
 

 

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

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MARIO 

SEABRA SUAREZ, contra ato praticado por Desembargador do Tribunal Regional Federal da 

4ª Região.

O paciente está preso preventivamente, desde o dia 26 de novembro de 2018, em 

decorrência da prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, gestão fraudulenta, 

lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O pedido de liminar em habeas corpus foi indeferido nos termos da decisão de 

fls. 344-358.

Inconformada, a defesa impetrou o presente habeas corpus. Sustenta a 

necessidade de superação da Súmula n. 619 do STF, visto que a ordem de prisão preventiva é 

teratológica. Alega que a decisão impugnada não demonstrou, de forma concreta, os requisitos 

ensejadores da prisão preventiva, o que acarreta a imediata necessidade de flexibilização da 

medida constritiva imposta (fls. 3-43).

Requer, portanto, seja concedido o pedido liminar para que a prisão preventiva 

seja revogada; se for o caso, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão, nos termos do 

art. 319 do CPP.

É o relatório. Decido.

Consoante a Súmula n. 691 do STF, "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".

 O afastamento desse óbice processual é excepcionalmente possível em hipóteses 
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de preponderante necessidade de garantia da efetividade da prestação da tutela jurisdicional de 

urgência, a fim de suspender flagrante constrangimento ilegal.

No entanto, para a concessão da ordem de ofício, mediante o adiantamento do 

pronunciamento da instância superior, impõe-se a ocorrência de situação concreta em que haja 

decisão absolutamente teratológica e desprovida de razoabilidade.

No caso em apreço, se mostra patente a aventada excepcionalidade.

A decisão que manteve a decretação da prisão preventiva foi fundamentada nos 

seguintes termos (fls. 350-351):

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 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 
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segundo momento, colocando Adriano Quadros em contato com Alexandre 
Suarez para que eles passassem a tratar desse tema, valendo destaca r 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 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.

Da análise do referido excerto, verifica-se que o fatos que justificaram a 

segregação cautelar ocorreram em 2016, sem a contemporaneidade necessária para decretação 

da prisão preventiva, requisito inerente à medida processual excepcional.

A orientação do STJ é a de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente 

à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos a evitar com a 

prisão, o que não foi demonstrado nos autos, ao menos de forma preliminar.

Sobre essa questão, confira-se os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS CONTRA ATO ORIGINÁRIO DO TRIBUNAL DE 
ORIGEM. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. 
CUSTÓDIA DECRETADA 4 ANOS APÓS OS FATOS. RÉ QUE RESPONDE A 
INQUÉRITOS POLICIAIS POR FATOS OCORRIDOS EM 2014. AUSÊNCIA 
DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
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1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime 
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, 
LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada 
em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a 
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes 
da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do 
Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do 
crime. Precedentes do STF e STJ.

2. No caso, a prisão preventiva da paciente foi motivada na necessidade de 
evitar a reiteração criminosa, sob o fundamento de que a ré já respondia a outros 

inquéritos policiais. De fato, embora o risco de reiteração, aferido a partir do 

fato de a paciente responder a outros inquérito policiais, possa servir de 

fundamento para justificar a aplicação da medida extrema, mister analisar 

a existência de contemporaneidade entre a prisão preventiva decretada em 

2018 e os seus supostos fundamentos, observados em 2014. 

3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte "Os fatos 

que justificam a decretação de prisão preventiva devem ser dotados do 

atributo da contemporaneidade, na medida em que deve haver 

demonstração de periculum in mora. Nessa linha, a jurisprudência desta 

Corte tem entendido pela impossibilidade de, meses ou anos após a 

concessão de liberdade provisória, existir a decretação de prisão cautelar 

sem que exista fato novo para tanto." (HC 439.565/SP, Rel. Ministro 
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 
02/05/2018). 

4. Considerando-se que o suposto estelionato aconteceu no ano de 2014, 
assim como os demais registros constantes do apontamento da ré, sem notícia de 
ilícito posterior, ao passo que a prisão preventiva foi determinada em 2018, é de 
rigor o reconhecimento da carência do elemento da contemporaneidade, a 
urgência que é imprescindível para justificar os provimentos cautelares.

5. Ordem concedida, para revogar a prisão preventiva da paciente, 
ressalvada prisão por outro motivo ou decisão superveniente motivada, bem 
como a possibilidade de o Juízo processante aplicar as medidas cautelares que 
considerar imprescindíveis. (HC n. 443.282/PR, realtor Ministro Reynaldo Soares 
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/11/2018, grifei.)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO 
PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE À LICITAÇÃO. 
PECULATO. COMPETÊNCIA. FORO PRIVILEGIADO. PRERROGATIVA DE 
FUNÇÃO DE CORRÉU. CONEXÃO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE 
DOS FATOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 

1. Sendo o corréu detentor de foro privilegiado por prerrogativa de função, 
é competente o Tribunal estadual para o processamento do feito, estendendo-se 
tal competência aos demais co-réus, que não gozam de foro especial por 
prerrogativa de função - salvo separação facultativa pela Corte local.

2. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às 

cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade 

dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

3. Embora reconhecida a gravidade dos fatos delituosos narrados na 
Documento: 91235215 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 04/02/2019 Página  4 de 6



 

 

Superior Tribunal de Justiça

exordial acusatória, diante do vultoso desvio de dinheiro público, são imputadas 
ao paciente condutas praticadas nos anos de 2013 e 2014, quando exerceu a 
Presidência da Câmara Municipal de Mangaratiba, tendo a prisão preventiva sido 
decretada apenas em 27/8/2018, sem relatos de novas condutas delitivas 
imputadas ao paciente após o ano de 2014, o que denota a ausência de 
contemporaneidade dos fatos justificadores da segregação.

4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente, PEDRO BERTINO 
JORGE VAZ, o que não impede nova e fundamentada decisão de medida cautelar 
penal, inclusive menos gravosa que a prisão processual, essa última 
fundamentada exclusivamente em fatos novos. (HC n. 468.580/RJ, relator 
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/11/2018, grifei.)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO 
PREVENTIVA. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. 
CUSTÓDIA DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. 
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 

1.Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, 
notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos 
justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. A arguição de gravidade concreta, por ser o mandante dos crimes, após 
responder o paciente solto ao processo por 33 meses, inviabiliza seu uso como 
suporte ao risco social.

3. Habeas corpus concedido, para a soltura do paciente, JOAO JOSE 
PINHEIRO DE JESUS, o que não impede a fixação de medida cautelar diversa da 
prisão, por decisão fundamentada. (HC n. 470.940/AM, relator Ministro Nefi 
Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/11/2018.)

Assim, a ausência de fatos ocorridos em momento posterior ou contemporâneos à 

prisão preventiva fere a garantia fundamental do direito à liberdade, afastando-se da 

fundamentação concreta exigida para o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar a revogação da 

prisão preventiva decretada na origem.

Comunique-se com urgência ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para que 

adote as medidas cabíveis, inclusive em relação à aplicação de medidas cautelares diversas da 

prisão.

Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
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Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

Presidente
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