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PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5019704-63.2018.4.04.7200/SC

REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/SC
ACUSADO: LUIZ ADEMIR HESSMANN

ACUSADO: DANILO PEREIRA

ACUSADO: FABRICIO JOSE FLORENCIO MARGARIDO
ACUSADO: FLAVIA COELHO WERLICH

ACUSADO: MAURICIO ROSA BARBOSA

ACUSADO: MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA GUERRA
ACUSADO: NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR

ACUSADO: EDSON NUNES DEVINCENZI

ACUSADO: FABIO LUNARDI FARIAS
ACUSADO: LUCIA DE FATIMA GARCIA

ACUSADO: LUIZ CARLOS PEREIRA MAROSO

ACUSADO: RENATO DEGGAU

DESPACHO/DECISÃO

OPERAÇÃO ALCATRAZ

Eventos 1044 e 1057. NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR

Cuida-se de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
ou alternativamente remoção para uma Sala de Estado Maior, fundamentando na pandemia
que assola o mundo e a condição clínica do requerente.

Intimado, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo indeferimento do
pedido (evento 1059 e 1062).

Eventos 1068, 1069, 1078, 1085 e 1089. NELSON CASTELLO BRANCO
NAPPI JUNIOR

No evento 1068, a defesa de NELSON NAPPI JUNIOR informou decisão
do Ministro EDSON FACHIN do Supremo Tribunal Federal, que deu parcial provimento ao
RHC nº 179.861/SC, “para determinar que o recorrente seja transferido para uma Sala de
Estado Maior ou para local que ofereça instalações condignas, nos termos do art. 7º, V, da
Lei 8.906/1994”.

O ofício recebido relativo à decisão foi anexado no evento 1070.

Em razão de tal decisão, determinei a realização de diligências acerca da
existência de Sala de Estado Maior disponível ou acomodações compatíveis (evento 1074).
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Por fim, no evento 1078, o requerente reforçou o pedido do evento 1044,
requerendo a imediata conversão da "custódia preventiva de NELSON em prisão domiciliar,
sem esperar o resultado das outras diligências determinadas no despacho do evento 1074,
podendo tal posição ser posteriormente revista, observados os requisitos da sala de Estado-
Maior como determinado pelo STF no RHC nº 179.861/SC".

Vieram os autos conclusos para despacho.

DECIDO.

No autos do RHC nº 179.861/SC o Supremo Tribunal Federal, através do
Ministro Edson Facchin deferiu liminar  “para determinar que o recorrente seja transferido
para uma Sala de Estado Maior ou para local que ofereça instalações condignas, nos
termos do art. 7º, V, da Lei 8.906/1994”.

Este Juízo envidou esforços no sentido de diligenciar onde haveria
disponibilidade de sala de estado maior, como determinado pelo STF, intimando a defesa,
bem como a própria comissão de prerrogativas da OAB.

Nem a defesa nem a Comissão da OAB indicaram local de seu conhecimento
que se conformasse a condição de sala de estado maior, ao contrário, ambos requereram,
diante da inexistência deste tipo de sala no Município, que fosse deferia a prisão domiciliar ao
réu.

Assim, sem a intenção de descumprir a ordem emanada da Corte Constitucional,
pelo contrário, com a intenção precípua de dar cumprimento e com a celeridade possível a
este Juízo e diante da condições de funcionamento dos órgão públicos e instituições, entendo
que não há sala de estado maior neste município e que determinar a qualquer instituição
militar a sua disponibilização na atual condição de saúde pública e esforços envidados para a
contenção da pandemia mundial covid-19 é medida contraproducente, a qual deve aguardar a
curva decrescente da pandemia covid-19.

Desta forma, para dar cumprimento ainda que parcial à decisão do STF nos
autos do RHC nº 179.861/SC, passarei a análise da autorização contida na decisão como
alternativa a sala de estado maior, qual seja: local que ofereça instalações condignas, nos
termos do art. 7º, V, da Lei 8.906/1994”.

O mundo está vivendo um grande momento de provação diante da pandemia
provocada pelo coronavírus, impondo às autoridades públicas de todos os poderes da União,
Estados e Municípios uma série de medidas rígidas à sociedade, inclusive restringindo
direitos fundamentais individuais, como liberdade de ir e vir, o que se justifica diante do
direito fundamental coletivo à saúde, à incolumidade pública e à vida.

