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D E C I S Ã O
  

Impetra-se ordem de habeas corpus em favor de Marcos Antônio
Fachetti Filho, brasileiro, agropecuarista, contra ato da 2ª Vara Federal de
Marabá/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente, investigado por suposta
ocupação irregular de terras da União, associação criminosa, posse porte de arma de
fogo e formação de milicia. 
 

Sustenta a impetração que a prisão preventiva foi decretada sem os
pressupostos e requisitos do art. 312 – CPP. Em relação aos fatos, relata que o
paciente contratou serviço de segurança privada para proteger a Fazenda Beira Rio,
de sua propriedade, situada entre os Municípios de Marabá e Itupiranga; e que os
seguranças contratados teriam expulsados posseiros do interior da fazenda, situação
fática que o submeteu à prisão preventiva, em 08/11/2019.
 

Relata que aquela primeira prisão preventiva foi revogada 20/12/2019,
mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 –  CPP)
de comparecimento quinzenal; proibição de ausentar-se da comarca; comparecimento
a todos os atos do processo; proibição de comunicar-se com as vítimas 

 e , e de contratar escolta
armada, seguranças privadas ou portar armas na Fazenda Beira Rio, além da
proibição de ingressar na Fazenda Beira Rio; e de fiança de R$ 50.000,00.
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Afirma que, mesmo cumprindo todas as medidas cautelares, e sem fato
novo que justificasse a medida, foi decretada nova prisão preventiva contra o paciente,
 no que pede a liberdade provisória, mediante o retorno das medidas cautelares
diversas da prisão, fixadas anteriormente pelo juízo impetrado.
 

A decisão que revogou a prisão preventiva do paciente, pelos documentos
juntados pela impetração, teve como ponto essencial a existência de acordo na Vara
Agrária da Comarca de Marabá/PA, em ação judicial em que se discute a posse da
área objeto de conflito agrário. A decisão foi assinada em 19/12/2019 pelo Juiz Federal
Marcelo Honorato, respondendo pela 2ª Vara Federal de Marabá/PA.
 

Em recurso interposto pelo Ministério Público Federal, foi revogada a
liberdade provisória do paciente pelo juiz federal titular, nesses termos:
 

“[...]
 
Nota-se que, unicamente, o que teria gerado alteração do entendimento anterior foi
um suposto acordo em uma ação possessória, ajuizada na justiça estadual por

 e outros (ribeirinhos ocupantes de área nos limites do
imóvel rural pertencente aos investigados) contra Marcos Antônio Fachetti (fls.
94/95), firmado em 17/12/2019. Acontece, como se nota da ata da audiência em que
formulado o acordo, que o investigado aqui e réu na ação possessória, Marcos
Antônio Fachetti, sequer estava lá presente, pois havia acabado de ser preso
preventivamente horas antes por decisão nesses autos. Marcos Antônio Fachetti
Filho já era considerado foragido pela justiça estadual de Marabá/PA, sequer
chegou a ser preso, sendo expedido contramandado em seu favor apenas em
18/12/2019 (fls. 147/148).
 
Note-se que o teor do “acordo” firmado sem a presença dos investigados destoa do
que se espera de uma mera audiência de justificação em ação possessória. A
inclusão da menção à pessoa de Marcos Antônio Fachetti Filho nesse suposto
acordo, considerando que nem era parte ré nos autos apenas confirma a intenção
dos investigados de meramente atenuar os abrandar a situação processual penal,
após tomarem conhecimento da decretação efetiva da prisão preventiva pela justiça
federal.
 
Não se leva em consideração aqui a atuação do douto juízo estadual da Vara
Agrária ou mesmo do douto representante da Defensoria Pública, que advogava em
favor  dos  ocupantes  das  te r ras  púb l i cas  federa is  supos tamente
esbulhados/turbados pelos investigado. Disso não se trata, até mesmo porque é
dado ao juízo homologar acordos firmados, ainda que envolva pedidos ou situações
jurídicas diversas da inicial, segundo a nova sistemática do CPC. Até mesmo, caso
tivesse conhecimento das investigações aqui em curso, não teria, provavelmente,
razão para não homologar acordo firmado entre as partes, aparentemente capazes
e devidamente representadas por seus advogados. Acontece, entretanto, que o
inverso, isto é, que a decisão homologatória em uma ação possessória pudesse a
influenciar na prisão preventiva outrora decretada pela justiça federal, não se mostra
pertinente. Isto se nota pelo contexto e dos fatos que precederam esse próprio
acordo na justiça estadual.
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Veja, como já dito, que esse suposto “acordo de pacificação” somente veio a
ocorrer, muito coincidente e convenientemente, após a decretação da prisão
preventiva em 08/11/2019 (fls. 26/29). Naqueles idos, já naquela decisão, havia se
atentado para o alto grau de periculosidade dos investigados e a iminência de
concretização das ameaças aos ribeirinhos ocupantes das margens do Rio
Tocantins, fronteiriços com imóvel rural dos investigados. A decisão fundamentou
concretamente, a utilização, inicialmente, de particulares fortemente armados, para
não se dizer “pistoleiros”, alguns com passagens pela Polícia. Após, anotou-se a
tentativa de contratação formal de prestação de serviço de vigilância para serviços
de “escolta armada” com empresa de vigilância, o que foi obstada após decisão
judicial por este próprio juízo nos autos da ação cautelar n. 1003406-
17.2019.4.01.3901.
 
Tudo demonstra o grau de periculosidade e a indiferença dos investigados quanto a
ostensiva investigação e atuação da Polícia Civil inicialmente, pela Polícia Federal e
pelo próprio MPF.
 
