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Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

Egrégia Segunda Turma,

A Procuradora-Geral da República, no exercício de suas atribuições constituci-

onais e legais, vem oferecer

contrarrazões ao agravo regimental

interposto por GUSTAVO ESTELLITA contra a decisão monocrática de fls. 662/668, por meio

da qual o Ministro Relator negou seguimento ao Habeas Corpus.

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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I

Consta dos autos que, no âmbito da “Operação S.O.S.”,1 o Juízo da 7ª Vara Fe-

deral Criminal do Rio de Janeiro decretou, pela terceira vez, a prisão preventiva de GUSTAVO

ESTELLITA, ora agravante, pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, de cor-

rupção ativa e passiva, de peculato e de lavagem de ativos.2

Foi impetrado o Habeas Corpus n.º 0001537-72.2019.4.02.0000 no Tribunal Re-

gional Federal da 2ª Região, cujo pedido liminar foi indeferido pelo Juiz Federal convocado

Gustavo Arruda Macedo3.

Dessa decisão foi impetrado o HC nº 506.283/RJ perante o Superior Tribunal de

Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Rogério  Schietti Cruz, ante  a incidência do

enunciado da Súmula nº 691/STF4.

Irresignada, a defesa impetrou este Habeas Corpus, distribuído por prevenção ao

Ministro Gilmar Mendes. Nesse writ, a defesa do agravante objetiva, mais uma vez, a revoga-

ção da prisão preventiva de  GUSTAVO ESTELLITA ou a substituição da custódia provisória

por medidas  cautelares alternativas, na forma dos artigos 282-§6º e 319 do Código de Pro-

cesso Penal.5

Em decisão proferida em 28 de junho de 2019, o Ministro Gilmar Mendes negou

seguimento ao writ, com apoio nos seguintes fundamentos:6

Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática profe-
rida pelo Ministro  Rogério  Schietti  Cruz,  do  STJ,  que indeferiu  liminarmente  o  HC
505.724/RJ.

Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de
exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação
das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de
instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori
Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão
monocrática, DJe 3.3.2017 e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrá-
tica, DJe 8.3.2017.

1 Processo nº 0507038-07.2018.4.02.5101.
2 Fls. 49/79.
3 Fls. 484/489.
4 Fls. 620/624.
5 Fls. 01/47.
6 Fls. 662/668.
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Além disso, cumpre destacar que o agravo regimental interposto contra a decisão do STJ
encontra-se pendente de julgamento. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicio-
nado, na Segunda Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no
sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.

Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC
119.115/MG, Rel.  Ministro Ricardo Lewandowski,  DJe 13.2.2014,  e  HC 114.087/SP,
Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento
da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no artigo 102,
inciso II, alínea a, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A
esse  propósito,  cito:  RHC  111.935/DF,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  DJe  30.9.2013;  RHC
108.877/SP, Rel.  Min.  Cármen Lúcia,  DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel.  Min.
Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.

Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (artigo 5º, inciso
XXXV, CF), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser
afastada no caso de configuração de evidente constrangimento ilegal ou abuso de poder.

No entanto, neste momento, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar
excepcional conhecimento deste habeas corpus.

Isso porque, como pontuado pelo STJ, o paciente, suposto doleiro, seria participante de
organização criminosa dedicada ao esquema de lavagem de dinheiro e remessa de nume-
rário ao exterior, em larga escala.

(…)

Ademais, cumpre consignar que há notícia nos autos de que o paciente pertence à cúpula
da organização criminosa que articulou e coordenou esquema de corrupção na Secretaria
de Saúde do Rio de Janeiro, aventando-se a gravidade em concreto da conduta investi-
gada.

A partir  dos elementos que constam da impetração e considerando que ainda não se
exauriu a cognição nas instâncias inferiores, não se pode afirmar, neste momento, que a
nova prisão decretada caracteriza desrespeito às decisões anteriores deste Supremo Tri -
bunal Federal, ao passo que estão em andamento novas fases da operação de persecução
penal na origem.

Feitas  essas  considerações,  ressalvo minha posição pessoal,  mas,  em homenagem ao
princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.

Ante o exposto, sem prejuízo novo exame em eventual impetração que venha a ser mane-
jada após o exaurimento da cognição nas instâncias inferiores, nego seguimento ao pedido
formulado habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF).

Em seguida, GUSTAVO ESTELLITA formulou pedido de reconsideração,7 a ser rece-

bido como agravo regimental, no bojo do qual pleiteia ao Ministro Gilmar Mendes a revogação

da decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus, “a fim de que seja determinado o regular

prosseguimento do writ e apreciado o pedido liminar” (fl. 671).

Os autos vieram à Procuradoria-Geral da República para manifestação.

7 Fls. 669/671.
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II

Conforme explicitado no parecer ministerial de fls. 633/661, cujos termos reitero

integralmente nesta oportunidade, o ato apontado como coator é a decisão monocrática da la-

vra do Ministro Rogério Schietti, que indeferiu liminarmente o HC nº 506.283/RJ, precisa-

mente pela incidência do enunciado da Súmula nº 691/STF, pois o writ impetrado no Tribunal

a quo impugnou decisão liminar proferida pelo Juiz Federal convocado Gustavo Arruda Ma-

cedo, do TRF2.

Tal situação obsta, por óbvio, o conhecimento do Habeas Corpus, na linha da rei-

terada jurisprudência dessa Suprema Corte sedimentada na Súmula nº 691 do STF, segundo a

qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado con-

tra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a limi-

nar.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal tem superado a Súmula nº 691 –  e,

portanto, conhecido Habeas Corpus contra decisão monocrática que, também em  Habeas

Corpus, indefere pedido de liminar – quando a decisão (que decreta ou mantém prisão caute-

lar) é revestida de flagrante ilegalidade ou teratologia8.

Entretanto, não há, sob qualquer aspecto, elementos flagrantemente ilegais, abu-

sivos e muito menos teratológicos  nas sucessivas decisões que decretaram e mantiveram a

prisão preventiva de  GUSTAVO ESTELLITA.  Todas elas  estão fundamentadas e apoiadas  em

farto material probatório  e nos  requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no

art. 312 do CPP.

Com efeito, a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da SJ/RJ (que originaria-

mente decretou a prisão preventiva do agravante) demonstrou, à exaustão, a presença do cha-

mado fumus comissi delicti (prova de materialidade delitiva e indícios de autoria em relação a

GUSTAVO ESTELLITA). Também o fez a decisão do Juiz Federal convocado Gustavo Arruda

Macedo (que rejeitou a medida liminar no HC n. 0001537-72.2019.4.02.0000), assim como a

decisão  do  Ministro  do  STJ  Rogério  Schietti  (que  indeferiu  liminarmente  o  HC  n.

506.283/RJ) – ato apontado como coator pelo HC em epígrafe.

8 HC 106160, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgamento em 15.2.2011, DJe de 2.3.2011;
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Em todas elas, foi demonstrado que GUSTAVO ESTELLITA era o “braço direito”

de MIGUEL ISKIN na coordenação da grande teia criminosa de corrupção e fraude em licita-

ção  instalada no setor da saúde do Estado do Rio de Janeiro durante o governo de  SÉRGIO

CABRAL,  mediante a cooptação de grandes fabricantes mundialmente reconhecidos e obten-

ção de liberação de orçamento para contratos em valores estratosféricos realizados por diver-

sos órgãos, como a Secretaria Estadual – SES/RJ e o Instituto Nacional de Traumatologia e

Ortopedia – INTO.

Nesse contexto, o agravante GUSTAVO ESTELLITA era responsável pela cobrança

e arrecadação de percentuais de contratos das empresas cartelizadas, bem como pelo controle

da distribuição de propina aos funcionários públicos. 

Comprovou-se também o esquema criminoso  estendeu-se para os contratos de

gestão firmados com a Organização Social PRÓ-SAÚDE, fatos estes descortinados no âmbito

da  “Operação  S.O.S.”,  desdobramento direto das  operações “Fatura Exposta” e “Resso-

nância”.

Embora as três operações – “Fatura Exposta”, “Ressonância” e a recente “S.O.S.”

