonstrar a culpa da ré no suposto evento danoso,
tampouco, é razoável a inversão do ônus probatório
diante das circunstâncias do caso, já que a prova
incumbe a quem alega", ressaltou o juiz.

Desta forma, o magistrado julgou improcedente o
pedido ajuizado pela autora.

Processo nº 5001288-13.2017.8.08.0030
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Academia é condenada por não pagar
direitos autorais de músicas tocadas no

estabelecimento
 

JUS BRASIL - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sex, 28 de Junho de 2019
TJES

A 6ª Vara Cível de Vila Velha condenou uma academia
a pagar R$12 mil de taxas exigidas pelo Escritório de
Arrecadação e Distribuição - ECAD. O valor é
referente aos direitos autorais que decorriam da
utilização de músicas que eram executadas no local.

De acordo com o ECAD, a academia já havia sido
notificada para regularizar sua situação, o que não
ocorreu. Por consequência, o autor ajuizou uma ação
de cobrança com intuito de que a ré deixe de tocar
músicas sem antes pagar as taxas necessárias. Além
disso, o ECAD pede para que a academia seja
condenada ao pagamento de R$12 mil referentes ao
período de fevereiro de 2015 a maio de 2017.

Em sua defesa, a ré alegou que o ECAD não
apresentou provas sobre o fato e que ele não possui
legitimidade para cobrança de obras musicais
internacionais. "[.] A presente demanda não aponta
sequer uma das músicas que teriam sido veiculadas e
que o tenha feito sem a devida autorização", afirmou.

Em análise da ação, o magistrado observou que o art.
99 da lei 9.610 /98 prevê que o escritório possui
competência para arrecadar as referidas taxas. O juiz
também afirmou que a academia não apresentou
nenhuma prova em sua defesa. "A empresa requerida
não comprova que tenha solicitado a autorização ou
recolhido a taxa. Ademais pela natureza e finalidade
da atividade exercida pela requerida (academia) de
fato utiliza-se e executa obras musicais", destacou.

Em sua decisão, o juiz sentenciou a academia a deixar
de tocar músicas sem o recolhimento anterior da taxa
junto ao ECAD, bem como condenou a ré ao
pagamento de R$ 12.004,92 referentes às taxas em
atraso.

Processo nº 0016374-94.2017.8.08.0035

(Fonte: TJES)
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Operação em Aracruz realiza 19 prisões
 

TV RECORD NEWS / ES - LINK ES. Qua, 26 de Junho de 2019
TJES

TAG: OPERAÇÃO MARIAS, CONCELHO TUTELAR,
VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES, INFÂNCIA E JUVENTUDE ,
MINISTÉRIO PÚBLICO, PRIMEIRA VARA CRIMINAL,
MANDATOS DE PRISÃO, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Multimídia:
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41 Mulheres assassinadas no ES somente
esse ano

 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - ES NO AR. Sex, 28 de Junho de 2019
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
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Proposta quer proibir agressores de mulheres
de ocupar cargos em comissão na Prefeitura

e Câmara de Cachoeiro
 

AQUI NOTÍCIAS ONLINE / ES - CIDADES. Sex, 28 de Junho de 2019
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Está tramitando na Câmara de Cachoeiro de
Itapemirim o Projeto de Lei 75/2019, de autoria do
vereador Alexon Soares (Pros), que veda a nomeação,
para cargos em comissão, de pessoas que tenham
sido condenadas pe la  Le i  Federa l  número
11.340/2006, por crimes de violência doméstica e
familiar contra a mulher.

Pela proposta, fica proibida a nomeação, no âmbito da
administração direta e indireta dos poderes Executivo
e Legislativo, para todos os cargos de livre nomeação
e exoneração, de pessoas que t iverem sido
condenadas na Lei Maria da Penha. A vedação, no
entanto, só será aplicada após o trânsito em julgado
da ação em que o agressor tenha sido condenado.

Alexon justifica que o projeto de lei elaborado por ele
foi motivado pelos altos índices de violência contra a
mulher e de feminicídio no Estado, que sempre
ocupou os primeiros lugares nessa prática de crime no
País.

"Apenas no mês de janeiro de 2019 foram registrados
seis casos de feminicídio, contra quatro ocorridos em
2018, o maior número desde 2016, quando o crime foi
tipificado. Num ano que é considerado o pior para as
mulheres no Espírito Santo, tamanho o número de
agressões e mortes, justo que esta Casa de Leis se
preocupe em tomar providências legais para que a
prática seja diminuída", justifica o vereador.

O parlamentar ressalta que o agressor terá a vedação
cessada caso participe de programas de reabilitação
oficiais e seja liberado pelos órgãos avaliadores
competentes.

A proposta encontra-se na Comissão de Constituição
Justiça e Redação (CCJR) aguardando parecer.

Site: https://www.aquinoticias.com/2019/06/proposta-
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Autor capixaba lança e-book sobre violência
contra a mulher (Destaques)

 

VOZ DA BARRA / ES. Sex, 28 de Junho de 2019
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

WEBER ANDRADE

Maxwell dos Santos estará lançando seu oitavo e-book
- "Ao meu ver no espelho" - na próxima quarta-feira, 3
de julho, a partir das 19h, no Salão Nobre da
Assembleia legislativa (Ales). De acordo com o autor,
o livro relata o drama de Juno, jovem que tem o sonho
de se tornar modelo, mas sofre atentado com ácido
clorídrico a mando do ex-namorado. A novela aborda
violência contra a mulher e relacionamentos
abusivos.

Sinopse - Juno, 19 anos, descendente de italianos,
moradora do Itararé, estudante de Design Gráfico em
uma faculdade privada, trabalha como artefinalista
numa gráfica. Namora Túlio, 23 anos, professor de
inglês num famoso cursinho de idiomas. A jovem tem
o sonho de se tornar modelo. Para alcançar tal
objetivo, inscreve-se no concurso Garota Verão 2013,
cujo prêmio é um contrato de R$ 50 mil reais em
trabalhos com uma agência de modelos de São Paulo.

No entanto, Túlio não aceita a ideia de ver sua
namorada participando do certame. O casal discute e
Túlio dá um soco no rosto de Juno. Desde então, Túlio
passa a persegue. Ela pede ajuda à sua madrinha, a
advogada Anna Victória, que obtém medida protetiva
da Lei Maria da Penha contra Túlio, que precisa ficar a
50 metros.

