
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 486.634 - PR (2018/0346057-7)
  

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
IMPETRANTE : GISELA SILVA TELLES E OUTROS
ADVOGADOS : ROBERTO PODVAL  - SP101458 
   ODEL MIKAEL JEAN ANTUN  - SP172515 
   ALVARO AUGUSTO MACEDO VASQUES ORIONE SOUZA  - 

SP317282 
   PAULA MOREIRA INDALECIO  - SP195105 
   VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI  - SP257193 
   GISELA SILVA TELLES  - SP391054 
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO 
PACIENTE  : MARIO SEABRA SUAREZ (PRESO)

DECISÃO

1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de 

MARIO SEABRA SUAREZ, contra decisão monocrática prolatada por e. Desembargador 

Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que indeferiu a liminar pleiteada no âmbito 

do habeas corpus originariamente impetrado naquela Corte, sob o n. 

5044666-22.2018.4.04.0000. 

Depreende-se dos autos que o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba-PR 

decretou a prisão preventiva do paciente, em virtude da prática, em tese, de crimes de 

corrupção passiva, corrupção ativa, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e organização 

criminosa.  

Narram os impetrantes que o decreto prisional justificou a medida extrema, de 

um lado, em claro pré-julgamento de procedência das acusações ministeriais e, de outro, em 

manifesto prognóstico de continuidade dos supostos crimes imputados aos investigados. 

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o e. Tribunal Regional 

Federal de origem, postulando a concessão de liminar para que fosse então determinada a 

imediata soltura do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão pelas medidas 

cautelares previstas no art. 319 do CPP. 

Aduz que o Relator indeferiu a liminar, com data para julgamento do mérito do 

habeas corpus, pelo c. Tribunal de origem, prevista para ocorrer após o recesso forense, o 
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que justifica a impetração do presente writ nesta Corte, ultrapassando o óbice sumular.

No presente writ, a Defesa insiste na tese de que a decisão que determinou a 

prisão preventiva é manifestamente teratológica ou desproporcional, razão pela qual, sob sua 

ótica, não incidiria, à hipótese, a Súmula 691 do STF.

Na sequência, defende a ausência dos requisitos ensejadores da prisão 

preventiva, eis que não se faz presente o requisito da contemporaneidade dos fatos, a ponto de 

autorizar o decreto prisional. Para tanto, narra que a decretação da custódia cautelar se 

fundamentou em fatos ocorridos em 2016, o que demonstra a falta de cautelaridade da 

medida, sendo certa a ausência de indícios de reiteração delitiva apta a justificar a alegada 

garantia à ordem pública. 

Fundamenta que a aplicação da lei penal não se encontra ameaçada pela 

liberdade do paciente, que se apresentou espontaneamente à Polícia Federal tão logo teve 

conhecimento da ordem de prisão contra ele expedida.

Acrescenta que os delitos imputados ao paciente não são daqueles cometidos 

mediante o emprego de violência ou grave ameaça, não apresentando o paciente, portanto, 

qualquer periculosidade que pudesse demandar a sua segregação.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar, para que seja deferida a 

soltura imediata do paciente, ou a substituição da custódia por medida alternativa diversa da 

prisão. No mérito, pugna pela confirmação, em definitivo, com a consequente revogação da 

prisão preventiva, e, de forma alternativa, pela adoção de uma ou mais medidas previstas no 

art. 319 do CPP.

Pedido liminar deferido, às fls. 759-764.

Pedidos de extensão indeferidos e autuados em separado, nos termos do 

despacho de fls. 1.334-1.335.

