
PROCESSO Nº: 0802410-25.2021.4.05.8200 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: POLÍCIA FEDERAL DA PARAÍBA e outro
RÉU: JOSE WILSON SANTIAGO e outros
ADVOGADO: Larissa Campos De Abreu e outros
16ª VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

 

DECISÃO

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de
ISRAEL NUNES DE LIMA.

Alega, em síntese:

foi ao aeroporto de Brasília, uma única vez, pegar uma encomenda, a pedido
da ré EVANIR, sem saber que era propina;

nenhuma conversa interceptada contém diálogo criminoso;

de todos os réus, é o único que está em prisão preventiva, há 15 meses;

faz jus ao benefício de liberdade provisória com fiança , substituída por
bens sociais da empresa.

O MPF (id. 4058200.7445040) insistiu no pagamento da fiança, até mesmo para se
evitar a quebra da isonomia com o réu JOÃO BOSCO.

Decido.

Esta ação criminal provém do STF, em razão de declinação de competência, tendo
sido enviados também os processos correlatos 0802261-29.2021.4.05.8200 (pedido
de uso de bens apreendidos), 0802413-77.2021.4.05.8200 (sequestro), 0803174-
11.2021.4.05.8200 (restituição de coisas), 0803166-34.4.05.8200 e 0803971-
84.2021.4.05.8200 (quebras de sigilo de dados).

Na primeira decisão proferida por este Juízo (id. 4058200.7151239), em
19/03/2020, já havia sido rastreado que o STF não tinha enviado os autos das
PETs 8637 e 8636, tendo sido solicitado o envio. Outrossim, por meio de consulta
ao site do Supremo, foi verificado que já havia expedição de alvará de soltura
dos réus SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO, assim como ordem de colocação em
liberdade de ISRAEL e JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES. Deste levantamento cartorial,
havia entendido que todos réus já estavam soltos, razão pela qual o processo não
foi marcado como envolvendo réus presos.

Embora o STF ainda não tenha declinado a competência quanto à PET 8637, já o fez
quanto ao processo principal (ação penal), com efeito atrativo.

O caso não trata propriamente de revogação de prisão preventiva, pois esta
questão já foi dirimida pelo Supremo.

A controvérsia aqui cinge-se à manutenção do pagamento de fiança.

De acordo as decisões da PET/STF 8637 (fls. 2314/ss) que foram juntadas pela
Defesa de ISRAEL, assim como pela consulta processual pública deste processo,
constata-se que:

em 24/01/2020 foi proferida uma decisão (segredo de justiça) e, em
11/02/2020, o Min. Gilmar Mendes indeferiu a revogação das prisões



preventivas, o que revela que as prisões foram decretadas e cumpridas neste
lapso de tempo;

em 14/05/2020 o Ministro Celso de Mello manteve as prisões de JOÃO BOSCO e
ISRAEL, mas determinou imediata soltura de SEVERINO;

no dia 01.07.2020, foi concedida liberdade provisória em favor de ISRAEL,
mediante pagamento de fiança, no valor de R$ 522.500,00 (quinhentos e vinte
e dois mil e quinhentos reais), houve a imposição, ao requerente, das
seguintes medidas cautelares:

a) proibição de ausentar-se do país, devendo, bem por isso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
contado de sua soltura, entregar seu passaporte à autoridade policial federal a ser indicada pelo
Dr. Fabiano Emidio de Lucena Martins, Delegado de Polícia Federal encarregado do Inquérito;

b) proibição de acesso à Câmara dos Deputados, seja em seu edifício-sede, seja nos prédios em que
funcionam os anexos da referida Casa Legislativa, bem assim a todos os locais relacionados às
atividades, quaisquer que sejam, da empresa JFB Locadora Ltda.;

c) proibição de comunicar-se, diretamente ou por meio de interpostas pessoas, com os demais
acusados e, também, com outros sócios ou empregados da empresa JFB Locadora Ltda., bem assim com
qualquer pessoa que preste algum tipo de serviço, mesmo de natureza eventual e sem vínculo de ordem
trabalhista, à sociedade empresária em questão;

d) suspensão do exercício do cargo ou função pública de Secretário Parlamentar;

e) suspensão do exercício de atividade econômica ou financeira relacionada à empresa JFB Locadora
Ltda., da qual é sócio, considerando-se, para tanto, a existência de sólidos indícios no sentido de
que Israel Nunes, agindo, alegadamente, como "laranja" do Deputado Federal José Wilson Santiago,
tem atuado, nesse específico domínio, para conferir suposta "blindagem patrimonial" ao congressista
em questão;

f) pagamento de fiança; e

g) sujeição a monitoramento eletrônico.

