
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procuradoria da República no Município de Marabá

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE MARABÁ∕PA.

Processo nº 1103-47.2019.4.01.3901.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  da

República que subscrevem a presente, vem, tempestivamente, art. 581, I, do

Código  de  Processo  Penal,  interpor  o  presente  RECURSO  EM  SENTIDO

ESTRITO  em  desfavor  de  MARCOS  ANTONIO  FACHETTI  e  MARCOS

ANTONIO FACHETTI FILHO,  insurgindo-se contra a decisão que revogou a

prisão preventiva anteriormente concedida.

Requer,  preliminarmente,  a  reconsideração da  decisão

recorrida,  proferida por Juiz Federal respondendo pela 2ª Vara Federal –  no

período  de  férias  do  Juiz  Federal  Titular,  na  forma  do  art.  589  do  CPP,

conforme  razões  anexas.  Caso  seja  mantida,  pugna  pelo  recebimento  do

presente  recurso,  a  intimação  dos  recorridos  para  apresentar  as  suas

contrarrazões, com a ulterior remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional

Federal  da  1ª  Região,  a  fim  de  que  seja  conhecido  e  provido  o  presente

recurso.

Marabá, 09 de janeiro de 2020.
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PROCURADORA DA REPÚBLICA

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

Autos nº 1103-47.2019.4.01.3901.
Autor: Ministério Público Federal.

RAZÕES DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

EGRÉGIO TRIBUNAL

COLENDA TURMA JULGADORA

ÍNCLITO (A) PROCURADOR (A) REGIONAL DA REPÚBLICA

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  da

República, no exercício de suas atribuições institucionais, não se conformando

com a decisão que deferiu o pedido de revogação das prisões preventivas

de  Marcos  Antônio  Fachetti  e  Marcos  Antônio  Fachetti  Filho, vem

apresentar  razões  de  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO,  nos  termos  do

artigo 583, II, do CPP.

1. SÍNTESE PROCESSUAL E DECISÃO RECORRIDA:

Cuida-se  de  autos  referentes  à  medida  cautelar  de  prisão

preventiva e busca e apreensão no bojo das investigações do Inquérito Policial

130/2019 – DPF/MBA/PA, que visa apurar, dentre outros, os crimes de invasão

de terras da União, associação criminosa para a prática de crimes, contratação

de milícia armada, incêndio em barraco de assentados, ameaça e utilização de
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violência para retirar assentados da área conhecida como Lago dos Macacos.

Após representação deste órgão ministerial, fls. 03/24, o juízo da

2ª Vara Federal de Marabá deferiu o pedido de prisão preventiva em desfavor

dos  investigados  MARCOS  ANTONIO  FACHETTI  e  MARCOS  ANTONIO

FACHETTI, além de outras medidas cautelares, conforme fls. 26/29.

A defesa postulou em juízo a revogação do decreto prisional e sua

substituição por medidas cautelares diversas da prisão (fls.73/102) baseando-

se em um pacto de pacificação firmado no bojo de processo que corre na Vara

de Conflitos Agrários da Justiça Estadual da Comarca de Marabá/PA no dia

17/12/2018 (observando-se que o investigado recorrido foi preso na parte da

manhã pela Polícia Federal e a referida audiência em que o acordo foi firmado

se  deu  no  período  da  tarde,  após  a  prisão  do  mesmo),  ou  seja,  após  a

decretação da prisão preventiva pela Justiça Federal, argumentando que desse

modo restariam insubsistentes os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Acatando  os  frágeis  argumentos  apresentados  pela  defesa,  o

exmo. juiz federal Dr. Marcelo Honorato, respondendo pela 2ª Vara Federal de

Marabá, cobrindo as férias do juiz federal titular da 2ª Vara Federal , revogou a

prisão preventiva de MARCOS ANTÔNIO FACHETTI e MARCOS ANTONIO

FACHETTI FILHO, com estabelecimento de medidas cautelares pessoais, ao

seguinte fundamento:

[…] Nota-se que, sem adentrar no mérito das imputações feitas pelo
MPF  em  pedido  de  decretação  de  prisão  preventiva,  mas  nos
fundamentos que deram base à decretação das prisões preventivas
(perigo  da liberdade),  assim como em sua  necessidade atual,  até
mesmo porque fora decretada ainda em novembro de 2019, sendo
cumprida  no  dia  17/12/2019,  a  revogação  da  prisão  preventiva
mediante  a  imposição  de  outras  medidas  cautelares  mostra
impositiva. Vejamos.
Em  audiência  na  Vara  Agrária  de  Marabá/PA  no  bojo  de  ação
possessória, foi ajustado entre as partes acordo de pacificação social
(fl.  79/80),  com diversas  obrigações  impostas  a  ambas  as  partes,
como o respeito ao atual estado de posses e a proibição de uso da
força. Ressalte-se que, dentre os demandantes da ação possessória
presentes  à  audiência,  encontravam-se  as  duas  denunciantes  de
ameaças  que  motivam  o  pedido  de  reforço  da  prisão  preventiva
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(fls.108/109):
Maria  Alexandrina  Almeida  Meireles  (fl.  79)  e  Conceição  Dias  dos
Santos (fl. 80).
Da  leitura  da  Ata  da  referida  audiência,  não  se  extrai  qualquer
tentativa dessas denunciantes em controverter a veracidade do pacto
ou  mesmo  de  resistir  à  sua  composição,  ressaltando  que  foram
devidamente assistidas pelo Defensor Público Agrário.  Outro ponto
que  se  mostra  relevante  é  a  presidência  do  ato  por  experiente
profissional  da  matéria  agrária  –  o  juiz  titular  da  Vara  Agrária  de
Marabá.
O acordo também foi submetido à análise da diligente juíza criminal
estadual  de  Marabá  (fls.  147/148),  que  proveu  valor  à  prova,
fundamento para a expedição de contramandado de prisão em favor
de Marcos Antônio Fachetti Filho, ação penal que, também, apura os
mesmos  fatos  em  investigação  nestes  autos,  assim,  em  perfeita
similitude fática.
No que tange aos fatos que dão suporte ao pedido de reforço de
prisão  preventiva  (ameaças  a  confrontantes  e  descumprimento  de
medida cautelar cível), observa-se que os mesmos são anteriores ao
pacto de pacificação estabelecido na Vara Agrária de Marabá, e a
questão de haver um pedido de prisão preventiva acolhido por este
juízo no mês de novembro em nada altera esse quadro, visto que tal
decisão  era  desconhecida  dos  investigados,  pois  somente  foi
publicizada neste mês de dezembro.
Em resumo, o acordo firmado livremente entre as partes é um fato
novo,  posterior  àqueles  descritos  pelo  MPF como ensejadores  da
decretação  da  prisão  preventiva  ou  mesmo  de  seu  reforço  e,
inclusive, já foram objeto de análise por dois experientes magistrados,
de forma que não se pode presumir a má-fé ou eventual tentativa de
simulação da avença.
Logicamente, não se pode correr o risco de desguarnecer ou esvaziar
as investigações ou deixar de garantir a segurança de testemunhas
e/ou  vítimas  das  eventuais  ameaças  anteriormente  noticiadas,
havendo  indicativos  de  que  outras  medidas,  diferentes  da  prisão,
podem ser eficazmente utilizadas.
Necessário  pontuar,  porém,  que  o  investigado  Marcos  Antônio
Fachetti  Filho tem demonstrado sua recalcitrância em evadir-se do
distrito  da  culpa.  Na  Justiça  Estadual,  encontra-se  foragido  desde
novembro deste ano e, nestes autos, ostenta a mesma condição de
evasão,  o  que  requer  maior  vigor  no  delineamento  das  medidas
cautelares  em  seu  desfavor,  em  especial,  a  frequência  de
apresentação a este juízo e a mensuração da fiança.
Desse  modo,  há  que  se  acolher,  pelo  menos  neste  momento,  as
alegações da  defesa,  para  considerar  que  o  pacto  de  pacificação
entabulado na Vara Agrária da Justiça Estadual esvazia o perigo de
liberdade  dos  investigados,  já  que  suas  prisões  foram  motivadas
justamente para fazer cessar as ações de violência noticiadas pelo
MPF, essas decorrentes do conflito fundiário objeto de acordo. Nesse
sentido,  deve  ser  revogada a  prisão  preventiva  e  impostas  outras
medidas  cautelares,  eficazes  para  salvaguardar  a  instrução  e
testemunhas.[...]
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É dessa decisão que se recorre, mediante os argumentos a seguir

expendidos.

2. DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO:

Para  facilitar  a  compreensão  dos  fatos,  importante  historiar  os

principais fatos que envolvem a causa.

Toda a investigação partiu das denúncias feitas na Procuradoria

da  República  de  Marabá  pelos  moradores  da  área  denominada  Lago  dos

Macacos acerca da existência de homens armados na localidade, intimidando

e proibindo o livre trânsito de pessoas, sob a alegação de que referida área

agora pertenceria ao indivíduo que os contratou.

Imediatamente, a Polícia Rodoviária Federal diligenciou no local

dos  fatos  a  pedido  do  MPF,  ocasião  em  que  se  constatou  (certidão  de

ocorrência  508/2019)  a  presença  de  08  (oito)  vigilantes  armados,  sem

identificação  visível,  sem  identificação  da  empresa  em  seu  uniforme,

contratados  pela  empresa  MARCA  VIGILÂNCIA  E  SEGURANÇA  LTDA.,

estacionados em umas das vicinais de acesso à área e no limite estipulado

pelo proprietário da fazenda, mas em área pertencente à União.

Após a diligência da PRF e a exposição da notícia em jornais de

grande circulação no Estado do Pará, a Polícia Civil do Pará repassou ao MPF

informações  do  inquérito  que  estavam  conduzindo  sobre  os  investigados

quanto à contratação de uma quadrilha para expulsar os assentados limítrofes

à Fazenda Beira-Rio.

Inicialmente,  após  a  compra  da  Fazenda  Beira-Rio  (local  do

conflito com os assentados),  os fazendeiros, ora recorridos, Marcos Antônio

Fachetti e Marcos Antônio Fachetti Filho, contrataram os criminosos ROGERIO

ANTONIO  VIEIRA  RAMOS,  CLEITON  ANTONIO  VIEIRA  RAMOS,
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REGINALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA e ALERINO RODRIGUES AMORIM

para  invadirem terras  da  União,  utilizando  de  violência  e  grave  ameaça,  e

desalojar assentados e ribeirinhos que lá estavam.

Algumas  das  atividades  criminosas  dessa  milícia  armada  são

relatadas  em  Boletins  de  Ocorrências  confeccionados  nos  dias  13,  15,

16/08/2019. Neles estão ações criminosas de ameaças com utilização de arma

de fogo,  dando prazo para que as  trabalhadoras rurais  se  retirem de suas

próprias casas.

Existem  relatos  de  incêndios  de  barracos  onde  moravam  as

vítimas, além de homens armados impedindo moradores de apagarem o fogo

das barracas onde moravam, conforme mídia digital à fl. 60 do IPL anexo, pág.

213/218.

A Sra.  Maria  Alexandrina  Almeida  Meireles,  uma  das  vítimas,

afirma em depoimento na Polícia Civil de Marabá, mídia digital presente à fl. 60

do  IPL  anexo,  pág.  227/228,  que  no  dia  09/08/2019,  04  (quatro)  homens

apareceram ameaçando-a e dando prazo de 5 dias para que ela se retirasse de

sua residência, pois iria derrubá-la com um trator. Ela assevera ainda que já

no dia 15/08/2019, quando chegou a sua residência, se deparou com 05

(cinco)  homens  armados,  e  que  o  criminoso  que  portava  uma

espingarda calibre 12, inox (a mesma que foi apreendida com um

dos milicianos), colocou a arma na cabeça de seu neto de 05 meses

de idade.  Já o outro homem, que se identificou como o novo proprietário da

Fazenda, a ameaçou afirmando que a vítima era teimosa e que sairia dali por

bem  ou  por  mal.  A  vítima  apontou  esse  mesmo  homem  como  sendo  o

responsável pelo incêndio do barraco vizinho ao seu. Nesse dia, a Sra. Maria

Alexandrina dormiu na mata, com medo de morrer.
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A  mesma  vítima  reiterou  em  depoimento  ao  MPF-Marabá  a

versão apresentada na Polícia Civil – DECA/Marabá.  Em depoimento colhido

na Procuradoria da República em Marabá, estiveram algumas das vítimas da

família Fachetti, e segue cópia dos relatos abaixo (fls.120/121):

QUE reside no PA Diamante há dez anos; Tem TAUS emi-
tida pelo SPU,  mas o documento foi queimado pelos
seguranças e filho do proprietário da Fazenda, na últi-
ma sexta-feira, conforme relatado por seu filho, fato que
foi informado na DECA, que compareceu ao local e inicia-
ram as investigações; QUE está sendo impedida de cami-
nhar pela estrada para sair e entrar da residência, tendo
que utilizar o rio; QUE a área em que reside é patrimô-
nio da União, sendo área alaga; QUE essa área faz divi-
sa com a Fazenda, mas seu terreno não; QUE a fazenda
mencionada é a Beira Rio; QUE a antiga proprietária da
Fazenda,  dona  Nice,  já  mandava  queimar  os  barracos
onde moravam, carregar seus utensílios; QUE depois ou-
viu falar que ela vendeu a fazenda para Marcos Fa-
chetti; QUE ele está fazendo pior do que a proprietária
anterior; QUE em dezesseis de agosto desse ano, chega-
ram em sua residência Marcos Fachetti, seu filho e mais
três pessoas, todos armados; QUE  mandaram ela parar
de capinar, e desocupar o barraco até o próximo domingo,
que ele teria comprado a propriedade e iria passar com o
trator por cima dos barracos; QUE falou que não sairia
porque tinha o documento da área; QUE ele falou que o
documento não tinha valor  nenhum; QUE  perguntou se
ela tinha marido e ela disse que não, ao que ele falou
“melhor ainda”; QUE foi à Delegacia de iItupiranga relatar
o ocorrido; QUE na semana seguinte, sexta-feira, estava
na casa ela, sua filha, seu neto (cinco meses) e seu gen-
ro; QUE chegaram os capangas do fazendeiro, em núme-
ro de cinco, apontando a arma em seu rosto e mandando
desocupar a casa; QUE não teve como sair para registrar
ocorrência naquela noite;  QUE  teve que passar a noite
com sua família, incluindo seu neto, dentro da mata, ao
relento; QUE no outro dia foi à DECA, prestando depoi-
mento; QUE no outro dia voltou pra casa; QUE na casa
estava ela, sua nora, e seus dois netos (cinco meses e
um ano); QUE cinco seguranças do fazendeiro chegaram
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com armas  apontadas  em direção  a  ela  e  sua família;
QUE queria saber quem derrubou uma placa que eles te-
riam colocado; QUE é impedida de andar; QUE bloquea-
ram o ramal que os ribeirinhos andavam, ao derrubar uma
castanheira  e  descarregar  um monte  de  terra;  QUE  já
queimaram sua barraca várias vezes; QUE a última vez
foi na última sexta-feira; QUE  foram os capangas do fa-
zendeiro e o filho do fazendeiro que fizeram isso; QUE ou-
tra vez jogaram veneno nos canteiros onde cultiva verdu-
ras; QUE vive um filme de terror; QUE não tem paz; QUE
às  ameças  continuam;  mesmo  depois  das  operações
das polícias eles continuam fazendo a mesma coisa; QUE
o filho do fazendeiro falou que se eles quiserem sair do
terreno tem que ser pelo rio e se quiserem que procurem
o “delegadozinho” de Itupiranga; QUE utilizaram trator de
esteira para abrir ramais e demarcar o que eles dizem que
é a fazenda; QUE aterraram a grota para os pescadores
não passarem; QUE derrubaram a ponte por onde passa-
vam no verão; QUE eles não deixam fazer nenhuma plan-
tação; QUE no mês passado o filho do fazendeiro cortou
todos os seus pés de coco; QUE vive de plantação e por
isso está passando por mais dificuldade; QUE os segu-
ranças que trabalham para o Marcos Fachetti são os mes-
mo que trabalham para o Sefer. (MARIA ALEXANDRINA
ALMEIDA  MEIRELES,  PA  DIAMANTE,  depoimento
prestado em 02/10/2019)