As medidas até então adotadas pelos órgãos da Polícia Judiciária ou pelo Ministério
Público Federal parecem não ter surtido efeito. Veja que a prisão foi decretada em
08/11/2019 e deixou de ser efetivada em razão dos diversos endereços dos
investigados e dificuldade de os encontrar, conforme anotado pelo MPF (fls. 55/65).
A prisão apenas de Marcos Antônio Fachetti foi efetivada em 17/12/2019, conforme
petitório apresentado pela defesa nesta data (fls. 73/78), enquanto Marcos Antônio
Fachetti Filho ainda estava foragido da justiça estadual.
 
Nota-se que neste interregno, que medeia a decretação das prisões preventivas e a
efetivação de uma delas, a de Marcos Antônio Fachetti, as vítimas de ameaças
proferidas por esse último compareceram à Procuradoria da República em
Marabá/PA noticiando que haviam sido procuradas pelo investigado e que este já
tinha conhecimento quanto à ação possessória ajuizada em seu desfavor na Justiça
Estadual. Relataram a alteração emocional do investigado e que este teria ainda
proferido alertas em tom ameaçador quanto ao que iriam falar ao juízo estadual na
audiência de justificação – justamente a que homologada o acordo – e que teria
mencionado que a melhor saída seria um acordo firmado com ele par que
deixassem o local que ocupavam (fls. 108/109).
 
Além disso, nota-se que (foi) apreendido um revólver calibre 38 e trinta e seis
munições no ato da prisão de Marcos Antônio Fachetti em sua residência (fls.
123/124).
 
Ressalta-se que juntado depoimento de terceira pessoa, que relata ameaças de
Marcos Antônio Fachelli Filho (fls. 194/195). Ao que parece a declarante discutiria
direitos sucessórios com a companheira do investigado e seus relatos indicam que
seria nesse contexto que as ameaças, caso verdadeiras, teria ocorrido. Fato é que
os relatos da depoente, ainda apurados pela Polícia Federal, embora não guardem
relação com o contexto das investigações, dão conta do mesmo modo de atuar de
Marcos Antônio Fachetti Filho, sempre acompanhado de terceiras pessoas e
armadas. Há relatos ainda da agressividade, como traço de personalidade do
investigado, algo que é repetidamente dito pelos outros depoentes.
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As medidas cautelares impostas para a concessão da liberdade provisória aos
investigados impedem, na realidade, que se aproximem do local ocupado pelos
ribeirinhos, limita o acesso pessoal deles ao seu imóvel rural, entretanto, as
ameaças iniciais não partiram deles, pessoalmente, mas por interpostas pessoas,
sejam os indivíduos contratados, conforme consta da denúncia do Ministério Público
Estadual (fls. 198/211), seja pela empresa de vigilância que fazia as vezes de
escolta armada para amedrontar os ribeirinhos que viviam nos limítrofes do imóvel
rural pertencente aos investigados. A personalidade dos réus ou, ao menos, o modo
de atuar não mudou. Soltos podem articular, como já o fizeram antes segundo os
depoimentos prestados à Procuradoria da República em Marabá/PA, novas
ameaças ou investidas mais concretas contras as vítimas dos crimes que são
investigados. Presos, haverá maior dificuldade em assim atuar. Ressalto que a
situação de hipossuficiência das vítimas, o alto temor causado pelos investigados, a
intenção de fazer com que realmente saiam do local é concreta e real. Há sérios
riscos de que as medidas cautelares, por si só, não sejam suficientes para proteger
as vítimas contra eventual concretização das ameaças antes proferidas e, também,
há sérios riscos que logrem êxito em afastar ou mesmo inibir as vítimas e
testemunhas de comparecerem em juízo para fins de prestar depoimentos durante a
instrução processual. “.
 
A decisão impetrada, em provocação do Ministério Público Federal,

reconsiderou a concessão de liberdade provisória do paciente, fundamentando o novo
decreto de prisão preventiva na conveniência da instrução penal e para assegurar a
aplicação da lei penal.
 

Os fatos, segundo os documentos juntados pela impetração, são
complexos e envolvem supostos crimes de invasão de terras públicas, associação
criminosa, porte ou posse de arma de fogo e formação de milícia, num contexto de
confrontos pela terra, possivelmente da União, com contratação de empresa dita de
segurança, com membros armados e fazendo às vezes de uma polícia paralela ao do
Estado.
 

Pelo que o momento processual permite concluir, há presença do fumus
comissi delicti, diante da suposta existência de crimes de invasão de terras públicas,
associação criminosa e posse de arma de fogo, e do periculum libertatis. O decreto
que revogou a decisão anterior de concessão de liberdade, pela avaliação que o
momento permite, está suficientemente plausível, uma vez que o paciente não estava
presente na audiência de justificação em ação possessória, situação que serviu de
base para a revogação primeira de sua prisão preventiva, e, sobretudo porque a
situação fática de ameaças a ribeirinhos por interpostas pessoas ou por meio de
seguranças privados de escolta armada ainda parece permanecer, o que por ora,
ainda está presente o requisito da conveniência da instrução penal, previsto  no art.
312 do CPP.
 

Não há notícia nos autos do cumprimento do mandado de prisão,
ressaltando a decisão impetrada a dificuldade de encontrar o paciente nos endereços
conhecidos, denotando que não há razão para que não se aguarde as informações e a
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manifestação do Ministério Público Federal, para melhor análise de todo o contexto,
mediante o mínimo contraditório.
 

Tal o contexto indefiro a liminar. Oficie-se para informações, com prazo de
48 (quarenta e oito) horas, colhendo-se, na sequência, a manifestação do órgão do
Ministério Público Federal junto a esta Corte. Intimem-se.
 

Brasília, 14 de fevereiro de 2020.
 

 
 

Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator
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