–  envolverem  alguns  personagens  em  comum,  como  os  empresários MIGUEL ISKIN e

GUSTAVO ESTELLITA, e terem como pano de fundo ilícitos praticados no contexto da área da

saúde no Estado do Rio de Janeiro, as colaborações premiadas que embasaram a “Opera-

ção  S.O.S.”9 revelaram todo um campo de atuação  novo por parte  do  agravante e

MIGUEL ISKIN, cuja magnitude e diversidade de características em relação aos esquemas de

que se tinha conhecimento anteriormente impuseram a necessidade de se instaurar nova in-

vestigação e se deflagrar nova Operação.

Ficou evidenciado, portanto, que o lucrativo mercado da saúde era literalmente

comandado, há décadas, pela empresa OSCAR ISKIN, por meio de seus sócios MIGUEL ISKIN e

GUSTAVO ESTELLITA, tendo sido demonstrado o expressivo proveito econômico obtido com

tais crimes.

Com o  aprofundamento  das  investigações,  logrou-se  identificar  elementos  de

prova que corroboram os depoimentos do colaborador premiado César Romero, no sentido de

que o esquema ilícito instalado na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, durante a gestão de

9 Colaborações premiadas de Wagner Augusto Portugal, Wanessa Portugal,  Ricardo Luiz Salvador,  Danilo
Oliveira da Silva, Jocelmo Pablo Mews e Lafaete Teixeira Júnior, atuais executivos da Organização Social
Pró-Saúde.
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SÉRGIO CÔRTES, e no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia – INTO, estendeu-se

para os contratos firmados entre a SES/RJ e a ORGANIZAÇÃO SOCIAL PRÓ-SAÚDE  (Associa-

ção Beneficente de Assistência Social e Hospitalar) para a administração de hospitais no Es-

tado, a partir de 2013.

Conforme  se  extrai  dos  depoimentos  prestados  pelos  atuais  executivos  da

ORGANIZAÇÃO SOCIAL PRÓ-SAÚDE, que firmaram acordos de colaboração premiada com o

MPF (Wagner Augusto Portugal, Wanessa Portugal, Ricardo Luiz Salvador, Danilo Oliveira

da Silva, Jocelmo Pablo Mews e Lafaete Teixeira Júnior), os ex-gestores da OS10 realizaram

ajustes espúrios com o agravante, MIGUEL ISKIN e SÉRGIO CÔRTES para administrar hospitais

no Estado do Rio de Janeiro, a partir dos quais a PRÓ-SAÚDE foi favorecida nos contratos fir-

mados com a Secretaria de Saúde e, em troca, realizou pagamentos indevidos para os articu-

ladores do esquema no âmbito do órgão público.

Segundo a denúncia ofertada, a implantação do sistema de OS’s para a adminis-

tração de hospitais no Rio de Janeiro foi decisão do Secretário de Saúde, à época,  SÉRGIO

CÔRTES, e tinha como intuito atender os interesse de MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA.

Assim  como  ocorria  com  outras  dezenas  de  empresas  integrantes  do  cartel,

MIGUEL ISKIN recebia, por meio de seu operador financeiro GUSTAVO ESTELLITA, cerca de

10% de cada fornecedor para ser contratado pela  PRÓ-SAÚDE.  Esses pagamentos, em sua

maioria, eram operacionalizados a partir da celebração de contratos fraudulentos entre a OS e

pessoas jurídicas  previamente  selecionadas pelos funcionários da Oscar Iskin, empresa de

MIGUEL ISKIN.

Em alguns repasses, para dar aparência de licitude a essas operações, os gestores

da PRÓ-SAÚDE, RICARDO BRASIL e PAULO CÂMARA valeram-se de empresas das quais deti-

nham  o  controle  de  fato,  como  a ADITUS ADVISOR ASSESSORIA E CONSULTORIA

EMPRESARIAL,  CANAL DAS COMPRAS SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA. e  MARTENS

CONSULTORIA LTDA. (POLISOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.).

As  decisões das instâncias inferiores que mantiveram a prisão do agravante são

claras e fundamentadas ao demonstrar a presença do periculum in mora específico, argumen-

tando que a necessidade da prisão preventiva de GUSTAVO ESTELLITA e dos demais envolvi-

dos que foram alvo da medida está em proteger a ordem pública (em face da gravidade em

10 Paulo Câmara, Ricardo Salvador, Nairio dos Santos, Carlos Giraldes e Ronaldo Pasquarelli.
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concreto do crime a eles imputados e contra o risco de reiteração delitiva) e garantir a aplica-

ção da lei penal (tendo em vista o elevado volume de dinheiro movimentado pelo grupo cri-

minoso, que ainda mantém boa parte desses recursos no exterior). Sobre o ponto, confira-se o

que diz o primeiro decreto prisional proferido pela 7ª Vara Federal da SJ/RJ:

[…], avaliando os elementos de prova trazidos aos autos, em cognição sumária, consi -
dero que a gravidade da prática criminosa de pessoas com alto padrão social que ten-
tam burlar  os  trâmites  legais,  não  poderá  jamais  ser  tratada  com o  mesmo  rigor
dirigido à prática criminosa comum.

Os fatos ora tratados afetam toda a sociedade. É ver que além de afetar um setor já crí-
tico no Estado do Rio de Janeiro, a saúde pública, os atos, em tese, praticados, fe-
rem a confiança da população na própria Administração Pública.  Isso porque,  a
contratação das OS’s representou uma esperança de mudança no setor, visto que são enti-
dade sociais isentas. Assim, quando se traz a notícia de que havia disseminadas práticas
de atos de corrupção também nessas negociações entre OS e fornecedores, a credibili-
dade do Estado resta deveras abalada.

Aliás, o quadro acima descrito, que infelizmente talvez se reproduza em outras unidades
de nossa Federação, talvez explique a dramática situação de penúria que se vê nos Hospi-
tais e Postos de Atendimento de Saúde públicos. Como sói se vê,  é a população mais
carente dos serviços públicos a vítima mais sensível da crueldade com que agentes
públicos corruptos, associados a empresários ávidos pelo lucro fácil, desviam os re-
cursos públicos. Daí ser incompreensível que se pretenda afirmar não serem extre-
mamente graves os crimes aqui, ainda que preliminarmente, descritos.

[…]

Encontra-se também presente o segundo pressuposto necessário à decretação da cautelar,
qual seja, o periculum libertatis, nestes autos representado pelo risco efetivo que os re-
queridos, em liberdade, possam criar à garantia da ordem pública, da conveniência da
instrução criminal e à aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal).

Repise-se que muitos dos ora investigados já foram denunciados no passado por delitos
de mesma tipologia, todavia, isso não parece ter desestimulado a perpetuação da conduta.
Além disso, em análise ainda preliminar, a cada dia parecem surgir novos inícios e pro-
vas de que os esquemas criminosos engendrados para sangrar os cofres públicos são mai-
ores e variados.

E mais, os ex-gestores da Pró-Saúde somente se afastaram da entidade após a auditoria
ter demonstrado a existência de diversos atos irregulares. Porém, parece que continuam
operando no mercado por meio de outra organização, conforme indicado pelos cola-
boradores.

Já os principais agentes do “esquema”, ora mencionados, continuam em seus postos; as-
sim como os funcionários da OSCAR ISKIN e ODIR, que parecem ainda ter contratos
em aberto com a OS Pró-Saúde.

Cabe, ainda, repisar que além de toda a investigação relativa à Secretaria de Saúde, ao
que parece, MIGUEL ISKIN, GUSTAVO ESTELLITA e SERGIO CORTES operavam
mais  esse  esquema  ligado  às  contratações  da  OS Pró-Saúde,  o  que  demonstra  a
enorme influência desses agentes na organização criminosa.
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Sobre o ponto reitero o que acima disse acerca da necessidade da prisão requerida para
garantia  da  ordem  pública,  circunstância  exaustivamente  abordada  anteriormente,
tendo em vista a contemporaneidade dos fatos.

Nesse diapasão, comprovada a necessidade da prisão preventiva,  que não é atendida
por nenhuma outra medida cautelar alternativa, mesmo as estipuladas no art. 319 do
CPP,  ante o  comportamento acima descrito  dos investigados requeridos,  que de-
monstram praticar atos, aparentemente, voltados à corrupção, peculato, branqueamento
de capitais e organização criminosa.