O Ministério Público Federal, manifestou-se, às fls. 1.350-1.370, pela 

denegação da ordem com a cassação da liminar deferida, em parecer com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. OPERAÇÃO 
LAVAJATO. TORRE PITUBA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO 

Documento: 94083370 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 01/04/2019 Página  2 de 9



 

 

Superior Tribunal de Justiça

LIMINAR. SÚMULA 691/STF. CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE CAPITAIS 
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA 
DOS REQUISITOS ENSEAJDORES DA MEDIDA DE EXCEÇÃO. 
DICÇÃO DOS ARTS. 312 E 313, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE 
CONCRETA. HABITUALIDADE DELITIVA. PERICULOSIDADE 
SOCIAL DO AGENTE. DISSIPAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PARTE DE 
VALORES ILÍCITOS AINDA NÃO RASTREADOS. NATUREZA 
PERMANENTE DO CRIME DE LAVAGEM. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELO NÃO CONHECIMENTO DO 
WRIT; CASO CONTRÁRIO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM COM A 
CASSAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA.” (fl. 1.350). 

É o relatório. Decido.

2. Na presente impetração, aponta a defesa a ocorrência de constrangimento 

ilegal, decorrente do indeferimento da medida liminar vindicada no habeas corpus impetrado 

na origem, argumentando que a decisão padece de teratologia, apta a autorizar o afastamento 

da incidência da Súmula 691 do STF ao caso em mesa. 

Pois bem. Compulsando as informações colacionadas ao procedimento, a fim 

de se delimitar o tema apresentado pelo mandamus, vale colacionar excerto da decisão que 

decretou a prisão preventiva, in verbis:

“Apurado, em cognição sumária, que Mário Seabra Suarez também 
desempenhou papel central na arquitetura delitiva, agindo em conluio com Paulo Afonso 
Mendes Pinto e seu próprio filho Alexandre Suarez nos aspectos fundamentais de todos 
os crimes praticados em relação ao empreendimento da Torre Pituba, já que concorreu 
de maneira determinante para a gestão fraudulenta da Petros, bem como atuou 
decisivamente para a corrupção de funcionários públicos e a distribuição de vantagens 
indevidas, parte significativa das quais prestou-se ao seu próprio enriquecimento ilícito.

Além de Mário Suarez ter figurado ostensivamente como sócio da Mendes 
Pinto Engenharia por breve período, no que foi sucedido por seu filho Alexandre Suarez, 
também foi ele indicado como responsável pela execução e supervisão dos serviços de 
gerenciamento na proposta apresentada pela Mendes Pinto Engenharia no fraudado 
procedimento de seleção da gerenciadora do empreendimento. Como representante da 
Mendes Pinto Engenharia, outrossim, Mário Suarez participava das reuniões do Grupo 
de Trabalho Petros/Petrobrás que acompanhava a execução da obra.

Apurado que foi Mário Suarez, associado a Paulo Afonso, quem de início 
pessoalmente abordou Paul Altit para acenar-lhe com a entrega da execução das obras 
do empreendimento da Torre Pituba para a Odebrecht Realizações Imobiliárias, 
mediante o pagamento de vantagens indevidas e a realização de fraudado procedimento 
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seletivo da construtora. Demais disso, Mário Suarez era – ao lado de Paulo Afonso e seu 
filho Alexandre Suarez – um dos chefes de Rodrigo Barreto, empregado de várias 
empresas do Grupo Suarez que teve atuação essencial para viabilizar a fraude do 
procedimento de seleção da construtora que executaria as obras, mediante o vazamento 
de informações reservadas às empreiteiras OAS e Odebrecht Realizações Imobiliárias.