Nessa linha, há uma preocupação geral no Poder Judiciário e deste Juízo quanto
à população carcerária, tanto que pelas instâncias competentes foram editadas medidas de
suspensão de visitas, mantendo-se um isolamento que protege a comunidade carcerária do
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vírus, e recomendações quanto à analise da manutenção das prisões cautelares (a
requerimento ou não, diante da razoabildide e excepcionalidade da pandemia mundial convid-
19) e para que novas ordens de prisões sejam decretadas excepcionalmente.

No Estado de Santa Catarina, o Departamento de Administração Prisional tem
expedido notas oficiais cada vez mais intensas quanto a essa necessidade de
prevenção: http://www.deap.sc.gov.br/index.php/noticias/755-comunicado-oficial-acoes-
para-prevenir-coronavirus-nos-sistemas-prisional-e-socioeducativo, em 11.03.2020,
e http://www.deap.sc.gov.br/index.php/noticias/757-nota-oficial-visitas-e-curso-de-
formacao-profissional, em 17.03.2020, ressaltando-se que o objetivo não é retirar direitos
dos apenados, mas "preservar a saúde e o direito à vida dos servidores, internos, familiares,
advogados e representantes do Judiciário que circulam em ambientes prisionais e
socioeducativas".

Nessa linha, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação  n. 62, de
17.03.2020, cumprindo destacar as contidas no artigo 4º:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo
Penal, priorizando-se: 

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos
ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que
se enquadrem no grupo de risco; 

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam
sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do
novo coronavírus; 

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam
relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

Por oportuno, transcrevo as considerações iniciais trazidas pelo Ministro
Rogério Schietti Cruz, em decisão nos autos HC n. 567.256/SC no Superior Tribunal de
Justiça, relativamente a réu preso na Operação Saldo Negativo, também sob a jurisdição deste
Juízo:

Não há como descurar que a crise mundial do Covid-19 e, especialmente, a iminente
gravidade do quadro nacional exigem intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades,
inclusive do Poder Judiciário. Assim, na atual situação, salvo necessidade inarredável da
manutenção da prisão preventiva – nos casos de crimes cometidos com particular violência, a
envolver acusado de especial e evidente periculosidade ou que comporte de modo a,
claramente, denotar risco de fuga ou de destruição das provas e/ou ameaça a testemunhas –, o
exame da necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com outro
olhar. 

Deve-se fortalecer sobremaneira o princípio da não culpabilidade e eleger, com primazia,
medidas alternativas à prisão processual, como o propósito de não agravar ainda mais a
precariedade do sistema penitenciário e evitar o alastramento da doença nas prisões. A
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custódia ante tempus é, mais do que nunca, o último recurso a ser utilizado neste momento de
adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos de internos, de forma a
preservar a saúde de todos. 

Esse pensamento, aliás, está em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do
CNJ, (...)

Cumpre destacar, todavia, que esse fundamento não afastou a necessidade
de análise do caso concreto, ficando claro que se trata de um fator que deve ser levado em
conta quando da análise da decretação e manutenção das prisões cautelares, mas não é hábil
a automaticamente colocar em liberdade investigados que se enquadrem nos requisitos
do art. 312 do Código de Processo Penal.

É inclusive o que se interpreta do posicionamento do Supremo Tribunal Federal,
ao não referendar, no mérito, orientação contida em decisão nos autos da ADPF 347.

Com base nesse raciocínio e diante do fato de que este Juízo decreta e
mantém prisão preventiva apenas quando absolutamente indispensável à "garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado" (art. 312 do
CPP) e incabível a substituição por medidas cautelares (art. 282, § 6º, do CPP), entendo pelo
indeferimento, nos termos das decisões já amplamente fundamentadas em que
decretada e mantida a prisão preventiva do segregado, da revogação da prisão
preventiva com fundamento exclusivamente na pandemia provada pelo COVID-19,
visto que permanecem presentes os requisitos para a prisão cautelar.

Por outro lado, em que pese a manifestação contrária do parquet, sensível à
necessidade de prevenção, prevenção esta que se coloca necessária em nível mundial,
convocando-se inclusive toda a população a permanecer reclusa em seus próprios lares,
impõe-se como medida razoável transferir, temporariamente, o local de cumprimento
da prisão preventiva para o domicílio do réu/investigado, independentemente de que este
componha ou não grupo de risco.