Em  meados  de  agosto,  os  milicianos  teriam  sido  presos  em

flagrante pela Polícia Civil.
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Já  em  um  segundo  momento,  após  a  prisão  dos

milicianos contratados inicialmente pelos investigados recorridos, em setembro

de  2019,  Marcos  Antônio  Fachetti,  Marcos  Antônio  Fachetti  Filho  e  Rafael

Bemerguy Sefer teriam contratado a empresa de vigilância Marca, a qual serviu

como milícia armada para invadir terra da União e dar continuidade a expulsão

dos assentados das propriedades limítrofes às áreas conhecidas como Lago

dos Macacos, PA Diamante e Comunidade Flor do Brasil.

Foi  quando  a  partir  de  denúncia  da  existência  de  homens

fortemente  armados,  conforme  já  narrado,  os  policiais  rodoviários  federais

constataram  a  presença  de  08  (oito)  vigilantes  armados  contratados  pela

empresa MARCA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. nas proximidades dos

limites do imóvel e da área pertencente à União.

Os moradores pertencentes  à  ARIELMA relaram a abertura de

uma estrada na mata com extensão de cerca de 15 km (quinze quilômetros)

incidindo  diretamente  em  área  pertencente  à  União  e  chegando  até  o  rio

Tocantins, sendo que alguns moradores, com receio de sofrerem violência e

ante as constantes intimidações deixaram a área.

Também consta nos autos relatos de moradores PA Diamante e

Associação Flor do Brasil, que foram vítimas de condutas mais graves e estão

submetidos  a  constantes  humilhações  e  ameaças  a  sua  integridade,  tanto

pelas condutas dos milicianos presos conforme anteriormente relato,  quanto

pela continuidade das práticas criminosas pelos seguranças da empresa Marca

Vigilância. 

Várias pessoas estavam sendo intimidadas por homens armados

a  deixar  suas  propriedades,  e  as  que  se  recusaram  tiveram  suas  casas

queimadas, seus pertences tomados, alguns ficaram com marcas emocionais

indeléveis. Os depoimentos demonstram que tudo foi feito em coautoria e a

mando de Marcos Antônio Fachetti Filho e seu pai nesses atos de vandalismo.
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Impede  destacar  que  a  empresa  MARCA  VIGILÂNCIA  E

SEGURANÇA LTDA sequer poderia ter o porte de armamento nas atividades

de  mera  vigilância  e  que  mesmo  após  a  suspensão  das  suas  atividades

determinada por meio de decisão proferida pela 2ª Vara Federal de Marabá,

essa  empresa  vem  descumprindo  a  ordem  judicial,  pois  seus  homens

continuam  fazendo  ronda  na  região,  e  mais  grave  ainda  possibilita  que  o

investigado  Marcos  Antônio  Fachetti  continue  amedrontando  os  moradores,

conforme  depoimento  prestado  no  MPF  no  qual  ribeirinho  relata  que  o

fazendeiro, acompanhado dos seguranças, já no dia 15 de outubro de 2019,

desceu de seu carro e ficou fotografando um morador (mídia digital presente à

fl. 60 do IPL anexo, pág. 886).

Consoante  anotado  outrora,  os  investigados  são  suspeitos  da

prática de vários crimes, tais como: invasão de Terra da União, Associação

Criminosa,  financiar  ou  contratar  milícia  armada,  Incêndio,  Ameaça,  sendo

todos esses crimes entrelaçados, com troca de informações dentre as provas

colhidas, dependentes umas das outras, pois, certamente, suas circunstâncias

elementares terão influência de uma infração na prova de outra infração.

O  patrimônio  objeto  de  invasão  pelos  fazendeiros  é

indubitavelmente bem da União,  fato  comprovado pelos próprios Termos de

Autorização de Uso expedidos pela Secretaria de Patrimônio da União (mídia

digital presente à fl. 60 do IPL anexo, pág. 49/51, 503/510, 515/529, 534/537,

539, 541/544, 546/646 e 777, 790, 808, 816 e 824), bem como Laudo Técnico

Nº 392/2019-SPPEA/GABPRM1 (mídia digital presente à fl. 60 do IPL anexo,

pág. 67/69), também o depoimento do topógrafo responsável pela demarcação

(mídia digital presente à fl. 60 do IPL anexo, pág. 839/841) e, ainda, quanto à

Fazenda Água, conforme resposta da SPU (mídia digital presente à fl. 60 do

IPL anexo) indicando a área pertencente ao patrimônio da União (pendente

resposta  da  SPU  quanto  às  demais  fazendas),  restando  comprovada  a

competência da Justiça Federal,  tendo em vista a existência de associação
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criminosa armada com o fim específico de praticar várias invasões contra terras

da União com a finalidade de ocupá-las.

Pois bem, diante da gravidade dos fatos, o MPF representou

pela prisão preventiva, entre outras medidas cautelares, em desfavor de

Marcos Antônio Fachetti e Marcos Antônio Fachetti Filho, uma vez que,

mesmo  após  a  contratação  de  milicianos,  tornaram  a  contratar  uma

empresa  de  vigilância  para  realizar  a  mesmas  atividades  ilícitas  de

outrora.

Em acertada decisão,  o juízo federal da 2ª Vara de Marabá

deferiu os pedidos ministeriais, decretando a prisão preventiva de Marcos

Antônio  Fachetti  e  Marcos  Antônio  Fachetti  Filho  com fundamento  na

necessidade de garantir a ordem pública, dados os elementos indicativos

de que os agentes pretendiam continuar na empreitada criminosa, bem

como  pela  conveniência  da  instrução  criminal  e  para  a  assegurar  a

aplicação  da  lei  penal,  evitando  o  contato  dos  investigados  com  as

testemunhas.

Em cumprimento  a  essa  decisão,  apenas  MARCOS ANTONIO

FACHETTI fora preso, pois a Polícia Federal não conseguiu localizar MARCOS

ANTONIO  FACHETTI  FILHO.  Cumpre  destacar  que  MARCOS  ANTONIO

FACHETTI FILHO FICOU MAIS DE UM MÊS FORAGIDO POR UM DECRETO

DE PRISÃO EXPEDIDO PELA JUSTIÇA ESTADUAL DE MARABÁ/PA.

