
D  E C I S Ã O

Inicialmente, registro que os autos foram encaminhados à Douta
Procuradoria de Justiça conforme previsão contida no artigo 5º, da Lei
8.038/90, nos termos do despacho exarado às fls. 789, no entanto,
retornaram do Parquet somente com pedido de prisão preventiva do
denunciado Jorge Duffles Donatti, cujo pleito fora formulado nos termos
seguintes:

“A teor do que se observa das notícias veiculadas nos
jornais capixabas e até mesmo nacional, no dia 06 passado,
Mateus Ribeiro dos Santos, vulgo Mateusão, foi brutalmente
assassinado no dia 05 de abril de 2012, no bairro onde
morava.
As imagens deixam clarividente que se tratou de uma
execução, pois o assassino entrou no estabelecimento
comercial onde a vítima se encontrava e, sem hesitar e a
queima roupa, atirou várias vezes contra a vítima, utilizando
dois revólveres.
Nesse ponto cumpre destacar que a vítima desse brutal
homicídio era testemunha no processo referido, tendo sido
ouvida por este Procurador de Justiça na fase inquisitiva.
Além disso, no dia 12 de março, a pedido do Delegado de
Polícia Fabrício Dutra, Mateus Ribeiro dos Santos foi ouvido
pelo Assessor Especial da Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santos, oportunidade em que
declarou temer por sua vida.
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......
Em razão das ameaças recebidas pela testemunha, foi
indicada pela própria Presidência deste E. Tribunal de
Justiça para integrar o Programa de Proteção a Testemunha
- PROVITA (DOC 02).
Este subscritor, em 20 de março, emitiu parecer opinando
pela inclusão da referida testemunha no PROVITA (DOC
03), mas em 05 de abril, sua vida foi ceifada.
Disso verifica-se que o assassinato frio e violento da
testemunha Mateus Ribeiro dos Santos foi uma verdadeira
queima de arquivo, assim como o foi de seu enteado Diones,
que participou do homicídio do Sindicalista Edson José dos
Santos Barcellos, como motorista.
Em que pese a farta comprovação dos autos da autoria e
materialidade delitiva, Jorge Duffles Donatti, ora denunciado,
teve a prisão cautelar liminarmente revogada pelo Superior
Tribunal de Justiça, in verbis...”

Após a transcrição da decisão a qual fez referência, o ilustre
Procurador de Justiça sustentou que:

“Disso verifica-se  que um dos fundamentos da concessão
da liminar para determinar a libertação do denunciado foi a
ausência de ameaças concretas e recentes a testemunhas.
Entretanto, bastou pouco mais de um mês após a soltura do
denunciado, para que uma testemunha fosse prontamente
assassinada. Quantas vidas a mais serão necessárias para
que o Denunciado permaneça preso?
Assim, o que tem no presente caso não é uma mera
repetição de pedido de prisão cautelar realizado
anteriormente, mas pedido novo, formulado em razão de fato
novo - qual seja, a execução de uma testemunha.
É evidente que o denunciado, prevalecendo-se do cargo que
ocupa, vem laborando no submundo da violação da lei,
encomendando homicídios de testemunhas, comprometendo
a instrução criminal e a própria ordem pública, pois a morte
de uma testemunha intimida as demais.
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Logo, não bastassem os fartos indícios que direcionam ao
mando do crime, o denunciado agora passou a concretizar
suas pesadas ameaças contra as testemunha do presente
processo....”.

Com efeito, infere-se dos autos que Mateus Ribeiro dos Santos,
orientado pela família da vítima Edson Barcellos, procurou esta Corte
objetivando denunciar o interesse do réu Jorge Duffles Donatti em sua
morte.

Referidas declarações foram tomadas na Assessoria da
Presidência deste Egrégio Sodalício e posteriormente foram a mim
encaminhadas por ordem do Exmº Des. Presidente Pedro Valls Feu
Rosa, conforme verifica-se do despacho exarado acima da
determinação, de minha lavra, de juntada de tais documentos às fls.
231, v.