Por outro lado, Mário Suarez foi um dos responsáveis por coordenar o 
recebimento de valores ilícitos das construtoras OAS e OR, bem como distribuí-los, o que 
se prestava ao atendimento de “compromissos institucionais” consistentes no 
pagamento de propina a funcionários públicos e vantagens indevidas a dirigentes da 
Petros, além de servir ao seu próprio enriquecimento pessoal. Nesse tocante, destaca-se 
que Mário Suarez era, com Paulo Afonso, sócio da Marman Consultoria Técnica Ltda., 
uma das empresas utilizadas pela OR para a celebração de contratos fictícios que deram 
amparo formal à transferência de R$ 6.916.283,93 em vantagens ilícitas. Ademais, 
Mário Suarez também organizou junto a integrantes da Área de Projetos Estruturados 
da OAS a realização de pagamentos em espécie, num primeiro momento encontrando-se 
mensalmente com Ramilton Machado para combinarem as entregas e, num segundo 
momento, colocando Adriano Quadros em contato com Alexandre Suarez para que eles 
passassem a tratar desse tema, valendo destacar que grande parte desses pagamentos 
em espécie foi feita para Paulo Afonso, Marcos Felipe, Alexandre Suarez e Rodrigo 
Barreto.

Ressalta-se que Mário Suarez e Alexandre Suarez valeram-se de Jailton 
Andrade, empregado do Grupo Suarez, para a realização de movimentações 
financeiras, entre 2010 e 2016, que remontam a mais de R$ 5,1 milhões, em grande 
parte relacionadas com pessoas jurídicas e físicas envolvidas nos fatos apurados.

Também apurado que Mário Suarez mantém vínculos com um 
verdadeiro arsenal de pessoas jurídicas, profundamente interrelacionadas e 
conectadas com empresas de Alexandre Suarez e Paulo Afonso, muitas delas com 
severos indicativos de não possuírem existência real. A respeito, além de ser 
empresário individual, de ter figurado como sócio da Mendes Pinto Engenharia e 
figurar como sócio da Marman, também foi identificado que Mário Suarez mantém ou 
manteve vínculos com um número significativo de pessoas jurídicas: Popcorn Serviços 
Administrativos Ltda., Interfood Serviços Administrativos Ltda., Suarez Habitacional 
Ltda., Construtora Akyo Ltda., Embraim Empresa Brasileira de Administração de 
Imóveis Ltda., Lojão das Pedras Comércio de Mármores e Pedras Ltda., Suarez 
Incorporações Ltda. e a offshore Telford Enterprises Inc.

Portanto, há elementos indicando a participação central de Mário 
Suarez na prática de crimes graves de forma reiterada e durante longo lapso temporal 
em detrimento da estatal e do fundo de pensão, com graves prejuízos à credibilidade 
da instituição pública e da entidade de previdência complementar. Também merece 
destaque que Mário Suarez atuou diretamente no recebimento e distribuição de 
vultosos valores de vantagens ilícitas, mediante atos de ocultação e dissimulação, 
havendo o risco de que possa dispor livremente do produto obtido com a prática 
criminosa que ainda está em parte oculto. Demais disso, a participação relevante de 
Mário Suarez nas condutas, com conhecimento de todos os detalhes da ação 
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criminosa, torna factível supor que em liberdade poderá influir negativamente no 
andamento das investigações.

Nestes termos, decreto a prisão preventiva de Mário Suarez para 
garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal.” (fls. 
398-447). 

Na mesma esteira, destaca-se o consignado na decisão ora combatida, in 

verbis:  

2. Da decisão que decretou a prisão preventiva 
2.1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida nos 

autos do procedimento nº 5047430-30.2018.4.04.7000/PR (evento13 – DESPADEC1), 
aponta, em síntese, que as condutas delituosas que ensejaram as medidas cautelares 
contra as quais se insurge o paciente se inserem no contexto fático da denominada 
“Operação Lava-Jato”. E, em particular com relação aos fatos sob investigação no 
presente procedimento, dizem respeito ao direcionamento de procedimento licitatório 
cujos indícios se encontram extensamente descritos pela decisão impugnada.

A decisão de primeiro grau é bastante elucidativa no tocante à prova de 
materialidade e aos indícios de autoria que levaram à decretação das medidas 
cautelares e, neste estágio liminar, as considerações tecidas pelo juízo de origem são 
suficientes, pois, a par das extensas argumentações da defesa a respeito dos fatos e a 
negativa de qualquer participação, não se exige prova cabal da efetiva participação do 
paciente nos crimes apurados.

