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DECISÃO

Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de MARIO PEIXOTO, 
em face de liminar de Desembargador do Tribunal a quo (HC n. 5005110-
96.2020.4.02.0000/RJ

A defesa busca a superação da Súmula n. 691 do STF, e 
a revogação/substituição da prisão preventiva do paciente, decretada no âmbito da 
Operação Favorito (Processo n. 476-42.2020.4.02.5101). Em apertada síntese, os 
impetrantes assinalam a falta de justa causa, de fundamentação do periculum 
libertatis e de contemporaneidade dos fatos que embasam a medida constritiva. 

Em petição inicial de mais de 100 páginas, os defensores explicam que as 

acusações não são verídicas, que o suspeito não tem ascendência sobre os autos 

suspeitos nem tinha acesso a informações sobre as investigações. Os advogados 

negam o envolvimento de Mário Peixoto no esquema investigado e afirmam não 

ser verossímeis nenhuma das suspeitas que recaem sobre ele. Explicam que o 

postulante não compõe o quadro social da Data Rio (IDR), não tem relação com a 

Organização Social Unir Saúde ou com a Organização Social IABAS, não era 

sócio da empresa ATRIO em 2019 e que os diálogos interceptados foram 
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interpretados de forma correta. Ademais, encontros com outros suspeitos seriam 

somente em decorrência de amizade e seus imóveis em Miami/EUA foram 

adquiridos por meio de empresas devidamente constituídas para tal fim, sendo todo 

o seu patrimônio de proveniência lícita.

Os impetrantes assinalam que o postulante é sexagenário e portador de 

hipertensão, hipotireoidismo, prostatite crônica e displidemia. Como integra o 

grupo de risco ante a pandemia da Covid-19, faz jus ao reexame da prisão 

preventiva à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Decido.

I. Supressão de instância

De acordo com o explicitado na Constituição da República (art. 105, I, “c”), 
não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra 
decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio 
pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.

Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza 
como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de 
instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à 
apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se 
atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais 
vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente.

Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, 
admite o excepcional afastamento do rigor do enunciado n. 691 da Súmula do STF 
(aplicável ao STJ), expresso nos seguintes termos: “Não compete ao Supremo 
Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator 
que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”

Nesse sentido, permanece inalterado o entendimento dos Tribunais 
Superiores, v.g.: HC n. 179.896 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, 1ª T., 
DJe 1º/4/2020; HC n. 182.390 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, 2ª T., 
23/4/2020, AgRg no HC n. 561.091/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 
16/4/2020 e AgRg no HC n. 548.761/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 
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4/2/2020).

II. Ato apontado como coator - ausência de patente ilegalidade

O Juiz já havia decretado a prisão preventiva e medidas de busca e apreensão, 

em 8/3/2020, não executadas em um primeiro momento, em razão do cenário de 

enfrentamento à Covid-19. Ocorre que, prosseguindo a investigação, elementos 

que ainda vinham sendo captados nas medidas cautelares de interceptação 

telefônica e telemática, demonstraram, em tese, que a organização criminosa 

estaria em atividade, inclusive destruindo evidências", o que levou à execução 

das medidas invasivas (fl. 111).

É vedado, na estreita via do habeas corpus, proceder ao amplo exame de teses 

meritórias desenvolvidas em mais de 100 páginas, que demandam amplo e vertical 

exame de provas e a oitiva do órgão acusatório, em contraditório, para serem 

resolvidas. Para a aplicação de medidas processuais de coação, é necessário apenas 

que o Juiz aponte sinais de práticas delitivas e de sua autoria. Essa é a delimitação 

deste habeas corpus e o que é pertinente para controle de legalidade do ato judicial. 

Não é possível o cotejo de questões de fato ou voltadas para afastar os indícios 

apontados pelo Juiz, baseada a sua convicção em elementos colhidos na 

investigação.

Dito isso, não verifico a possibilidade de mitigar as regras de competência 

constitucional desta Corte.