Transtornado, Túlio se vinga Juno. Obtém, em meios
espúrios, ácido clorídrico, que está armazenado em
uma garrafa de Coca-Cola, paga um rapaz para que
este fique de tocaia na casa de Juno e atire o ácido
nela. Quando Juno sai de casa para ir à final do
Garota Verão, na Praia da Bacutia, em Guarapari, é
atingida pelo ácido.

"É de causar espécie um professor, com curso
superior, ter essa mentalidade tacanha e obtusa de
homem dos anos 50, que trata a mulher como sua
propriedade particular. Na primeira violência, Juno se
impôs e terminou o namoro. Contudo, Túlio a procurou
insistentemente e ela se viu obrigada a recorrer à Lei
Maria da Penha. Como retaliação, o rapaz mandou
airar ácido contra a ex-namorada.", observa o autor.

O e-book  pode ba ixado gra tu i tamente  em
ht tp : / /b i t . l y /aomevernoespe lhopdf

Sobre o autor - Maxwell dos Santos nasceu em Vitória
(ES) em 1986 e mora na referida cidade. É jornalista,
designer gráfico e servidor público da Prefeitura de
Cariacica desde 2017. ( Weber Andrade com
informações de Maxsuel dos Santos )
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Judiciário espera que projeto seja alterado na
Câmara

 

TV VITÓRIA / RECORD / ES - ES NO AR. Sex, 28 de Junho de 2019
SERVIDORES | MAGISTRADOS E INSTITUIÇÕES

TAG: SENADO, JUDICIÁRIO, MINISTRO SÉRGIO
MORO,  MIN ISTÉRIO PÚBL ICO FEDERAL,
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO
SANTO, CONCELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, CONCELHO NACIONAL DE JUSTIÇA,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO,
ABUSO DE AUTORIDADE, BANCADA CAPIXABA,
DEPUTADOS CAPIXABAS,
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Coluna
 

A GAZETA / ES - POLÍTICA - pág.: 18. Sex, 28 de Junho de 2019
PODER JUDICIÁRIO

Casagrande defende juiz das garantias

A divulgação dos diálogos entre o ex-juiz Sergio Moro,
atual ministro da Justiça, e o chefe da força-tarefa do
MPF no Paraná, Deltan Dallagnol, pelo site ""The
Intercept Brasil", trouxe de volta à tona o debate sobre
uma possível alteração no ordenamento jurídico
brasileiro, com a criação do "juiz das garantias",
ou"juiz de instrução".

Hoje, no Brasil, o juiz que controla as investigações é
o mesmo que julga os processos resultantes de tais
investigações, assinando a sentença final. Foi o caso
de Moro na Operação lava Jato em Curitiba, mas não
só o dele. É assim que funciona qualquer força-tarefa
no Brasil, em conformidade com o nosso antigo
Código de Processo Penal (CPP).

Figura existente em outros países, como o México, o
Chile e a Itália, o juiz das garantias proporciona uma
separação de competências, entre o juiz que pratica
determinados atos decisórios durante a fase
investigatória e o juiz que atua na fase da ação penal.
Ou seja, o magistrado que atua no inquérito não pode
ser o mesmo do processo.

Conforme assinalou o colunista Merval Pereira no dia
14 de junho, "o juiz das garantias atua apenas na fase
inicial das investigações, autorizando ou impedindo
ações como quebra de sigilo e interceptações
telefônicas, depoimentos e prisões preventivas.
Nenhuma ação dos procuradores do Ministério
Público nem da Polícia Federal pode ser feita sem
uma autorização do juiz de instrução, que não
participa, por impedimento legal, das investigações,
mas as controla".

Para os defensores da proposta, essa separação
impede que o juízo a ser formado pelo magistrado que
julgará o processo seja "contaminado" por sua atuação
preliminar durante a fase de investigação.

No Congresso, essa tese volta a ser levantada agora
pelo senador Cid Gomes (PDT, ex-PSB). Mas, no
Espírito Santo, ela também encontra um grande
defensor: o governador Renato Casagrande (PSB).
Desde 2010, dormita no Congresso a proposta para se
instituir a figura do juiz das garantias em nosso Código
de Processo Penal. De 2008 a 2009, o então senador
pelo Espírito Santo foi o relator do projeto de reforma
do CPP. O projeto, recorda Casagrande, chegou a ser
aprovado no Senado, mas parou na Câmara, na
época, por falta de vontade política.

Em maio de 2016, ouvido pela coluna, Casagrande
defendeu: "O juiz das garantias é importante porque,
num mundo ideal, aquele que condena não pode ser
aquele que conduz o procedimento e faz a busca
pelas provas. É importante para dar isenção total a
quem condena, para que não haja uma influência, uma
contaminação".

Agora, em face do caso Moro, ele sustenta a posição e
defende a existência do juiz das garantias corno o
modelo ideal: "Foi um trabalho muito bem feito, na
época. Eu propus a reformulação do Código de
Processo Penal. Fui o relator.

E aprovamos no Senado. Na Câmara, o interesse
corporativo retirou a possibilidade de a gente avançar
nisso. O juiz das garantias é para evitar qualquer
envolvimento do juiz que vai julgar o processo com a
investigação. Alguns países do mundo adotam esse
modelo. E ele é o ideal. No meu relatório, apresentei
esse modelo como o ideal, para que a gente tenha
imparcialidade do juiz [que julga] porque ele não se
envolveu no processo investigativo".

PSL se organiza

Presidido no ES pelo ex-deputado federal Carlos
Manato, o PSL estadual realiza amanhã, às 9h, no
plenário da Assembleia Legislativa, encontro estadual
para apresentação de pré-candidatos a vereador.
Também devem ser avaliadas as pré-candidaturas a
prefeito.

Uma delas é a de Coronel Quintino.

Segundo o deputado estadual, ele tem sido muito
incentivado a concorrer à Prefeitura de Castelo, cidade
onde ele tem raízes (embora nascido em Itapemirim).

Quintino e Casagrande

Castelo também é a cidade natal de Renato
Casagrande (PSB), mas este não é o único liame
entre o governador e o deputado. Fiel aliado de
Casagrande apesar de pertencer ao PSL, Quintino
conta que conheceu o atual governador quando este
fazia campanha a deputado estadual, no início dos
anos 1990, percorrendo as comunidades de Castelo
de bicicleta para pedir votos. E mais: as respectivas
esposas são amigas de longa data.

