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Autos nº 5028412-57.2017.4.04.7000

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  dos  Procuradores  da  República

signatários,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  vem,  respeitosamente,  à

presença de Vossa Excelência, manifestar-se conforme segue.

Em decisão do evento 298, esse Juízo determinou que  CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA

VACCAREZZA,  no  prazo  de  cinco  dias,  honrasse  o  compromisso  assumido  e  efetuasse  o

pagamento da fiança arbitrada no valor de R$ 1.522.700,00 (um milhão, quinhentos e vinte e dois

mil e setecentos reais), sob pena ser decretada sua prisão preventiva. 

No evento 306, a defesa de CÂNDIDO VACCAREZZA peticionou nos autos aduzindo que

o acusado não possui capacidade econômica suficiente para arcar com o depósito em espécie do

valor da fiança. Em contrapartida, afirmou a possibilidade de a fiança ser adimplida por meio de

carta de fiança bancária ou de hipoteca de imóvel. 

No último caso, ofereceu dois imóveis de sua genitora, com a devida autorização (evento

307, OUT2), sendo eles (i) uma área de terra unificada denominada Fazenda Recreio, localizada no

município de Candeal/BA,  medindo 82ha32a84ca (oitenta e dois  hectares,  trinta  e  dois  ares  e

oitenta  e  quatro  centiares),  matriculada  sob  o  nº  867  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  e

Hipoteca de Ichu/BA, cadastrada no INCRA sob o nº 950.203.519.103-6 e registrada na Receita

Federal do Brasil (NIRF) sob o nº 1.318.313-3; e (ii) uma área de terra própria, agropastoril, situada

na Fazenda Nova Esperança, também localizada no município de Candeal/BA, medindo 108,17t

(cento e oito tarefas e dezessete braças), matriculada sob o nº 868 no Cartório de Registro de

Imóveis e Hipoteca de Ichu/BA, cadastrada no INCRA sob o nº 950.203.518.913-9 e registrada na

Receita Federal do Brasil (NIRF) sob o nº 5.268.648-5.
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Em vista disso, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer seja o acusado intimado para

apresentar carta de fiança bancária para garantia do pagamento da fiança fixada nestes autos, com

vigência mínima de 24 (vinte e quatro) meses, bem como, preste compromisso de renovação da

garantia com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data do vencimento, até o trânsito em

julgado da ação penal nº 5034453-06.2018.4.04.7000/PR.

Caso contrário,  em relação aos imóveis mencionados, requer sejam (i) apresentadas as

respectivas matrículas, (ii)laudos de avaliação atualizados e (iii)documentos que demonstram que

área rural cumpre sua função social.

Curitiba, 6 de setembro de 2018.
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