Não se olvide, ademais, que tão importante quanto investigar a fundo a atuação ilícita da
ORCRIM descrita, com a consequente punição dos agentes criminosos, é a cessação da
atividade ilícita e a recuperação do resultado financeiro criminosamente auferido.
Nesse sentido, deve-se ter em mente que no atual estágio da modernidade em que vive-
mos, uma simples ligação telefônica ou uma mensagem instantânea pela internet são su-
ficientes para permitir a ocultação de grandes somas de dinheiro, como as que parecem
ter sido pagas em propinas em diversos casos ora sob investigação ou objeto de proces -
sos em curso nesta 7ª Vara Federal Criminal, alguns já com sentença condenatória.

A extensa teia criminosa que, como aponta o MPF, teria sido engendrada para dizimar os
recursos públicos destinados à Saúde Pública, ao que parece, não está completamente de-
cifrada, de forma que a liberdade dos representados pode comprometer seriamente o des-
fecho  das  sérias  e  expeditas  investigações  em  curso.  Parece  muito  óbvio  que,  em
liberdade, os requeridos teriam a capacidade de maquiar negócios ilícitos, eliminar pro-
vas, afastar e intimidar possíveis testemunhas de graves crimes praticados.

Nesse contexto, a prisão preventiva dos investigados, tal como requerida na represen-
tação inicial, é medida que se impõe, seja para garantir a ordem pública, como por con-
veniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

Agora, confira-se trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro do STJ

Rogério Schietti Cruz:

Não verifico a possibilidade de mitigar a Súmula n. 691 do STJ.

[…]

Para evidenciar a periculosidade do réu e o risco que sua liberdade enseja para a ordem
pública, o Magistrado destacou a alta densidade lesiva de graves crimes supostamente
reiterados por meio de organização criminosa, em detrimento do setor da saúde pú-
blica.

O paciente, ao que parece, não atuou de forma ocasional ou periférica; ele é contextuali -
zado no édito prisional como um dos agentes de cúpula da organização criminosa, que
articulou e coordenou esquema de corrupção na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro,
estendido para os contratos de gestão firmados com a Organização Social Pró-Saúde.

O postulante é suspeito de praticar idênticos crimes em outros processos (Operação Res-
sonância e Fatura Exposta) e a autoridade judicial assinalou que “muitos dos ora investi-
gados já foram denunciados no passado por delitos da mesma tipologia, todavia, isso não
parece ter desestimulado a perpetuação da conduta” (fl. 67).

A um primeiro olhar, a menção no édito prisional à necessidade da “cessação da ativi -
dade ilícita e a recuperação do resultado financeiro criminosamente auferido” denota a
urgência inerente às cautelares em geral (fl. 67).
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A tese de excesso de prazo, a seu turno, não pode ser dirimida em liminar, pois não re-
sulta de critério aritmético, mas de aferição das peculiaridades do caso concreto, à luz
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nos andamentos processuais jun-
tados aos autos não se verifica paralisação indevida do feito. Assim, são imprescindíveis
as informações do Juiz de primeiro grau para exame da controvérsia.

Por fim, quanto ao pleito de prisão domiciliar, não há alegação ou prova inequívoca de
situação de extrema debilidade, por motivo de moléstia grave que não pode ser tratada na
unidade prisional. Ao que se tem, as necessidades do paciente foram devidamente provi-
das no local onde se encontra custodiado. Complicação médica apresentada em janeiro
foi devidamente socorrida no hospital penitenciário, com narrativa, pela própria defesa,
de atendimento e realização de exames. Impossível a aplicação, inaudita altera pars, do
art. 318 do CPP.

Em caso de tamanha complexidade, a envolver organização criminosa e crimes de con-
siderável envergadura, não é possível dirimir a tese de suficiência e adequação de medi-
das cautelares menos aflitivas na fase inicial da liminar, de forma monocrática e sem
elementos mais seguros para a formação da convicção judicial.  O relato da defesa me-
rece confronto mais detido, por ocasião do julgamento de mérito da impetração, ainda a
ser realizado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Por todo o exposto, não identifico ilegalidade no ato da lavra do em. Desembargador
Federal, a desautorizar a antecipação da competência desta Corte Superior para o exame
de tão complicada fattispecie.

Ora, ainda que se possa, no plano das ideias, discordar das razões subjacentes a

cada uma dessas decisões, não há como dizer que elas impõem “flagrante constrangimento

ilegal” em face do agravante – tal como afirmado pela decisão que concedeu a liminar; tais

razões, tampouco, contrariam a jurisprudência dos Tribunais Superiores, muito pelo contrá-

rio. Por óbvio, a eventual discordância quanto às razões de decidir postas nas decisões que

determinaram a prisão de GUSTAVO ESTELLITA não significa que essas razões inexistem, e,

muito menos, que elas conduzem a uma prisão cautelar teratológica ou flagrantemente ilegal

– únicas situações que, segundo reiterada e conhecida jurisprudência do STJ e do STF, autori-

zam a superação da Súmula nº 691/STF.

Aqui, e para finalizar, vale registrar que a superação indiscriminada da Súmula nº

691/STF, feita fora das hipóteses em que a histórica jurisprudência do STF a autoriza, como

ocorreu no caso concreto ora em exame, representa preocupante ofensa às regras de com-

petência, além de evidente supressão de instância e desrespeito ao princípio da colegialidade.

As consequências disso, longe de serem apenas teóricas, formais ou burocráticas,

são de índole bastante prática: é que, ao se permitir que decretos prisionais de 1º e 2º grau se-

jam revistos diretamente por decisão de Ministro da última instância do Poder Judiciário –

com tem ocorrido ultimamente, em especial no bojo das atuais operações de combate à ma-
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crocriminalidade –, alça-se o STF à condição de Juízo universal ou único, apesar de ele estar

obviamente distante dos fatos que conduziram à prisão e, portanto, menos municiados de in-

formações capazes de julgar sobre o seu acerto ou desacerto.

Com isso, compromete-se a capacidade da Suprema Corte de julgar de modo or-

ganizado, dado o volume de  Habeas Corpus passíveis de serem interpostos diretamente ao

STF contra cada decreto prisional exarado no Brasil, com óbvios prejuízos ao bom desempe-

nho das competências que lhe são realmente próprias por desenho constitucional.

Justamente a fim de se evitar que tal subversão ocorra, a possibilidade de o STF

rever, em sede de Habeas Corpus, decretos de prisionais de 1º e 2º grau, com superação ao

previsto na Súmula nº 691/STF, somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, em

que se esteja diante de prisão indubitavelmente teratológica, ilegal ou abusiva – o que, como

acima demonstrado, não acontece no presente caso.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamen-

tos.

II.2 DA INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão ao agravante quando afirma haver excesso de prazo na forma-

ção da culpa, a ensejar o relaxamento da custódia cautelar.

Com efeito, alegações referentes a excesso de prazos processuais de medidas cau-

telares, como se sabe, devem sempre ser examinadas cum grano salis, sob a ótica dos princí-

pios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  sopesando-se  o  decurso  do  tempo  com a

complexidade da causa.

Nesse sentido, cabe traçar um breve retrospecto do andamento da ação penal na

origem, para demonstrar que o tempo decorrido não se deve, em absoluto, à eventual desídia

do órgão jurisdicional, mas sim à complexidade da causa, em primeiro lugar, e à certa contri-

buição da própria defesa.

Após implementada as prisões preventivas no âmbito da Operação “S.O.S.”, em

27/08/2018, o MPF ofertou, em outubro de 2018, denúncia contra o agravante e mais 29 pes-

soas suspeitas de integrarem estruturada organização criminosa, voltada ao cometimento de
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lavagem de dinheiro e diversos crimes contra a Administração Pública do Estado do Rio de

Janeiro.

Vê-se, assim, estar-se diante de causa de elevada complexidade, com a imputação

de diversos crimes diferentes, inseridos num contexto de 16 conjuntos de imputações pratica-

das por intrincada organização criminosa.

Além da complexidade do feito, reveladora, por si só,  de justificável causa no

atraso do andamento processual, a questionada delonga pode ser atribuída, também, à defesa,

visto que, após a citação dos 30 acusados, alguns deles quedaram-se inerte ao chamamento da

Justiça e não apresentaram espontaneamente as respectivas respostas à acusação, tumultu-

ando o início da instrução processual.11

Instado a prestar informações a esse Excelso Pretório, o juiz da primeira instância

esclareceu que, no dia 23 de maio de 2019, foi proferido despacho para manifestação do MPF

acerca das preliminares suscitadas pelas defesas, o que demonstra que o processo retomou

seu itinerário regular.12

Tendo em vista, pois, a complexidade da causa, a ausência de desídia do órgão ju-

dicante e o fato de que as defesas, de certo modo, contribuíram para a demora no início da

instrução processual, não resta caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo na

espécie.

