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TJ-ES nega habeas corpus a diplomata espanhol que matou esposa

Defesa fez requerimento de liberdade para que Figon pudesse viajar à Espanha. Decisão que 
nega pedido foi publicada no Diário da Justiça..

O diplomata espanhol Jesús Figon, que matou a esposa a facadas em 2015, teve o pedido de ha-
beas corpus negado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES).

A defesa dele fez o requerimento de liberdade para que Figon pudesse viajar à Espanha, o que foi 
negado por unanimidade pelos desembargadores da Primeira Câmara. A decisão saiu publicada 
nesta quarta-feira (26), no Diário da Justiça.

O crime aconteceu na madrugada do dia 12 de maio de 2015. Jesús Figón confessou à polícia que 
matou a esposa Rosemary Justino Lopes, de 50 anos, a facadas dentro do apartamento do casal 
em Jardim Camburi, em Vitória. Rosemary foi morta com cinco facadas, três no peito e duas nos 
braços.

Quanto à decisão de negar o habeas corpus, os desembargadores avaliaram que haveria riscos, 
uma vez que Figon, na condição de agente diplomático, poderia ir a locais que “dificultariam o 
trâmite do processo”.

E, segundo divulgou o TJ-ES, complementaram: “Além disso, uma eventual recusa do mesmo em 
retornar ao Brasil implicaria em diligências de difícil cumprimento para as autoridades brasileiras, o 
que poderia ocasionar um atraso no trâmite processual”.

O relator do processo, desembargador Ney Batista Coutinho, ressaltou, ainda, que foram demon-
strados materialidade e indícios suficientes de autoria, “fato que merece ser ressaltado ante a gravi-
dade do delito a que responde, homicídio de sua esposa, praticado, segundo consta da denúncia, 
deferindo-lhe vários golpes de faca”.

Em junho de 2016, o acusado foi pronunciado e passou à condição de réu no processo, devendo 
ir a júri popular para responder pelo crime. A defesa entrou com um recurso no Tribunal de Justiça 
contra a sentença de pronúncia, que ainda será analisado pela Primeira Câmara Criminal do TJ-
ES, em data a ser definida.
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Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-2edicao/videos/t/edicoes/v/tj-es-nega-habeas-cor-
pus-a-diplomata-espanhol-que-matou-esposa/5831592/
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Construtoras terão que pagar R$ 3 milhões para trocar tubulação de 
gás de condomínio em Vitória

Decisão é da Justiça. Moradores do condomínio Privilège, no bairro Santa Helena, estão há 
oito meses com as rotinas alteradas sem poder usar gás.

A Justiça decidiu que as construtoras responsáveis pelo condomínio Privilège, no bairro Santa 
Helena, em Vitória, terão que pagar mais de R$ 3 milhões pata trocar toda a tubulação de gás do 
local. Os moradores estão com as rotinas alteradas há oito meses, sem poder usar o gás por risco 
de explosão. Toda a rede foi condenada.

Os transtornos afetam 192 famílias, um drama vivido há pelo menos seis anos, quando as famílias 
começaram a se mudar para o condomínio. Mas foi em 2015 que as irregularidades começaram a 
ser oficialmente questionadas, sendo que em agosto de 2016, o Corpo de Bombeiros decidiu inter-
ditar toda a rede de gás do local.

A rotina da família da aposentada Angela Malek foi totalmente alterada. “Tive que comprar panela 
de arroz, panela elétrica, forno elétrico, mergulhão para poder tomar um banho quente. Isso tudo 
está comprometendo a rede elétrica. Eu chamei um técnico e ele disse que eu teria que trocar a 
minha fiação. Isso tudo que está acontecendo desestruturou a minha família e o nosso orçamento, 
pois não foi um mês e nem dois, são oito meses”, explicou.

O repórter fotográfico Tadeu Bianconi disse que se sente vivendo em uma bomba-relógio. “A grande 
preocupação é a questão da vida, pois os sonhos já foram por água abaixo. Várias famílias junta-
ram centavo por centavo para investir aqui, e nada disso é respeitado”, falou.

Para o advogado Sebastião Rodrigues Pinheiros, a pior parte é a emocional. “É um estresse con-
stante. Mesmo quando eu estou no trabalho, fico preocupado porque minha família está em casa, 
minhas coisas estão em casa, e pode ir tudo para os ares”, disse.

Na Justiça
Com tantos problemas, os moradores contrataram profissionais que periciaram o prédio e confir-
maram o vazamento de gás. Eles também recorreram à Justiça.

O advogado do condomínio explicou que o juiz, baseado em outra perícia que apontou falhas 
graves na execução da obra e também condenou toda a rede, determinou que a empresa fizesse a 
substituição integral da tubulação de gás, o que segundo ele, não foi cumprido pelas construtoras.

“Nós estamos diante de um fato um pouco surreal: vidas em risco, insegurança na rede de gás, 
uma perícia judicial que condenou a rede. Até hoje nós não conseguimos dar início a obra”, expli-
cou o advogado André Perenzin.

Agora, diante de mais um pedido dos moradores, a Justiça decidiu que as construtoras paguem 
pela obra, que foi orçada em mais de R$ 3 milhões. Segundo o advogado, a empresa ainda alega 
que um ultimo teste de estanqueidade mostra problemas em menos de 8% dos apartamentos, o 
que vem sendo questionado. “O teste falou que a rede vaza, então ela não está conforme, não 
pode mais ser reparada, está condenada. O problema do gás é grave, que causa tragédias”, disse 
Perezin.
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Outro lado
A última decisão é que as construtoras paguem pela obra que será coordenada pelo condomínio. 
Os moradores também estudam a possibilidade de entrar na Justiça contra as empresas Rossi e 
Metron por danos morais e materiais. As empresas informaram que esperam fechar um acordo o 
mais rápido possível com o condomínio Privilège, para tomar as providências necessárias para 
religar a rede de gás do prédio.

G1-ES 2/2 26 de abril  de 2017

http://g1.globo.com















NOVA MÍDIA » 0/0 dia tal do mês tal do ano tal

endereçoeletrônico.com.br

Gratz e outros condenados passam por audiência de custódia e 
continuam presos

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://g1.globo.com/espirito-santo/bom-dia-es/videos/t/edicoes/v/gratz-e-outros-condena-
dos-passam-por-audiencia-de-custodia-e-continuam-presos/5832126/

BOM DIA ES 28 de abril de 2017
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