
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 483.634 - RR (2018/0331491-0)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : BRUNO RODRIGUES 
ADVOGADO : BRUNO RODRIGUES  - DF002042A
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA 
PACIENTE  : GUILHERME SILVA RIBEIRO CAMPOS (PRESO)

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de 

GUILHERME SILVA RIBEIRO CAMPOS contra decisão do Desembargador do Tribunal 

de Justiça do Estado de Roraima, nos autos do Inquérito n. 00821624-36.2017.8.23.0010. 

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso preventivamente no dia 29 

de novembro de 2018, no bojo da denominada "Operação Escuridão", em que se investiga 

uma suposta Organização Criminosa voltada para a prática de crimes de corrupção ativa e 

passiva, compostas pelos gestores e funcionários da Empresa QUALIGOURMET e 

servidores públicos (e-STJ fl. 53).

A prisão preventiva foi decretada pelo Desembargador do Tribunal estadual, 

em razão de um dos supostos envolvidos ter prerrogativa de foro. Em relação ao paciente, 

segundo a inicial, atribui-se a ele "a suposta propriedade oculta em uma empresa 

denominada QUALIGOURMET, que mantinha contrato com o Governo do Estado de 

Roraima para fornecimento de alimentação ao sistema carcerário" (e-STJ fl. 6).

Nas razões da presente ação, a defesa alega, inicialmente, nulidade do 

decreto de prisão preventiva, porquanto a ordem teria sido expedida por autoridade 

manifestamente incompetente. De acordo com a inicial, "há evidências expressamente 

reconhecidas pela Polícia Federal, pelo MPRR, por meio de sua Procuradora-Geral, e 

pelo honrado e culto Desembargador Relator, ora indicado como autoridade coatora, 

sobre a existência de crimes de competência da Justiça Federal (artigo 109, inciso IV, da 

CF)" (e-STJ fl. 9). Para tanto, transcreve trechos da peça elaborada pela Polícia Federal, 

representando pela prisão preventiva, bem como da Manifestação da Procuradora de Justiça 

do Estado de Roraima, que indicam a existência de crimes contra a ordem tributária, contexto 

Documento: 90793906 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 13/12/2018 Página  1 de 7



 

 

Superior Tribunal de Justiça

informativo que atrairia a competência para Justiça Federal, nos termos da Súmula 122 do STJ 

(e-STJ fl. 16).

Entende, assim, que a regra de fixação da competência, no caso em exame, 

não pode ser mitigada pela teoria do Juízo Aparente, porquanto "a ilustre autoridade 

coatora tinha plena ciência de que crimes de competência da Justiça Federal estavam 

em apuração desde o início da investigação, basta conferir as providências deferidas e 

ordenadas no âmbito da Receita Federal com a finalidade de comprovar crimes de 

sonegação de imposto federal". Diz mais: "(...) não só tinha consciência como permitiu e 

ordenou diligências tendentes à comprovação de crimes de competência da Justiça 

Federal" (e-STJ fl. 17). E conclui:

(...) equivocou-se a ilustre autoridade coatora ao permitir, 
participar e deferir medidas cautelares em investigação visando a 
apuração de crimes variados e com abrangência de delitos 
reconhecidamente de competência da Justiça Federal e, depois, 
equivocou-se em não remeter integralmente os autos à 02ª Seção do 
egrégio TRF-1.

Assim, afirma que houve clara violação ao disposto no inciso III do art. 648 

do CPP, sendo, portanto, absolutamente ilegal a prisão preventiva.

A defesa discorda também dos fundamentos da prisão preventiva, 

asseverando que "os motivos que ensejaram o encarceramento deixaram de existir ou ao 

menos se tornaram frágeis para a manutenção da prisão a partir do cumprimento das 

medidas de arrecadação de prova e da intensa exposição pública dos envolvidos" (e-STJ 

fl. 22). Além disso, esclarece que "o sistema penitenciário do Estado de Roraima está sob 

intervenção federal, sendo de responsabilidade do Governo Federal a manutenção ou 

não do contrato com a empresa QUALIGOURMET, inclusive pagamentos", enfatizando, 

ainda, que o paciente não tem qualquer vínculo com a referida empresa e, portanto, não há 

risco de reiteração criminosa (e-STJ fl. 23).

Quanto aos demais fundamentos declinados no decreto, a defesa sustenta 

que eles não encontram suporte nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e que a medida 
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viola o princípio da presunção de inocência. Em suas palavras, "No caso em tela, não há 

NENHUM motivo concreto revelado para se supor que, caso seja colocado em 

liberdade, o Paciente venha a realizar atos que coloquem em risco a ordem pública, 

econômica ou a instrução processual, obstando a busca pela verdade real" (e-STJ fl. 31).

Ressalta que "O Paciente é empresário do ramo imobiliário, titular da 

empresa RIBEIRO CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS desde 2009, sendo 

esta sua única fonte de renda" (e-STJ fl. 32). Lembra que o "Inquérito Policial já em 

estágio avançado, em cujo bojo foram realizadas diversas diligências e cautelares sem 

qualquer tipo de interferência ou ameaça de interferência por parte do ora Paciente" 

(e-STJ fl. 33).

