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Habeas Corpus 156.730 

 

 

PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, ALEXANDRE KRUEL 

JOBIM, ALDO ROMANI NETTO, MÁRCIO GESTEIRA PALMA e DIOGO 

TEBET, impetrantes devidamente qualificados nos autos do habeas corpus em referência, 

vêm a Vossa Excelência, em atenção à manifestação da Procuradoria Geral da República de 

fls., expor e requerer o quanto segue. 

 

No dia de ontem a PGR apresentou manifestação nestes autos 

alegando a incompetência de Vossa Excelência para processar e julgar o feito, tendo em 

vista decisão proferida pela 1ª Turma Especializada do TRF2, por meio da qual declarou a 

“incompetência da 7ª Vara Federal da SJ/RJ para processar e julgar parte dos feitos relacionados à 

Operação Rizoma, justamente face ao entendimento de que tal Operação não é conexa às Operações 

Calicute, Eficiência e Unfair Play”. 
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De acordo com a PGR, “não mais sendo a 7ª Vara da SJ/RJ a 

competente para processar e julgar os processos e feitos relacionados à Operação Rizoma, restou quebrada a 

cadeia de prevenções referida mais ao início desta peça, de modo que órgãos jurisdicionais dela integrantes 

não mais têm competência por prevenção para deles conhecer e sobre eles proferir julgamentos”. 

 

Conclui o parquet afirmando que “Vossa Excelência já não mais possui 

competência, por prevenção, para julgar os feitos oriundos da Operação Rizoma (ação penal n. 0066693- 

64.2018.4.02.5101), inclusive o presente Habeas Corpus e todos os requerimentos contidos em seu bojo, 

como os dois pedidos de extensão (petições n. 53110 e 52689) e os embargos de declaração (petição 52990) 

que pendem de julgamento”. 

 

Ocorre, entretanto, que referida manifestação segue em sentido 

diametralmente oposto à doutrina e jurisprudência desta E. Corte sobre as regras de 

prorrogação de competência jurisdicional. 

 

Bem sabe a PGR, conquanto tenha apresentado tal fundamentação 

em diversos outros procedimentos, que doutrina e jurisprudência uníssonas entendem ser a 

competência por prevenção de natureza relativa, fato que assegura sua prorrogação caso precluso 

seu questionamento no momento oportuno. 

 

Nesse sentido, BADARÓ: 

 

“A prorrogação de competência leva em conta, basicamente, a 

distinção entre competência absoluta e relativa. (...) A chamada competência 

absoluta é aquela determinada por critérios cuja inobservância carreta uma 

nulidade insanável. Isto é, trata-se de competência que não pode ser modificada, 
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prorrogada. (...) Por sua vez, a denominada competência relativa é aquela 

fixada por critérios cuja inobservância acarreta uma nulidade sanável. Em 

outras palavras, a competência relativa pode ser modificada, 

prorrogada”.1 

 

Pois bem. A arguição da incompetência relativa, como no caso de 

sua fixação por prevenção, estará sujeita a preclusão quando não alegada 

tempestivamente. Neste caso, será ela prorrogada, e o juízo que “abstratamente seria 

incompetente para processar e julgar um feito passará a ter competência para julgá-lo no caso concreto”.2 

 

Referido entendimento está sedimentado nesta E. Corte 

Constitucional há décadas, tendo como precedente decisão da lavra do D. Ministro 

Sepúlveda Pertence nos autos do habeas corpus 69.599, em 27.8.1993, corroborada pelo 

Tribunal Pleno. Desde então, diversos julgados confirmam tal entendimento: 

 

“HABEAS CORPUS. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA 

RELATIVA. PRECLUSÃO DA OPORTUNIDADE DE 

ARGÜIÇÃO. PRORROGAÇÃO. 1. A competência por 

prevenção é relativa, estando sujeita à prorrogação, caso 

precluída a oportunidade de argüição da incompetência. 

Precedentes. 2. Na hipótese, reconhecida a incidência de 

preclusão, mantém-se a relatoria previamente estabelecida . 3. 

Agravo regimental improvido” (STF, HC-AgR 88759, Rel. Ellen 

Gracie, Pleno, J. 31.03.2008 - destacamos). 