na decisão registrada no dia 06.10.2020, o Ministro-relator conheceu do
pedido de dispensa do pagamento da fiança, mas não decidiu. Determinou a
manifestação da defesa sobre a utilização dos bens sociais da empresa JBS,
para fins de pagamento da fiança, conforme excerto que colaciono abaixo
(consulta realizada no sítio do STF -petição 8637):

" () entendo que o pedido de dispensa da fiança formulado pela defesa de ISRAEL
NUNES DE LIMA deve ser melhor esclarecido. Isso porque embora o requerente
alegue a insuficiência de recursos financeiros, tendo juntado aos autos
demonstrativos contábeis da empresa JFB Locadora Ltda. que supostamente
demonstrariam essa alegação (fls. 1.290-v/1297-v), não se deve desconsiderar o
fato de que o requerente é sócio-administrador da referida empresa, que conta
inclusive com um avião particular registrado em nome da pessoa jurídica, o
modelo EMB-810-C, da fabricante Embraer, ano de fabricação 1977, número de série
810143, matrícula PT-WRL, conforme consulta pública realizada no site da ANAC
(em anexo).

Desta feita, deve a defesa esclarecer sobre a possibilidade de indicação de bens
da empresa e/ou da referida aeronave para fins de fiança, nos termos do art. 330
do CPP, inclusive com a delimitação do possível valor de mercado, sob pena de
indeferimento do pedido de dispensa em caso de não apresentação de alegações
devidamente justificadas sobre a impossibilidade do uso desses bens.

Dispositivo

(...)



 b) conheço do pedido de dispensa da fiança formulado pela defesa de ISRAEL NUNES
DE LIMA e determino à defesa que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre
a utilização dos bens sociais da empresa JFB Locadora Ltda para fins de fiança,
nos termos do art. 330 do CPP e da fundamentação supra. Após a manifestação da
defesa, voltem os autos conclusos a este gabinete. Intimem-se. "

A Defesa, ainda perante o STF, afirmou que concordava com a utilização da
aeronave como garantia, a qual foi adquirida em R$ 30.07.2018 por R$ 105.000,00
(cento e cinco mil reais). Perante este Juízo, reiterou o pedido d aceitação de
tal bem.

O art. 325 do CPP permite que a fiança, §1ºseja reduzida, majorada ou
dispensada, conforme situação econômica do réu.

Desde 03.07.2020, ou seja, há mais de 08 (oito) meses, que ISRAEL está com sua
liberdade cerceada por controvérsia relacionada à quitação da fiança.

Diante desse quadro, não é razoável concluir que o não pagamento da fiança no
valor inicialmente arbitrado decorra de resistência injustificada meio para se
furtar aos fins da medida legal (ressarcimento de alguns prejuízos). Pelo
contrário, o que realmente aparenta é a insuficiência financeira do requerente
para se desincumbir da obrigação legal.

Corrobora esta conclusão a circunstância, alegada tanto pela Polícia Federal,
como MPF, de que o requerente seria mero laranja de JOSÉ WILSON SANTIAGO, ao
figurar como proprietário da empresa JBS - Locadora Ltda, conforme petições
anexadas no sequestro de Bens nº 0802413-77.2021.4.05.8200.

Tal argumento também foi acolhido pelo STF, na imposição da medida cautelar
descrita na alínea "e" acima, tendo sido utilizada como fundamento a "existência
de sólidos indícios no sentido de que Israel Nunes, agia, alegadamente, como
"laranja" do Deputado Federal José Wilson Santiago".

