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ÁSIA/PAQUISTÃO - Processo de Asia Bibi “adiado para data a se definir”:
mistério
Lahore (Agência Fides) – São cada vez mais misteriosos os contínuos adiamentos do processo de apelo de Asia
Bibi. Como antecipado pela Agência Fides (veja 12/4/2014), esta manhã, a Administração da Alta Corte de
Lahore comunicou que o caso – o único de uma série de processos em tramitação – foi adiado “para uma data a se
definir”. A tática dos adiamentos contínuos (o quarto em dois meses) constitui uma “lesão das prerrogativas de
justiça para um cidadão paquistanesa, como Asia”, nota à Fides o advogado de Asia, o cristão Naeem Shakir. O
advogado havia explicado à Fides que depois da transferência de um dos juízes, o caso de Asia passou para outro
colégio e depois, para um terceiro. O fato é que “toda a série de processos de que o primeiro colégio era
encarregada está agora em mãos de novos juízes, e todas as audiências foram marcadas, menos as do processo de
Asia Bibi”. A administração da Corte informou que no caso de Asia, será preciso aguardar o retorno – que não é
certo – do juiz que integrava o primeiro colégio, e podem passar muitos meses. “Estamos desiludidos e frustrados.
É um procedimento não correto e pouco transparente. Não existe alguma razão plausível para que apenas o
processo de Asia Bibi não esteja agendado. É um adiamento injustificável. Pedirei um encontro com o presidente
da Alta Corte para receber esclarecimentos. Se não formos atendidos, escreveremos uma carta, como Conselho da
ordem dos advogados”, afirma Shakir à Fides. Para Asia, presa há mais de 4 anos e meio, preveem-se ainda
diversos meses de detenção na prisão feminina de Multan. (PA) (Agência Fides 14/4/2014)
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