A autoridade coatora, entendendo presentes boa prova de materialidade e 
indícios de autoria (...)

[...]
No tocante à eventual participação e necessidade de segregação do 

paciente (...)
[...]
Pois bem, como minudentemente abordado na decisão de primeiro grau, 

os elementos até então colhidos corroboram o acerto para "pagamento de vantagem 
indevida à Gerência de Serviços Compartilhados, setor vinculado à Diretoria de 
Serviços da Petrobras, especificamente no contexto de obra realizada para ampliação 
da nova sede da Petrobras em Salvador, Bahia, em imóvel denominado Conjunto 
Pituba, de propriedade da Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, situado 
na Av. Antônio Carlos Magalhães, 1113, Salvador/BA".

O contexto dos autos não destoa de todos os demais ilícitos já apurado no 
âmbito da Petrobras. Há identidade de práticas, modus operandi e de vários agentes 
públicos e empreiteiros, alguns deles colaboradores.

Não se pode desconsiderar já de plano as conclusões do juízo acerca da 
importante participação do paciente nos delitos perpetrados e seu papel preponderante 
com agente da estatal petrolífera. Para além disso, nada obstante o alegado 
desligamento dos quadros da Petrobras, há registros de transações bancárias 
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supostamente destinadas á movimentação de propina, efetuadas já no curso da 
"Operação Lava-Jato", especificamente em abril de 2016, o que demonstra, em 
princípio, a ousadia do grupo criminoso e levanta dúvidas acerca da sua real 
desarticulação sem a segregação dos principais envolvidos.

Ao paciente, atribui-se participação ativa na efetivação do contrato de 
ampliação da nova sede da Petrobras em Salvador, Bahia, em imóvel denominado 
Conjunto Pituba, de propriedade da Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, 
situado na Av. Antônio Carlos Magalhães, 1113, Salvador/BA.

Pelos elementos colhidos, "foi Mário Suarez, associado a Paulo Afonso, 
quem de início pessoalmente abordou Paul Altit para acenar-lhe com a entrega da 
execução das obras do empreendimento da Torre Pituba para a Odebrecht Realizações 
Imobiliárias, mediante o pagamento de vantagens indevidas e a realização de 
fraudado procedimento seletivo da construtora".

Para além disso, seria o paciente, à época, um dos "responsáveis por 
coordenar o recebimento de valores ilícitos das construtoras OAS e OR, bem como 
distribuí-los". Não se cuida, ao que tudo indica, de mero subordinado, nada obstante 
tais circunstâncias mereçam ser melhor examinadas quando do julgamento de mérito 
pelo Colegiado.

Os crimes extrapolaram inclusive o âmbito da própria Petrobras, com 
efeitos danosos sobre fundos de pensão. Por ora, os elementos carreados, ao contrário 
do alegado, atestam a materialidade do delito e trazem indícios suficientes de autoria 
em desfavor do paciente.

[...]
3.2. Por essas razões, sempre prejuízo de melhor exame pelo Colegiado, 

deve ser mantida na íntegra a decisão ora atacada.
Pontuou apenas que inexiste qualquer mácula na decisão de primeiro grau 

no tocante à adoção quase integral dos fundamentos invocados na promoção do 
Ministério Público Federal. Ora, é legítima a decisão que adota a técnica da motivação 
per relationem. Assim, nada impede que o voto se reporte à fundamentação da sentença 
ou de outras decisões incidentais, mormente quando bem decidir a causa.” (fls. 
345-355).

Da argumentação veiculada no decreto de prisão preventiva do paciente, não se 

vislumbra a existência de constrangimento ilegal que justifique o afastamento do verbete 

691 do STF. Isso porque, da análise da decisão reprochada, tem-se que a custódia estaria 

devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução 

criminal e para garantir a aplicação da lei penal (fl. 429), com indicação de dados 

concretos, tendentes à conformação destes requisitos.