Casagrande e Cid
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Defensores da proposta de criação do juiz das
garantias", o governador do Espírito Santo e o atual
senador pelo Ceará são unidos por outro fio: Cid
pertenceu ao PSB de 2005 a 2013. Estava na sigla,
portanto, quando Casagrande relatou o projeto de
reforma do Código de Processo Penal no Senado.

Errata: Raquel

Diferentemente do que publicamos na última quarta-
feira, a deputada estadual Raquel Lessa está no
PROS, não no Solidariedade (SD).
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Reynaldo Turollo Jr.,  Rogério Gentile e Wálter Nunes

BRASÍLIA E SÃO PAULO

O grupo de trabalho criado pelo ministro Dias Toffoli
no CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para avaliar
a conduta de juizes em redes sociais propôs uma
resolução que orienta magistrados a se abster de falar
com as partes dos processos e evitar interações tanto
com escritórios de advocacia como com o Ministério
Público.

A proposta, que ainda precisa ser aprovada pelo CNJ
para começara vigorar, também proíbe magistrados de
criticar na internet decisões ou votos de outros
membros do Judiciário e veda que juizes opinem sobre
processos pendentes de julgamento.

"[Recomenda-se] evitar interações pessoais que
possam suscitar dúvidas em relação a sua integridade,
idoneidade ou imparcial idade de julgamento,
especialmente com outros profissionais da justiça, tais
como escri tór ios de advocacia, membros do
Ministério Público ou partes em processos judiciais",
diz o texto.

A recomendação vem em meio à divulgação de
mensagens entre o atual ministro da Justiça, Sérgio
Moro, e membros da força-tarefa da Lava Jato. Na
época das conversas, Moro era juiz da 13a Vara
Federal de Curitiba, responsável pelos processos da
operação.

Segundo o coordenador do grupo de trabalho do CNJ,
ministro Aloysio Corrêa da Veiga, as proibições
adaptam para as redes sociais o conteúdo de leis
como a Lei Orgânica da Magistratura e o Código de
Ética da Magistratura.

Os resultados foram apresentados ao CNJ na terça-
feira (25), com o voto de Corrêa da Veiga pela
aprovação do ato normativo. O conselheiro Valdetário
Monteiro (indicado ao CNJ pela OAB) pediu para
adiantar seu voto e acompanhou Corrêa da Veiga.

A discussão sobre a resolução será retomada em
agosto. O CNJ tem 15 membros.

Juizes que já possuírem páginas ou perfis em redes
sociais terão de adequá-las às exigências da

resolução em até seis meses depois da publicação da
norma, se aprovada.

"Não basta que o juiz seja correto, mas deve também
parecer correto, afastando qualquer desconfiança
razoável", disse Corrêa da Veiga.

Ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho), ele
citou na sessão o exemplo de outros países que
adotam códigos de conduta para magistrados, como a
Escócia, que recomenda que juizes não se registrem
em redes sociais, e a França, que veda comentários
sobre decisões de colegas.

O artigo mais extenso do ato normativo proposto traz
recomendações de conduta sobre temas como
identificação nas redes, utilização de pseudônimo,
utilização de marca ou logomarca da instituição e
sobre o teor das declarações.

São proibidas, por exemplo, manifestações políticas -
excluindo discussões sobre projetos de lei que estejam
em debate público- ou que revelem racismo, LGBT-
fobia e misoginia.

É vedado, segundo o texto, "emitir opinião que
demonstre engajamento em atividade político-
partidária ou manifestar-se em apoio ou crítica
públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos".

Os juizes também devem evitar, conforme a proposta,
a autopromoção, a super exposição e debates ou
discussões acaloradas nas redes sociais.

Em outro trecho, a proposta de resolução diz que
juizes devem se abster "de compartilhar conteúdo ou a
ele manifestar apoio sem convicção pessoal sobre a
veracidade da informação, evitando a propagação de
notícias falsas (fake news)" e que deve "avaliar, antes
de compartilhar conteúdo ou a ele manifestar apoio, se
não há, ainda que de forma subliminar ou implícita,
discurso discriminatório, de ódio, ofensivo, difamatório,
obsceno, imoral, ilegal ou que viole direitos humanos
ou direitos de terceiros".

Em março de 2018, logo após o assassinato da
vereadora carioca Mariel le Franco (PSOL), a
desembargadora Marilia Castro Neves, do Tribunal de
Justiça do Ido, publicou em uma rede social
comentário seguido de uma notícia falsa dizendo que
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a parlamentar assassinada estava "engajada com
bandidos". Há contra a magistrada no CNJ três
rec lamações d isc ip l inares e  um pedido de
providências por conta de seu comportamento nas
redes -ela também publicou crítica a uma professora
com síndrome de Down.

Em outro artigo, o texto recomenda aos juizes que não
exponham informações profissionais e pessoais
desnecessariamente, por razões de segurança Há
também um capítulo específico prevendo aulas de
capacitação para uso das redes sociais nas escolas de
formação de magistrados.

Na sessão de terça, Toffoli mencionou o projeto de lei
que criminaliza o abuso de autoridade cometido por
juizes e membros do Ministério Público, que estava
na iminência de ser votado no Senado -o texto foi
aprovado na quarta (26) e agora segue para a
Câmara. Entre as condutas de juizes sujeitas a
punição estão comentários sobre processos em
andamento.

Para o presidente do Supremo, era preciso mostrar
que os sistemas de controle do próprio Judiciário
funcionam, para que outros Poderes não adotem
medidas como a do projeto de abuso de autoridade.
Parte dos membros da magistratura critica a iniciativa
de criar normas impositivas para a conduta nas redes
sociais.

Orientações em estudo

RECOMENDA-SE

Evitar opiniões, compartilhar informações e manter
interações pessoais que possam prejudicara imagem
de independência e imparcialidade do magistrado ou a
confiança do público no Judiciário

Evitar embates, inclusive com a imprensa, e não
responder pessoalmente a ataques recebidos, mas por
meio da assessoria de comunicação dos tribunais

Abster-se de adiantar 0 teor de decisões ou de atender
a pedidos de partes por meio de redes sociais

Abster-se de compartilhar conteúdo ou apoiá-lo sem
convicção sobre sua veracidade, evi tando a
propagação de notícias fake news

É VEDADO

Manifestar opinião sobre processo pendente de
julgamento, seu ou de outrem, ou criticar despachos,
votos e sentenças

Demonstrar engajamento político ou se manifestar em

relação a candidato ou partidos

Emitir opinião que caracterize discurso discriminatório
ou de ódio que revele racismo, LGBT-fobia,
intolerância rel igiosa e outros

Site:

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

92&anchor=6122608&pd=d6700d267cf480f485228ddfa51

c2b2e
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O grupo de trabalho criado pelo ministro Dias Toffoli
no CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para avaliar
a conduta de juízes em redes sociais propôs uma
resolução que orienta magistrados a se abster de falar
com as partes dos processos e evitar interações tanto
com escritórios de advocacia como com o Ministério
Público.

