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O presidente da Associação dos Magistrados de Pernambuco (Amepe), Antenor
Cardoso Soares Júnior, esteve com a mulher, a procuradora do Estado Ana Karina
Soares, na casa de Renata Campos para levar convite de homenagem póstuma a
Eduardo Campos, o ex-governador morto no acidente de agosto.
A homenagem, segundo Antenor, é devido à boa qualidade de relacionamento que
Campos mantinha com a magistratura. Será no dia 19 deste mês e João Campos –
apontado como sucessor do pai na política – foi o escolhido pela Amepe para receber a
honraria.
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Corregedoria promove ações de cidadania em Salgueiro
Os moradores de Salgueiro, Sertão de Pernambuco, receberão a Semana de Conciliação,
nos dias 15 e 16 de dezembro. O mutirão acontecerá no próprio fórum, das 9h às 15h,
em cinco estações, dois no gabinete da 2ª vara e três no salão do júri, cada uma
contando com um conciliador especialmente treinado para a ocasião.
O mutirão, realizado para agilizar processos judiciais, contará com 318 audiências em
casos envolvendo crimes de menor potencial ofensivo, aqueles com penas de até dois
anos. O Ministério Público apresentará propostas de acordo em Termo Circunstanciado
de Ocorrência (TCOs) nas audiências.
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TJPE entra em recesso e funciona em esquema de plantão judicial
Recesso começa na próxima segunda (24) e segue até 1º de janeiro. Plantão conta com
magistrados, servidores e oficiais de justiça.
Começa na próxima segunda-feira (24) e segue até o
dia 1º de janeiro o recesso forense do Tribunal de
Justiça de Pernambuco (TJPE). Durante o recesso, as
atividades judiciais ficarão suspensas, funcionando
apenas em regime de plantão, para atender a
demandas urgentes dos cidadãos.
O plantão judiciário funcionará das 13h às 17h, com
magistrados, servidores e oficiais de justiça. No
Recife, o plantão será no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha Joana
Bezerra, região central da cidade. Nas cidades do interior de Pernambuco, várias
comarcas serão sede para os plantões, que funcionarão de forma regionalizada. A lista
de sedes plantonistas durante o recesso está disponível no site do TJPE.
De acordo com Saulo Fabianne, diretor do Fórum do Recife, as atividades do tribunal
estão funcionando regularmente até o dia 23 de dezembro. "Não precisa correr. Aquelas
situações emergenciais é que devem ser resolvidas durante o plantão", explica o
magistrado.
Todos os pedidos urgentes serão apreciados pelos juízes de plantão. São consideradas
emergenciais causas como situações de prisão, pedidos de liminares e habeas corpus,
tutelas de urgência, autorização de viagens de crianças desacompanhadas dos pais, além
de assuntos relacionados a fatos ocorridos durante o próprio recesso.
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Etapa decisiva para o processo

Cinco meses depois, a trágica morte do torcedor Paulo Ricardo Gomes da Silva, então
com 26 anos, tem marcada para a próxima quarta-feira, a partir das 13h30, uma
importante etapa para a sua elucidação. Nesta data acontecerá a 1ª Audiência de
Instrução dos três acusados de cometer a atrocidade de arremessar dois vasos sanitários
em torcedores rivais: Éverton Filipe Santiago Santana, 23, Luiz Cabral de Araújo Neto,
30, e Waldir Pessoa Firmo Júnior, 34. Esta fase acontecerá no Fórum Rodolfo
Aureliano, próximo ao viaduto Joana Bezerra. Apesar da sede de Justiça por parte da
família e amigos da vítima vir acompanhada da impaciência, esse ainda é o primeiro
passo probatório do crime. Estarão presentes na sessão, afora o trio de acusados,
testemunhas, outras três vítimas dos estilhaços das privadas arremessadas e os
respectivos advogados.
Além de ter à disposição os depoimentos, outras provas (como relatórios do IC e da
Polícia Civil, por exemplo) serão postas à mesa do juiz. Após analisar o material, ele irá
proferir uma sentença de pronúncia, onde será definido se o processo será arquivado ou
se os três acusados irão a júri popular, com a segunda opção sendo praticamente
inevitável. Todos os três são acusados pela morte de Paulo Ricardo, com dois elementos
qualificadores (motivo fútil e sem chance de defesa para a vítima), além de três
tentativas de homicídio, já que outros três indivíduos ficaram feridos com a queda dos
vasos.

No ritmo lento da Justiça, a sentença final ainda está longe de ser definida. Com tantas
provas para analisar e depoimentos a serem ouvidos, a expectativa é que o juiz solicite
mais de uma audiência de instrução, não devendo haver uma sentença de pronúncia já
na próxima quarta-feira. “São muitas pessoas a serem ouvidas e isso requer tempo”,
disse Adelson José da Silva, advogado de Éverton Felipe, o Ronaldinho.