Em semelhantes circunstâncias,  a  jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

tem-se orientado no sentido da manutenção da prisão cautelar, não reconhecendo excesso de

prazo. Eis alguns arestos elucidativos:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO
(ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-
B  DA LEI  8.069/1990).  PRISÃO PREVENTIVA.  ALEGAÇÃO  DE EXCESSO DE
PRAZO. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do
processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Es-
tado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiari-
dades  da  causa,  em especial  a  pluralidade  de  réus  e  a  complexidade  dos  fatos  em
apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da perse -
cução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 144423 AgR, Rela-
tor(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe-179 DIVULG 29-08-
2018 PUBLIC 30-08-2018).

11 Segundo informações contidas no parecer ministerial ofertado em 2ª Instância.
12 Fls. 414.
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AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS.  SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVEN-
TIVA.  GARANTIA DA ORDEM  PÚBLICA.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  EX-
CESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus
por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso
ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração
de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em
manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garan-
tia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Prece-
dentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e
descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido
e  não  provido.  (HC  n.  125.144,  Rel.  Min.  Rosa  Weber,  Primeira  Turma, DJ  de
31/05/2016).

Além disso, em razão do trâmite regular do processo, sem verificação de desídia

dos órgãos julgadores ou de demora excessiva, não há espaço para cogitação em torno de

possível descaracterização da prisão preventiva em indevida antecipação de pena. Ao julgar

casos análogos, a Suprema Corte já manteve prisões semelhantes decretadas na “Operação

Lava Jato”:

(…) 11. O período de segregação cautelar não se revela, até o momento, como mera an-
tecipação de pena, pois concretamente demonstrada sua necessidade, assim como não se
mostra excessivo o prazo da custódia. Como noticiado nas informações prestadas, a ação
penal vem tendo tramitação regular, com sentença condenatória já proferida. 12. O ex-
cesso de prazo, como circunstância apta a ensejar o constrangimento ilegal, somente se
dá nos casos de evidente desídia do órgão julgador, ou nos que a demora seja incompatí-
vel com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
Constituição da República. Precedentes. (...)” (STF, 2a Turma, HC n. 128.728/PR, Rel.
Min. Teori Zavascki, DJ de 3/2/2016).

II.3 DA LEGALIDADE E ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO AGRAVANTE

II.3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS E DA PARTICIPAÇÃO DE GUSTAVO ESTELLITA

Os autos originários, nos quais foi proferida a decisão impugnada,  decorrem de

desmembramento direto das operações “Fatura Exposta” e “Ressonância” e destinam-se ao

aprofundamento das investigações realizadas pelo Ministério Público Federal relacionadas às

fraudes ocorridas na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, agora com a contratação da Orga-

nização Social PRÓ-SAÚDE.

Os fatos que estão sendo descortinados decorrem de investigações já em curso na

7ª Vara Federal Criminal da SJ/RJ (Operações Calicute, Eficiência, Fatura Exposta e Resso-
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nância) e referem-se à prática de diversos crimes por uma mesma ORCRIM, chefiada pelo

ex-Governador SÉRGIO CABRAL, com apoio do seu ex-Secretário SÉRGIO CÔRTES e dos em-

presários MIGUEL SKIN e GUSTAVO ESTELLITA.

A partir  do aprofundamento das investigações no âmbito da “Operação Fatura

Exposta”,  bem como dos acordos de colaboração premiada firmados com Cesar Romero,

José Israel Masiero  Filho,  Leandro Rosa Camargo e Norman Pierre Gunther e respectivas

provas de corroboração, além dos acordos de leniência firmados com as empresas Per Prima

Comércio e Representações Ltda. e Maquet do Brasil, foram revelados outros agentes e em-

presas que participaram das fraudes licitatórias ocorridas nas contratações de fornecedores de

equipamentos médicos para o INTO e para a própria Secretaria de Saúde do Estado do Rio de

Janeiro – SES/RJ.

Agora, os trabalhos investigativos desenvolvidos no curso da recente “Operação

S.O.S.”, bem como os acordos de colaboração premiada firmados com Wagner Augusto Por-

tugal,  Wanessa Portugal,  Ricardo Luiz Salvador, Danilo Oliveira da Silva, Jocelmo Pablo

News e Lafaete Teixeira Júnior,  atuais executivos da  PRÓ-SAÚDE, e respectivas provas de

corroboração, demonstraram que o esquema de corrupção na Secretaria de Saúde do Rio de

Janeiro coordenado por  MIGUEL ISKIN,  GUSTAVO ESTELLITA e  SÉRGIO CÔRTES também se

estendeu para os contratos de gestão firmados com a  ORGANIZAÇÃO SOCIAL PRÓ-SAÚDE,

contratada para administrar vários hospitais do Estado a partir de 2013, como o Getúlio Var-

gas, Albert Schuartz, Adão Pereira Nunes e Alberto Torres.

Nos termos de colaboração de Cesar Romero,  que fortificaram a denúncia da

“Operação Fatura Exposta”,  foi  relatado que a  própria  entrada da associação beneficente

PRÓ-SAÚDE na gestão hospitalar do Estado do Rio de Janeiro foi resultado de ajustes espúrios

entre os gestores da organização social à época,  PAULO CÂMARA e  RICARDO BRASIL, e os

principais empresários na área de saúde no Estado do Rio de Janeiro, ARTHUR SOARES (“REI

ARTHUR”) e MIGUEL ISKIN.  De acordo com as declarações do colaborador,  SÉRGIO CÔRTES

recebia, mesmo após a sua saída da Secretaria, o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e qui-

nhentos mil reais), em decorrência desses contratos com a organização.

O esquema criminoso foi idealizado de forma a dificultar o rastreamento do di-

nheiro pelos órgãos de controle, sendo operado, em breve síntese, da seguinte forma: 
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• integrantes da organização criminosa vinculados à Secretaria de Saúde in-

dicavam as empresas fornecedoras que seriam contratadas pela organização  so-

cial;

• como contrapartida do favorecimento nas contratações, PAULO CÂMARA e

RICARDO BRASIL se comprometeram a devolver a MIGUEL ISKIN 10% do que re-

cebiam dos respectivos fornecedores, sendo tais quantias exigidas diretamente de

cada fornecedor, sem que precisassem passar pelas contas da PRÓ-SAÚDE;

• por outro lado, os funcionários da Secretaria de Saúde garantiam o orça-

mento repassado à organização social, de modo a privilegiar o repasse aos forne-

cedores comprometidos com o pagamento das vantagens indevidas.

Constatou-se, assim, que a PRÓ-SAÚDE funcionava como intermediária para que

os recursos da Secretaria Estadual de Saúde fossem desviados para MIGUEL SKIN. Segundo

relatado pelo colaborador Ricardo Salvador, estima-se que os recursos oriundos do Estado

correspondiam a 50% do faturamento nacional administrado pela entidade beneficente e al-

cançaram um crescimento vertiginoso em curto espaço de tempo: saltando de aproximada-

mente R$ 750 milhões, em 2013, para R$ 1,5 bilhão, em 2015.

Nessa organização criminosa foi possível identificar a existência de três núcleos,

e seus respectivos integrantes, assim como a interação entre eles.

No núcleo dos articuladores do esquema, aparecem tanto os agentes públicos li-

gados à Secretaria de Saúde quanto  os empresários e  funcionários  de confiança da  OSCAR

ISKIN CIA LTDA.