Vale destacar, no ponto, a particular gravidade das atitudes perpetradas pelo 
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paciente, bem destacando nas decisões ordinárias, quando ressalvam que:

“As investigações apontam, em cognição sumária, que todo o 
procedimento de contratação da construção das edificações destinadas à instalação da 
nova sede da Petrobrás na Bahia, assim como os precedentes contratos de 
gerenciamento da construção e de elaboração de projetos de arquitetura e de 
engenharia foram direcionados para viabilizar o pagamento de vantagens indevidas 
para agentes públicos da Petrobrás, o Partido dos Trabalhadores e dirigentes da Petros, 
além de terceiros com eles conluiados, em detrimento da estatal e da própria Petros, que 
é mantida também com recursos da patrocinadora Petrobrás.

Há evidências de que o contrato de construção do empreendimento foi 
precedido de celebração de um contrato de gerenciamento firmado entre a Petros e a 
empresa Mendes Pinto Engenharia Ltda., após fraudado procedimento seletivo realizado 
pela Petros, com a participação da Petrobrás, que foi deliberadamente direcionado por 
dirigentes da Petrobrás e da Petros para que a referida empresa se sagrasse vencedora, 
tudo visando a que, mediante o pagamento de vantagens indevidas, fosse, 
posteriormente, a empresa Mendes Pinto Engenharia a responsável por proceder à 
seleção de empresa que elaboraria projetos para o empreendimento e também a escolha 
da empresa com quem seria celebrado o contrato de construção.

Segundo os elementos de prova apresentados pelo MPF, além do 
direcionamento na seleção das projetistas AFA e Chibasa, o procedimento seletivo para 
a escolha da empresa com quem seria celebrado o contrato de construção do 
empreendimento também foi direcionado para beneficiar as empresas OAS e a 
Odebrecht, ambas integrantes do cartel que atuava na Petrobrás, mediante a 
contratação da SPE Edificações Itaigara S.A., integrado por aquelas duas empreiteiras.

Ante todo o contexto probatório delineado, foram reforçados os indícios, 
em sede de cognição sumária, de que as contratações dessas empresas, para a 
ampliação das instalações do Conjunto Pituba, viabilizaram o pagamento de vantagens 
indevidas ao Partido dos Trabalhadores, a agentes públicos da Petrobrás, a dirigentes 
da Petros e também a terceiros com eles conluiados, denotando, não apenas a prática do 
delito de corrupção, mas também do delito de gestão fraudulenta, de lavagem de ativos 
e de organização criminosa.

O pagamento das vantagens indevidas foram realizadas pela OAS e a 
Odebrecht após terem sido contratadas de forma fraudulenta pela Petrobrás, em obra 
de responsabilidade da Gerência de Serviços Compartilhados, vinculada à Diretoria de 
Serviços, da Petrobrás, destinada à ampliação da nova sede da Petrobrás em 
Salvador/BA, em imóvel denominado Conjunto Pituba, de propriedade da Fundação 
Petrobrás de Seguridade Social - Petros.

Em cognição sumária, os fatos podem configurar crimes de corrupção 
ativa, corrupção passiva, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e organização 
criminosa, na execução do empreendimento da Torre Pituba.

[...]
Na assim denominada Operação Lavajato, identificados elementos 

probatórios que apontam para um quadro de corrupção sistêmica, nos quais ajustes 
Documento: 94083370 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 01/04/2019 Página  7 de 9



 

 

Superior Tribunal de Justiça

fraudulentos para obtenção de contratos públicos e o pagamento de propinas a agentes 
públicos, a agentes políticos e a partidos políticos, bem como o recebimento delas por 
estes, passaram a ser pagas como rotina e encaradas pelos participantes como a regra 
do jogo, algo natural e não anormal.

Para o funcionamento do esquema criminoso, atuariam intermediadores 
de propinas, verdadeiros profissionais da lavagem de dinheiro.