Como se não bastasse, o STJ, em decorrência do cenário de pandemia, determinou a
soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a
quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança (HC
nº 568693/ES), sendo que a prisão de ISRAEL precede o início da pandemia de
coronavírus e, portanto, está abarcada pela massa de prisões tratadas neste
habeas:

HABEAS CORPUS COLETIVO. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESOS QUE TIVERAM A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE
FIANÇA. CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. EXCEPCIONALIDADE DAS PRISÕES. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DOS
EFEITOS PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 1. No que diz respeito ao cabimento do habeas corpus coletivo, não obstante a
inexistência de norma expressa, plenamente possível o seu processamento. 2. Inicialmente, os arts. 580 e 654, § 2º, do Código de
Processo Penal, dão azo à permissibilidade do writ coletivo no sistema processual penal brasileiro. Ademais, o microssistema de
normas de direito coletivo como a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Mandado de Segurança, a
Lei do Mandado de Injunção, entre outras, autoriza a impetração do writ na modalidade coletiva. 3. No âmbito supranacional, o
art. 25, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos, garante o emprego de um instrumento processual simples, rápido e efetivo
para tutelar a violação de direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela Lei ou pela citada Convenção. 4. Anoto,
ainda, que, diante dos novos conflitos interpessoais resultantes da sociedade contemporânea - "sociedade de massa" -
imprescindível um novo arcabouço jurídico processual que abarque a tutela de direitos coletivos, também no âmbito penal. 5. A
reunião, em um único processo, de questões que poderiam estar diluídas em centenas de habeas corpus implica economia de tempo, de
esforço e de recursos, atendendo, assim, ao crescente desafio de tornar a prestação jurisdicional desta Corte Superior mais
célere e mais eficiente. 6. No mais, sabe-se que o habeas corpus consolidou-se como um instrumento para defesa de direito
fundamental e, como tal, merece ser explorado em sua total potencialidade. 7. No direito comparado, a Suprema Corte argentina, a
despeito de inexistir, naquele país, norma expressa regulando o habeas corpus coletivo, no famoso "Caso Verbitsky", admitiu o
cabimento da ação coletiva contra toda e qualquer situação de agravamento da detenção que importe um trato cruel, desumano ou
degradante a um grupo de pessoas afetadas pela atuação arbitrária do Estado. 8. Por fim, vê-se que conflitos sociais já foram
solucionados por meio de habeas corpus coletivo tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de
Justiça, citando-se, como exemplos, o HC n. 143.641/SP, o HC n. 568.021/CE e o HC n. 575.495/MG. 9. Busca-se, neste habeas corpus
coletivo, a soltura de todos os presos do estado do Espírito Santo que tiveram o deferimento da liberdade provisória condicionada
ao pagamento de fiança, o que se faz com fulcro na Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 10. Não se pode olvidar que o Conselho
Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
11. Nesse contexto, corroborando com a evidência de notória e maior vulnerabilidade do ambiente carcerário à propagação do novo
coronavírus, nota técnica apresentada após solicitação apresentada pela Coordenação do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais
no Distrito Federal - IBCCrim/DF, demonstra que, sendo o distanciamento social tomado enquanto a medida mais efetiva de prevenção
à infecção pela Covid-19, as populações vivendo em aglomerações, como favelas e presídios, mostram-se significativamente mais
sujeitas a contrair a doença mesmo se proporcionados equipamentos e insumos de proteção a estes indivíduos. 12. Por sua vez, a
Organização das Nações Unidas (ONU), admitindo o contexto de maior vulnerabilidade social e individual das pessoas privadas de
liberdade em estabelecimentos penais, divulgou, em 31/3/2020, a Nota de Posicionamento - Preparação e respostas à Covid-19 nas
prisões. Dentre as análises realizadas, a ONU afirma a possível insuficiência de medidas preventivas à proliferação da Covid-19
nos presídios em que sejam verificadas condições estruturais de alocação de presos e de fornecimento de insumos de higiene
pessoal precárias, a exemplo da superlotação prisional. Assim, a ONU recomenda a adoção de medidas alternativas ao cárcere para o



enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia aos já fragilizados sistemas penitenciários nacionais e à situação de
inquestionável vulnerabilidade das populações neles inseridas. 13. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)
igualmente afirmou, por meio de sua Resolução n. 1/2020, a necessidade de adoção de medidas alternativas ao cárcere para mitigar
os riscos elevados de propagação da Covid-19 no ambiente carcerário, considerando as pessoas privadas de liberdade como mais
vulneráveis à infecção pelo novo coronavírus se comparadas àquelas usufruindo de plena liberdade ou sujeitas a medidas
restritivas de liberdade alternativas à prisão. 14. Por essas razões, somadas ao reconhecimento, pela Corte, na ADPF n. 347
MC/DF, de que nosso sistema prisional se encontra em um estado de coisas inconstitucional, é que se faz necessário dar imediato
cumprimento às recomendações apresentadas no âmbito nacional e internacional, que preconizam a máxima excepcionalidade das novas
ordens de prisão preventiva, inclusive com a fixação de medidas alternativas à prisão, como medida de contenção da pandemia
mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19). () 16. Nos termos em que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua
Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança,
visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo.
17. Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-se do grande impacto financeiro
que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo,
extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança
ainda mais irrazoável. 18. Por fim, entendo que o quadro fático apresentado pelo estado do Espírito Santo é idêntico aos dos
demais estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o país, assim como o
é o quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros, razão pela qual os efeitos desta decisão devem ser
estendidos a todo o território nacional. 19. Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança,
em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito
Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de
extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em
todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a
fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a
fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem
aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à
fiança ora afastada. Oficiem-se os Presidentes dos Tribunais de todos os estados da Federação e os Presidentes de todos os
Tribunais Regionais Federais para imediato cumprimento."

A invocação, pelo MPF, do princípio da isonomia para manter o requerente preso,
como forma de respeito aos demais investigados que pagaram a fiança, não se
justifica, haja vista que não traçou similitude de situação econômica entre os
réus.

Ante o exposto, quanto ao réu ISRAEL NUNES DE LIMA, reduzo o valor da fiança
arbitrada para R$ 105.000,00 e autorizo que seu pagamento se dê mediante
bloqueio (transferência de propriedade) da aeronove em nome da empresa JFB
LOCADORA. Segue infra consulta feita hoje no site da
Anac:https://sistemas.anac.gov.br/aeronaves/cons_rab_resposta.asp? .

Mantidas as demais cautelares estipuladas pelo STF.

Expeça-se imediatamente alvará de soltura.

Oficie-se à ANAC para bloqueio.

Intimações automáticas do MPF e Defesa de ISRAEL.

Matrícula PTWRL

Proprietário: JFB LOCADORA LTDA

CPF/CNPJ: 28367462000160

Operador: JFB LOCADORA LTDA

CPF/CNPJ: 28367462000160

Fabricante: EMBRAER

Ano de Fabricação: 1977

Modelo: EMB-810C

Número de Série: 810143

Tipo ICAO: PA34

https://sistemas.anac.gov.br/aeronaves/cons_rab_resposta.asp


Tipo de Habilitação para Pilotos: MLTE

Classe da Aeronave: POUSO CONVECIONAL 2 MOTORES CONVENCIONAIS

Peso Máximo de Decolagem: 2073 - Kg

Número Máximo de Passageiros: 006

Tipo de voo autorizado: IFR Noturno

Categoria de Registro: PRIVADA SERVICO AEREO PRIVADOS

Número da Matrícula: 15124

Status da Operação: OPERAÇÃO NEGADA PARA TÁXI AÉREO

 

Data da Compra/Transferência: 10/08/18

Data de Emissão do CA: 15/08/18

CA emitidos antes de 15/10/2018 para as aeronaves Certificadas estão fora de padrão e conforme os CVA
forem sendo feitos, novos CA deverão ser providenciados junto ao RAB - As Experimentais não necessitam
dessa troca.

Data de Validade do CVA: 13/08/20

Situação de Aeronavegabilidade: CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE (C.A) SUSPENSO

Motivo(s):
CVA vencida

Consulta realizada em: 23/04/2021 14:42:31

Processo: 0802410-25.2021.4.05.8200
Assinado eletronicamente por:
CRISTIANE MENDONÇA LAGE - Magistrado
Data e hora da assinatura: 23/04/2021 14:49:11
Identificador: 4058200.7454623

Para conferência da autenticidade do documento: 
https://pje.jfpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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