Os  ajustes  feitos  na  cúpula  da  organização  criminosa,  entre  MIGUEL ISKIN e

SÉRGIO CÔRTES eram comumente repassados para os funcionários da PRÓ-SAÚDE por meio

dos intermediários  JORGE RONALDO MOLL,  assessor  especial  do  Secretário  Estadual  de

Saúde;  JOÃO SEVERIANO FONSECA HERMES,  Superintendente da SESDEC, à época; e  ANA

LUIZA CARLIER, supervisora dos contratos de gestão. Por sua vez, a montagem da documen-

tação dos contratos, entre outros auxílios e informações, eram de incumbência de  MARCUS

VINÍCIUS GUIMARÃES DUARTE DE ALMEIDA e MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES DUARTE DE

ALMEIDA, funcionários da empresa OSCAR ISKIN.
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No  núcleo  de agentes  vinculados à  PRÓ-SAÚDE,  constata-se a  participação de

NAIRIO DOS SANTOS, Diretor Operacional da OS, como ponte de contato entre a associação

beneficente e MIGUEL ISKIN, sendo responsável por determinar, internamente, quais fornece-

dores  seriam  contratados  pela  OS,  por  indicação  prévia  de  RICARDO BRASIL e PAULO

CÂMARA, sob orientação de MIGUEL ISKIN.

Os elementos de convicção  apontam ainda no sentido de GUSTAVO ESTELLITA

atuava como o operador financeiro do grande corruptor da iniciativa privada na área da saúde

no Estado do Rio de Janeiro, MIGUEL ISKIN, participando pessoalmente das entregas de pro-

pina, que ocorriam por dinheiro em espécie e internalizados no caixa dos criminosos, sendo,

posteriormente, distribuídos aos seus integrantes e parentes.

Nesse sentido, são elucidativos os relatos do colaborador Leandro Rosa:

“QUE as entregas sempre eram feitas pelo colaborador, pessoalmente, para o GUSTAVO
ESTELLITA; QUE sempre em janeiro GUSTAVO ESTELLITA fechava a conta, pois ele
recebia de dentro do INTO uma folha com a relação de todos os empenhos pagos que a
empresa teve naquele ano que passou; QUE nos últimos anos quem dava esta folha era o
Capitão Veiga; QUE era uma folha impressa do próprio sistema SIAFI,...QUE se hou-
vesse atraso nos pagamentos, GUSTAVO ESTELLITA cobrava e dizia que avisaria ao
MIGUEL ISKIN e que haveria retaliação; QUE por duas vezes em que houve o atraso,
foram retidos os empenhos do colaborador, mesmo após a entrega dos produtos; QUE
essa era a forma de coação utilizada por MIGUEL ISKIN para garantir o pagamento
desse percentual..., o colaborador pode afirmar que o repasse deste dinheiro também foi
feito por meio da emissão de Nota Fiscal de consultoria, da empresa GEP pertencente a
GUSTAVO ESTELLITA, sócio de MIGUEL ISKIN...”;

Participavam, também, desse núcleo CARLOS GIRALDES, Diretor Administrativo-

Financeiro, encarregado de realizar os contratos fraudulentos, e RONALDO PASQUARELLI, Di-

retor-Geral da entidade, que tinha poder de decisão sobre a assinatura dos contratos e libera-

ção dos recursos para a organização criminosa.

Sob outro viés, os depoimentos dos colaboradores também indicaram que os ges-

tores da PRÓ-SAÚDE, RICARDO BRASIL e PAULO CÂMARA, além de garantirem o acordo com

MIGUEL ISKIN, operavam por meio de empresas ligadas a eles (Aditus Advisor Assessoria e

Consultoria Empresarial, Canal das Compras Soluções Comerciais Ltda. e Martens Consulto-

ria Ltda. (Polisolutions Tecnologia e Sistemas Ltda.), logrando desviar da PRÓ-SAÚDE apro-

ximadamente R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) entre 2012 e 2014.

Os valores  desviados  da  organização social  eram ocultados com o auxílio  de

FÁBIO LOBO e sua esposa ANA LÚCIA MANDACARU LOBO.
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Identificou-se, ainda, que outras empresas recebiam recursos indevidos da PRÓ-

SAÚDE, formando o terceiro núcleo da organização. Aqui, atuavam as pessoas jurídicas:  OS

RAD (IMAGIO DIAGNÓSTICO) e  a HEMME 138  SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA.  –  ME

(BRASPORT), vinculada ao investigado ODIR MENDES FILHO.

A OS RAD (IMAGIO) é uma empresa diretamente ligada ao grupo OSCAR ISKIN,

apresentando como sócios  MIGUEL ISKIN,  SHERIFF SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES e  RONALD

ISKIN, irmão de MIGUEL. A SHERIFF, por sua vez, conta ainda com GUSTAVO ESTELLITA em

seu quadro societário, além de MIGUEL ISKIN e RONALD ISKIN.

De acordo com os elementos de prova,  a OS RAD (IMAGIO)  era controlada, de

fato,  por  PEDRO ISKIN, ALEXANDRE SIMÕES e  LEONARDO DALALLANA,  estes dois últimos

funcionários da OSCAR ISKIN, os quais tiveram atuação determinante para a expansão das ati-

vidades ilícitas de  MIGUEL SKIN e  GUSTAVO ESTELLITA no ramo de prestação de serviços

para unidades de saúde. Os três foram os funcionários da OSCAR ISKIN responsáveis pela im-

plementação de um novo projeto de ganhos para a organização criminosa: a terceirização dos

serviços de diagnóstico por imagem pela PRÓ-SAÚDE.

Por sua vez, a empresa BRASPORT,  vinculada ao empresário  e investigado ODIR

MENDES FILHO, foi contratada para prestar serviços de segurança privada  nos hospitais da

PRÓ-SAÚDE a partir de ajustes com NAÍRIO DOS SANTOS e MIGUEL SKIN, sendo que os valo-

res pagos a essa empresa eram informados ao agravante e seu sócio MIGUEL SKIN.

Em suma, esse novo braço da organização criminosa que se instalou na Adminis-

tração Pública do Estado do Rio de Janeiro pode ser assim esquematizado:
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II.3.2 DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

Diante do que já foi exposto, não há como afirmar que a prisão preventiva decre-

tada em face de GUSTAVO ESTELLITA pelo juízo da 7a Vara Federal Criminal da SJ/RJ carece

de fundamentação concreta e não demonstra a presença dos requisitos legais.

Com efeito, para que a prisão preventiva seja adequadamente decretada, devem

estar presentes: (i) uma das condições de admissibilidade (pressupostos normativos) previstas

no artigo 313 do CPP e os requisitos genéricos das cautelares fumus comissi delicti e pericu-

lum libertatis; (ii) um dos pressupostos (requisitos fáticos) previstos no artigo 312-caput do

CPP (garantia da ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal ou instrução crimi-

nal, ou do seu parágrafo único); (iii) a necessidade, adequação e utilidade do provimento

(proporcionalidade), próprio das medidas intrusivas na esfera de liberdade do cidadão, e a in-

suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
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Todos estes requisitos foram devidamente preenchidos no presente caso e aponta-

dos na decisão que decretou a prisão preventiva, conforme será demonstrado a seguir.

II.3.2.1. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE (PRESSUPOSTOS NORMATIVOS)  PREVISTAS NO

ARTIGO 313  DO CPP E O REQUISITO GENÉRICO DAS CAUTELARES FUMUS COMISSI

DELICTI.

De acordo com o disposto no artigo 313 do Código de Processo Penal a prisão

preventiva é admitida:  I –  nos  crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade

máxima superior a 4 (quatro) anos; II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em

sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do De-

creto-Lei nº2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; III – se o crime envolver vio-

lência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa

com deficiência,  para  garantir  a  execução  das  medidas  protetivas  de  urgência;  ou  ainda

quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer ele-

mentos suficientes para esclarecê-la.

No presente caso,  as investigações realizadas no âmbito das operações “Fatura

Exposta”, “Ressonância”  e, finalmente, “S.O.S.”,  apontam o cometimento pelo investigado

GUSTAVO ESTELLITA dos delitos de pertinência à organização criminosa, peculato e lavagem

de dinheiro.

Os fatos novos ora trazidos abarcam os delitos de fraude à licitação, cartel, cor-

rupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, inclusive adicionando novos agentes

públicos ao estratagema.

Os supracitados crimes são punidos com pena privativa de liberdade máxima su-

perior à 4 anos, estando preenchido, assim, o requisito exigido no artigo 313 do Código de

Processo Penal.

Além disso, a parte final do artigo 312 do CPP exige, para a decretação da prisão

preventiva, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi de-

licti).