A proposta, que ainda precisa ser aprovada pelo CNJ
para começar a vigorar, também proíbe magistrados
de criticar na internet decisões ou votos de outros
membros do Judiciário e veda que juízes opinem
sobre processos pendentes de julgamento.

[Recomenda-se] evitar interações pessoais que
possam suscitar dúvidas em relação a sua integridade,
idoneidade ou imparcial idade de julgamento,
especialmente com outros profissionais da justiça, tais
como escri tór ios de advocacia, membros do
Ministério Público ou partes em processos judiciais ,
diz o texto.

A recomendação vem em meio à divulgação de
mensagens entre o atual ministro da Justiça, Sergio
Moro, e membros da força-tarefa da Lava Jato. Na
época das conversas, Moro era juiz da 13ª Vara
Federal de Curitiba, responsável pelos processos da
operação.

Segundo o coordenador do grupo de trabalho do CNJ,
ministro Aloysio Corrêa da Veiga, as proibições
adaptam para as redes sociais o conteúdo de leis
como a Lei Orgânica da Magistratura e o Código de
Ética da Magistratura.

Os resultados foram apresentados ao CNJ na terça-
feira (25), com o voto de Corrêa da Veiga pela
aprovação do ato normativo. O conselheiro Valdetário
Monteiro (indicado ao CNJ pela OAB) pediu para
adiantar seu voto e acompanhou Corrêa da Veiga.

A discussão sobre a resolução será retomada em
agosto. O CNJ tem 15 membros.

Juízes que já possuírem páginas ou perfis em redes
sociais terão de adequá-las às exigências da
resolução em até seis meses depois da publicação da
norma, se aprovada.

Não basta que o juiz seja correto, mas deve também

parecer correto, afastando qualquer desconfiança
razoável , disse Corrêa da Veiga.

Ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho), ele
citou na sessão o exemplo de outros países que
adotam códigos de conduta para magistrados, como a
Escócia, que recomenda que juízes não se registrem
em redes sociais, e a França, que veda comentários
sobre decisões de colegas.

O artigo mais extenso do ato normativo proposto traz
recomendações de conduta sobre temas como
identificação nas redes, utilização de pseudônimo,
utilização de marca ou logomarca da instituição e
sobre o teor das declarações.

São proibidas, por exemplo, manifestações políticas --
excluindo discussões sobre projetos de lei que estejam
em debate público-- ou que revelem racismo, LGBT-
fobia e misoginia.

É vedado, segundo o texto, emitir opinião que
demonstre engajamento em atividade político-
partidária ou manifestar-se em apoio ou crítica
públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos .

Os juízes também devem evitar, conforme a proposta,
a autopromoção, a superexposição e debates ou
discussões acaloradas nas redes sociais.

Em outro trecho, a proposta de resolução diz que
juízes devem se abster de compartilhar conteúdo ou a
ele manifestar apoio sem convicção pessoal sobre a
veracidade da informação, evitando a propagação de
notícias falsas (fake news) e que deve avaliar, antes
de compartilhar conteúdo ou a ele manifestar apoio, se
não há, ainda que de forma subliminar ou implícita,
discurso discriminatório, de ódio, ofensivo, difamatório,
obsceno, imoral, ilegal ou que viole direitos humanos
ou direitos de terceiros .

Em março de 2018, logo após o assassinato da
vereadora carioca Mariel le Franco (PSOL), a
desembargadora Marilia Castro Neves, do Tribunal de
Justiça do Rio, publicou em uma rede social
comentário seguido de uma notícia falsa dizendo que
a parlamentar assassinada estava engajada com
bandidos . Há contra a magistrada no CNJ três
rec lamações d isc ip l inares e  um pedido de
providências por conta de seu comportamento nas
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redes --ela também publicou crítica a uma professora
com síndrome de Down.

Em outro artigo, o texto recomenda aos juízes que não
exponham informações profissionais e pessoais
desnecessariamente, por razões de segurança. Há
também um capítulo específico prevendo aulas de
capacitação para uso das redes sociais nas escolas de
formação de magistrados.

Na sessão de terça (25), Toffoli mencionou o projeto
de lei que criminaliza o abuso de autoridade cometido
por juízes e membros do Ministério Público, que
estava na iminência de ser votado no Senado --o texto
foi aprovado na quarta (26) e vai à Câmara. Entre as
condutas de juízes sujeitas a punição estão
comentários sobre processos em andamento.

Para o ministro, era preciso mostrar que os sistemas
de controle do próprio Judiciário funcionam, para que
outros Poderes não adotem medidas como a do
projeto de abuso de autoridade. Parte dos membros
da magistratura critica a iniciativa de criar normas
impositivas para a conduta nas redes sociais.

Site:

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

6/proposta-no-cnj-recomenda-a-juiz-evitar-interacao-

com-partes-nas-redes-1014187168.html
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Mais uma vez, na calada da noite, é aprovada uma lei
que só interessa a essa corja de políticos corruptos e
que é um retrocesso para o país, para a Operação
Lava-Jato e para o combate à corrupção ("Senado
aprova punição para abuso de autoridade de juiz", 27
de junho). Só o povo reunido poderá acabar com esse
sis tema corrupto que há anos at ravanca o
desenvolvimento do país. JORGE RODRIGUES RIO

Esse projeto aprovado pelo Senado vai valer para
todos ou só para os procuradores e juízes da Lava-
Jato em Curitiba? Será que vai alcançar alguns
ministros de tr ibunais superiores claramente
enquadrados no i tem " ju lgar casos sem se
considerarem impedidos"? MARCOS BONIN VILLELA
RIO

O abuso de autoridade abrangerá também as nossas
excelências do Supremo Tribunal Federal? Ou tudo
dependerá de quem estará do outro lado da moeda?
TERESA ABREU DE ALMEIDA RIO

Concordo com o jornalista Carlos Alberto Sardenberg
sobre a eternidade dos recursos e até que existam
instâncias infinitas criadas pelo STF, já que os temas
lá nunca estão pacificados ("A Justiça que nunca
acaba", 27 de junho). O problema é que, se acabarem
com a prisão após a condenação em segunda
instância, as cadeias estarão

em festa, mas não pelos milhares de facínoras que de
lá sairão, mas pelos poucos que podem pagar. Estes,
nós já sabemos quem são. JÚLIO REIS RIO

Site:

http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.asp

x
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STF é protagonista na defesa dos direitos
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CAROLINA BRÍGIDO carolina@bsb.com.br BRASÍLIA

Enquanto a pauta LGBTI se arrasta no Palácio do
Planalto e no Congresso, o Supremo Tribunal Federal
(STF) assumiu, nos últimos anos, o protagonismo dos
Poderes na defesa dessas pessoas. A decisão mais
recente foi tomada no dia 5, quando a Corte equiparou
atos de homofobia e transfobia ao crime de racismo.
Entre os ministros do tribunal, há expectativa de que
seja julgada até o fim do anoa açã oque questiona a
proibição de homens gays doarem sangue.