Esta alternativa encontra suporte em todo o contexto social e de saúde mundial,
nacional e local (onde cada réu está preso preventivamente), bem como na linha de
entendimento já demonstrado na jurisprudência pelo Superior Tribunal de Justiça ao afirmar
que a situação exige e, portanto, autoriza, intervenções e atitudes mais ousadas das
autoridades, inclusive do Poder Judiciário.

Ressalto, para que não restem dúvidas, que:

a) está mantida integralmente a fundamentação e a prisão preventiva já
decretada originariamente nestes autos, não se tratanto de revogação, mas sim de
adequação quanto ao local de cumprimento da prisão preventiva em face da pandemia
mundial do COVID-19 e diretrizes internacionais e nacionais, de modo que resta indeferido
o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como indeferido o pedido de substituição
por prisão domiciliar, uma vez que neste caso concreto apenas o local de cumprimento da
prisão é que será no domicílio do réu;
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b) o regime de prisão domiciliar atende às recomendações mundiais,
nacionais e estaduais de isolamento social, de modo a garantir a salvaguarda da saude
individual do preso e coletiva;

c) o cumprimento em regime de prisão domiciliar será temporário, e
será revisto a cada 90 dias (prazo na nova legislacao processual penal para revisão da
manutenção da prisão preventiva e coerente com o período de pico da doença, conforme
previsão governamental). 

Cumpre ressaltar, por fim, que o art. 318-B do CPP estabelece que
a substituição por prisão domiciliar fundada em questões pessoais e não processuais,
"poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas
previstas no art. 319 deste Código", aplicável ANALOGICAMENTE, uma vez que não se
trata de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, mas sim de
cumprimento em local diverso que não o estabelecimento prisional,  de modo que estou
fixando medidas cautelares que devem ser cumpridas durante o período em que
a prisão preventiva estiver sendo cumprida em regime domiciliar, quais sejam:

a) Proibição de se ausentar da residência, uma vez que se encontra em prisão domiciliar,
sendo que qualquer necessidade de afastamento do perímetro residencial - especificamente
motivo de saúde - deverá comunicar previamente ao Juízo para providências junto ao DEAP;

b) Proibição de manter contato via telefone ou pessoalmente ou qualquer outro meio  (e-mail,
aplicativos, redes sociais, etc) com os demais investigados;

c) Entrega em Juízo do Passaporte e CNH;

d) uso de tornozeleira eletrônica.

Tendo em vista o uso de tornozeleira eletrônica, cabe estabelecer as condições
para o monitoramento, em conformidade com o Provimento nº 46, de 08 de março de 2016,
do e. TRF da 4ª Região:

i) o perímetro do monitoramento será exclusivamente a residência do investigado, não
estendidos às áreas comuns na hipótese de a residência ser condomínio de casas ou
apartamentos;

ii) não se ausentar do perímetro, exceto nos termos em que autorizada pelo Juízo;

iii) fornecer pelo menos dois números de telefone ativos, por intermédio dos quais possa ser
contatado a qualquer momento, sempre que necessário;

iv) abster-se de remover, violar, modificar ou danificar, de qualquer forma, o dispositivo de
monitoração eletrônica, nem permitir que outrem o faça;

v) informar de imediato qualquer falha no equipamento de monitoração ao Setor de
Segurança da Penitenciária da Capital, por meio dos telefones 48 2107 2829 e 48 2107 2856; 

vi) recarregar o equipamento, de forma correta, diariamente;
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vii) assinar o termo de aceitação e compreensão das condições, com a integral observância
das regras gerais de funcionamento do monitoramento eletrônico;

vii) entrar em contato imediatamente, por via eletrônica ou pelos telefones indicados no termo
de aceitação, caso tenha de sair do perímetro estipulado em virtude de doença, ameaça de
morte, inundação, incêndio, ou outras situações imprevisíveis e inevitáveis.

Anoto que este Juízo deixa de fixar fiança, excepcionalmente, porque não
está sendo deferida a substituição da prisão preventiva por domiciliar, mas apenas o
cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar, temporariamente, com
fundamento única e exclusivamente, na pandemia decorrentes do COVID-19.