A decisão que decretou a prisão preventiva do agravante examinou as provas de

materialidade e indícios de autoria do delito, destacando que GUSTAVO ESTELLITA, na quali-

dade de sócio responsável pelo grupo empresarial OSCAR ISKIN – fornecedor de próteses e de
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outros materiais hospitalares – era o corruptor principal nos procedimentos de contratação

pública ocorridos inicialmente no INTO, depois, na Secretaria de Saúde, e agora no âmbito

da administração hospitalar do Estado.

Os diversos elementos probatórios angariados até o momento apontam que:

• as atividades  criminosas de empresários e  funcionários  públicos  envolvidos

nos três núcleos dessa grande teia criminosa eram coordenadas por MIGUEL

ISKIN, com o auxílio do agravante GUSTAVO ESTELLITA e também por SÉRGIO

CÔRTES,  os quais foram os principais responsáveis pela cooptação  da  PRÓ-

SAÚDE,  cujas  contratações  fraudulentas  possibilitaram  o  desvio  de

aproximadamente 52 milhões de reais;

• o agravante GUSTAVO ESTELLITA, além de ser um dos grandes beneficiários e

articuladores do esquema, compondo o quadro societário de algumas empresas

cartelizadas, era  quem  tinha  o controle  financeiro  da  propina  e  realizava  a

arrecadação dos valores pessoalmente ou por empresas a ele vinculadas, como

as empresas de consultoria  GE e  SHERIFF SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES,  e  as

intermediárias no exterior Ava lena TRANDING LIMITED;

• de maneira surpreendente, MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA controlavam

a destinação dada aos recursos públicos repassados às organizações sociais que

administravam hospitais estaduais e não somente à PRÓ-SAÚDE.

Os vínculos e condutas, assim como a total ascendência dos empresários MIGUEL

ISKIN e  GUSTAVO ESTELLITA em relação aos servidores, empresários e demais envolvidos

nos fatos estão provados pelo farto conjunto probatório coligido aos autos principais, sobres-

saindo-se dados obtidos a partir de afastamento de sigilo telemático e bancário, assim como

de interceptações telefônicas que demonstram a interlocução existente entre o agravante e os

demais envolvidos, inclusive com os funcionários da PRÓ-SAÚDE, Relatórios do COAF, sin-

dicância interna realizada na PRÓ-SAÚDE, resultados de pesquisas feitas no banco de dados da

Receita Federal,  além daqueles elementos de corroboração já angariados no bojo da Opera-

ção Fatura Exposta.

Além disso, chama a atenção o conteúdo telemático de MIGUEL ISKIN e GUSTAVO

ESTELLITA,13onde foi possível identificar que as planilhas elaboradas pelo colaborador Lafa-

13 Obtido a partir de decisão judicial nos autos nº 0502479-41.2017.4.02.5101.
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ete Teixeira foram encaminhadas, num primeiro momento, para GUSTAVO e, posteriormente,

para MIGUEL ISKIN. Nessas planilhas, eram consolidadas as informações sobre os pagamen-

tos realizados a determinados fornecedores, inclusive com um campo contabilizando o mon-

tante de 10% que era repassado à ORCRIM. Os arquivos localizados na caixa de e-mail de

GUSTAVO ESTELLITA confirma o esquema de desvio de verbas da OS PRÓ-SAÚDE e indica,

também, que o modelo criminoso replicado em outras organizações sociais  que administram

hospitais no Estado do Rio de Janeiro, como a OS HMTJ24.

São robustos e contundentes, portanto, os indícios de que a organização crimi-

nosa coordenada por MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, na condição de articuladores e

beneficiários diretos, contava com empresários e agentes públicos que atuaram ao longo de

décadas para fraudar os procedimentos licitatórios e determinar a aquisição dos equipamentos

médicos que melhor atendessem aos interesses financeiros da organização por eles coman-

dada, de modo a maximizar os seus lucros e também dos empresários e representantes destes,

participantes do cartel, garantindo com isso o pagamento de propinas milionárias aos agentes

públicos envolvidos e a retroalimentação do esquema criminoso.

Salienta-se ainda que já foi ofertada denúncia perante o juízo de primeira instân-

cia, com base nos elementos de prova obtidos por meio da “Operação S.O.S.”, o que reforça

a satisfação do requisito da justa causa para a implementação da constrição cautelar, vez que

demonstrada a presença do fumus comissi delicti na espécie.

II.3.2.2. PRESSUPOSTOS (REQUISITOS FÁTICOS) PREVISTOS NO ARTIGO 312-CAPUT DO CPP
(GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,  ORDEM ECONÔMICA,  APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU

INSTRUÇÃO CRIMINAL OU DO SEU PARÁGRAFO ÚNICO) E PERICULUM LIBERTATIS

O artigo 312 exige, ainda, como pressuposto da decretação da prisão preventiva,

a existência do  periculum libertatis,  representado pela comprovação do risco efetivo que o

agente causa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei

penal.

Ao contrário do quanto alegado pela defesa, a existência do periculum libertatis

no presente caso foi devidamente demonstrada no decreto prisional da 7a Vara da SJ/RJ.

A prisão cautelar é medida excepcional, mas inevitável quando a liberdade do

agente põe em risco a ordem pública,  a instrução processual ou a aplicação da lei  penal.

Deve-se ressaltar que a prisão cautelar tem natureza processual e a dúvida, neste âmbito,
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milita em prol da sociedade, tendo grande relevo à conveniência da instrução, que deve ser

realizada de maneira equilibrada e com necessária lisura na busca da verdade real.

São muitos os precedentes do Supremo Tribunal Federal que chancelam o uso ex-

cepcional da prisão preventiva para impedir que o investigado, acusado ou sentenciado torne

a  praticar  certos  delitos  enquanto  responde a  inquérito  ou  processo  criminal.  Da mesma

forma, a segregação cautelar é plenamente cabível quando decretada para garantir que o acu-

sado se furte à aplicação da lei. Os fundamentos legais corretos, nesse caso, para decretação e

manutenção da custódia cautelar, é a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,

previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, perfeitamente compatíveis com o princí-

pio constitucional da presunção de inocência (art. 5o-LVII CF/1988).

Adiante transcrevem-se trechos de vários julgados ilustrativos:

Prisão preventiva. Afora a gravidade concreta da infração penal, a reiteração na prática
criminosa constitui motivo hábil a justificar a manutenção da prisão cautelar para res-
guardar a ordem pública, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. (STF, 1a

Turma, HC-AgR n. 116.744, rel. Min. Rosa Weber, DJ de 13/8/2013)

A privação cautelar da liberdade individual – cuja decretação resulta possível em virtude
de expressa cláusula inscrita no próprio texto da Constituição da República (CF, art. 5o,
LXI),  não conflitando, por isso mesmo, com a presunção constitucional de inocência
(CF, art. 5o , LVII) – reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser ordenada,
por  tal  razão,  em situações  de  absoluta  e  real  necessidade.  (STF,  2a Turma,  HC n.
94.194/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 20.11.2012)

A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública está devida-
mente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial
diante da possibilidade de reiteração criminosa, a qual revela a necessidade da constri -
ção. (STF, 2a Turma, HC n. 96.997, rel Min. Ricardo Levandowski, DJ de 9/6/2009)

A custódia cautelar do agravante mostra-se suficientemente fundamentada na ga-

rantia da ordem pública, não havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento ile-

gal, notadamente porque, ao contrário do que se alega na petição inicial, existem nos autos

elementos concretos, e não meras conjecturas, que apontam a periculosidade do  agravante,

circunstância  suficiente  para  a  manutenção da  prisão  processual.  (STF,  1a Turma,  HC n.

94.260, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 17/6/2008).

Ao contrário do que alega a defesa, todo e qualquer fato (isolado ou em combina-

ção com outros elementos) capaz de indicar que a personalidade do agente é voltada à crimi-

nalidade  e  ostenta  risco  de  reiteração  constitui,  em tese,  fundamento  idôneo  da  medida

cautelar de prisão preventiva para garantia da ordem pública.
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Nesse amplo rol de condutas, condições ou circunstâncias estão abrangidos, por

exemplo, o histórico pessoal do suspeito, seu comportamento perante a comunidade e, até

mesmo,  as  características  específicas  do(s)  delito(s)  cuja  prática  se  lhe  atribui  –  seja  no

mesmo processo ou inquérito, seja em outro(s) – em especial quando corroboradas por ele-

mentos diversos que convirjam para a mesma conclusão.