Segundo consta em tais declarações, Dione dos Santos, enteado
de Mateus Ribeiro dos Santos, participou do crime contra a vítima
Edson Barcellos e faleceu 08 dias após a morte do sindicalista. Em
razão da relação de parentesco entre Diones e Mateus, este fora
procurado por investigadores da Polícia Civil para a obtenção de
informações acerca do crime apurado nesta ação penal. Na ocasião,
Mateus asseverou que pouco contribuiu com as investigações, mas
que, depois, “recebeu a visita de uma pessoa de Conceição da Barra
que sabia de tudo sobre a morte do sindicalista”.

Aduziu, ainda, que:

 “a citada senhora disse para o declarante que o sindicalista
foi morto a mando do prefeito de Conceição da Barra, Jorge
Donatti.....que os assassinos do sindicalista chegaram bem
cedo na residência dele, quando estavam retirando o carro
para levar a esposa dele no colégio, pois a mesma é
professora.....que após saíra da prisão, o declarante tomou
conhecimento que o Diones dirigiu o gol branco utilizado por
ele e pelos demais comparsas para sequestrar e matar o
sindicalista, que o declarante ainda em liberdade, tomou
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conhecimento que o Prefeito ficou recolhido no presídio
Máxima II em Viana, na mesma cela onde estava recolhido
um ex-PM de Linhares, de nome Clebe,.... que o ex-PM
Cleber ligou para um amigo do declarante, que não deseja
citar o nome, informando que o Prefeito Jorge Donatti colheu
do Cleber algumas informações sobre o declarante e
afirmou que iria matá-lo, porque entregou ele na
Corregedoria da Polícia Civil; que deseja esclarecer que o
Prefeito disse que iria matar o declarante pelas declarações
prestadas na morte do sindicalista de Conceição da
Barra....que tomou conhecimento de que o Prefeito Jorge
Donatti iria mandar matar o declarante através de conversa
com um amigo que também é amigo do ex-PM Cleber....”.

Vinte e quatro dias após ter prestado essas declarações, a
testemunha destes autos Mateus Ribeiro dos Santos foi vítima de um
crime de homicídio.

A imprensa local vem enfatizando o episódio entre as datas de
ontem e hoje. Transcrevo:

 Tese de vingança pode ser disfarce para execução de
testemunha da morte de sindicalista 

Lívia Francez 

A investigação em torno da execução de Mateus Ribeiro dos Santos, o
“Mateusão”, testemunha-chave no caso do assassinato do sindicalista
Edson José dos Santos Barcellos segue duas linhas a tese de crime de
mando ou vingança. Mas os episódios que envolvem o crime de que
ele é testemunha sugerem um disfarce para o que seria uma queima
de arquivo.

O fato de o crime ter sido cometido à luz do dia, com dezenas de
testemunhas e registro em câmera de vigilância pode reforçar a tese
de vingança, mas o fato de “Mateusão” ter denunciado estar ameaçado
de morte pelo prefeito de Conceição da Barra, Jorge Donati (PSDB),
aumentam as suspeitas sobre a motivação do crime de execução.

“Mateusão” foi morto com 12 tiros na última quinta-feira (4), enquanto
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pagava pelas compras feitas em uma mercearia em Linhares, norte do
Estado. O atirador, já identificado pela Polícia Civil como Vitor Silva
Ferreira, não usava qualquer tipo de disfarce ao cometer o crime e as
imagens das câmeras de vigilância do estabelecimento foram
rapidamente divulgadas. Toda a configuração do crime e a forma como
ele foi cometido reforçam a tese de vingança. Mas essa tese não
convence outras testemunhas envolvidas no caso.

A preocupação de quem acompanha o desenrolar do caso tanto em
Conceição da Barra, onde ocorreu o crime do sindicalista, quanto em
Linhares, onde Mateusão foi morto é que aconteça com ele o mesmo
registrado com seu enteado, Diones dos Santos, conhecido como
“Porquinho”, que participou do sequestro e assassinato do sindicalista
Edson Barcellos e foi morto oito dias depois do crime, em 2010. 

