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Ministro do STF nega último recurso pendente de Pimenta Neves

Jornalista foi condenado, em 2006, pela morte de Sandra Gomide.
Defesa de Pimenta Neves ainda pode apresentar novo recurso.

Débora Santos Do G1, em Brasília

imprimir

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello negou, na semana passada, o último recurso pendente do jornalista Marco Antônio
Pimenta Neves, 73 anos, condenado em 2006 a 19 anos de prisão pela morte da jornalista Sandra Gomide.

O G1 entrou em contato com a advogada do jornalista, Maria José da Costa Ferreira, e não obteve resposta. A defesa de Pimenta Neves ainda pode
apresentar novo recurso.

A ex- editora de economia do jornal “O Estado de S.Paulo” foi assassinada com dois tiros, em 20 de agosto de 2000, no Haras Setti, em Ibiúna, a 64 km
de São Paulo. Os advogados de Pimenta Neves contestam no STF decisões da Justiça que determinaram a condenação.

saiba mais

Uma década depois, STF pode definir caso Pimenta Neves, diz acusação

O recurso foi negado pelo ministro do STF porque a defesa do jornalista repetiu contestações que já haviam sido apresentadas ao Tribunal de Justiça de
São Paulo e rejeitadas. Segundo o ministro, o recurso só poderia ser aceito se trouxesse questões diferentes das que foram tratadas pela segunda
instância. Caso a defesa não conteste a decisão do ministro Celso de Mello, Pimenta Neves pode ser preso.

Pimenta Neves, que na época do crime era diretor de redação do “O Estado de S.Paulo”, tinha 63 anos e ela, 32. Os dois haviam rompido o namoro de
quatro anos poucas semanas antes, quando Sandra confessou estar apaixonada por outra pessoa.

Em 20 de agosto do ano passado, o assassinato de Sandra Gomide completou 10 anos. Os pais de Sandra Gomide também buscam indenização por
danos morais contra Pimenta Neves. O processo começou um mês depois da morte da jornalista. O réu foi condenado na primeira instância a pagar cerca
de R$ 140 mil para os pais da jornalista. Pimenta recorreu e a família Gomide também, aumentando o valor da causa para R$ 300 mil.
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