 

                                                 
1 BADARÓ, Gustavo. Processo penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, P. 169/170. 
2 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, V. 1, 2ª Ed. Niterói: Impetus, 2012, P. 430. 
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No mesmo sentido: HC 69.287, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ 

147/212; HC 69.599, Rel. Min. Pertence, RTJ 148/420; HC 77.571, Rel. Min. Ilmar 

Galvão, DJ 5.2.1999; HC 77.754, Rel. Min. Sidney Sanches, DJ 4.6.1999. 

 

A reiteração de tal entendimento ensejou, inclusive, a edição da 

Súmula Vinculante 706 deste E. STF: 

 

“Súmula 706: É relativa a nulidade decorrente da inobservância da 

competência penal por prevenção”. 

 

Ou seja, caso o questionamento da competência fixada por 

prevenção não seja feito até o início do julgamento do habeas corpus, será ela prorrogada. 

Neste sentido também o E.STJ: 

 

“(...) A competência interna desta Corte é de natureza relativa, motivo pelo 

qual a prevenção ou a prorrogação indevida deve ser suscitada até o 

início do julgamento, sob pena de preclusão (...)” (STJ, 

EAIEDARESP 201602230610, Rel. LÁZARO GUIMARÃES, 

DJE 13.08.2018 - destacamos). 

 

No caso em tela, os próprios IMPETRANTES trouxeram à discussão 

a incompetência relativa do Juízo da 7ª Vara da Justiça Federal Criminal do Rio de Janeiro, 

tendo a PGR se manifestado de forma contrária (peças nºs 57 e 135). 

 

O mérito do habeas corpus foi julgado em 26 de junho de 2018, e 

mais uma vez a PGR não se manifestou pela incompetência do Juízo, o que também não foi 

feito no prazo para embargos de declaração. 
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Em outras palavras, preclusa a alegação da incompetência relativa, e 

prorrogada a competência deste e. Relator, nos termos da doutrina e jurisprudência 

acostadas. 

 

Não se diga que a decisão do TRF2 sobre a incompetência da 7ª Vara 

Criminal Federal – e a ampliação de seus efeitos pelo mm. Juízo de origem – seriam fatos 

novos, a afastar a preclusão e legitimar a pretensão ministerial ora esposada. 

 

Tal alegação seria pertinente caso a questão da incompetência da 7ª 

Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro não tivesse sido suscitada nos autos do presente 

habeas corpus. Mas, como demonstrado, tal questão integra o pleito dos IMPETRANTES desde 

o primeiro momento, quando a PGR se posicionou da seguinte forma na 

manifestação/peça nº 57: “O elemento atrativo da competência da Justiça Federal decorre da conexão 

instrumental probatória e intersubjetiva com casos de competência da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de 

Janeiro, sendo que a investigação que resultou no decreto da prisão preventiva do paciente é produto de mais 

um desdobramento do mesmo contexto de fatos e de direito”. 

 

E também na manifestação/peça nº 135: “(...) as instruções (lato 

sensu) efetuadas até o momento são conexas à organização criminosa chefiada por Sérgio Cabral, cujo 

esquema era comandado pelo empresário Arthur Machado, um dos fundadores e CEO da Americas 

Trading Group (ATG), empresa que atua diretamente no mercado financeiro e que foi considerada a ‘nova 

bolsa de valores brasileira’”. 

 

As regras de preclusão são claras, e não podem ser ou não 

reconhecidas de acordo com a estratégia da acusação. Entendesse inadequada a competência 

da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, deveria ter se manifestado nesse sentido 
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anteriormente, uma vez que esse mesmo tema foi objeto do pedido dos IMPETRANTES nos 

presentes autos. 

 

Assim, uma vez já julgado o mérito do presente writ, restando 

pendente apenas decisão em embargos de declaração opostos pelos IMPETRANTES, requer-

se seja reconhecida a perpetuatio jurisdicionis, para que este e. Relator – e a Turma da qual faz 

parte - mantenha sua competência. 

 

Brasília, 21 de agosto 2018. 

 

 

PIERPAOLO CRUZ BOTTINI 

OAB/SP 163.657 

ALEXANDRE KRUEL JOBIM 

OAB/DF 14.482 

 

ALDO ROMANI NETTO 

OAB/SP 256.792 

 

MÁRCIO GESTEIRA PALMA 

OAB/DF 21.878 

 

DIOGO TEBET 

OAB/RJ 127.188 