Após  o  decreto  de  prisão  expedido  pela  Justiça  Federal  em

Marabá, um dos investigados, Marcos Antonio Fachetti, voltou a ameaçar duas

vítimas  (fls.120/121).  O  MPF  informou  tal  fato  a  Justiça  Federal,  pedindo,

inclusive,  que fosse reforçado o pedido da prisão preventiva com os novos

fatos (fls.104/109), incluindo as ameaças às vítimas. Foram juntados, em peça

apartada,  os  depoimentos  das vítimas colhido  na  sede  da Procuradoria  da

República no Município de Marabá (fls.120/121).
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Os  novos  relatos  de  ameaças  sofridas  por  ribeirinhos,

aproximadamente  no  dia  15  de  novembro  de  2019,  após  a  decretação  da

prisão dos investigados, pendente de cumprimento pela Polícia Federal, cujas

cópias estão anexadas, foram tomados nesta procuradoria e anexados ao IC nº

1.23.001.000232/2019-16 (fls.120/121), conforme segue:

a) Termo de declarações de Maria Alexandrina Almeida Meireles:

[…] QUE somente o Fachetti pai andou pelo PA Diamante recente-
mente, mas o filho não foi mais lá; QUE há umas três semanas, o Fa-
chetti pai foi novamente lhe ameaçar e cobrar a sua saída da casa;
QUE chegou numa caminhonete prata, parou no arrastão e veio de
pé até a casa dela; QUE estava na casa com sua filha e seu neto de
oito meses; QUE com medo mandou a filha com o neto para o pé da
árvore, para qualquer coisa correr;  QUE o Fachetti pai perguntou o
que ela ainda estava fazendo lá, porque ele já tinha mandado ela sair;
QUE falou que não queria mais ver ela por lá; QUE estava “brabo”,
que é uma pessoa arrogante;  QUE nesse dia ele foi sozinho;  QUE
mandou ela desocupar a casa; QUE ela respondeu para ele que não
tinha para onde ir; QUE não queria mais ver ela lá, que ela tinha que
sair;  QUE ele falou que ela e a senhora Conceição estavam na sua
lista; QUE ela perguntou porquê; QUE ele respondeu que era porque
elas eram muito teimosas;  QUE o filho dele não foi mais lá porque
está foragido; QUE a equipe da Deca foi lá prender o Fachetti filho,
depois disso ele fugiu; QUE ela tinha dois cachorros que a orienta-
vam, davam aviso quando vinha gente;  QUE eles criaram raiva dos
cachorros; QUE seus cachorros desapareceram;  QUE ela acha que
eles mataram os dois cachorros dela, porque ela tem os cachorros há
mais de nove anos e isso só aconteceu agora;  (Termo de declara-
ções de Maria Alexandrina Almeida Meireles)

b) Termo de declarações de Conceição Dias dos Santos:

 QUE mais ou menos no dia 15 de novembro foi avisar a dona Maria
para participar de uma audiência na Justiça Estadual de reintegração
de posse que o Fachetti pai tinha dado entrada; QUE chegou na casa
da dona Maria e depois de uns vinte minutos chegou o Fachetti e fa-
lou que era para a depoente dar um jeito de tirar as famílias do local ;
QUE ela falou que não podia fazer isso, só com uma ordem judicial e
que tinha certeza que a justiça não iria fazer isso porque as terras
eram dos ribeirinhos; QUE ele falou que já tinha uma ordem de des-
pejo para elas; QUE ela falou que não recebeu nenhuma intimação;
QUE ela pediu para ele apresentar uma cópia dessa ordem; QUE ele
falou “a senhora tá brincando com fogo, a senhora não me conhece”;
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QUE ela falou que não conhecia mesmo não, que morava há quaren-
ta anos lá e só conheceu uma pessoa que fez as mesmas barbarida-
des que ele fez, e que essa pessoa foi presa; QUE ele falou “pois é,
eu quero que a senhora fale alguma coisa na audiência”; QUE ela fa-
lou que tudo que o juiz perguntasse ela iria falar; QUE ele falou que
se ela falasse com ele e fizesse um acordo seria bem melhor; QUE
ela falou que não poderia fazer acordo com as terras dos ribeirinhos;
QUE ele falou que já sabia que era ela e a dona Maria que faziam as
denúncias;  QUE ele falou para ela largar os ribeirinhos de mão que
ela iria se dar mal; QUE sabia que era ela que arruma os transportes
para levar os ribeirinhos nas autoridades;  QUE ele não tinha medo
das autoridades e que não era para ela confiar nas autoridades do
Brasil; QUE não era para ela confiar no delegado de conflitos agrá-
rios, que a corda só quebra para o lado mais fraco e o lado mais fraco
era ela, que ela era pobre e não tinha um bom advogado. (Termo de
declarações de Conceição Dias dos Santos)

Entretanto,  conforme  já  asseverado,  o  Dr.  Marcelo  Honorato,

respondendo pela  2ª Vara Federal de Marabá  (na ausência do juiz federal

titular que havia decretado a prisão preventiva e que estava no gozo de suas

férias),  revogou  a  prisão  preventiva  de  MARCOS  ANTÔNIO  FACHETTI  e

MARCOS  ANTONIO  FACHETTI  FILHO,  com  estabelecimento  de  medidas

cautelares pessoais. 

DA  IMPUGNAÇÃO  DOS  FUNDAMENTOS

UTILIZADOS  PELO  JUIZ  FEDERAL,  SUBSTITUINDO  O

MAGISTRADO  TITULAR  QUE  HAVIA  DECRETADO  A

PREVENTIVA, QUE REVOGOU A CAUTELAR DE PRISÃO.

Nos  próximos  parágrafos  desconstruiremos  os  argumentos

trazidos pela defesa e encampados pelo juiz federal respondendo pela 2ª Vara,

que revogou a custódia cautelar. O argumento do magistrado para revogar a

prisão preventiva dos investigados foi no seguinte sentido:
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(…) Logicamente, não se pode correr o risco de desguarnecer
ou  esvaziar  as  investigações  ou  deixar  de  garantir  a
segurança  de  testemunhas  e/ou  vítimas  dos  eventuais
ameaças anteriormente noticiadas,  havendo  indicativos  de
que  outras  medidas,  diferentes  da  prisão,  podem  ser
eficazmente utilizadas. 

Necessário pontuar, porém, que o investigado Marcos Antônio
Fachetti Filho tem demonstrado sua recalcitrância em evadir-se
do distrito da culpa. Na Justiça Estadual, encontra-se foragido
desde novembro deste ano e, nestes autos, ostenta a mesma
condição de evasão, o que requer maior vigor no delineamento
das  medidas  cautelares  em  seu  desfavor,  em  especial,  a
frequência de apresentação a este juízo e a mensuração da
fiança. 

Desse modo, há que se acolher, pelo menos neste momento,
as  alegações  da  defesa,  para  considerar  que  o  pacto  de
pacificação  entabulado  na  Vara  Agrária  da  Justiça
Estadual esvazia o perigo de liberdade dos investigados, já
que suas prisões foram motivadas justamente para fazer
cessar as ações de violência noticiadas pelo MPF, essas
decorrentes do conflito fundiário objeto do acordo. Nesse
sentido,  deve  ser  revogada  a  prisão  preventiva  e  impostas
outras  medidas  cautelares,  eficazes  para  salvaguardar  a
instrução e testemunhas.

Cumpre frisar o primeiro erro do magistrado, em sua decisão

assevera que “ não se pode correr o risco de desguarnecer ou esvaziar as

investigações ou  deixar  de garantir  a  segurança de  testemunhas e/ou

vítimas dos eventuais ameaças anteriormente noticiadas(…). Neste ponto,

COM A DATA MÁXIMA VENIA, não há como deixar de apontar uma contradição

em termos do ilustre Juiz em seus argumentos utilizados na decisão.

 A cristalina  contradição  consiste  na  seguinte  pergunta,  após

colocar  os  investigados  em liberdade,  sob o  pobre  argumento  que eles  se

comprometem a não fazer mal às vítimas, como garantir a segurança de duas

vítimas mulheres, em extrema situação de vulnerabilidade, pobres, morando

em zona rural, ameaçadas por dois fazendeiros com alto poder aquisitivo, que

utilizam de extrema violência, que contratam criminosos perigosos e armados,
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e, após a prisão destes, reiteram a prática de violência contratando empresa de

segurança com dezenas de homens armados para ameaçar  ribeirinhos ? A

resposta é clara, não há como garantir a segurança destas vítimas, que correm

grave risco de morte por tudo que já disseram ao MPF na Procuradoria da

República em Marabá, sendo duas das principais testemunhas tanto no âmbito

penal quanto na seara cível. 