O édito prisional indicou justa causa para a prisão preventiva, é 

contemporâneo o risco à ordem pública e a medida extrema parece ser a única 

suficiente e adequada para interromper atividades ilícitas de elevadíssima 

densidade lesiva, pois, ao que parece, a organização criminosa continuou em plena 

atividade, aproveitando-se do momento de calamidade pública.

A Operação Favorito investiga possível prática de crimes no âmbito do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e entre Deputados Estaduais, em 

esquema de organização criminosa. As investigações identificaram suposto 

esquema ilícito nas contratações da Organização Social IDR, para gestão de várias 
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Unidades de Pronto Atendimento (UPA) no Rio de Janeiro.

De acordo com o decreto de prisão preventiva, o ora paciente controlava 
inúmeras pessoas jurídicas contratadas pela organização social e as utilizava para 
lavagem de dinheiro. Para viabilizar o esquema, contava com auxílio de interpostas 
pessoas formando verdadeiros núcleos de atuação da organização criminosa.

São irrelevantes, para o exame da superação da Súmula n. 691/STF, as 
afirmações de que o suspeito não era sócio nem tinha vínculo formal com as 
empresas citadas pelo MPF, pois, segundo o édito prisional, terceiros eram 
responsáveis por fazer a intermediação entre as empresas do grupo familiar de 
MARIO, os operadores financeiros dos agentes públicos e os contratos da 
Organização Social IDR.

Quanto ao fumus comissi delicti, não identifico patente ilegalidade, pois, além 
dos acordos de colaboração premiada, o Juiz faz referência a dados obtidos no 
afastamento do sigilo telefônico, telemático, de sigilo fiscal etc. Demonstra, ainda, 
o intrincado vínculo do paciente com várias pessoas físicas e jurídicas.

Foi a análise de substancioso material colhido durante as investigações  que 

autorizou o Juiz a concluir que "MARIO PEIXOTO era o real controlador da OS 

IDR e instituiu esquema de desvio dos recursos públicos, por meio da contratação 

de suas empresas e pagando propina para que agentes da organização 

criminosa" (fl. 126) e, conforme assinalei alhures, não é cabível, em ação 

constitucional, averiguar se são verdadeiros os indícios de autoria elencados no 

édito prisional.

Em relação ao periculum libertatis, existe justificativa idônea para o 
acautelamento da ordem pública ante a gravidade concreta dos crimes, evidenciada 
por seu modus operandi. A sofisticação, a complexidade e a reiteração das práticas 
ilícitas, por anos, com envolvimento de autoridades de alto escalão, bem como 
a densidade lesiva de práticas criminosas relacionadas ao setor de saúde sinalizam 
a acentuada periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 

O Magistrado cita conversas recentes interceptadas e a renovação de contratos 
de forma emergencial, sem realização de nova licitação, durante a pandemia da 
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Covid-19. Além na natureza permanente da organização criminosa e de fatos que 
estão relacionados à ocultação de dinheiro ilícito, até os dias atuais, a aparente 
manutenção do esquema delituoso, demonstrada, em tese, por diálogos 
interceptados entre os meses de fevereiro e abril de 2020, indicam a 
contemporaneidade da prisão preventiva e que a medida extrema é inarredável, 
mesmo no atual cenário de crise de saúde pública.

Confira-se (fl. 127):

os períodos de monitoramento telefônico implementados 
permitiram confirmar suspeitas de que as empresas ligadas a 
MARIO PEIXOTO e família estão sendo favorecidas nas 
contratações públicas mediante o pagamento de vantagens 
indevidas aos agentes públicos, principalmente no período de 
enfrentamento emergencial da pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19) 

 

Ademais: "após a finalização dos contratos públicos com a OS IDR, a 

Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro contratou a Organização Social UNIR 