No caso de “Porquinho”, que tinha dito ao padrasto e a outras pessoas
que havia participado do sequestro do sindicalista, o inquérito concluiu
que a assassinato dele havia acontecido por briga de gangues,
cometido por um traficante, embora dentre os delitos que “Porquinho”
cometia não constasse o tráfico de drogas.

Os inquéritos da morte de “Porquinho” e da execução de “Mateusão”
são presididos pelo delegado Fabrício Lucindo Lima, do Departamento
de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares, daí a preocupação de que o
inquérito sobre a morte de Mateusão tenha o mesmo desfecho. No
caso de Mateus, a prisão preventiva do assassino já foi pedida,
bastando a captura de Vitor, que tem extensa ficha criminal, para a
tipificação do crime como mando ou vingança. É provável que o
acusado, quando for capturado, alegue que executou “Mateusão” por
vingança, creditando a eliminação de mais uma testemunha a outros
motivos que não o assassinato do sindicalista Edson Barcellos.

Duas pessoas ligadas direta ou indiretamente ao assassinato do
sindicalista já foram mortas, mas a causa não foi ligada ao crime. No
caso de “Mateusão”, ele havia denunciado, à Presidência do Tribunal
de Justiça do Estado (TJES), estar ameaçado de morte por Jorge
Donati, em 12 de março deste ano, menos de um mês antes da
execução.

A ameaça teria acontecido quando Donati estava preso no Quartel do
Comando Geral (QCG) de Maruípe, em Vitória e disse ao policial militar
detido junto com ele que mandaria matar “Mateusão”. Quando esta
informação chegou a Mateus ele se dirigiu imediatamente ao TJES e
deu uma declaração diante do assessor especial da Presidência, juiz
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Paulino José Lourenço, e do procurador de Justiça Sócrates de Souza.

Na ocasião da prisão de Donati, entre 31 de janeiro e 15 de fevereiro,
cujo pedido foi expedido pelo desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa
de Mendonça, a alegação foi justamente a ameaça a testemunhas do
caso do assassinato do sindicalista, em que o prefeito de Conceição da
Barra figura como mandante em inquérito e o assessor pessoal dele,
Renato Lopes de Oliveira, o “Carioca”, como intermediário.

Na ocasião, foi descoberto um plano para assassinar o então pároco
da paróquia de Conceição da Barra, padre Moacir Pinto, que também é
testemunha, assim que ele fosse transferido para Jaguaré, no norte do
Estado. Depois de descoberta a trama, o padre foi incluído no
Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos e ainda
permanece sob proteção do Estado. O mandado de prisão preventiva
contra o prefeito foi expedido e 15 dias após a prisão Donati foi
libertado, graças a um habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
(fonte: http://seculodiario.com.br)

Crime do sindicalista: morte do piloto de fuga não foi
investigada como queima de arquivo

Lívia Francez 
Foto capa: Arquivo SD 
A morte de Diones dos Santos, conhecido como “Porquinho”, apontado
como o piloto de fuga do assassinato do sindicalista Edson José dos
Santos Barcellos, em julho de 2010, sequer foi investigada como
queima de arquivo. O crime que ocorreu oito dias após a morte do
sindicalista foi tipificado como briga de gangues rivais de bairros de
Linhares, no norte do Estado. Questionado por Século Diário, o
delegado Fabrício Lucindo Lima, que presidiu o inquérito, disse
desconhecer a participação de Diones. “Não tenho a informação que o
“Porquinho” tenha participado do crime do sindicalista, e sim que ele
havia sido convidado”. 

Ao ser informado pela reportagem que o inquérito policial aponta que
“Porquinho” era piloto do carro que levou os sequestradores ao
encontro do sindicalista e que ele deu fuga aos criminosos, o delegado
afirmou ser essa uma nova informação para ele, embora conste no
inquérito que apurou a morte do sindicalista Edson Barcellos. 
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Fabrício Lucindo Lima afirmou que os assassinos de “Porquinho” estão
todos no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Linhares. Mas, ao
ser provocado se os mesmos teriam confessado que a motivação seria
a briga de gangues, a resposta do delegado foi negativa. 

