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Marido é condenado por matar ex-
mulher em PE
Crime ocorreu há 21 anos; comerciante atirou nos filhos
e no ex-cunhado

Filha afirma que quer denunciar na ONU a morosidade
da Justiça brasileira; condenado ainda está foragido

LUIZA BANDEIRA
DE SÃO PAULO

Vinte e um anos após presenciar o assassinato da mãe, a
publicitária Nathália Just, 25, viu ontem a condenação de
seu pai a 79 anos de prisão. A sensação, disse ela à Folha,
foi de realização.
O comerciante José Ramos Lopes Neto, 47, foi condenado -
em julgamento em Jaboatão dos Guararapes (Grande
Recife)- por ter matado a ex-mulher, Maristela Just, e
atirado em Nathália, no filho e no ex-cunhado.
A condenação ocorreu por homicídio duplamente
qualificado e tentativa de homicídio qualificado. A defesa
ainda pode recorrer. Lopes Neto não compareceu ao
julgamento, que aconteceu à revelia, e está foragido.
"Como filha, me sinto muito realizada pelo que consegui
fazer pela minha mãe e por mim. Tudo isso começa a ter um
desfecho agora", disse. Mas o objetivo, acrescentou, é o
"trânsito em julgado" do caso -condenação final.
Nathália disse que quer denunciar na ONU (Organização
das Nações Unidas) e na OEA (Organização dos Estados
Americanos) a "morosidade da Justiça" para evitar que a
situação se repita.
Lopes Neto ficou preso por um ano e foi solto por meio de
um habeas corpus. Durante 21 anos, a defesa recorreu a
diversos artifícios legais para postergar o julgamento.
"Vamos buscar uma resposta para saber por que a Justiça
virou as costas para nós e o acolheu na sociedade".
Lopes Neto teve a prisão preventiva decretada com o
objetivo de impedir que recorra em liberdade.
O Disque-Denúncia (81-3421-9595) oferece R$ 3.000 por
informações que levem à prisão do condenado.
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Para Nathália, a situação traz medo. "Na última vez que
olhei na cara dele ele estava tentando me matar. Será que se
deu por satisfeito?"
Mas, para ela, a prisão já começou. "Ele está foragido, mas
preso em si próprio." A Defensoria Pública ainda analisa se
vai recorrer. O pai do condenado, o advogado Gil Teobaldo,
não comentou o julgamento.

HISTÓRICO
Maristela Just tinha 25 anos quando foi morta com três tiros
na casa dos pais.
Ela e o marido estavam separados havia dois anos e ele
queria a reconciliação. Segundo depoimento das vítimas, ele
foi com a família para um quarto, onde atirou na ex-mulher,
nos filhos e no irmão de Maristela, Ulisses Just. Nathália e
o irmão, Zaldo, tiveram sequelas.
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ENTREVISTA

Filha se diz realizada com condenação
LUIZA BANDEIRA
DE SÃO PAULO 

Vinte e um anos após testemunhar a mãe ser morta pelo pai,
a publicitária Nathália Just, 25, viu ontem ele ser condenado
a 79 anos de prisão. Leia abaixo entrevista de Nathália à
Folha

 

Folha - Como se sente?
Nathália Just - Como filha, me sinto muito realizada pelo
que consegui fazer pela minha mãe e por mim. Tudo
começa a ter um desfecho.

O fato de ele não ter sido preso diminui o peso da
condenação?
Não por isso. Ele está foragido, mas está preso em si
próprio. Já começou a prisão dele, independente de ele não
estar presente no júri.

Você sente medo?
Todos esses anos, nunca existia a presença dele na nossa
vida. Era um estranho. Nesses dois últimos meses, é como
se ele voltasse. E a presença dele é atrelada àquela noite. Na
última vez que olhei na cara dele ele estava tentando me
matar. Será que se deu por satisfeito?
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