Alega, ainda, que os fatos que ensejaram a prisão do paciente não seriam 

atuais (e-STJ fl. 33):

(...) os fatos investigados na cognominada “Operação Escuridão” 
não são contemporâneos, havendo notícias inclusive no sentido de 
que a empresa QUALIGOURMET, da qual o ora Paciente não é 
titular e não possui qualquer tipo de ingerência ou participação, 
interrompeu a prestação de serviço ao Sistema Prisional do Estado 
de Roraima por falta de pagamento, não havendo falar em 
perpetuação ou reiteração dos supostos delitos investigados, 
notadamente após a prisão e exposição pública dos fatos.

Além disso, se motivo havia para a contrição da liberdade do 
Paciente, uma vez realizadas as diligências cautelares e efetivadas 
as prisões preventivas dos investigados, não há de se presumir a 
perpetuação dos alegados crimes, mas sim que os motivos 
autorizadores da custódia cautelar cessaram.

Por último, assegura que as medidas cautelares seriam suficientes para 

resguardar o resultado esperado, inclusive teriam prevalência sobre decretação da prisão, o 

que não teria sido observado pela autoridade coatora, "pois sequer afirmou-se de forma 

genérica a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão 

previstas no artigo 319 do CPP, situação que ofende diretamente o postulado 

constitucional da motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, ambos da 

Constituição Federal)" (e-STJ fl. 40), optando, de logo, pela medida extrema.
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Diante disso, pede (e-STJ fls. 43/44): 

4.1) O CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus e a 
concessão de LIMINAR, em caráter precário, reconhecendo a 
incompetência absoluta, e determinando a imediata sustação de 
todos os efeitos da decisão de prisão preventiva proferida pela 
autoridade coatora, revogando-se, destarte, a prisão preventiva 
ordenada por autoridade manifestamente incompetente, 
independe1ntemente da eventual idoneidade de seus fundamentos, 
ordenando-se de imediato a remessa dos autos do INQ 
0821624-36.2017.8.23.0010 à 02ª Seção do Tribunal Regional 
Federal da 01ª Região, para livre distribuição e remessa ao MPF 
para pleitear o que entender cabível;

4.2) Alternativamente, uma vez reconhecida a incompetência, mas 
não declarada de imediato nula a decisão atacada, o deferimento 
de LIMINAR para converter a custódia preventiva em medidas 
cautelares diversas da prisão, ainda que mediante a concessão de 
habeas corpus de ofício;

4.3) Alternativamente, uma vez reconhecida a incompetência, e não 
convertida desde já prisão preventiva em medidas cautelares 
diversas, a concessão de LIMINAR para determinar que o Relator 
no TRF1 a quem vier a ser distribuído INQUÉRITO ORIGINÁRIO 
que analise, de maneira fundamentada, a possibilidade de 
converter a prisão em medidas cautelares diversas;

4.4) Alternativamente, não havendo reconhecimento da 
incompetência absoluta, o deferimento de LIMINAR para converter 
a prisão em medidas cautelares diversas, ainda que mediante a 
concessão de habeas corpus de ofício;

4.5) Alternativamente, se entendido que há omissão da autoridade 
coatora, por negativa de prestação jurisdicional na análise da 
possibilidade de conversão da prisão em medidas cautelares 
diversas, e havendo o entendimento de que haveria supressão de 
instância, a concessão de liminar para determinar a autoridade 
coatora que examine e justifique fundamentadamente a opção pela 
prisão preventiva, já que a decisão atacada é absolutamente omissa 
quanto aos motivos para não aplicar a substituição da prisão por 
medidas cautelares diversas.

(...)

4.8) Que o advogado Impetrante seja previamente cientificado, na 
época pertinente, da data de inclusão em mesa para julgamento do 
presente habeas corpus (CF, art. 5º, LV e RISTF, artigo 192, 
parágrafo único);

4.9) No mérito, depois de prestadas as informações e colhida a 
manifestação do Ministério Público Federal, espera-se a concessão 
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da ordem para reconhecer a incompetência absoluta, a nulidade da 
decisão de prisão preventiva, com a consequente revogação ou 
alternativamente a substituição da prisão preventiva por medidas 
cautelares diversas.

É o relatório, decido.

A liminar em recurso ordinário em habeas corpus, bem como em habeas 

corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os 

efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto na impetração.

Em um juízo de cognição sumária, não visualizo, ao menos nesse momento 

processual, manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida 

de urgência.

Preliminarmente, acerca da nulidade da prisão em decorrência da suposta 

incompetência do Juízo, colhe-se do decreto prisional, no que interessa (e-STJ fl. 46):

Cuida de representação criminal do Departamento de Polícia 
Federal, em razão de investigação proveniente dos autos do 
inquérito policial n. 225/2017-SR/PF/RR, originalmente proposta 
perante a Justiça Federal de Roraima.