O presente processo é ilustrativo do quadro de corrupção sistêmica, tendo 
sido apresentado pelo MPF fortes indícios de que todo o procedimento de contratação 
da construção das edificações destinadas à instalação da nova sede da Petrobrás na 
Bahia, assim como os precedentes contratos de gerenciamento da construção e de 
elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia foram direcionados para 
viabilizar o pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos da Petrobrás, do 
Partido dos Trabalhadores e dirigentes da Petros, além de terceiros com eles conluiados, 
em detrimento da estatal e da própria Petros, que é mantida também com recursos da 
patrocinadora Petrobrás.

Embora as prisões cautelares decretadas no âmbito da Operação Lavajato 
recebam pontualmente críticas, o fato é que, se a corrupção é sistêmica e profunda, 
impõe-se a prisão preventiva para debelá-la, sob pena de agravamento progressivo do 
quadro criminoso. Se os custos do enfrentamento hoje são grandes, certamente serão 
maiores no futuro. O país já paga, atualmente, um preço elevado, com várias 
autoridades públicas denunciadas ou investigadas em esquemas de corrupção, minando 
a confiança na regra da lei e na democracia.

Impor a prisão preventiva em um quadro de fraudes, corrupção, 
concussão e lavagem de dinheiro sistêmica é aplicação ortodoxa da lei processual penal 
(art. 312 do CPP).

Excepcional no presente caso não é a prisão cautelar, mas o grau de 
deterioração da coisa pública revelada pelos processos na Operação Lavajato, com 
prejuízos já assumidos de cerca de seis bilhões de reais somente pela Petrobrás e a 
possibilidade, segundo investigações em curso no Supremo Tribunal Federal, de que os 
desvios tenham sido utilizados para pagamento de propina a dezenas de parlamentares, 
comprometendo a própria qualidade de nossa democracia.

[...]
O apelo à ordem pública, seja para prevenir novos crimes, seja em 

decorrência de gravidade em concreta dos crimes praticados, é suficiente para justificar 
a decretação da preventiva.

De forma semelhante, a prática rotineira de fraudes para acobertar os 
crimes, v.g., simulando contratos de prestação de serviços para dissimular o repasse de 
propinas, também representa risco ã investigação ou à instrução, já que outros 
documentos fraudados poderão ser apresentados a este Juízo a fim de justificar 
falsamente as relações contratuais” (fls. 414-418). 

A probabilidade de reiteração e persistência na prática de atividades ilícitas, 

evidenciados, tanto na decisão que decretou a prisão preventiva, como no decisum ora 
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combatido, consubstanciam o requisito da garantia da ordem pública, densificando-o diante 

das singularidades da situação concreta. 

Noutro compasso, o risco à ordem pública não é, de plano, afastado, em 

virtude da alegação de falta de contemporaneidade dos fatos, pois, os valores 

recebidos como propinas ainda não foram totalmente recuperados.  

Na hipótese, portanto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz 

de ensejar, como dito, o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido. Assim o 

entendimento do Pretório Excelso: HC n. 103.570/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco 

Aurélio, Relª. p/ acórdão Minª. Rosa Weber, DJe de 22/8/2014; HC n. 121.828/SP, 

Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2014; HC no AgR n.123.549, 

Segunda Turma, Rel.ª Minª. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/2014. 

No âmbito desta Corte Superior, cito as seguintes decisões monocráticas: HC 

n. 392.348/RO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro; HC n. 392.316/SP, Quinta 

Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas; HC n. 391.936/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan 

Paciornik; HC n. 392.187/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura. 

Ante o exposto, torno sem efeito a decisão liminar (fls. 759-764) e não 

conheço o presente writ. Em decorrência lógica, expeça-se o respectivo mandado de 

prisão preventiva do ora paciente, nos termos da decisão de fl. 429. 

P. e I.

Brasília (DF), 28 de março de 2019.

Ministro Felix Fischer 

Relator
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