Condenado a 16 anos de prisão
acusado de participar de
homicídio em Santarém em 2012
Lafaiete Maia Pereira foi condenado a 16 anos de prisão por
participação no assassinato de Jonathas da Silva Patrício —
Foto: Blog do Pião
Lafaiete Maia Pereira ajudou um amigo a matar Jonathas da
Silva Patrício próximo ao igarapé do Irurá.
Acusado de participação no assassinato de Jonathas da Silva
Patrício, o réu Lafaiete Maia Pereira foi condenado nesta
terça-feira (22) em sessão do tribunal do júri popular de
Santarém, oeste do Pará, a 16 anos de prisão. O crime
aconteceu em 5 de maio de 2012. (As informações são de Sílvia
Vieira, g1 Santarém e Região — PA).
Lafaiete que chegou a ser preso na época do crime juntamente
com o Jerry Adriano da Silva Sanches (outro acusado do
assassinato de Jonathas) estava respondendo em liberdade pelos
crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Como o processo
foi desmembrado, Jerry Adriano será julgado separadamente.
A pena de Lafaiete pelo homicídio deverá ser cumprida em
regime fechado, e por ser superior a 15 anos, foi negado a ele
o direito de recorrer da sentença em liberdade. Do crime de
ocultação de cadáver, Lafaiete foi absolvido.
A sessão do júri popular foi presidida pelo juiz Gabriel
Veloso, titular da 3ª Vara Criminal.
O crime
De acordo com a denúncia, a vítima saiu de casa para trabalhar
na manhã do dia 4 de maio de 2012, e não retornou mais. O
corpo de Jonathas só foi encontrado no dia 7, três dias

depois, às proximidades do igarapé do Irurá, com várias
perfurações pelo corpo.
Testemunhas contaram que na noite do dia 4 de maio de 2012, no
Bar Casa das Primas, na avenida Cuiabá, a vítima foi provocada
por Lafaiete Maia Pereira várias vezes, até o ponto de revidar
e haver troca de socos e chutes entre os dois. No local,
também estava Jerry Adriano da Silva Sanches, amigo de
Lafaiete, que deu um chute em Jonathas deixando-o jogado no
chão.
Após a briga que foi apartada por pessoas que estavam no bar,
já no início da madrugada do dia 5, Jonathas deixou o bar
caminhando em direção ao bairro do Santarenzinho, depois Jerry
e Lafaiete também deixaram o estabelecimento contornando o
viaduto. Lafaiete e Jerry foram vistos momentos depois
correndo em direção ao bairro Santarenzinho.
Na época do crime, Jerry que confessou ter matado Jonathas,
disse que foi motivado por raiva, uma vez que Jonathas teria
praticado um roubo no ano 2000, tendo como vítima o pai de
Jerry, Augusto Corrêa.
Lafaite também confessou ter ajudado matar Jonathas. Ele disse
que segurou a vítima para que Jerry o golpeasse com gargalo de
garrafa. Depois, teriam deixado o corpo perto do igarapé onde
foi encontrado no dia 7 de maio de 2012.
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