Uma reunião entre os advogados dos três acusados está marcada para acontecer amanhã.
O objetivo é traçar uma linha de defesa para o trio. E nem mesmo o fato de todos eles
terem confessado participação no crime em depoimento à Polícia Civil, logo que foram
detidos, garante que eles serão incriminados. “Antigamente, o depoimento era
considerada a ‘rainha das provas’. Hoje em dia chamamos de ‘a prostituta das provas’,
pois muitas vezes é alegado que a confissão aconteceu por diversos motivos, como
coação dos policiais, por exemplo. Por isso, vamos fazer uma reunião e decidir qual será
a nossa estratégia. Não dá para antecipar isso para a Imprensa”, revelou o advogado
Adelson José.
PROCESSO - Desolada pela perda de um ente querido, os familiares de Paulo Ricardo
correm atrás dos seus direitos. Mesmo sem querer entrar em muitos detalhes, a família
informou que está processando a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e o Santa
Cruz. A alegação é que eles são obrigados a oferecer segurança dos torcedores no
evento. Segundo os cálculos feitos pelo promotor do MPPE, Ricardo Coelho, a
indenização deve girar em torno de R$ 1,5 e R$ 2 milhões.
O CASO – No dia 2 de maio de deste ano, uma sexta-feira à noite, Santa Cruz e Paraná
duelaram no estádio do Arruda, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B. Rubro-negro e membro de uma organizada do Sport, Paulo
Ricardo Gomes da Silva, na época com 26 anos, foi dar um apoio a uma uniformizada
paranaense. Na saída do jogo, houve uma briga generalizada na rua das Moças. Paus e
pedras começaram a voar de um lado para o outro. Em seguida, dois vasos sanitários
foram arremessados de dentro do José do Rêgo Maciel, atingindo em cheio a cabeça da
vítima, que morreu na hora.
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Delegado de São José da Coroa Grande é preso por estupro
Além do crime, o delegado também é suspeito de cometer improbidade administrativa
O delegado da Polícia Civil de São José da Coroa Grande, na Zona da Mata, Marciano
Bezerra de Souza, de 53 anos, foi preso na última sexta-feira (12), suspeito de cometer o
crime de estupro. Além do crime, o delegado também é suspeito de cometer
improbidade administrativa.
O mandado de prisão foi expedido pela Comarca de São José da Coroa Grande.
Segundo informações, os policiais montaram uma força tarefa para realizar a prisão, que
aconteceu próximo ao Aeroporto dos Guararapes, no Recife. Por possuir ensino
superior, o delegado ficou em uma cela especial, no pavilhão 1-2-3, no Centro de
Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel).
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Movimentos querem livrar mulher que não pagou pensão da possibilidade de ser
presa
Pedido é de destinação para comarca onde haja isenção, já que caso envolve promotor
Movimentos sociais se reuniram, nesta sexta-feira (12), no Gabinete de Assessoria
Jurídica das Organizações Populares (Gajop), no Recife, para apoiar a estudante e exmulher de um promotor de Justiça que pode ser presa por não pagar pensão alimentícia.
A dívida é de R$ 12.211,85. Segundo as entidades, teria havido favorecimento em favor
do pai dos adolescentes. Por isso, entre outras exigências, pede-se o desaforamento do
processo e a destinação dele a uma comarca que não sofra influência de nenhum das
partes. Uma campanha também foi lançada para arrecadar dinheiro para livrar a ré do
risco da prisão.
O casal se separou em 2007, após 12 anos. Até 2011, os filhos moraram com a mãe.
Depois disso, passaram a viver com o pai, segundo amigos da família. Em seguida, foi
instaurado o processo de pensão alimentícia e, em 2013, ela foi condenada a pagar 80%
de um salário mínimo, o equivalente a R$ 579. Por não ter vínculo empregatício e
receber apenas R$ 1,5 mil de uma bolsa de mestrado, a mulher nunca pôde pagar. Por
esse motivo, no último dia 4, teria sido expedido um mandado de prisão contra ela.
A Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher) se manifestou sobre o assunto. Em
nota, declarou apoio à estudante e reafirmou ser contra qualquer tipo de coação ou
violência contra as mulheres. A SecMulher também disse prezar por uma tramitação
judicial consoante com o devido processo legal, garantindo isenção de pré-julgamentos
pautados pelo sexismo.
A Marcha Mundial das Mulheres informou que vai requerer a revogação da sentença, o
restabelecimento da relação com os filhos, isonomia processual e que o Governo
garanta a segurança da ex-mulher do promotor. O Ministério Público de Pernambuco
(MPPE) não se manifestou sobre o episódio. Já o Tribunal de Justiça de Pernambuco
(TJPE) informou que não há mandado de prisão contra a estudante, pelo menos na Vara
de Família de Caruaru, onde existe um processo entre as duas partes.