Como  mencionado no tópico anterior, o aprofundamento das investigações  das

Operações “Fatura Exposta” e “Ressonância” revelou  um campo de atuação novo por

parte de MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, cuja magnitude e diversidade de caracterís-

ticas em relação aos esquemas de que se tinha conhecimento anteriormente impuseram a ne-

cessidade  de  se  instaurar  nova  investigação  e  se  deflagrar  nova  operação,  denominada

“S.O.S.”.

Logrou-se identificar, agora, que o esquema ilícito instalado pelos empresários na

SES/RJ e no INTO estendeu-se para os contratos firmados entre a Secretaria e organizações

sociais que administravam hospitais no Estado, como a  PRÓ-SAÚDE,  as quais funcionavam

como intermediárias no desvio de recursos da Secretaria Estadual para agentes públicos e po-

líticos envolvidos da SES/RJ, sobretudo para MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA.

Segundo relatado pelo colaborador Ricardo Salvador, estima-se que os recursos

oriundos do Estado correspondiam a 50% do faturamento nacional administrado pela enti-

dade beneficente e alcançaram um crescimento vertiginoso em curto espaço de tempo: sal-

tando de aproximadamente R$ 750 milhões, em 2013, para R$ 1,5 bilhão, em 2015.

Vê-se,  assim,  que a rede de crimes praticados por  MIGUEL ISKIN e GUSTAVO

ESTELLITA é ainda maior do que se pensava, abrangendo uma ampla gama de áreas da saúde

do Estado do Rio de Janeiro, mostrando-se ainda mais presente a  necessidade de se inter-

romper o círculo de crimes mediante a sua prisão cautelar, como forma de se assegurar o

respeito à ordem pública, ameaçada pela liberdade do agravante. Foi exatamente o que le-

vou à decretação de nova prisão preventiva de GUSTAVO ESTELLITA no curso da Operação

“S.O.S.”.

Dessa forma, verifica-se que MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA tinham o to-

tal domínio dos fatos da organização criminosa, e não só a comandavam como também ti-

nham atribuições destacadas e de suma relevância para a consecução das suas finalidades

ilícitas.
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Em casos que tais, apenas  a amarga  – mas concretamente necessária  – medida

cautelar de prisão preventiva terá o condão de preservar a ordem pública, impedindo que o

agravante, em liberdade, retome sua bem sucedida carreira criminosa.

Além disso,  o elevado volume das transações ilícitas,  associado ao  envolvi-

mento habitual e profissional em crimes contra a Administração Pública e de lavagem de

dinheiro, demonstra a  gravidade concreta do delito apurado e a  personalidade do agra-

vante afeita ao cometimento reiterado de ilícitos criminais, a exigir firme intervenção do Po-

der Pública para fazer cessar, definitivamente, o quadro de delinquência crônica em que se

encontra o agravante e os demais envolvidos.

Não se pode perder de vista, também, que valores milionários obtidos por meio

ilícitos estão à disposição do grupo criminoso, razão pela qual a prisão preventiva se mostra a

única maneira razoável para cessar a atividade criminosa, principalmente porque “os princi-

pais agentes do '‘esquema’' continuam em seus postos” e a “cada dia parecem surgir novos

indícios e provas de que os esquemas criminosos engendrados para sangrar os cofres públi-

cos são maiores e variados”, o que demonstra, como bem salientado no decreto prisional, “a

enorme influência desses agentes na organização criminosa”.

Nesse contexto,  em casos semelhantes ao de que ora se cuida, já decidiu o Su-

premo Tribunal Federal que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de inte-

grantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,

constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF –

HC 95.024/SP – Rel. Ministra Cármen Lúcia – DJe 20.02.2009).

A possibilidade real de reiteração delituosa constitui, fora de dúvida, base empí-

rica subsumível à hipótese legal da garantia da ordem pública.

II.3.2.3. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AGRAVANTE DESENVOLVEU ATIVIDADES

ILÍCITAS, PELO MENOS, ATÉ 2017

A  contemporaneidade (dos  fatos  em relação ao  decreto  de  prisão)  é  erigida

como requisito para que a prisão preventiva decretada unicamente para proteger a ordem pú-

blica seja válida.  Essa ideia parte do raciocínio de que crimes muito distantes no tempo,

quando desacompanhados de qualquer outra circunstância própria aos demais fundamentos

que, à luz do art. 312 do CP, justificam a prisão preventiva (como condutas do investigado de
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se furtar à aplicação da lei penal), não são aptos a fazer nascer, na comunidade, justo e plausí-

vel receio de reiteração delitiva, de modo que não oferecem, a princípio, risco à ordem pú-

blica.

Seguindo esse raciocínio, vê-se que tempo do fato criminoso (o seu “quando”, ou

a sua contemporaneidade) importa apenas como mais um elemento que, quando conjugado

com outros, integra o processo de análise quanto à plausibilidade, ou não, do risco de reitera-

ção delitiva. Daí que não há fórmulas absolutas capazes de indicar o quão recente deve ser

um fato criminoso para que o receio da sua reiteração justifique a prisão preventiva daquele

que o cometeu. 

Aliás, os Ministros dessa Suprema Corte têm, em decisões monocráticas recentes,

mantido prisões preventivas decretadas com base unicamente no risco à ordem pública, rela-

tivas a crimes cometidos vários anos antes dos respectivos decretos prisionais, justamente

por considerarem que, apesar de o crime não ser tão recente, é a soma das circunstâncias

do caso concreto que deve indicar a plausibilidade do risco da reiteração delitiva e, as-

sim, justificar a segregação cautelar.

No HC nº 151.436, por exemplo, o Ministro Luís Fux, em dezembro de 2017,

manteve prisão preventiva decretada em 2017 contra paciente acusado da prática, em 2013,

de crime ambiental e formação de quadrilha.

No HC nº 148.014, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, manteve-se a

prisão preventiva decretada em 09/03/2016 contra paciente acusado de praticar o crime de

roubo de veículo automotor em 1/3/2011. Veja-se trecho da decisão:

˜Na espécie, verifico que, assim como consignado pelo STJ, a prisão cautelar está devi-
damente fundamentada, baseada na gravidade concreta da conduta evidenciada pelas cir-
cunstâncias em que praticado o crime (subtração de caminhão e carga de expressivo
valor, com emprego de armas e restrição à liberdade da vítima) e nos fortes indícios de
que o paciente integre uma quadrilha especializada em roubos de carga.

Observo, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a prisão
preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública,
haja vista a participação em organização criminosa”.

A respeito da necessidade de que os fatos que ensejam a prisão preventiva fun-

dada no risco à ordem pública sejam contemporâneos à implementação da medida, vale citar

o entendimento exposto pelo Ministro Edson Fachin no julgamento do HC nº 143.333: “O

que deve ser avaliado, em verdade, é se o lapso temporal verificado retira ou não a plausi-
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bilidade concreta de reiteração delituosa. A aferição da atualidade do risco, como todos os

vetores da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a

análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente.”

No caso concreto, as investigações demonstram que o agravante desenvolveu ati-

vidades ilícitas, pelo menos, até o ano de 2017.

Nesse sentido, tem-se que a ANA LUÍZA CARLIER era integrante do primeiro nú-

cleo do segmento da organização criminosa operante no setor de saúde, sendo a responsável

na Secretaria Estadual pelos contratos de gestão firmados com as Organizações Sociais, den-

tre as quais a PRÓ-SAÚDE. 

Nessa condição, ela não apenas implementava as determinações da cúpula da or-

ganização (MIGUEL ISKIN,  GUSTAVO ESTELLITA,  SÉRGIO CÔRTES e  SÉRGIO CABRAL)  no

sentido de transmitir aos gestores da PRÓ-SAÚDE quais os fornecedores a serem beneficiados

nas contratações da OS, como em dada oportunidade efetivamente recebeu vantagens indevi-

das como contrapartida a liberar recursos devidos pelo Poder Público à entidade.

Além  disso,  tem-se  que  a  empresa  ENERGIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E

SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INDÚSTRIA DE ENERGIA LTDA. foi apontada pelos colaboradores

Jocelmo Mews e Wanessa Portugal como uma das pessoas jurídicas utilizadas no esquema

criminoso montado pelo agravante.