O próprio Mateus Ribeiro dos Santos, o “Mateusão”, executado na
última quinta-feira (5), padrasto de “Porquinho” e testemunha-chave do
crime do sindicalista, havia dito, em depoimento, que 15 dias antes do
sequestro de Edson Barcelos o enteado havia sido procurado por
Diego Ribeiro Nascimento e Ozéias Oliveira da Costa (executores que
estão presos) para a participação no crime, já que “Porquinho” seria
um exímio motorista e que Diego não saberia dirigir. 

As informações do inquérito que apurou a morte do sindicalista e tem o
prefeito de Conceição da Barra, Jorge Donati (PSDB), apontado como
mandante, não foram solicitadas pelo Departamento de Polícia
Judiciária (DPJ), onde estava o inquérito de “Porquinho”. 

O delegado Fabrício Lucindo Lima também apura a motivação para a
execução de “Mateusão”, no norte do Estado. Para ele, a possibilidade
mais forte é de ter sido vingança a motivação do crime. No entanto, o
assassinato foi cometido menos de um mês depois de ele ter dado
uma declaração na Presidência do Tribunal de Justiça do Estado
(TJES), se dizendo ameaçado de morte pelo prefeito Jorge Donati. 

O delegado disse ainda que “Mateusão”, que estava em liberdade há
um mês, e o acusado da execução, Vitor Silva Ferreira, seriam
inimigos de longa data e que “essas pessoas vivem ameaçadas de
morte”. A reportagem retrucou que foi Donati quem o executado
denunciou, e não as outras pessoas que o ameaçavam. 

Com a morte de Mateus, duas pessoas que poderiam ajudar no
esclarecimento do crime do sindicalista foram eliminadas, sem as
mortes serem relacionadas ao crime.
(fonte: http://seculodiario.com.br)

Nada o impede

Editorial 
Em lugar de editorial, talvez fosse mais recomendável enviar uma
correspondência ao secretário de Segurança Pública, Henrique
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Herkenhoff, e ao delegado-chefe da Polícia Civil, Joel Lyrio, dado a
gravidade do tema. Afinal, são vidas em risco. Mas é preciso tornar
pública a situação.

O que está em questão é a prerrogativa do prefeito de Conceição da
Barra, Jorge Donati (PSDB). Ele figura com o mandante dos
assassinatos da sua ex-mulher e da empregada da casa, no “Crime da
Ilha”, e do sindicalista Edson José dos Santos Barcellos, que lhe fazia
oposição na prefeitura. Nada lhe ocorreu, apenas curtas passagens
pela prisão. 

Surgem, agora, dois outros crimes ligados ao caso do dirigente
sindical. Os inquéritos, coincidentemente, são presididos pelo mesmo
delegado, Fabrício Lucinda Lima. Ignorando o histórico que relaciona
as mortes com o crime do sindicalista, ele os atribui a motivações que
nada têm relação com o caso: guerra de gangue e vingança. 

Com um agravante: no caso mais recente, do assassinato de Mateus
Ribeiro dos Santos, o “Mateusão”, existia denúncia feita pela vítima ao
presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Pedro Valls Feu
Rosa, alegando que seria o próximo a ser morto, por ordem do prefeito
Donati. 

Não será surpresa, portanto, quando o executor de “Mateusão”,
testemunha-chave do crime, aparecer dizendo que a morte foi
motivada por desafeto. O leitor vai encontrar, com absoluta clareza,
essa possibilidade. “Mateusão”, vale frisar, era padrasto de Diones dos
Santos, conhecido como “Porquinho”, apontado como o piloto de fuga
do assassinato do sindicalista e também assassinado. 

Já passou da hora de indagar: fica tudo por isso mesmo? Quem cuida
dessa lista? 
(fonte: http://seculodiario.com.br)

PEDIDA A PRISÃO DE JORGE DONATTI

O Ministério Público do Espirito Santo (MP-ES) pediu à Justiça a prisão
preventiva de Jorge Donati, prefeito de Conceição da Barra, região Norte
do Estado.
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De acordo com nota divulgada pela assessoria do MP, o pedido foi feito
depois que novas informações foram juntadas ao processo. 

Um dos novos latos, ainda segundo assessoria, foi a morte do
ex-presidiário Mateus Ribeiro dos Santos, executado com 12 tiros na última
quinta-feira.