A decisão que marcou o início de uma era no STF de
defesa dos direitos da comunidade LGBTI foi tomada
em 2011, quando a Corte declarou que uniões
homoafetivas deveriam ter o mesmo tratamento
jurídico de casais de sexo oposto. Comisso,
integrantes dessas uniões passaram ater direitos
previstos em lei, como pensão e herança. Dois anos
depois, com base nessa decisão, o Conselho
Nacional de Justiça determinou que cartórios não se
recusassem a registrar o casamento de pessoas do
mesmo sexo.

Apenas no primeiro semestre deste ano, gays e
transexuais contabilizaram quatro grandes vitórias no
STF. Além da decisão da homofobia, o ministro Luís
Roberto Barroso deu uma liminar na quarta feira
determinando que todas as mulheres transexuais
presas em unidades masculinas no Brasil fossem
transferidas para presídios femininos. Ele não
estendeu a medida às travestis, no entanto.

Em março, o plenário do STF decidiu que transexuais
e transgêneros têm o direito de alterar o nome social e
o gênerono registro civil, mesmo que não tenham sido
submetidos a cirurgia de mudança de sexo ou
tratamento hormonal. Para fazer a mudança, apessoa
precisa apena sira o cartório e declarar seu novo
nome.

Em abril, a ministra Cármen Lúcia concedeu liminar
para suspendera decisão de um juiz de Brasília que
permitia a prática de reversão sexual, popularmente
conhecida como "cura gay". Com isso, voltou a valer o
entendimento do Conselho Federal de Psicologia, e
psicólogos seguem impedidos de oferecerem serviços
q u e  p r o p o n h a m  " t r a t a m e n t o  p a r a  a
h o m o s s e x u a l i d a d e " .

Em 2015, o plenário tomou uma decisão importante
para gays militares. O Código Penal Militar considera
crime praticar sexo de qualquer tipo em instalações
militares. No entanto, o artigo continha os termos
"pederastia" e "homossexual ou não". Os ministros
mantiveram a validade da norma, mas retiraram essas
expressões do artigo, para não configurar preconceito.

NOVOS FLANCOS

Em 2017, o STF interrompeu julgamento sobre a
possibilidade de homens gays doarem sangue no
período de até um ano depois da última relação
sexual. Havia quatro votos contra as normas que
proíbem as doações por essas pessoas. Gilmar
Mendes pediu vista, mas há expectativa de que ele
devolva o caso para o plenário no próximo semestre.

Até agora, defenderam banimento das normas os
ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa
Weber e Luiz Fux. Para eles, a regra trata essas
pessoas deforma preconceituosa, porque foca na
orientação sexua lenão no suposto comportamento de
risco do candidato adoador.

Apenas Alexandre de Moraes votou de forma
diferente. Para ele, homens gays podem fazer a
doação antes dos 12 meses. No entanto, o material
ficaria estocado nos bancos de sangue pelo período
da janela sorológica, a ser definido por técnicos de
saúde, para a futura testagem. No caso de não haver
contaminação do sangue, ele poderia ser utilizado.

A questão foi levantada pelo PS B, que apresentou
ação contra as normas. Aportaria 158, de 2016, do
Ministério da Saúde, lista uma série de impedimentos
para pessoas doarem sangue pelo período de 12
meses. Um dos artigos refere-se a "homens que
tiveram relações sexuais com outros homens e/ ou as
parceiras sexuais destes".

Uma Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, de
2014, repete a regra, considerando o sexo entre
homens uma "prática sexual de risco".

Se o voto do relator, Edson Fachin, for vitorioso, ficará
valendo para todas as pessoas as regras gerais de
doação de sangue. Pelas normas, estão proibidos de
doar sangue por um ano pessoas que tiveram algum
tipo de comportamento de risco. Entre as hipóteses,
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há pessoas "que tenham feito sexo com um ou mais
parceiros ocasionais ou desconhecidos" ou, ainda,
quem tiver tido "relação sexual com pessoa portadora
de infecção" de transmissão sexual e sanguínea.

USO DE BANHEIROS

Outro processo importante para as pessoas LGBTI
aguarda retomada do julgamento. Em 2015, o STF
começou a analisar se transexuais podem usar o
banheiro público designado para o gênero com o qual
se identificam. O relator, ministro Barroso, votou pela
proibição de qualquer tipo de preconceito contra
transgêneros e pela garantia de que essas pessoas
usem o banheiro referente ao gênero que declaram
pertencer.

Barroso explicou que essa condição é inata -e,
portanto, impedir essas pessoas de exercerem seus
direitos é o mesmo que maltratar alguém por ser
negro, judeu, mulher, índio ou gay. O ministro Fachin
concordou.

O ministro Luiz Fux pediu vista, adiando a conclusão
do julgamento para data indefinida. Não há previsão
de quando o tema retorna ao plenário.

Há ainda no tribunal uma ação apresentada pelo
PSOL para que escolas públicas e particulares sejam
obrigadas a prevenir e coibir o bullying homofóbico,
mas não há previsão de quando será julgada.

Site:

http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.asp

x
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2019 são divulgados
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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou os
critérios de avaliação e pontuação a serem utilizados
na elaboração do Ranking da Transparência do Poder
Judiciário - ano 2019, por meio da Portaria n. 95, de
25 de junho de 2019 , publicada na quinta-feira (27/6).
O Ranking, instituído pela Resolução CNJ  n.
260/2018, é realizado anualmente e busca valorizar os
tribunais e conselhos que mais se destacam no
fornecimento de informação de forma clara e
organizada. Os órgãos deverão responder o
questionário eletrônico até 19 de julho. Os dados
serão consolidados até setembro.