Veja  Excelência,  acreditar  que  a  violência  cessará  por  um

compromisso dos investigados de não fazer mal as vítimas, com Data Máxima

Venia beira  a  inocência.  Qualquer  mal  a  vida  e  saúde  das  vítimas  será

irreversível. Como acreditar em pessoas com histórico de extrema violência,

que  somente  após  a  tutela  do  Estado,  dizem  que  não  irão  praticar  mais

nenhum  mal  injusto.  A  inocência  é  um  dos  sentimentos  mais  belos  na

humanidade, porém, não pode ser fundamento em um caso tão grave como o

analisado os autos. 

As  ameaças  estão  fartamente  documentadas  nos  autos,  Veja,

Excelência,  houve  ameaça  com  arma  de  fogo  contra  uma  criança  recém-

nascida (há época com 05 meses), os investigados, sob autoria direta ou co-

autoria,  atearam fogo  nas  casas  dos  ribeirinhos,  portanto,  ter  a  pureza  de

avalizar  um  compromisso  de  que  criminosos  dessa  magnitude  se

comprometem a  não  mais  delinquir,  em nenhum milímetro  coaduna  com a

JUSTIÇA. 

Ocorre que todos os elementos de prova até agora colhidos

por este órgão ministerial, bem como o grave contexto em que ocorreram

tais delitos demonstram que a decisão recorrida merece ser corrigida, e

com a máxima urgência, isso porque não apenas SUBSISTE OS MOTIVOS

QUE ENSEJARAM A MEDIDA CAUTELAR DA PRISÃO PREVENTIVA, mas

tais argumentos foram reforçados pelas ameaças praticas em data recente por

MARCOS ANTONIO FACHETTI, quais sejam, a  necessidade imperiosa de
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garantir  a  ordem  pública,  bem  como  pela  conveniência  da  instrução

criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente com o

intuito de proteger as vítimas/testemunhas (fls.120/121).

Como será demonstrado abaixo, os argumentos para soltura

dos investigados foram fabricados em uma audiência de justificação, tal

acordo  e  manifestação  de  vontade  do  investigado  MARCOS  ANTONIO

FACHETTI se deu após sua prisão pela Polícia Federal.

Temos então que ausentes novos elementos fáticos a alterar

a realidade que determinou a edição do decreto de prisão preventiva e

sua confirmação em sede de habeas corpus, não é o caso de se revogar a

medida cautelar anteriormente deferida. 

Desconstruiremos  agora  todos  os  fracos  e  frágeis

argumentos trazidos pelo Juiz Federal que revogou a prisão preventiva,

lembrando que o magistrado estava cobrindo as férias do Juiz Federal

titular  da  2º  Vara  que  decretou  a  prisão  preventiva  e  outras  medidas

cautelares, sendo o titular da 2ª Vara profundo conhecedor do caso. 

O mencionado pacto efetivado no âmbito da Justiça Estadual não

pode  ser  tido  como  fato  novo  apto  a  ensejar  a  mudança  da  decisão  que

segregou  de  forma  preventiva  os  recorridos,  eis  que  é  a  toda  evidência

insuficiente para fazer cessar as atividades criminosas em questão. Segundo o

Magistrado que revogou a prisão preventiva: “Desse modo, há que se acolher,

pelo menos neste momento, as alegações da defesa, para considerar que o

pacto  de  pacificação  entabulado  na  Vara  Agrária  da  Justiça  Estadual

esvazia o perigo de liberdade dos investigados, já que suas prisões foram

motivadas justamente para fazer cessar as ações de violência noticiadas

pelo MPF, essas decorrentes do conflito fundiário objeto do acordo. Nesse

sentido,  deve ser  revogada a  prisão preventiva  e  impostas  outras  medidas

cautelares, eficazes para salvaguardar a instrução e testemunhas.”
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Sem  muito  esforço,  é  possível  entender  que  esse  pacto  de

pacificação  inserido  no  bojo  do  processo  da  Vara  de  Conflitos  Agrários  da

Comarca de Marabá/PA, de modo  algum "esvazia o perigo de liberdade dos

investigados", como consignou a decisão ora combatida.

O  referido  pacto  foi  assinado  apenas  por  um  dos

investigados – Marcos Antonio Fachetti,  sendo que MARCOS ANTONIO

FACHETTI FILHO não era parte naquele processo.

Além disso, o próprio juízo   a quo   ressaltou a condição de um

dos  investigados,    MARCOS  ANTONIO  FACHETTI  FILHO,    dada  sua

conduta de estar de se esquivando da ação da Justiça, senão vejamos o

específico trecho da decisão recorrida.

"Fachetti Filho tem demonstrado sua recalcitrância em evadir-se do
distrito  da  culpa.  Na  Justiça  Estadual,  encontra-se  foragido  desde
novembro deste ano e, nestes autos, ostenta a mesma condição de
evasão,  o  que  requer  maior  vigor  no  delineamento  das  medidas
cautelares  em  seu  desfavor,  em  especial,  a  frequência  de
apresentação a este juízo e a mensuração da fiança."

Ora,  a  condição  de  foragido  sempre  foi  na  jurisprudência

pátria um relevante fundamento para a decretação da prisão preventiva,

notadamente para assegurar garantir a aplicação da lei penal. Como pode

então esta mesma condição de foragido de um dos agentes do delito ser

desconsiderada no caso concreto, apenas porque a defesa obteve êxito

em realizar um "pacto" na Justiça Estadual?

Os termos levados ao mencionado "pacto de pacificação" no

âmbito estadual ocorreu SOMENTE, e APENAS POR ESSE MOTIVO, após

a deflagração da Operação que culminou com a prisão de Marcos Antônio

Fachetti, e com o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos

endereços dos envolvidos.
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Vale ressaltar que após as informações a respeito da reiteração e

agravamento dos atos relatados nesta Procuradoria da República, decidiu-se

representar  pela  prisão  preventiva  dos  investigados.  Mesmo  com  o

deferimento, novos relatos de ameaças sofridas por ribeirinhos, cujas cópias

estão anexadas, foram tomados nesta Procuradoria no dia 02/12/2019. Marcos

Antônio Fachetti  ameaçou duas vítimas, em data aproximada, no dia 15 de

novembro de 2019, OU SEJA, uma semana depois de autorizado por este juízo

sua  prisão  preventiva  (anexados  ao  IC  nº  1.23.001.000232/2019-16)

(fls.120/121)

Portanto, resta evidenciado com claridade solar, que

o pacto entabulado na Justiça Estadual  pelos advogados da

defesa dos investigados recorridos é um estratagema, com o

fito  exclusivo  de  livrar  do  cárcere  indivíduos  que  vem

continuamente cometendo crimes e colocando em descrédito

todo o aparato estatal.

Aos colonos, expulsos de sua moradia e submetidos

a  humilhações  e  condutas  criminosas  diárias  por  parte  dos

investigados  não  restaria  outra  saída  a  não  ser  aceitar  o

acordo, levado a efeito na Vara de Conflitos Agrários.

Anteriormente à apuração de tais fatos por este órgão, a conduta

dos recorridos já era objeto de apuração na Delegacia de Conflitos Agrários de

Marabá/PA. No entanto, nada os intimidava a fazer cessar suas condutas

criminosas, porém, finalmente havia sido preso um dos principais envolvidos

nos crimes ora narrados, MARCOS ANTONIO FACHETT, e estava pendente de

cumprimento apenas o mandato de prisão em relação a MARCOS ANTONIO

FACHETT FILHO.
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O que realmente se questiona é: como considerar válida a

vontade desses agentes de não mais delinquir, eis que fora manifestada

somente após o freio imposto pela Justiça Federal ao decretar a prisão

preventiva de ambos?

Por essa razão, maneja-se o presente recurso, com a finalidade

última  de  demostrar  que  a  prisão  preventiva  continua  sendo  necessária,

adequada  e  proporcional  aos  fatos  apontados  aos  investigados  recorridos,

conforme anteriormente decretado.

