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DECISÃO 

Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de GERD 

PETER POPPINGA e outros, em razão de possível ordem de prisão cautelar de 

autoridade incompetente, pois pende investigação acerca do rompimento da 

Barragem I, da Mina do Córrego do Feijão, simultaneamente na jurisdição criminal 

federal e estadual.  

Os impetrantes sustentam que "o grave risco que se almeja evitar aos 

Pacientes, por meio da expedição de salvo conduto (ao menos até que este E. 

Superior Tribunal de Justiça solucione, ainda que incidentalmente, o conflito 

positivo de competência que se instalou entre as próprias autoridades envolvidas, 

ante o interesse próprio em conduzirem todas investigações paralelas), de serem 

eles submetidos, a qualquer momento, a uma prisão ilegal".  

Argumentam que este Habeas Corpus foi impetrado diretamente nesta 

Corte Superior, pois "o ato coator decorre de um conflito positivo de competência 

criado pelas próprias autoridades policiais e ministeriais que investigam o caso e 

pelas próprias autoridades judiciais federal e estadual que se deram por 

competentes ao emitirem pronunciamentos jurisdicionais em ações cautelares". 

Requerem, ao final, que sejam expedidos os respectivos salvos condutos 

até que seja definida por este egrégio Superior Tribunal a autoridade competente 

para investigar e apurar na esfera criminal as causas e as consequências do 

rompimento da Barragem I da Mina do Córrego de Feijão.  

É o relatório.  



DECIDO.  

Os impetrantes pretendem, por esta via, afastar a possibilidade de 

decretação de prisão temporária por autoridade judiciária incompetente.  

Em sede de habeas corpus a prova deve ser pré-constituída e 

incontroversa, não cabendo a dilação probatória.  

Não há nenhuma prova de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção, 

pois sequer indicado indiciamento dos pacientes, menos ainda prova da ordem de 

prisão iminente. 

Ademais, os documentos de fls. 123/128, juntados recentemente, 

tampouco apontam ameaça passível de habeas corpus.   

Não serve o habeas corpus para proteção da liberdade apenas 

hipoteticamente ameaçada, exigindo-se concretos riscos de sua iminência, o que 

não se tem na espécie. 

De outro lado, a questão da competência por ora não tem suporte em 

comprovante de conflito positivo nesta Corte Superior. Realmente o documento de 

fls. 71/77 comprova a pendência de paralela investigação criminal, pois revela 

pedido de prisão preventiva em face de GERD PETER, indeferido por Juiz Federal 

- e este gabinete manifesta-se em prisões decretadas por magistrado estadual. 

De todo modo, a inicial indicação de dupla persecução penal pelo mesmo 

fato, o que seria inadmissível, merece averiguação da extensão de cada 

procedimento investigatório (definindo realmente a identidade dos crimes), mas a 

pedido de quem por elas estejam concretamente atingidos - os indiciados. 

Deste modo, não havendo indícios de ato coator ou ameaça ao direito de 

locomoção, falta condição essencial para o direito de ação do habeas corpus, não 

necessário ou adequado para o temor de prisão somente por ora imaginada.    

Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 

Publique-se.  

Intimem-se. 
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