SAÚDE para gestão das UPA's entre os anos de 2018 e 2019, tendo repassado o 

montante de aproximadamente R$182.700.000,00. Ocorre que, aparentemente, a 

UNIR é comandada pelo mesmo grupo dos investigados" (fl. 127); "segundo as 

conversas interceptadas em 20/03/2020 e 01/04/2020, MARIO PEIXOTO teria 

acertado a revogação da desqualificação da UNIR com um agente público e LUIZ 

estaria ajeitando para a contratação da OS para a gerência de quatro UPA's da 

baixada fluminense dentre outras [...] Na mesma conversa, LUIZ afirma que a 

medida de revogação não lhe geraria qualquer investigação junto ao TCE, devido à 

situação atual de calamidade pública [...] (fl. 128).

Os fatos ainda sob apuração são de impressionante densidade lesiva. 

Consta do ato judicial ora impugnado que, "desde fevereiro de 2019 até o último 

mês de março, a ATRIO vem sendo contratada pela FAETEC, com dispensa de 

licitação por montantes que variam de R$ 4.700.000,00 a R$32.000.000,00" e que 

"a aparente influência de MARIO na FAETEC é corroborada pelo diálogo entre 

ALESSANDRO e GILSON, vice presidente da FAETEC até julho de 2019" (fl. 

128).
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Destaca-se, ainda, que "a recente contratação do governo do Estado do Rio 

de Janeiro da Organização Social IABAS para a administração de hospital de 

campanha para tratamento de infectados pelo COVID-19 (cerca de R$ 850 

milhões) também teria relação com MARIO PEIXOTO, apesar de não constar 

qualquer vínculo com ele no quadro social da citada pessoa jurídica"; "as 

mensagens eletrônicas localizadas na conta de ALESSANDRO DUARTE e JUAN 

NEVES [...] parecem corroborar a tese; isso porque, no dia seguinte à contratação, 

ambos encaminharam para a suas caixas de e-mail planilhas referente ao controle 

de implantação dos hospitais pela OS, [...] documentos esses que normalmente são 

manuseados por administradores ou diretores da empresa"; "ALESSANDRO é 

apontado como operador financeiro de MARIO PEIXOTO e JUAN como contador 

do grupo criminoso, sendo funcionário do setor de contabilidade da ATRIO RIO 

SERVICE"; "relatório da autoridade policial destaca que ALESSANDRO se 

encontrou com MARIO PEIXOTO no dia 23 de março e que no dia seguinte o 

primeiro teria telefonadopara o terminal cadastrado em nome de LUIZ 

ROBERTO" (fl. 129); "MARIO PEIXOTO teria habilitado novo terminal 

telefônico no próprio dia 23 de março e que a conta Icloud de CASSIANO, 

vinculada ao seu aparelho telefônico, teria sido apagada" (fl. 130).

Nesse cenário, não é possível afastar a Súmula n. 691/STF.

A Recomendação n. 62/2020, do CNJ, não confere direito subjetivo aos 
presos integrantes do grupo de risco. É necessário observar o contexto de 
disseminação da Covid-19 no local da reclusão do paciente e a adequação da 
unidade às exigências sanitárias. O Presídio Pedrolino Werling de Oliveira tem 152 
vagas e abriga apenas 70 presos. Medidas foram adotadas para evitar o contágio 
dos internos e não há notícia de surto do novo Coronavírus. Não constatada a 
imprescindibilidade de providências excepcionais, que têm o único objetivo de 
conter o alastramento da doença, não é possível deferir ao paciente a prisão 
domiciliar em razão da pandemia.

Está correta a decisão do Desembargador, que indeferiu a liminar, porquanto 
as alegações defensivas não são aferíveis de plano e devem ser solucionadas por 
ocasião do julgamento de mérito do habeas corpus, com base em dados mais 
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seguros para a formação do convencimento judicial. 

III. Dispositivo

À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus, com fulcro no 
enunciado n. 691 da Súmula do STF e no art. 210 do RISTJ.

Publique-se e intimem-se.

Brasília (DF), 19 de junho de 2020.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ 
Relator
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