Analisando o extenso caderno processual, verificou-se que o Juízo Federal 

de fato se declarou incompetente para processar os fatos investigados, conforme registrado no 

despacho proferido no dia 4/7/2017 (e-STJ fl. 455, grifei):

Diante da declaração de incompetência deste juízo para processar 
os fatos investigados neste inquérito policial, nos termos da decisão 
proferida à fls. 81/92 dos autos da medida cautelar n. 
2151-85.2017.4.01.4200, determino a remessa dos autos ao juízo a 
quem couber, por distribuição, o processamento e julgamento do 
feito na Comarca de Boa Vista/RR.

A investigação foi então distribuída à Vara de Entorpecentes e Organização 

Criminosa. No entanto, a Juíza de Direito determinou a remessa dos autos para o Tribunal 

estadual, em razão de envolver pessoa com prerrogativa de foro (e-STJ fl. 547).

Como visto, ao que parece, não houve violação ao disposto na Súmula 122 
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do STJ. 

A uma, porque o Juízo federal teria se manifestado expressamente 

declinando da competência, e a investigação, após livre distribuição na Justiça comum, 

ascendeu ao Tribunal estadual em razão de envolver pessoa com prerrogativa de foro. Nesse 

contexto, em princípio, incide a regra prevista no enunciado n. 150 desta Corte, mutatis 

mutandis: "COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE 

INTERESSE JURÍDICO QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO, DA 

UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS.". 

E, a duas, porque a regra estabelecida na Súmula 122 não é de aplicação 

automática ou absoluta, é necessária a demonstração de conexão probatória de modo a 

oferecer celeridade e ganho na prestação jurisdicional (CC 156.707/SP, Rel. Ministro JOEL 

ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 29/06/2018), 

avaliação inviável de ser realizada na presente via processual.

Portanto, em princípio, não vislumbro a alegada nulidade da prisão.

Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, o decreto apresenta dados 

indicativos de materialidade e de autoria/participação do paciente no esquema investigado.

Do mesmo modo, acerca dos requisitos legais, observa-se que a decisão 

aponta elementos contemporâneos e concretos para justificar a medida extrema para a 

garantia da ordem pública e econômica, tendo em vista: i) a necessidade de interromper a 

atuação de integrantes de organização criminosa ; ii) o modus operandi de atuação, inclusive 

interrompendo "o fornecimento de alimentação do sistema penitenciário do Estado de 

Roraima, como forma de "forçar" a Administração Pública ao pagamento do contrato"; 

iii) a suspeita de utilização de recursos desviados para eleger um de seus membros para o 

parlamento estadual; iv) envolvimento de agentes públicos do alto escalão do Estado e o fato 

de o paciente ser filho da governadora, com forte influência no âmbito da Administração 

Pública (e-STJ fls. 125/126), ressaltando, ainda, que os crimes investigados resultaram em um 

prejuízo para o Estado de Roraima da ordem de 15 milhões de reais (e-STJ fl. 126). 
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Ainda, o decreto apresentou informações indicativas de risco à instrução 

criminal: i) esforço do grupo no sentido de manter o esquema ilícito reservadamente nos 

escritórios; ii) pagamento mensal a um ex-sócio para mantê-lo em silêncio; e iii) apreensão de 

um celular em que se verificou a tentativa de destruição de informações por meio da internet.

Diante do exposto, indefiro, por ora, a liminar postulada.

Todavia, foi noticiada, hoje, a intervenção federal no Estado de Roraima, 

com o afastamento da Governadora e posse de um representante do Governo Federal como 

interventor no Governo estadual. Concretizando-se a noticiada medida, certamente terá 

repercussão direta no presente feito e nas decisões já tomadas, inclusive com a possível 

alteração do juízo competente para prosseguir com as investigações. Outrossim, os 

fundamentos inicialmente adotados poderão perder força ou mesmo a validade, diante das 

modificações que serão implementadas na organização administrativa do novo governo 

nomeado e sua equipe de trabalho.

Nesse novo cenário político instalado no Estado, por certo a necessidade 

da prisão cautelar dos presos poderá ser revista, inclusive com uma avaliação aprofundada da 

sua efetiva imprescindibilidade, sobretudo diante de um largo catálogo de medidas 

alternativas mais brandas oferecidas pelo Código de Processo Penal, para resguardar a ordem 

pública, econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal (art. 319 do CPP).

Assim, considerando-se a possível modificação substancial do contexto 

traçado nos presentes autos, revela-se prudente solicitar à Autoridade Coatora que preste 

informações, no prazo de 72 horas, acerca das alterações supervenientes – individualizando a 

situação dos investigados, bem como informando o estágio atual da investigação, a previsão de 

conclusão e oferecimento da denúncia – para reanálise do pleito emergencial.

Após recebimento, retornem os autos conclusos para reavaliação da liminar.

Brasília (DF), 10 de dezembro de 2018.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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