Nesse  sentido,  no  bojo  da  denúncia  apresentada  na  denominada  operação

“S.O.S.”,  restou  comprovado  que  a  empresa ENERGIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E

SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INDÚSTRIA DE ENERGIA LTDA. foi utilizada para o pagamento de

propina pelos gestores da PRÓ-SAÚDE Jocelmo Mews e Wanessa Portugal em favor de ANA

LUÍZA, no valor de R$ 450.000,00, em três oportunidades distintas, entre o segundo semestre

de 2014 e fevereiro de 2017, em razão da liberação de glosas no valor de R$ 9.000.000,00.

Tais elementos revelam que MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA receberam re-

cursos públicos da PRÓ-SAÚDE ao menos até fevereiro de 2017. Tal evidência, por si só, ful-

mina o argumento da defesa sobre a ausência de contemporaneidade dos fatos imputados.

Além disso, o decreto prisional destaca que “os atos de corrupção no âmbito

do INTO continuam ocorrendo, a despeito das prisões efetivadas, na figura do novo diri-
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gente: LUÍS CARLOS MORENO DE ANDRADE, com a participação de JOÃO BATISTA

DA LUZ JÚNIOR e RAFAEL DOS SANTOS MAGALHÃES”.14

Ademais, esse fato  corrobora a falta de limites e ousadia da organização crimi-

nosa liderada por MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA e revela que as medidas adotadas até

então não foram suficientes para o encerramento das suas atividades do grupo criminoso por

completo.

Esses  novos fatos  envolvem, ainda, empresas e funcionários públicos até então

não identificados, incluindo novos colaboradores e revelam que, mesmo após a deflagração

da “Operação Fatura Exposta”, o agravante e seus comparsas na cúpula da ORCRIM

permanecem contratando com o poder público.

A par disso, há fortes indícios de que grande parcela dos recursos ilícitos obtidos

pelos líderes da organização criminosa ao longo das décadas em que atuaram fraudando as

contratações na saúde pública brasileira ainda permanecem ocultos, no Brasil e no exterior,

podendo ser usufruídos e dilapidados por eles, caso permaneçam em liberdade. Sob esse as-

pecto, é de suma importância que todos os integrantes desse nefasto esquema criminoso

sejam mantidos no cárcere, pois só assim se atingirá o completo desmantelamento da

organização criminosa.

Ou seja: a contemporaneidade dos atos praticados pelo agravante evidencia um

quadro de criminalidade sistêmica que se protraiu nos anos e que permanece firme até os

dias atuais.

Com efeito, sendo a expressão “proteção à ordem pública” nitidamente genérica,

para que ela tenha concretude e robustez suficientes a justificar uma privação de liberdade de

natureza realmente cautelar e não meramente antecipatória da pena, faz-se necessário lhe atri-

buir um significado que seja iluminado por critérios mais objetivos, ou menos etéreos, cali-

brando-os, em seguida, pela noção de cautelaridade própria à prisão preventiva.

Nessa linha é que por “proteção à ordem pública” como uma das finalidades da

prisão preventiva deve-se compreender, por exemplo,  o acautelamento do corpo social di-

ante do  justo e plausível receio de que o investigado ou réu, caso solto, volte a delin-

14 Fl. 450.
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quir15. E haverá receio plausível e justificado de reiteração delitiva quando as circunstâncias

objetivas como o tempo e o modo em que praticados os fatos criminosos assim indicarem.

A posição de integrante de sofisticada organização criminosa, a circunstância de

ter na prática de ilícitos a sua forma de trabalho há décadas, a gravidade em concreto dos cri-

mes  praticados  pelo  agravante (a  demonstrar,  na  linha  da  jurisprudência  dessa  Suprema

Corte, a sua periculosidade), assim como a evidente contemporaneidade dos delitos – tudo

comprovado nos autos, e não fruto de mera especulação ou afirmações genéricas – indica que

a única forma de sobrestar as atividades ilícitas por ele incorrida é mediante a manutenção da

custódia cautelar. Do contrário, o risco de reiteração delitiva é óbvio e inegável; assim, a

necessidade da prisão cautelar se funda, antes de mais nada, no risco que a liberdade de

GUSTAVO ESTELLITA traz à ordem pública.

Em situações em tudo idênticas a dos presentes autos, o Ministro Gilmar Men-

des tem mantido prisões preventivas decretadas com base na necessidade de se proteger a or-

dem pública contra o risco de reiteração delitiva, deixando, inclusive, de superar o óbice

previsto na Sumula 691/STF (ao contrário do que fez em relação a estes autos). 

É o caso, por exemplo, do HC nº 157.857, impetrado em favor de Henri Joseph

Tabet, um dos doleiros preso em maio de 2018 no âmbito da “Operação Pão Nosso”, por

crime de lavagem de dinheiro praticado, pelo menos, até 2017, bem como pelo pertencimento

à organização criminosa. No referido HC, o Ministro Gilmar Mendes rejeitou a tese defensiva

de ausência de contemporaneidade dos fatos e decidiu que: 

“Não há como afirmar, com inequívoca segurança, em análise precária, própria das limi-
nares, que não persiste risco atual à ordem pública. A forma sofisticada com que aparen-
temente  o paciente  agia,  a  estrutura  que detém para  fazer  operações  de câmbio sem

15  Sobre o tema, não ha como deixar de recorrer à lapidar lição do Min. Ayres Britto:  “O conceito jurídico de
ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem
embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo
modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de ter-
ceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua cate-
gorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto
de prisão cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de pertur-
bação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não da incomum gravidade
abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à con-
sistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de
preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se des-
vincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde
pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social”.  (HC 101.300, rel.
min. Ayres Britto, j. 5-10-2010, 2ª T, DJE 18-11-2010)
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auxílio dos colaboradores e a notícia de que, em tese, reiterava os ilícitos há anos, com
profissionalismo, justificam o receio contemporâneo de novas práticas criminosas.

Não se pode perder de vista que alguns dos crimes assinalados pelo Juiz, como o perten-
cimento a organização criminosa (ainda não totalmente desarticulada) e o de lavagem de
dinheiro (na modalidade ocultar), são de natureza permanente e não foram, ainda, com-
pletamente elucidados, pois as investigações estão em curso. Prematuro concluir, em in-
devida supressão de instância, que não existe nenhum risco contemporâneo de prática de
novos crimes.

Nesse contexto, é desaconselhável a intervenção prematura desta Corte Superior.

À vista do exposto, não supero a Súmula n. 691 do STF e indefiro liminarmente este ha-
beas corpus, com fulcro no art. 210 do RISTJ”. (eDOC 7)

Feitas  essas  considerações,  ressalvo minha posição pessoal,  mas,  em homenagem ao
princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível
(artigo 21, § 1º, do RI/STF)”.

À semelhança do caso acima com o subjacente aos presentes autos é evidente: em

ambos, há provas de que o agravante, há décadas e até pelo menos 2017 (no ano anterior à

decretação da prisão preventiva), vem se engajando em toda sorte de atividades ilícitas, além

de pertencer à organização criminosa e continuar cometendo atos de lavagem na modalidade

ocultação de recursos, de natureza permanente.

Ademais, o fato da empresa OSCAR ISKIN estar inativa desde 2016 é irrelevante

para o deslinde da presente questão, uma vez que, conforme relatado à exaustão, o agravante

se valia de uma série de sociedades de fachada ou pertencentes a laranjas a fim de desviar re-

cursos públicos.  Isto é, mesmo com a suposta inativação da  OSCAR ISKIN, o  agravante

continuava cometendo crimes em prejuízo do patrimônio público por meio de pessoas

físicas e jurídicas interpostas, a revelar a sua periculosidade.

Por fim, com relação à suposta precariedade do estado de saúde do  agravante,

consta dos autos que o Juízo de primeira instância determinou a realização de perícia médica

oficial, cujo resultado concluiu que “o sistema prisional tem condições de atender às necessi-

dades médicas de Gustavo Estellita”, inexistindo, pois, razão legal que justifique a substitui-

ção da prisão preventiva por medida cautelar diversa.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS N.° 170.892/RJ (ELETRÔNICO) 28



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

III

Ante o exposto, a PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA manifesta-se pelo des-

provimento do agravo regimental.

Brasília, 15 de julho de 2019.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS N.° 170.892/RJ (ELETRÔNICO) 29