Outros motivos que podem ter feiro com que o MP pedisse a prisão de
Donati não foram divulgados.

Mateus era considerado testemunha-chave do assassinato do
sindicalista Edson José dos Santos Barcellos. encontrado morto em uma
plantação de eucalipto em Conceição da Barra, em 2011.

Depois das investigações do crime, Jorge Donati e Renato Lopes de
Oliveira, assessor pessoal do prefeito, foram indiciados. Donati é acusado
de ser o mandante e Renato de ter intermediado o crime.

Além desse processo. Donati foi indiciado no caso do assassinato de sua
ex-mulher Cláudia Soneghete e da empregada Mauricéia Rodrigues, em
2003.

Vinte e três dias antes de ser morto, Mateus disse em depoimento ao
TJ. que soube, quando estava preso, que o sindicalista foi morto a mando
do prefeito. Ele afirmou ainda que estava sendo ameaçado e que sua
morte já havia sido planejada por Donati.

O delegado Fabrício Lucindo, titular do Departamento de Policia Judiciária
(DPJ) de Linhares, que investiga a morte de Mateus, informou que o
pistoleiro que cometeu o crime continua foragido.

No final de janeiro, o TJ já havia decretado a prisão preventiva do prefeito.

Nessa época, Donati foi preso acusado de ameaçar testemunhas do
crime contra o sindicalista e. com isso. atrapalhar as investigações. No
entanto, 15 dias depois, ele conseguiu um habeas-corpus expedido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O novo pedido de prisão do MP vai ser analisado pelo desembargador
Sérgio Bizotto.

A assessoria dele explicou que o desembargador recebeu o processo na
tarde de ontem. Contudo, Bizzotto, participou de julgamentos pela Primeira
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Câmara Criminal, à tarde, e no inicio da noite foi para o Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), de onde é presidente. Ele só deve analisar o caso hoje. 

Também não se trata da imposição de tutela cautelar penal restritiva da
liberdade por ameaças à testemunhas, mas por ter-se concretizado o
homicídio de uma testemunha de extrema relevância para os autos, e
que, além da relevância, frise-se: indicava o denunciado como
mandante do crime objeto deste processo.
(POMPERMAIER, Nathalia. Pedida a Prisão de Jorge Donatti. A
Tribuna, Vitória, 11/04/2012).

  
As notícias veiculadas revelam não só um clamor da imprensa,

que às vezes representa ou contribui para a formação do entendimento
e da opinião de seus leitores, mas, e sobretudo, a divulgação da
notoriedade quanto ao motivo do crime contra a testemunha dita como
“chave”.

Tem-se, no caso, talvez a mais grave das situações que
autorizam e mesmo recomendam  a utilização da medida constritiva da
liberdade. Não se tem, aqui, um simples risco de evasão da pessoa cuja
prisão se recomenda ou a necessidade de se garantir a aplicação da lei,
já que, ao se apresentar em juízo, o denunciado acabou por demonstrar
seu interesse em não se furtar a aplicação da lei.

Mas a situação grave a qual me refiro, tem sua seriedade
justificada ou exemplificada na doutrina pátria como a possibilidade de o
réu vir a “aliciar testemunhas, forjar ou deturpar provas, destruir ou
esconder elementos que possam servir de base à futura
condenação”, consoante exegese de Noberto Avena (AVENA, Noberto.
Processo Penal Esquematizado. Rio de Janeiro: Forense: São Paulo:
Método, 2009 p. 806).

E de tal premissa não descordam os julgadores das Cortes
Superiores: 

STF: Habeas corpus. 2. Decisão de pronúncia que manteve a
segregação cautelar do paciente. Ameaça a testemunhas.
Necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal. 3.
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Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada (HC
99287/GO, 01/02/2011).