Por fim, também excepcionalmente considerando-se que é final de semana
e que na segunda-feira será feriado em Florianópolis, entendo pela expedição imediata
do alvará de soltura,  para que as medidas cautelares 'c' e 'd' seja cumpridas no próximo
dia útil, devendo a Secretaria entrar em contato com a  defesa a fim de estabelecer local e
horário em que se dará o cumprimento, tendo em vista o fechamento do prédio da Justiça
Federal (Resolução TRF4 n. 18/2020) na 4ª Região e talvez em outros locais da Federação
onde haja presos preventivos desta Operação ou de outras.

Assim, quanto ao cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal
(evento 1070), em que determinado que "o recorrente seja transferido para uma Sala de
Estado Maior ou para local que ofereça instalações condignas, nos termos do art. 7º, V, da
Lei 8.906/1994", fica cumprida parcialmente, por ora, diante da determinação para
cumprimento da preventiva em regime domiciliar temporariamente.

O cumprimento integral da decisão juntada no evento 1070 e do despacho do
evento 1074 fica postergado para o momento em que este Juízo decidir pelo retorno do
cumprimento da preventiva em estabelecimento prisional, quando deverão ser
realizadas diligências atualizadas, inclusive com vistoria judicial, se necessário, diligências
estas que devem ser contemporâneas ao momento em que a decisão deverá ser tomada, sendo
contraproducente qualquer diligência neste momento.

Isso posto,

1. Mantenho integralmente a prisão preventiva decretada em desfavor de
NELSON  CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR, nos termos da decisão originária
do evento 18 e indefiro os pedidos de revogação da prisão preventiva ou de substituição
por prisão domiciliar.

2. Em razão exclusivamente da pandemia provocada pelo COVID-19 e
frente a decisão nos autos do RHC 179.861/SC, determino que o cumprimento da prisão
preventiva seja em regime de prisão domiciliar, em caráter temporário, situação deverá
ser revista daqui a 90 (noventa) dias.

2.1. Fixo as seguintes medidas cautelares a serem cumpridas durante o
cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar:
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a) Proibição de se ausentar da residência, uma vez que se encontra em prisão
domiciliar, sendo que qualquer necessidade de afastamento do perímetro residencial -
especificamente motivo de saúde - deverá comunicar previamente ao Juízo para providências
junto ao DEAP;

b) Proibição de manter contato via telefone ou pessoalmente ou qualquer outro
meio  (e-mail, aplicativos, redes sociais, etc) com os demais investigados;

c) Entrega em Juízo do Passaporte e CNH;

d) uso de tornozeleira eletrônica, às expensas do investigado.

2.2. O cumprimento das condições 'c' e 'd' deverá se dar em data e local a
ser informado pela Secretaria mediante diligências com DEAP.

3. Expeçam-se alvará de soltura e termo de compromisso imediatamente
(os quais deverão ser assinados na mesma oportunidade em que liberado o preso
preventivamente), devendo constar que o investigado/réu deverá permanecer em prisão
domiciliar, indicando-se o endereço que consta dos autos.

4. Diligencie a Secretaria, junto ao DEAP, data e local para que seja feita a
colocação da tornozeleira eletrônica, intimando-se, em seguida, a defesa, inclusive para a
entrega de passaporte.

4.1 Por ocasião da colocação da tornozeleira eletrônica, deverá o investigado
prestar o compromisso quanto às condições de uso do dispositivo.

5. Diligencie a Secretaria junto ao DEAP acerca dos custos mensais pelo uso da
tornozeleira.

5.1. Ato contínuo, intime-se o investigado de que deverá efetuar o recolhimento,
mediante depósito em conta judicial, em até 5 (cinco) dias a contar da intimação, devendo os
demais depósitos mensais serem feitos sucessivamente na mesma data que o primeiro
depósito realizado.

6. A determinação para transferência para Sala de Estado Maior ou instalações
equiparadas (evento 1070) esta sendo cumprida parcialmente, sendo que seu cumprimento
integral e das diligências determinadas no evento 1074 fica postergado para o momento em
que este Juízo decidir pelo retorno do cumprimento da prisão preventiva em estabelecimento
prisional.

6.1. Oficie-se o Ministro Relator do RHC 179.861, informando-o desta decisão.

7. Cumpra-se com urgência.
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Documento eletrônico assinado por JANAINA CASSOL MACHADO, Juíza Federal Substituta, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 720005833796v13 e
do código CRC 15a97e1e.

Informações adicionais da assinatura:
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