Os itens sob avaliação foram divididos em nove
categorias dentro de dois grupos: transparência ativa e
transparência passiva. Os critérios de transparência
ativa dizem respeito às informações publicada na
página eletrônica do órgão, como estrutura
organizacional, serviço de informações ao cidadão,
possibilidade de extração de relatórios entre outros. Já
os critérios relacionados à transparência passiva
dizem respeito a possibilidade de solicitar informações,
disponibilidade banco de dados pesquisável e
visibilidade do telefone de contato, por exemplo.

Os tribunais e conselhos receberão, por ofício, o link e
a senha para acesso ao questionário eletrônico, que
deverá ser respondido até 19 de julho. As informações
repassadas serão analisadas pela equipe técnica do
CNJ. O resultado está previsto para ser divulgado em
setembro.

O Ranking da Transparência do Poder Judiciário está
alinhado às resoluções do CNJ, leis, jurisprudência e
manuais de boas práticas relacionadas à divulgação
de dados ou fornecimento de informações solicitadas
pelo cidadão. A primeira edição aconteceu em 2018 e
o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA)
alcançou o primeiro lugar, ao atingir 89% de
cumprimento dos critérios auferidos.

Leia mais: Ranking da Transparência: CNJ premia
tribunais

Em segundo lugar, ficou o Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia (TRE-BA), que alcançou 87,59%, e o
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE),
84,67%. Também merece destaque o Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT),
com 82,24% de atendimento aos critérios, e o Tribunal

Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), com
80,41%.

Paula Andrade

Agência CNJ de Notícias

Site: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89190-criterios-

para-ranking-da-transparencia-2019-sao-divulgados
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https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario/53033/acus

ados-matar-familia-jogo-rpg-sao-condenados-65-anos-

prisao-no-es
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Os refugiados do sus e a judicialização da
saúde
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José Luiz Souza de Moraes  Procurador do Estado de
São Paulo e diretor da  Associação de Procuradores do
Estado de São Paulo (Apesp)

Em estudo recente realizado a pedido do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) foi constatado o aumento
de 130% nas ações da chamada judicialização da
saúde. Como sempre, números isoladamente não
respondem a muitas questões, é preciso analisar
alguns fatos para termos a real dimensão do que eles
representam. De plano, poderíamos apontar a
crescente busca ao Judiciário no maior acesso à
Justiça e na maior consciência dos cidadãos de seus
direitos, mas será que é só isso?

A Constituição trouxe avanços sociais e jurídicos
profundos. Além do seu rico e abrangente rol de
direitos previstos no artigo 5° e outros incontáveis
avanços protetivos previstos no texto constitucional, o
artigo 196 elevou o direito à saúde a um patamar até
então inédito e o considerou um dever do Estado a ser
prestado por todos os seus entes. Também criou o
Sistema Único de Saúde (SUS), que é um dos
melhores, mais amplos e importantes programas
sociais do mundo, atingindo a totalidade da população
brasileira, sem a exigência de contraprestações, a um
universo de mais de 200 milhões de pessoas.

Essa farta previsão de direitos não excluiu a
possibilidade de os particulares prestarem serviços de
saúde, aumentando o leque da prestação desse direito
público à chamada saúde suplementar pelos planos
privados de assistência à saúde e pela medicina
privada. De acordo com a Lei 9.656, de 3 de junho de
1998, os planos devem prestar de forma continuada,
por prazo indeterminado e sem limite financeiro, a
assistência à saúde por meio de profissionais ou
serviços de saúde. A fiscalização dessa lei foi criada
no mesmo ano que a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), que te-ria a finalidade de
regulamentar e fiscalizar o setor e proteger os
consumidores.

A razão da diminuição é de fácil descoberta, a perda
do emprego de mais de 14 milhões de brasileiros nos
últimos anos, que, além de deixar as famílias em
situação de maior vulnerabilidade social com a
ausência dos salários, retira delas as vantagens
conferidas por muitos empregos formais, o acesso à
saúde suplementar. Fecham-se as portas do trabalho,

abrem-se as do Judiciário.

Esses "novos usuários", em regra, têm um grau muito
mais elevado de exigência de qualidade e agilidade
dos serviços e maior noção de seus direitos, fazendo
com que busquem no Judiciário obter os seus
atendimentos e tratamentos, causando um grande
aumento das chamadas ações "fura-fila", que visam
passar na frente dos que já aguardavam os mesmos
serviços por meio de liminares judiciais, que não
fazem parte dos chamados protocolos clínicos
disponíveis aos usuários do SUS, portanto, há maior
busca pelo diferente, pelo moderno, pela marca e pelo
mais caro.

Em outra ponta, aqueles que permaneceram com seus
planos de saúde não raro se queixam de negativas
infundadas de tratamentos e de falta de vagas também
nas redes privadas. Problema ainda mais comum e
notório são os aumentos das mensalidades em níveis
muitos acima dos índices gerais de inflação e dos
reajustes salariais em patamares que chegam a até
40% em um único ano. Buscam eles igualmente as
portas do Judiciário para obter tratamentos e revisões
contratuais que por vezes se mostram abusivas.

Nos perguntaremos, e a ANS? Ela foi criada para a
regulação de planos individuais, abundantes à época
de sua criação, mas raríssimos hoje em dia, pois
somente em relação a esses planos há a limitação de
aumentos estabelecida por esse órgão. Tal fato
transformou completamente o mercado da saúde
suplementar, fazendo com que as operadoras e
seguradoras buscassem nos planos coletivos um oásis
de não regulamentação de preços, sendo organizados
por  poucas  empresas  de  admin is t ração  e
comercia l ização que dominam o mercado e
estabelecem suas próprias políticas tarifárias,
relegando aANS aos minguantes planos individuais e
à fiscalização de funcionamento das empresas
submetidas à sua competência regulatória. Umavez
mais sofre o cidadão, que busca no Judiciário o
controle contra a abusividade que aANS não regula.

E qual a solução? Sim, a criação de empregos, mas
só? Certamente não. E a resposta está no SUS, não
na sua redução ou morte, como pretendem alguns.
OSUS nasceu para ser universal e gratuito e somente
nele podemos encontrar a solução desejada desde o
início pelo constituinte, a melhoria da saúde de toda a
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população.