Com efeito,  para que a  prisão preventiva  seja adequadamente

decretada, devem estar presentes: (i) uma das condições de admissibilidade

(pressupostos  normativos)  previstas  no  artigo  313,  do  CPP e  os  requisitos

genéricos das cautelares fumus comissi delicti e periculum libertatis; (ii) um dos

pressupostos  (requisitos  fáticos)  previstos  no  artigo  312,  caput,  do  CPP

(garantia  da  ordem  pública,  ordem  econômica,  aplicação  da  lei  penal  ou

instrução criminal), ou do seu parágrafo único; (iii) a necessidade, adequação e

utilidade do provimento (proporcionalidade), próprio das medidas intrusivas na

esfera  de  liberdade  do  cidadão,  e  a  insuficiência  das  medidas  cautelares

diversas da prisão.

Consoante  anotado  outrora,  os  investigados  são  suspeitos  da

prática de vários crimes de extrema gravidade, tais como: invasão de Terra da

União, Associação Criminosa para a prática de crimes, financiar ou contratar

milícia armada, atear fogo em barraco de assentados e ameaçar ribeirinhos e

assentados, sendo todos esses crimes entrelaçados, com troca de informações

dentre as provas colhidas,  dependentes umas das outras, pois,  certamente,

suas circunstâncias elementares terão influência de uma infração na prova de

outra infração.

É demonstrado na peça cautelar ora tratada que os investigados

recorridos  não  se  intimidam,  tratam  o  Sistema  de  Justiça  Criminal  como
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ineficiente  e  ineficaz,  pois,  mesmo  tendo  seus  contratados  presos,

reconhecidos em sede policial, continuam a praticar os crimes violentos contra

assentados (mulheres e crianças indefesas) e adentrar/invadir terra da União,

mediante a contratação de uma Empresa de Segurança, por meio de homens

fortemente armados.

O  periculum  in  mora (ou  periculum  libertatis)

corresponde  à  efetiva  demonstração  de  que  a  liberdade  de  MARCOS

ANTÔNIO FACHETTI e MARCOS ANTÔNIO FACHETTI FILHO poderá colocar

em risco o resultado concreto do processo, a própria segurança social  e, o

mais importante, a vida de testemunhas, assentados – mulheres e crianças

indefesas-, que foram violentamente vilipendiadas pelos investigados.

Os  novos  relatos  de  ameaças  sofridas  por  ribeirinhos,  cujas

cópias estão anexadas, foram tomados nesta Procuradoria e anexados ao IC

nº  1.23.001.000232/2019-16.  Cumpre  frisar  que  o  mandado  de  prisão

preventiva  expedido  em  desfavor  de  MARCOS  ANTONIO  FACHETTI  foi

expedido no dia 08 de novembro de 2019, e as novas ameaças praticadas por

ele contra os assentados ocorreram, aproximadamente, no dia 15 de novembro

de 2019, ou seja, após a decretação de sua prisão determinada pelo juízo da

2ª Vara Federal.

Ou seja,  essa manifestação do MPF que consta dos autos

oferendo informações complementares ao pedido de prisão já decretado

pelo juízo federal, apenas reforçou os requisitos do art. 313, CPP, bem

como os motivos autorizadores previstos no art. 312, CPP. Estes sim são

FATOS NOVOS importantes, porém, não foram sequer considerados na

decisão que a prisão preventiva.

Conforme  demonstrado  nos  autos,  e  em  breve  pesquisa

patrimonial, os investigados recorridos são pessoas de alto poder econômico,

com  relações  espúrias  com  o  crime  organizado  local  e  regional,  tendo

MARCOS ANTÔNIO FACHETTI FILHO contratado pessoalmente os criminosos
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presos pela DECA-PC-MAR para expulsar os assentados e invadir  terra  da

União de maneira extremamente violenta. A contratação foi afirmada por ele em

depoimento à Polícia Civil em Marabá.

Já  o  fumus  boni  iuris (ou  fumus  comissi  delicti)

encontra-se cabalmente presente também no depoimento dos assentados, no

depoimento  dos  investigados,  quando  dizem  que  foi  Marcos  Fachetti  Filho

quem contratou os criminosos presos em agosto, no depoimento do gerente da

fazenda dizendo que viu Fachetti Filho trazendo os criminosos para a fazenda

Beira-Rio,  e,  por  último,  pelo  fato  de  que  os  próprios  criminosos  presos

disseram que foram contratados por Fachetti Filho.

Restou então sobejamente comprovado que MARCOS ANTÔNIO

FACHETTI  FILHO  e  MARCOS  ANTÔNIO  FACHETTI  contrataram  quatro

criminosos para invadir terras da União e expulsar assentados. Após a prisão

destes  criminosos,  pai  e  filho  contrataram  uma  empresa  de  segurança

travestida  de  legalidade  e  através  dessa  empresa,  com  seus  homens,

passaram a ameaçar os assentados para que saíssem de suas casas. Através

da escolta  dessa empresa armada,  além da  continuidade das ameaças,  os

recorridos garantiram que um trator fizesse a abertura de um caminho dentro

de área pertencente à União. Restou também comprovado nos autos que a

ação contou com a presença,  IN LOCU,  de MARCOS ANTÔNIO FACHETTI

FILHO e MARCOS ANTÔNIO FACHETTI.

Há nos autos farto conjunto probatório que comprovam a série de

crimes praticados pelos recorridos, todos girando em torno do crime de invasão

de  terra  da  União,  após  a  compra  da  propriedade  fazenda  Beira-Rio  pela

família Fachetti. 

Não  é  demais  anotar  que  os  recorridos  são  pessoas  de

elevadíssima capacidade econômica, conforme pesquisa superficial  efetuada

pelo juízo, uma vez que possuem 4 (quatro) caminhonetes de alto valor (uma

delas 2019/2020), registradas no sistema Rejanud, e a propriedade de 21 (vinte
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e  uma)  fazendas,  dotadas  de  elevado  quantitativo  de  rebanho  bovino,

consignadas  no  sistema  da  ADEPARA,  com intimidade  com  criminosos  da

região e não tem nenhum problema em praticar a violência ou pagar para que

alguém pratique a violência ou grave ameaça a mando deles.

O presente recurso aventa-se em situações fáticas relevantes, os

quais deram ensejo a decretação da prisão cautelar de ambos por parte do

juízo federal de Marabá, tais como:

a) Reiteração delitiva  :  A habitualidade com que os investigados

praticam crimes é impressionante, são muitos crimes com o objetivo de invadir

terra  da  União  e  expulsar  os  assentados  e  ribeirinhos  dos  limites  de  sua

propriedade. Propriedade esta que está sob investigação, pois, é possível que

tenha havido fraude em sua titulação, tema que será devidamente abordado

em procedimento próprio.

Na Procuradoria da República de Marabá ouviu-se mais de duas

dezenas de assentados e ribeirinhos, todos com medo da violência praticada

pelos Fachetti, sentindo-se humilhados e com sua esperança voltada para a

Justiça Federal, a qual deve ser sensível à realidade local, conhecida  pelos

conflitos por terra, fama negativa que reverbera no Brasil e no Mundo, basta

procurarmos as condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos

que tratam de fatos ocorridos no Sul e Sudeste do Estado do Pará, tido por

muitos como "terra sem lei".