STJ: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
CONVENIÊNCIA  DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS E FUGA
DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS OS FATOS.
APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE
POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O decreto de prisão preventiva, mantido pela sentença condenatória,
está satisfatoriamente motivado, com a indicação de elementos
concretos, na garantia da aplicação da lei penal e na conveniência da
instrução do processual, tendo em vista que o acusado se evadiu do
distrito da culpa, logo após os fatos criminosos, e ameaçou
testemunhas.
2. A apresentação espontânea à autoridade policial, a teor do disposto
no art. 317, do Código de Processo Penal, não impede a decretação da
prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo
para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada
a necessidade da prisão cautelar para garantia da instrução criminal.
3. Segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "[...] não há lógica
em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução
criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se
mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF, HC 89.824/MS, 1.ª
Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 28/08/2008.)
4. Recurso desprovido. 
RHC 27103 / CE Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120) Órgão
Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 22/11/2011 Data
da Publicação/Fonte DJe 02/12/2011 a

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS
OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. TEMOR DE REPRESÁLIAS CONTRA TESTEMUNHAS.
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OBSTÁCULO À ELUCIDAÇÃO DO FATO. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E
NECESSÁRIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
DENEGAÇÃO.
1. Evidenciada está a imprescindibilidade da segregação preventiva
para o bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem
demonstrada pelo modus operandi empregado e pelo motivo em razão
do qual teria sido cometido o ilícito.
2. A fuga do acusado do distrito da culpa, comprovadamente
demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a
manutenção da custódia cautelar, ordenada para garantir a aplicação
da lei penal e assegurar a conveniência da instrução criminal.
3. Imprescindível se mostra a manutenção da prisão também quando
há temor de ameaça contra as testemunhas, o que dificultaria o
esclarecimento dos fatos perante o juízo competente. 
4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de,
por si sós, garantirem a revogação da preventiva, se há nos autos
elementos suficientes a demonstrar a imprescindibilidade da sua
manutenção, como ocorre na hipótese.
5. Ordem denegada. 
HC 205850 / PR Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) Órgão
Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 20/09/2011 Data
da Publicação/Fonte DJe 19/10/2011

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AMEAÇA
A TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE. TESE DE QUE
AS AMEAÇAS NÃO SE VERIFICARAM. ANÁLISE INCABÍVEL.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.
1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente
fundamentada na conveniência da instrução criminal, em razão,
essencialmente, da necessidade de se preservar a segurança de
testemunhas, que, segundo consta, vinham sendo ameaçadas.
Precedentes.
2. A análise da tese de que inexistiram as ameaças referidas na
decisão de pronúncia demanda um aprofundado exame do conjunto
fático-probatório dos autos, incabível em habeas corpus. 
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3. Condições pessoais favoráveis dos agentes não são aptas a
justificar a revogação do cárcere preventivo, se este encontra respaldo
em outros elementos dos autos que autorizem a decretação da medida
extrema.
4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
 HC 201662 / PR Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120) Órgão
Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 04/08/2011 Data
da Publicação/Fonte DJe 16/08/2011

Contudo, no caso em apreço, não se trata de ameaça a
testemunha - o que já justificaria um decreto prisional -, mas algo de
uma gravidade maior: a execução dela por alguém ou a mando de
alguém, que se revela nos autos como sendo, provavelmente, o
denunciado.

Acrescento que Jorge Donatti, enquanto no exercício do cargo de
agente público, no Poder Executivo municipal detêm poder político
democrático o que certamente contribui para um aumento da influência
que pode do exercer na colheita de provas neste processo.

Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 e 313, ambos do
CPP, quais sejam o fumus comissi delicti, diante dos indícios da autoria
e prova da materialidade, e do periculum libertatis, consubstanciado na
conveniência da instrução processual, DEFIRO O PEDIDO formulado
pelo Ilustre Procurador de Justiça, e DECRETO A PRISÃO
PREVENTIVA DO INDICIADO JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI,
já qualificado nos autos, sendo inaplicáveis as medidas cautelares de
que trata a Lei nº. 12.403/2011, pois inócuas ao caso dos autos.

Expeça-se mandado de prisão. Nele deverá constar que o
indiciado deverá ser recolhido nos termos do artigo 295, inciso XI, § 1º,
§ 2º e §3º, do Código de Processo Penal.

Dê-se ciência aos interessados.
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Vitória, 12 de abril de 2012. 

DES. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA
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