Quando o sistema falha, uma parcela da população,
justamente a que tem maior poder aquisitivo e
discernimento a respeito dos seus direitos, busca o
Judiciário para a obtenção de seus tratamentos,
fazendo com que os mais ricos abocanhem parte cada
vez maior dos recursos, já insuficientes, destinados à
saúde de toda a população. Isso condena os mais
pobres a serviços cada vez mais precários,
transformando o Sistema Único de Saúde, que nasceu
para ser universal e igualitário, em um sistema com
duas portas, uma VIP e outra de excluídos.

O discurso vazio de um "novo Estado", mais dinâmico,
liberal e enxuto, retira investimentos de direitos sociais
protegidos pela Constituição, deixando uma maior
parcela dos mais pobres ainda mais miseráveis e
doentes e aumenta a busca ao Poder Judiciário para
a concessão de tratamentos e medicamentos de forma
indiscriminada, cara e acessível a apenas uma parte
de nossa população, aquela que conhece e pode
percorrer o caminho até o fórum.

Site:

http://impresso.em.com.br/app/noticia/cadernos/politica/

2019/06/28/interna_politica,253519/e-o-desemprego-

guedes.shtml
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I Fonacor encerra com assinatura da Carta de
Brasília

 

CNJ - NOTÍCIAS. Sex, 28 de Junho de 2019
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Após dois dias de intenso debate, t roca de
experiências e informações, o I Fórum Nacional de
Corregedorias (Fonacor) teve suas atividades
concluídas com a assinatura da Carta de Brasília, na
qua l  os  co r regedores  de  todo  o  pa ís  se
comprometeram em levar para os seus estados todo o
conhecimento adquirido no evento e a colocar em
prática as deliberações decorrentes do que foi
debatido.

Ainda na tarde desta quinta-feira (27/6), durante as
oficinas de trabalho, as corregedorias estaduais,
divididas por áreas de atuação, foram ouvidas pelo
corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto
Martins, e pelos juízes auxiliares da Corregedoria
Nacional. Na oportunidade, os magistrados puderam
expor dificuldades enfrentadas em seus estados,
sugerir melhorias e tirar dúvidas a respeito de
decisões e atos da corregedoria nacional.

"Este é um momento ímpar da magistratura nacional.
É um momento em que o corregedor nacional, em um
pensamento administrativo, de governança e de
gestão, pensa em uniformizar todas as corregedorias
do Brasil. O corregedor quer que a linguagem que se
fala lá no Amazonas também seja falada no Rio
Grande do Sul, para que nenhum Poder Judiciário,
nenhuma corregedoria, seja melhor do que a outra.
Está de parabéns o Conselho Nacional de Justiça,
está de parabéns o nosso corregedor nacional com
esse pensamento de unificação", disse o corregedor-
geral do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
desembargador Marcelo Carvalho Silva.

"Nós, corregedores, estávamos ansiosos para que
essa data chegasse. O fórum foi muito importante,
esclarecedor, um incentivo para a gente continuar o
nosso trabalho. A instalação do PJeCorr é o que eu
mais esperava na minha gestão, então, finalmente, ele
veio. Gostaria de agradecer ao ministro Humberto
Martins por essa iniciativa. O CNJ está de parabéns e
o corregedor nacional também", acrescentou a
corregedora-geral do Tribunal de Justiça da Bahia,
Lisbete Maria Teixeira Almeida.

De acordo com as deliberações constantes da Carta
de Brasília, os corregedores deverão estimular os
tribunais de Justiça dos estados a cumprirem as metas
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), assim como
cobrar o cumprimento dos prazos previstos na

Resolução n.º 185 do CNJ, para que seja implantado o
Processo Judicial Eletrônico (Pje)em suas cortes.

Outros pontos destacados no documento foi o
incentivo à fiscalização da atividade notarial e registral,
por meio de processo eletrônico; e a observância do
prazo de 100 dias para movimentação dos processos
prioritários e críticos.

Um importante passo para a implantação do sistema
PJeCorr, que vai integrar todas as corregedorias do
país e possibilitar a tramitação dos processos
correicionais em uma única plataforma, também foi
dado no I Fonacor, com a instituição do grupo de
trabalho responsável pelo desenvolvimento do
sistema.

O projeto piloto será implementado inicialmente no Rio
Grande do Norte, no período de 15 de julho a 30 de
agosto. Em seguida, o sistema também será testado
nos tribunais de Justiça do Rio de Janeiro, Pará,
Bahia, Paraná, Paraíba, TRF1 e TRT9.

Ao encerrar o evento, o corregedor nacional de
Justiça, ministro Humberto Martins, destacou a
excelente produtividade dos trabalhos realizados nos
dois dias do evento e elogiou o engajamento de todos
os corredores com objetivo comum de melhorar a
prestação jurisdicional.

"A realização do Fonacor foi um sonho realizado. Os
corregedores aprovaram a Carta de Brasília e agora
vamos trabalhar para colocar tudo aquilo que foi
discutido em prática. A cada três meses voltaremos a
nos reuni r  e  tenho a cer teza que,  a  cada
encontro, celebraremos muitas conquistas, a execução
de muitas metas, mas, sobretudo, estaremos,
continuamente, alimentando essa força de vontade
conjunta em unir esforços para uma prestação
jurisdicional à altura daquilo que o cidadão espera de
nós. Magistratura forte, cidadania respeitada", disse o
corregedor nacional.

Acesse aqui a íntegra da Carta de Brasília.

Corregedoria Nacional de Justiça

Site: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89187-i-fonacor-

encerra-com-assinatura-da-carta-de-brasilia
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PJeCor: corregedorias terão plataforma
customizada para tramitação processual
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Em parceria com as corregedorias dos tribunais de
todo o País, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
es tá  desenvolvendo um s is tema e le t rôn ico
customizado de tramitação processual exclusivo para
atender o rito do segmento. Ele se chamará PJeCor e
começará a ser implantado, em forma de projeto
piloto, em julho, no Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Norte (TJRN).

"É uma medida impor tante para garant i r  a
integralidade de atuação das corregedorias de todo o
Judiciário brasi leiro. Eles passarão a ter um
instrumento próprio, específico, e que uniformizará a
tramitação dos processos", afirmou o corregedor
nacional de justiça, Humberto Martins. "Será um ganho
enorme em transparência e eficiência para o
judiciário", completou.

