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Conselho premia TJs por julgamentos realizados na Semana Nacional do Júri
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
premiou, na última segunda-feira (22/9), 241
unidades judiciárias de todo o País pelos
julgamentos realizados na Semana Nacional
do Júri, que ocorreu entre os dias 17 e 21 de
março deste ano. A mobilização nacional
levou a júri popular cerca de 2,4 mil crimes
dolosos (praticados com intenção) cometidos
contra a vida.
Receberam o Selo Bronze as unidades que promoveram pelo menos quatro julgamentos
do júri durante a semana. Tanto a premiação como o mutirão de tribunais do Júri são
iniciativas do Comitê Gestor da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública
(Enasp), que tem como meta julgar os crimes dolosos cometidos contra a vida que
tenham recebido denúncia do Ministério Público antes de 2009. A conselheira Ana
Maria Amarante representou o conselheiro Guilherme Calmon, membro do CNJ no
Comitê Gestor da Enasp, na solenidade de premiação.
O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE) se destacou como a Corte com
maior número de unidades premiadas – 50 varas realizaram 237 sessões do Tribunal do
Júri na Semana Nacional do Júri. Os demais tribunais de Justiça com mais selos
recebidos foram os de Goiás (21 selos), Ceará (18), Mato Grosso (18) e Paraná (17).
Mutirão – Em todo o País, os tribunais de Justiça realizaram 2.442 julgamentos de
competência do júri durante os cinco dias de mobilização, o que corresponde a 70,17%
dos 3.480 agendados para a Semana. Ao todo, 1.523 julgamentos terminaram em
condenações para os acusados. Houve também 751 absolvições.
Meta Enasp – O objetivo da Semana Nacional do Júri foi incentivar os julgamentos dos
processos de homicídios, principalmente aqueles que tramitam há mais de quatro anos,
para alcançar a Meta de Persecução Penal estabelecida na Enasp. A meta é julgar, até
outubro deste ano, 80% dos crimes dolosos que tiveram a denúncia recebida até 31 de
dezembro de 2009.
Criada em 2010, a Enasp é uma parceria do CNJ com o Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) e o Ministério da Justiça para integrar os órgãos
responsáveis pela segurança pública no combate à violência.
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Julgamento de acusados de espancar engenheiro até a morte é adiado
O júri popular dos dois estrangeiros acusados de espancar até a morte o engenheiro civil
Alison Pereira, 27 anos, em 2008, no bar Bamboo, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife
- que seria na manhã desta segunda-feira (29) no Fórum Tomáz de Aquino - foi adiado
mais uma vez. De acordo com o juiz da 4ª Vara do Tribunal do Júri do Recife, Abner
Apolinário, o advogado da defesa de Hans Hermann (gerente do bar) e do austríaco
Alfred Hartner (dono) comprovou que estava com problemas de saúde. A nova data,
segundo o juiz, é dia 31 de outubro.
Inicialmente o julgamento seria no dia 17 de setembro, mas o advogado também não
compareceu. De acordo com informações de testemunhas na época, a vítima seria
cliente do bar e estava descontrolada, provavelmente em decorrência da ingestão de
bebidas alcoolicas. Os responsáveis pelo bar teriam se mobilizado para controlar
Alison.
Em entrevista à Rádio Jornal, a promotora de justiça do Ministério Público de
Pernambuco Rosimeri Souto Maior disse que se trata de um homicídio qualificado por
asfixia. "A vítima foi assassinada nas dependências do Bamboo bar através de um
instrumento perfuro-cortante. Eles conseguiram furar toda a região do nariz, causando
uma hemorragia. Alison ficou sem respirar e faleceu". Segundo Rosimeri, o MPPE tem
confiança de que as provas são "suficientes até demais para a procedência da denúncia".

Assunto: Justiça bloqueia contas do dono da W9!
Veículo: folhape
Data: 29/09/2014
Editoria:
Seção:

Justiça bloqueia contas do dono da W9!
Juíza da 18ª Vara do trabalho do Recife, Solange Moura, deferiu liminar nesta sexta
O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª
Região (TRT-PE) deferiu uma liminar, nesta
sexta-feira (26), através da qual bloqueia as
contas bancárias mantidas nos nomes dos
sócios da empresa W9!, Lídio Gomes da
Silva Júnior, conhecido como Lídio Cosme,
e Adriana Karla Diniz Alves Cosme. A
agência anunciou falência na última
segunda-feira (22), pegando de surpresa
cerca de 150 grupos de estudantes que
pagaram ou estavam pagando festas de
formatura. Além do bloqueio, também foi
determinado o rastreamento dos veículos dos envolvidos junto ao Detran-PE. Esses
bens e imóveis no Recife e em Natal (RN) devem ser penhorados.
A liminar foi deferida pela juíza da 18ª Vara do Trabalho, Solange Moura, após
solicitação do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE). O pedido foi
representado pelos procuradores do Trabalho Janine Miranda, José Laízio e Waldir
Bitu. O objetivo do bloqueio, que é de até R$ 2 milhões, é assegurar futuras execuções
trabalhistas, já que, além dos alunos lesados, os funcionários da agência também foram
prejudicados. Segundo o MPT-PE, eles não receberam o pagamento dos salários
atrasados, verbas indenizatórias, décimo terceiro e FGTS. Alguns trabalhadores sequer
tinham registro na Carteira de Trabalho.
Paralelamente, a Polícia Civil aguarda a expedição de um mandado de prisão para deter
Lídio Gomes. O responsável legal pela empresa foi visto no Aeroporto Zumbi dos
Palmares, em Maceió (AL), na tarde da última quinta-feira (25), mas não foi preso por
conta da falta do documento. A imprensa local e estudantes que sabiam do desembarque
dele no terminal viram quando ele entrou em um carro branco e seguiu pela BR-104,
rota que dá acesso ao Interior de Pernambuco.
Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o pedido já foi recebido e está
sendo analisado pelo juiz Élson Zopellaro Machado, da 8ª Vara Criminal da Capital.
Como o inquérito tem muitas páginas, a previsão é de que o mandado só saia no início
da próxima semana. O delegado do Consumidor, Roberto Wanderley, que fez a
solicitação, disse que também pediu a quebra do sigilo de dados e telefônico do
empresário.

O caso - Até agora, nenhum representante legal da empresa W9! se apresentou à
Polícia. A agência se limitou a enviar o comunicado a respeito da falência para as
comissões de formatura. Alguns grupos de estudantes, que tinham festas marcadas para
este sábado (27), chegaram a fazer ações públicas na avenida Agamenon Magalhães, na
área central do Recife, para arrecadar dinheiro. Ao longo da semana, vários alunos de
instituições de ensino superior de todo o Estado denunciaram a W9! na Delegacia do
Consumidor e no Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri). A
Polícia trabalha com a hipótese de que tenha acontecido um crime de estelionato. O
prejuízo dos clientes lesados pode chegar a R$ 10 milhões.