Vale ressaltar que Marcos Antônio Fachetti e Marcos Antônio

Fachetti  Filho,  mesmo  após  se  utilizarem  de  milicianos,  presos  em

flagrante, tornaram a contratar uma empresa de vigilância para realizar a

mesmas  atividades  ilícitas  contra  os  assentados  em clara  invasão  de

terras da União, conduta de reiteração delitiva que fora expressamente

considerada  na  decisão  que  fundamentou  a  prisão  cautelar  dos

recorridos. 
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b) Participação  em  Organização  Criminosa:  neste  item,

Fachetti  e  Fachetti  Filho  estão sendo investigados por  contração de milícia

armada para a prática de graves crimes com o intuito praticar violência e grave

ameaça  contra  assentados  portadores  de  Termo  de  Autorização  de  Uso

Sustentável  (TAUS) regularmente emitidos pela Secretária de Patrimônio da

União  (SPU)  para  expulsá-los  do  local,  e  por  se  associarem  com  outro

fazendeiro  para  invadir  terra  pública  da  União.  A  Polícia  Federal  no

cumprimento  dos  mandados  de  Busca  e  Apreensão  recolheu  diversos

documentos  nos  locais  indicados  nos  mandados,  outros  crimes  serão

informados após a perícia no material.

c)  Gravidade  em  concreto  da  conduta:  Os  investigados

recorridos  praticaram  as  seguintes  condutas  contra  pessoas  extremamente

pobres:  atearam fogo em seus barracos,  contrataram homens armados

para expulsar crianças e mulheres de suas casas, apontaram armas para

mulheres  e  até  para  uma  criança  com  menos  de  um  ano  de  idade,

constrangeram os assentados a mudarem o curso de seus caminhos para

não passar por dentro de suas supostas terras, contrataram empresa de

segurança,  com  homens  uniformizados  e  portando  armas  de  grosso

calibre,  para  ameaçar  assentados,  praticaram  crimes  ambientais,

contratando  tratoristas  para  abrir  caminho  em  área  ambientalmente

protegida.

d) Periculosidade Social do Agente:

Inexiste  dúvida  em  relação  à  periculosidade  dos  recorridos,

pessoas  extremamente  violentas,  com alto  poder  aquisitivo,  íntimos  com a

criminalidade local e, o mais grave, detentores de intenso histórico de ameaçar

vítimas e testemunhas,  atear fogo em barracos dos assentados e desprezo

pelo sistema de justiça criminal de nosso País.

É importante ressaltar que durante o cumprimento do mandado

de busca e apreensão realizado em uma das residências de Marcos Fachetti,

foi  encontrada  uma  arma,  calibre  38,  e  algumas  munições.  A  arma  foi
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encontrada em uma residência na Cidade de Marabá.  Cumpre destacar que

há  relatos  nos  autos  de  que  as  armas  usadas  por  criminosos  presos  na

Fazenda  Beira  Rio  eram  de  Marcos  Fachetti.  Tal  informação  corrobora  a

periculosidade do agente,  e sua segregação também visa à segurança das

vítimas.

Há farto conjunto probatório nos autos de que os recorridos não

temem a Justiça, há menção de desprezo à autoridade policial e há relatos de

assentados  dizendo  que  eles  não  têm  medo  de  nenhuma  penalidade  que

possa ocorrer. 

e)  C  ircunstâncias dos delito  s: Os crimes foram praticados em zona

rural,  local  ermo,  distante  da  cidade  e  longe  das  patrulhas  policiais.  A

segurança pública só chegava depois dos fatos ocorridos. Os investigados se

valeram  de  homens  armados  e  utilizaram  de  violência  contra  mulheres  e

crianças. Ainda que houvesse homens em algumas famílias, o fato, por si só,

dos criminosos portarem armas de fogo e estarem em grande quantidade de

pessoas  fazia  com  que  a  humilhação  e  a  ameaça  fossem  maiores.  Eram

praticados  contra  pessoas  extremamente  pobres,  com  pouca  escolaridade

formal.

No sentido de que a reiteração da prática criminosa é argumento

idôneo  para  justificar  o  decreto  prisional  é  remansosa  a  jurisprudência  do

Supremo Tribunal Federal, que exemplificamos a seguir:

Agravo regimental em habeas corpus. Legitimidade da atuação
do  relator  na  forma  regimental  (RISTF,  art.  21,  §  1º).
Inexistência  de  afronta  ao  princípio  da  colegialidade.
Precedentes.  Homicídios  qualificados,  tentado  e  consumado.
Processual  Penal.  Prisão  preventiva.  Revogação.
Impossibilidade.  Periculosidade  em  concreto  do  agravante,
contumácia delitiva. Real possibilidade de reiteração criminosa.
Modus operandi da conduta criminosa, a qual foi motivada por
disputas relativas ao comércio de drogas. Excesso de prazo.
Complexidade  da causa  demostrada.  Processo criminal  com
regular processamento na origem. Constrangimento ilegal não
caracterizado.  Regimental  não  provido.  (…)  2.  Mostra-se
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idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na
garantia  da ordem pública,  ante a periculosidade do agente,
evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito,  em
razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da
reiteração delitiva. 3. Prisão preventiva do agravante justificada
na garantia da ordem pública,  em face do risco concreto de
reiteração delitiva, já que ele é contumaz na prática de crimes,
bem como em sua periculosidade, evidenciada pela gravidade
em concreto das condutas, vale dizer, homicídios qualificados,
um consumado e motivado por disputas relativas ao comércio
de  drogas  e  outro  tentado  e  motivado  para  assegurar  a
impunidade do primeiro delito, ambos praticados com extrema
violência por meio de disparos de arma de fogo e coronhadas
na cabeça de uma das vítimas (…) (HC 140.215 AgR, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 31.3.2017)

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.  PRESENTES  OS  REQUISITOS  DA  PRISÃO
PREVENTIVA.  ORDEM  PÚBLICA.  PERICULOSIDADE  DO
AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO. I A decisão que converteu
a  prisão  em flagrante  em preventiva  utilizou  fundamentação
idônea  para  demonstrar  a  periculosidade  do  paciente  e  a
gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo fato do mesmo
fazer parte de articulada organização criminosa e possibilidade
de  reiteração  delituosa,  circunstâncias  que  justificam  a
necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.  II  A
orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a
necessidade  de  se  interromper  ou  diminuir  a  atuação  de
integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito
de  garantia  da  ordem  pública,  constituindo  fundamentação
cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. III Habeas
corpus  denegado.  (HC  136298,  Rel.  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 6.12.2016).

Portanto,  permanecendo  inalterada  a  situação  fática  e,

consequentemente,  os  fundamentos  jurídicos,  que  ensejaram  o  decreto

prisional cautelar em desfavor dos recorridos, impõe-se a reforma da decisão

que revogou a prisão preventiva.  
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2.1. DO REFORÇO DA FIANÇA (PEDIDO SUBSIDIÁRIO)

Consta da decisão que revogou a prisão preventiva e concedeu medidas

cautelares diversas da prisão e fiança os seguintes termos: 

- MARCOS ANTÔNIO FACHETTI (…)

g)  depósito  de  fiança  de  R$25.000,00  (vinte  e  cinco  mil

reais), considerando o patrimônio da unidade familiar 

- MARCOS ANTÔNIO FACHETTI FILHO (…)

g)  depósito  de  fiança  de  R$50.000,00  (vinte  e  cinco  mil

reais), considerando a reiterada evasão do distrito da culpa e

o patrimônio da unidade familiar; 

Em relação aos valores arbitrados da fiança, mostra-se, novamente, incoerente

os argumentos do magistrado,  senão vejamos:  no bojo de sua decisão,  ao

decidir aplicar fiança aos investigados, aduz o magistrado:

Quanto à fiança,  constata-se que a capacidade econômica do

grupo familiar, nascente das ilicitudes investigadas, mostra-se

elevada,  isso  considerando  os  elementos  adjacentes  que

permeiam os autos e, também, pesquisa realizada por este juízo,

como a propriedade de 4 (quatro) caminhonetes de alto valor

(uma  delas  2019/2020),  registradas  no  sistema  Rejanud,  e  a

propriedade  de  21  (vinte  e  uma)  fazendas,

dotadas  de  elevado  quantitativo  de  rebanho  bovino,

consignadas no sistema da ADEPARA.” 

Veja,  Excelência,  a incongruência da decisão é latente,  como arbitrar

uma  fiança  de  parcos,  respectivamente,  25  e  50  mil  reais  para  um  grupo

familiar detentor de milhões de reais?
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Cumpre frisar, em uma pesquisa superficial, o próprio juízo federal

constatou que os investigados possuem vinte e uma fazendas no Estado do

Pará,  Outrossim, também constatou-se que os investigados possuem vários

veículos de luxo e extremamente valiosos. Isso tudo sem mencionar o valor da

quantidade  de  rebanho  de  propriedade  dos  investigados  recorridos.  Disto,

constata-se  a  profunda  incoerência  entre  a  constatação  do  patrimônio  dos

investigados e o valor arbitrado na fiança.

