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Erica Abreu estava no acidente que vitimou Gustavo Limberger, 
no final do ano passado, e relembra 60 dias de internação hospitalar. 
Jovem aguarda punição do homem que provocou a fatalidade. 
Inquérito foi concluído pela Polícia Civil e entregue ao Judiciário

Somente em abril, esse foi o segundo inquérito 
concluído pela 1ª DP de casos de homicídio doloso 
de trânsito. Segundo a delegada Ana Luisa, por mais 
que ainda se pense que “não vai dar nada beber e 
dirigir” a polícia não vai baixar a guarda para essas 
situações. “A gente não vai deixar impune. Esse tipo de 
crime não envolve só a vida de quem o comete, mas, 
principalmente, a de inocentes, porque o carro na mão 
de quem bebe vira uma arma”, observa. 

No caderno, a comunicação de Erica no Hospital: 
“tô com frio agora e dor de garganta”
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É olhando para o traçado 
feito em um caderno 
escolar que a jovem 

Erica Abreu relembra um pe-
ríodo que certamente preferia 
não ter vivido. Foram nas 
folhas daquele objeto, quase 
um diário de superação, que 
a santa-cruzense encontrou a 
única forma de se comunicar 
com médicos, enfermeiros, 
amigos e familiares em boa 
parte dos quase 60 dias que 
esteve internada no Hospital 
Santa Cruz, após sofrer um 
acidente na RSC-287.

Era 15 de dezembro de 
2018, quando ela e o namora-
do Gustavo Kroth Limberger, 
de 23 anos, partiam para uma 
viagem até Dois Irmãos, onde 
visitariam uma familiar de 
Limberger. O que não imagi-
navam é que logo após sair da 
cidade, nas curvas de Pinhei-
ral, teriam a frente cortada por 
uma caminhonete Silverado e, 
com isso, parte dos sonhos de 
quatro anos de relacionamen-
to interrompidos. Gustavo 
morreu na hora e Erica sobre-
viveu depois de longo período 
de recuperação. Já o motorista 
da caminhonete, preso em 
flagrante por apresentar visí-
veis sinais de embriaguez, foi 
liberado pela justiça. Porém, 
com a conclusão do inquérito 
por parte da 1ª Delegacia de 
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Polícia Civil, vai ter que res-
ponder por homicídio doloso 
e lesão corporal grave.

De acordo com a delega-
da Ana Luísa Aita Pippi, o 
documento foi enviado ao 
judiciário no final de abril e 
responsabiliza Gillian Muriel 
Crestani, de 30 anos, pelos 
crimes. “Não há dúvidas 
quanto à embriaguez. Isso foi 
comprovado por um termo 
de constatação de alteração de 
capacidade psicomotora, feito 
por policiais no momento do 
acidente. Aliado a isso, tes-
temunhas no local disseram 
ter visto ele arremessando 
latas de cerveja na rodovia, 
tirando elas de dentro do 
carro, antes da chegada da 
polícia”, destaca, lembrando 
que dentro da caminhonete 
foram apreendidos três latões 
vazios de cerveja.

Ainda de acordo com a de-
legada, o inquérito demandou 
mais de tempo para a conclu-
são em função da espera pela 
melhora no quadro clínico 
da jovem. Foram ouvidos os 
policiais do Comando Rodo-
viário da Brigada Militar e o 
médico do SAMU, que aten-
deu as vítimas. “Tínhamos 
que aguardar os trâmites com 
relação a ela, ver a gravidade 
das lesões. Foram diversos 
procedimentos cirúrgicos pe-
los quais essa vítima passou 
e demorou até conseguirmos 
ouvi-la. Além disso, para o 
meu desfecho, a gravidade 

das lesões na Erica foram 
relevantes no indiciamento 
final”, aponta.

ESPERA POR JUSTIÇA
Afastada do trabalho em 

função das sequelas, Erica 
luta diariamente para retomar 
a rotina alterada desde o aci-
dente e encontra na família a 
motivação para o recomeço. 
“Faço tudo pelo meu pai e 
pela minha mãe. Todo o es-
forço para voltar a caminhar 
normalmente, sem necessitar 
de acompanhamento, é por 
eles”, disse, no momento em 
que olhava fotos das visitas 
que recebeu no período no 
hospital. “Teve gente que foi 
me visitar e mesmo conver-
sando com elas só lembrei que 

Entre a recuperação 
e à espera pela justiça

estavam lá ao ver as fotos”, 
conta.

A força de vontade para 
enfrentar as dezenas de exa-
mes e sessões de fisioterapia, 
porém, contrasta com a dor 
das lembranças. “É triste 
lembrar de como era a minha 
vida antes e comparar com 
agora. É injusto para mim 
estar aqui no prejuízo, ter 

que carregar para sempre as 
marcas de algo que eu não 
fiz. É injusto minha mãe ter 
que largar o emprego para 
cuidar de mim e ver quem fez 
isso solto. E não é por questão 
de dinheiro. Dinheiro não vai 
trazer o Gustavo de volta nem 
fazer eu voltar a caminhar. É 
questão de ser feita a justiça”, 
argumenta.