De acordo com o juiz auxiliar da Presidência do CNJ
Bráulio Gusmão, a receptividade tem sido tão grande e
há lista de espera para participação no projeto piloto.
"Os tribunais entenderam que o objetivo primário do
programa que é dar uma visão de um Judiciário único",
explicou. O primeiro tribunal a testar o sistema será o
TJRN, local  onde a p lataforma está sendo
desenvolvida. Em princípio, os próximos tribunais na
lista são: Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR),
Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Tribunal
de Justiça da Paraíba (TJPB), Tribunal de Justiça do
Pará (TJPA), Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
(TJRJ), Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
(TRT9) e Tribunal Regional Federal da 1ª Região
(TRF1). Nesses órgãos, o sistema será implantado
entre agosto e dezembro deste ano.

A novidade foi anunciada durante o I Fórum Nacional
das Corregedorias (Fonacor). Em apresentação sobre
o projeto, o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional
Márcio Luiz Coelho de Freitas explicou que o PJeCor
terá funcionalidades exclusivas e feitas sob medida
para atender as demandas das corregedorias da
Justiça. "Nossa ideia é que o sistema seja construído
com a parceria das próprias corregedorias, por meio
de diálogo", enfatizou. "Estamos recebendo sugestões
e contribuições ao modelo, e vamos debater o assunto
nos nossos encontros ", completou.

Dados divulgados por Freitas demonstraram que, de
todas as corregedorias de Justiça, 45 usam o
Processo Judicial Eletrônico (PJe), sistema

instituído pela Resolução CNJ n. 185/2013 como
ferramenta de processamento de informações e
práticas de atos processuais em toda a Justiça
brasileira. Outras 32 não util izam o PJe. Seis
corregedorias sequer têm sistema informatizado de
tramitação processual e 7 não responderam ao
questionário elaborado pela Corregedoria Nacional. "A
falta de uniformização gera conflitos estatísticos
graves que dificultam a própria elaboração de políticas
públicas efetivas", afirmou. "O PJeCor é um projeto
audacioso, mas vai ao encontro das Metas do
Judiciário, de oferecer um serviço mais transparente,
mais eficiente e mais ágil para a população", disse.

A estimativa da equipe de desenvolvedores do projeto
é que em outubro, durante a 2ª Reunião Preparatória
para o Encontro Nacional do Poder Judiciário de
2019, seja apresentado pelo Corregedor Nacional o
provimento que tornará obrigatório do uso do PJeCor,
junto com uma proposta de meta de implantação em
todo o País.

Paula Andrade

Agência CNJ de Notícias

Site: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89189-pjecor-

corregedorias-terao-plataforma-customizada-para-

tramitacao-processual
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Conta de luz vai ficar mais barata no Estado
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Caroline Freitas, Kayque Fabiano

A partir do mês que vem, a conta de luz vai ficar mais
barata no Espírito Santo. Isso porque as companhias
que fornecem energia elétrica no Estado - EDP e Luz
e Força Santa Maria - vão creditar o valor do ICMS
(imposto estadual) pago durante, no minimo, os
últimos cinco anos.

Cerca de 1,6 milhão de consumidores serão
beneficiados.

Em 2016, a Luz e Força Santa Maria, que beneficia 11
municípios no Noroeste do Estado, entrou com uma
ação no Supremo Tribuna!

Federal  (STF ) ,  contra a União,  a legando a
inconstitucionalidade da forma como era calculado o
tributo PIS/Cofins.

À época, o valor do ICMS era embutido no tributo.
Assim, o consumidor acabava pagando um imposto
sobre o imposto, causando o encarecimento da tarifa.

Em 2017, a EDP no Espírito Santo também ingressou
com uma ação na Justiça, pleiteando a exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da Co fins, bem
como a recuperação dos valores pagos a mais nos
últimos cinco anos nas contas de energia elétrica.

Em maio deste ano, o STF deu ganho de causa às
empresas. A conta de junho, portanto, já chegou às
mãos do consumidor com um valor mais baixo, pois o
ICMS deixou de ser acrescido na base de cálculo do
PIS e da Cofins.

O ressarcimento aos consumidores terá início após a
habilitação do crédito pela Receita Federal - que é
responsável pela devolução do valor - e será feito no
prazo estimado de 30 meses (EDP) e de 40 meses
(Luz e Força), conforme compensação dos tributos
devidos mensalmente à Receita.

A  E D P  i n f o r m o u ,  e m  n o t a ,  q u e  a g u a r d a
regulamentação da regra pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) para efetivar a restituição aos
consumidores.

O gerente de Regulação e Mercado da Luz e Força,
Alex Ferreira, destacou que o valor a ser restituído -
em forma de desconto, que virá especificado na conta
de energia - varia de acordo com o consumidor.

"Ninguém vai receber a mesma quantia, pois depende
do valor da conta de energia durante o período
estabelecido, e o tempo em que foi nosso cliente".

O governo do Estado salientou, por meio da Secretaria
de Estado da Fazenda (Sefaz), que o caixa estadual
não será impactado.

ENTENDA

Descontos para restituir R$ 791,9 milhões

Cobrança indevida AO LONGO DOS ANOS, as
concessionárias de energia elétrica do País incluíram
o ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins nas
faturas de energia elétrica de seus consumidores,
seguindo procedimento obrigatório determinado pela
Receita Federal.

DESDE JUNHO, o ICMS deixou de ser cobrado na
base de cálculo do PIS e da Cofins, reduzindo, assim,
os valores dos tributos e, por consequência, da fatura
de energia elétrica.

EDP CONSUMIDORES em 70 municípios do Estado
serão beneficiados pela correção do cálculo. São
cerca de 1,5 milhão de consumidores.

O VALOR TOTAL que será  devo lv ido  aos
consumidores é estimado em R$ 743 milhões.

RESTITUIÇÃO, em forma de desconto, será feita no
período de aproximadamente 30 meses após
habil i tação do crédito pela Receita Federal.

SERÁ FEITA a recuperação dos valores pagos a mais
nas contas de energia elétrica desde 2012.

Luz e Força Santa Maria 112 MIL consumidores, em
11 municípios do Estado, serão beneficiados.

o VALOR que será devolvido aos consumidores é
estimado em cerca de R$ 48,9 milhões.

RESTITUIÇÃO também será feita em forma de
desconto na fatura de energia elétrica, durante 40
meses.

SERÁ FEITA a recuperação dos valores do ICMS
pagos indevidamente nas contas de energia elétrica
desde 2011.

O VALOR da restituição aos consumidor e s,
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consolidado por CPF ou CNPJ , poderá ser consultado
por meio do portal www.elfsm.com.br ou do aplicativo
da empresa.

Fontes: EDP no Espírito Santo e Luz e Força Santa
Maria.
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