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Vereador Antônio Carlos toma posse na Câmara de Vereadores de Caruaru
Suplente substitui Rosimery Maria da Silva após decisão do TJPE. Caso descumprisse
decisão, o Poder Legislativo deveria pagar multa.
Na Câmara de Vereadores de Caruaru, no Agreste pernambucano, Rosimery Maria da
Silva foi substituída pelo radialista Antônio Carlos (DEM), na reunião da última
quinta-feira (20). O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decidiu pela
troca porque considerou que ela estaria desfiliada do Democratas. Após dez dias, caso
descumprisse a decisão, o Poder Legislativo deveria pagar multa diária de R$ 1.000.
De acordo com o advogada Carmina Alves, que defende Rosimery da Apodec
[Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru], como é conhecida, "foi feito um
juizado juntamente com o TJPE na manhã desta sexta-feira (21) solicitando um
mandado de segurança para que o direito de Rosimery permanecer como vereadora seja
garantido". Ainda segundo Carmina, será aguardada a decisão do relator que receber o
juizado.
Carmina Alves entende ainda que a Vara da Fazenda Pública não poderia realizar a
decisão. "A Justiça estadual não possui competência para analisar o pedido de
reconhecimento de infidelidade partidária. Porque o Supremo Tribunal Federal [STF] já
decidiu que toda a competência sobre fidelidade partidária pertence à Justiça Eleitoral",
afirma.
Já o TJPE, no ofício daquela decisão, informou que "a Justiça Comum é competente
para apreciar e julgar ação declaratória de perda de mandato por infidelidade partidária".
Contudo, em outro contraponto, Carmina Alves diz que a vereadora tinha pedido a
desfiliação, mas havia retornado ao partido antes da posse, no dia 19 de dezembro do
ano passado. "Tanto é que o DEM não ajuizou nenhuma ação na Justiça Eleitoral para
retirar", concluiu a advogada.
Rosimery da Apodec foi empossada junto a Jaelcio Tenório (PRB), Pastor Carlos
(PRB), Rodrigues da Ceaca (PPS), Joel da Gráfica (DEM), Duda do Vassoural (DEM),
Nino do Rap (DEM), Carlinhos da Ceaca (PPS) e Tenente Tibúrcio (PMN). Eles
eram suplentes de vereadores presos no dia 18 de dezembro, pela Operação Ponto Final
I.
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Novo presidente do TJPE reclama da falta de juízes e promete concurso
O novo presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, Frederico Neves,
reclamou, nesta manhã de sexta-feira,
em debate no programa JC News
Debate, com Aldo Vilela, da falta de
juízes em Pernambuco. No ar, ele
prometeu ainda que faria esforços para
realizar concurso público para reduzir
esse déficit. “Só descanso quando vir
cada município com seu juíz”, afirmou.
Na estrutura atual, há 208 vagas, que
representariam um terço do quadro da
magistratura.
Na avaliação do magistrado, o salário dos juízes, mesmo alto, acaba não atraindo e
mantendo alguns quadros. Nesta situação que Frederico Neves defendeu a implantação
de vantagens como auxílios para os juízes, de maneira a compensar a perda salarial em
relação a outras carreiras.
Frederico Neves, que tomou posse afirmando que gostaria de ter um judiciário mais
próximo da população, afirmou que precisaria de mais recursos (duodécimo) para abrir
a Justiça em dois expedientes. “Em dois anos, espero ver isto possível. Sonhar grande
dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno”.
O presidente do TJPE prometeu agilizar o julgamento de processos de presos, com um
mutirão no começo de abril, em função do elevado percentual de presos provisórios
(49%) nas prisões estaduais.