Apresentamos um valor razoável para que a fiança cumpra seu

mister, caso não seja o caso de retratação de Vossa Excelência, pugna-se que

a fiança seja arbitrada no valor da compra da Fazenda Beira-Rio constante nos

autos,  consta  da  escritura  de  compra  e  venda  que  a  referida  fazenda  foi

comprada pelo valor de R$ 1.962.408,21 (Um milhão novecentos e sessenta e

dois mil e quatrocentos e oito reais e vinte e um centavos). Esse valor deve ser

dividido em partes iguais perante os investigados recorridos.
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3. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça admitiu a decretação

de prisão preventiva, por meio de antecipação de tutela recursal, pleiteada no

bojo de recurso em sentido estrito  manejado pelo Ministério  Público,  o que

evidentemente, dispensa contraditório prévio. Senão vejamos:

“HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  MEDIDA

CAUTELAR CONCEDIDA PARA ANTECIPAR OS EFEITOS DE

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA

DECISÃO  QUE  INDEFERIU  PEDIDO  DE  PRISÃO

PREVENTIVA  DO  PACIENTE.  POSSIBILIDADE.  PRISÃO

PREVENTIVA  DECRETADA  PELO  TRIBUNAL.  DECISÃO

JUSTIFICADA.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA  E

CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  ATIVIDADE

TÍPICA  DE  MILÍCIA  PRIVADA.  ROUBOS.  TORTURA.

VIOLAÇÕES DE DOMICÍLIO. AMEAÇAS. INCÊNDIO. ORDEM

DENEGADA. 1. A Quinta Turma deste STJ, em julgado recente,

acolheu orientação no sentido de que não se verifica eventual

nulidade  na  decretação  da  prisão  preventiva  por  meio  de

antecipação de tutela recursal pleiteada no bojo de recurso em

sentido  estrito  manejado  pelo  Ministério  Público  (HC

309.390/RR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado

em 3/5/2016, DJe 10/5/2016). 2. É admissível a concessão de

tutela  provisória  com  feição  acautelatória,  para  adiantar

decisão judicial ou conferir efeito suspensivo a recurso que o

não  o  tem,  diante  da  natural  demora  no  processamento  do

recurso em sentido estrito em ação de grande magnitude, que

conta com 30 réus, para resguardar a eficácia da decisão de

mérito a ser proferida por ocasião do julgamento do mérito do

recurso, desde que demonstrado o risco de lesão grave ou de

difícil  reparação  (fumus  boni  iuris  e  periculum in  mora)  (HC

372.065/RS,  HC  365.399/RS  e  HC  365.838/RS,  todos  de
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minha  relatoria,  Quinta  Turma,  julgados  em  21/2/2017,  DJe

23/2/2017).  3.  Comprovada  a  materialidade  dos  delitos  e

apontados indícios suficientes de autoria, a partir da citação de

trechos  de  interceptações  telefônicas  e  depoimentos  de

testemunhas  e  vítimas,  a  prisão  preventiva  encontra

justificativa na necessidade de proteção à ordem pública, em

razão  da  gravidade  concreta  das  condutas  praticadas,  em

atividade  típica  de  milícia  privada.  Ademais,  a  segregação

antecipada mostra-se necessária por conveniência da instrução

criminal,  em razão do temor  das vítimas e  testemunhas em

prestarem  seus  depoimentos.  4.  Condições  subjetivas

favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, por si sós,

não  obstam  a  segregação  cautelar,  quando  presentes  os

requisitos  legais  para  a  decretação  da  prisão  preventiva.  5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas

da  prisão,  quando  evidenciada  a  sua  insuficiência  para

acautelar  a  ordem  pública.  6.  Ordem  denegada.  (HC

378.957/RS,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA

FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  09/03/2017,  DJe

14/03/2017)

Quanto  à  necessidade  da  antecipação  da  tutela  recursal,  vale

ressaltar  que  a  medida  da  prisão  cautelar  está  fundamentada  nas

circunstâncias  do  caso  concreto,  notadamente  pela  necessidade  de  se

interromper a atividade de organização criminosa dos recorridos. Veja-se um

trecho da decisão que originalmente decretou a prisão preventiva de MARCOS

ANTÔNIO FACHETTI FILHO e MARCOS ANTÔNIO FACHETTI:

"Concretamente,  os  investigados  já  demonstraram

predisposição a atuar  de forma violenta e ao arrepio  da lei,

acentuando  ainda  mais  o  conflito  fundiário  no local.  Conflito

este, ademais, ao que parece, bem quisto pelos investigados,

não pelos ocupantes.
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[...]

A grande questão aqui é o modo de atuar dos investigados e

franca  demonstração  de  que  pretendem  prosseguir  no  seu

intento,  pois,  aparentemente,  se  veem  como  senhores  das

terras  públicas  federais,  enquanto  os  administrados  que

possuem autorizações de uso outorgadas pela SPU, aos seus

olhos,  seriam  invasores.  Usam  do  poderio  econômico  e  da

demonstração  de  força,  inclusive  com  a  demonstração  de

armamento, a fim de acuar e amedrontar os vizinhos com o

claro  intuito  de  os  afugentar.  Ademais,  não  fosse  a  ação

anterior  da  Polícia  Civil,  quiçá  as  ameaças  teriam  se

concretizado,  pois os relatos dão conta da assertividade dos

investigados.

Resta claro que, caso em liberdade, voltarão os investigados a

cometer  os  mesmos crimes de  antes,  servindo a  preventiva

para a garantia da preservação da ordem pública.

Além disso, a proximidade dos investigados com as vítimas das

ameaças, que moram a poucos metros ou quilômetros da sede

do imóvel rural somente aumenta a tensão na região, em que

pese  a  animosidade  partir  exclusivamente  dos  investigados,

não  dos  ocupantes.  É,  portanto,  salutar  que  a  segurança

dessas  pessoas  seja  preservada  até  mesmo  porque  são

qualificadas  como  potenciais  testemunhas  dos  crimes

cometidos pelos investigados.”

Diante do exposto, pode-se afirmar, sem receios de equívocos,

que os investigados recorridos, Marcos Fachetti e Marcos Fachetti Filho, desde

agosto do presente ano vem ameaçando vítimas e testemunhas para deixarem

suas  casas,  utilizando  de  extrema  violência  contra  pessoas  vulneráveis,

através  da  contratação  de  criminosos  armados,  o  que  justifica  o

restabelecimento  da medida da  prisão preventiva,  como garantia  da  ordem
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pública, sobretudo porque interromperá (ou diminuirá) a atuação dos membros

da referida organização.

Subsidiariamente, na improvável hipótese de não atendimento do

pleito principal, requer seja aumentado o valor da fiança pelos fundamentos e

parâmetros  indicados  no  tópico  2.1  DO  REFORÇO  DA FIANÇA (PEDIDO

SUBSIDIÁRIO).

4. DOS PEDIDOS:

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

i)  preliminarmente  e  liminarmente,  a  decretação  da  prisão

preventiva, por meio da antecipação de tutela recursal, de MARCOS ANTÔNIO

FACHETTI FILHO e MARCOS ANTÔNIO FACHETTI. Ou, subsidiariamente o

reforço do valor da fiança nos termos do tópico 2.1 supra;

ii) o provimento do presente recurso em sentido estrito para que,

reformada  a  r.  decisão  atacada,  seja  restabelecida  a  prisão  preventiva  de

MARCOS  ANTÔNIO  FACHETTI  FILHO  e  MARCOS  ANTÔNIO  FACHETTI,

anteriormente decretada. Ou, subsidiariamente o reforço do valor da fiança nos

termos do tópico 2.1 supra.

Marabá, 08 de janeiro de 2020.
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