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DECISÃO

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de 
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FAUSTINO DA ROSA JUNIOR em que se aponta como autoridade coatora o 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (HC n. 5220805-
60.2021.8.21.7000/RS).

O paciente foi preso preventivamente e denunciado em decorrência das 
investigações que culminaram na Operação Educatio, tendo-lhe sido imputada a prática 
do delito previsto no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013.  

Os impetrantes sustentam que o decreto constritivo seria 
genérico, carecendo de fundamentação idônea.

Afirmam que não haveria elementos concretos passíveis de evidenciar que o 
acusado seria o líder da suposta organização criminosa.

Alegam que não haveria comprovação do risco de reiteração delitiva.

Aduzem que a medida extrema poderia ser substituída por cautelares 
diversas.

Requerem, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva do 
paciente pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 

É, no essencial, o relatório. Decido.

Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade 
que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão, notadamente porque 
a autoridade impetrada justificou, fundamentadamente, a manutenção da prisão 
preventiva do paciente nos seguintes termos (fls. 593-595):

 
[...]
Com efeito, a decisão que decretou a prisão preventiva, conforme 
transcrição acima, declinou, precisamente, a posição do paciente na 
indicada organização criminosa, estando suficientemente motivada 
(existência de fato típico, com evidências de autoria e materialidade, 
inclusive no tocante a ilícitos relacionados) e fundamentada 
(justificada).
Quanto à garantia da ordem pública, em particular, dois pontos 
merecem especial relevância.
Primeiro, a indicação concreta de que o paciente exerce posição de 
liderança/comando, o que foi especificado na denúncia apresentada na 
ação penal n. 5123852- 79.2021.8.21.0001 - evento 1 - fls. 47/48:

"O comando do grupo é exercido pelo acusado FAUSTINO DA 
ROSA JÚNIOR. Atuando em papel similar ao de um Diretor 
Executivo (CEO), o acusado é o líder máximo da organização 
criminosa, exercendo a direção e o comando da coletividade 
criminosa para pôr em prática um complexo esquema criminoso 
de venda de certificados falsificados, lavagem de capitais e 
outros delitos. Todas as decisões que foram tomadas passaram 
por ele.
FAUSTINO é quem dava as ordens e decidia sobre quem 
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poderia ou não ter acesso às suas empresas".
Segundo, o grau de perseverança na atuação dos agentes.
Assim, representando a prisão preventiva, com o objetivo de garantir a 
ordem pública, medida prevista no sistema para, inclusive, evitar que se 
"pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer 
porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, 
em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a 
infração cometida", justificada, pelas razões declinadas na decisão 
acima transcrita, a custódia cautelar do paciente.
[...]
Além disso, foi comprovada a presença do fumus commissi delicti. 
Houve demonstração, no seu aspecto puramente formal, da prova da 
existência do delito e de indícios suficientes de autoria, conforme o 
minucioso relatório elaborado pela Autoridade Policial (Evento 12, 
REL_FINAL_IPL1, Inquérito Policial), revelando-se impróprio, de todo 
modo, o exame aprofundado do conjunto probatório na via estreita do 
habeas corpus (STJ - AgRg no HC 667.353/MS, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado 
em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).
Quanto ao periculum libertatis, também foi evidenciado, especialmente 
diante da já mencionada circunstância de ter sido indicado, no decreto 
prisional, que o paciente, mesmo durante a tramitação das 
investigações, prosseguiu na prática das atividades apontadas como 
delituosas.
Essa particularidade reforça a constatação de que, embora tenha sido 
indicado na peça defensiva que as investigações policiais iniciaram há 
mais de 4 (quatro) anos, está presente a contemporaneidade no decreto 
cautelar.
Dentro deste quadro, reitera-se que, "da análise dos elementos trazidos 
pela autoridade policial, sobretudo os depoimentos prestados pelas ex-
funcionárias da instituição de ensino, as atividades ilegais ainda são 
desempenhadas pelo grupo criminoso, em que pese já tenham sido 
deferidas medidas de busca e apreensão, sequestro de bens, em 
momento anterior. A despeito de serem conhecedores das investigações, 
o grupo criminoso não deixou de desempenhar suas atividades, muito 
pelo contrário, continua, em tese, a desempenhar, inclusive, 
modificando o nome da instituição" (Evento 11, DESPADEC1, Pedido 
de Prisão Preventiva).
Neste ponto, a menção de que a instituição de ensino FG Faculdade 
Global, mantida pela UNIFG Faculdades Ltda., estaria em situação 
regular (Evento 33, PET1 e COMP2), não enfraquece a necessidade da 
custódia preventiva, especialmente porque o relatório final da 
investigação indicou a possibilidade de eventual envolvimento de 
diversas instituições de ensino na empreitada qualificada como 
criminosa (Evento 12, REL_FINAL_IPL1, Inquérito Policial).
A propósito, na linha do já destacado, a produção de prova a respeito 
das condutas/instituições envolvidas deve ser resguardada ao momento 
adequado, qual seja, a instrução processual, mostrando-se conveniente 
mencionar que o “procedimento do habeas corpus não permite a 
produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto 
sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a 
autoria delitiva” (AgRg no HC 594.976/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, 
DJe 23/09/2020).
Outrossim, pela absoluta pertinência, em complementação às razões de 
decidir, transcrevo trecho do parecer do Ministério Público nesta 
instância, subscrito pelo Procurador de Justiça Paulo Antônio 
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Todeschini, conforme segue (Evento 29, PARECER1):
"Já o periculum libertatis, sobressaiu evidente. Impressiona, na 
casuística, a espetacular e inusitava gravidade concreta do 
ocorrido, conforme muito bem explicitado, aliás, pelo juízo de 
piso. Vale dizer, cuida-se, pelos indícios carreados, de uma 
organização criminosa visando, fundamentalmente, a 
comercialização fraudulenta de diplomas de cursos de 
especialização, tudo em diversas áreas. Mais do que isso, 
visando implementar à prática respectiva, o time de agentes teria 
cometido crimes de estelionato, falsidade ideológica, 
corrupção (ativa e passiva), prevaricação e lavagem de 
dinheiro. Na operacionalização dos ilícitos, alunos - verbi gratia, 
não frequentavam aulas e apresentavam, inclusive, trabalhos 
plagiados, tudo agravado pela falsificação de assinaturas de 
professores e adulterações, também, de nomes dos 
coordenadores de curso, além de contrafação envolvendo editais 
de vestibular. Não bastasse tudo isso, o juízo singular apanhou 
outro aspecto de gravidade macroscópica: indícios foram 
carreados no sentido de que diplomas eram emitidos em favor 
de médicos estrangeiros, a despeito de que eles não tinham, 
ainda, obtido validade de seus diplomas no território brasileiro. 
Mas não só isso. Note-se que o paciente ocuparia posição 
altamente relevante na teia da organização criminosa. Ou 
seja, seria o proprietário da malsinada instituição de ensino, 
atuando na condição de líder da súcia e no desempenho de 
funções acadêmicas. Para culminar, altamente relevante e 
significativa a outra informação colacionada pela autoridade 
impetrada: o paciente, conforme prova testemunhal, ameaçava 
funcionários no sentido de que os demitiria caso não anuíssem 
com as atividades ilícitas.
Ora bem, considerando-se a dimensão do grupo criminoso, 
atuando ilicitamente e com alto padrão organizatório e tudo em 
área sensível e nobre da atividade humana- educação, beira ao 
delírio jurídico professar-se que a prisão do paciente não se 
mostra necessária. Máxime tendo em vista, venia pela 
insistência, o papel relevantíssimo que ele desempenharia no seio 
do grupo criminoso. No mais, impressiona, igualmente, o alto 
padrão organizatório do bando criminoso, com articulada e 
meticulosa divisão de tarefas. Nem por outra razão que a 
exordial acusatória foi ofertada em desfavor de 22 acusados.
Logo, à evidência, que, na casuística, a substituição da 
preventiva por outra cautelar menos invasiva se afiguraria 
manifestamente insuficiente.
Por outro ângulo de sacada, pouco importa que os fatos tenham 
ocorrido há três ou quatro anos, notadamente tendo em vista a 
pertinente nótula judicial no sentido “... a instituição teve seu 
nome trocado diversas vezes, consoante relatado pelas 
testemunhas, de sorte que as atividades de falsificação 
CONTINUAM A OCORRER, desde a falsificação de diplomas, 
das assinaturas dos professores, dos históricos escolares, atas 
de reunião, etc.
Portanto, ao efeito da prisão preventiva, presente ainda o 
requisito da atualidade ou contemporaneidade".

Inexistindo, nesta ótica, ilegalidade a ser reconhecida, as 
circunstâncias do caso em apreço assinaladas evidenciavam a presença 
do perigo gerado pelo estado de liberdade, nos termos do artigo 312 do 
CPP, redação da Lei n. 13.964/2019 3 .
Consequentemente, estando a necessidade da prisão preventiva do 
paciente demonstrada de maneira fundamentada e concreta, torna-se 
incabível, no atual estágio processual, a substituição por cautelares 
diversas (artigo 319 do CPP), destacando-se que a "imprescindibilidade 
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da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos 
arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares 
diversas previstas no art. 319 do CPP" (STJ - AgRg no HC 671.221/RS, 
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, 
julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).
Dessarte, comprovando-se, de forma específica, a presença dos 
requisitos da constrição cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do 
CPP, mostrando-se insuficientes a aplicação de medidas diversas da 
prisão (artigo 319 do mesmo diploma), não há hipótese de 
constrangimento ilegal a justificar definição de liberdade do paciente 
via habeas corpus.

 

Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da 
impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria 
por ocasião do julgamento definitivo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.

Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas 
preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.

Dê-se vista ao Ministério Público Federal.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 29 de dezembro de 2021.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 
Presidente
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