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1. DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS DE PRISÃO TEMPORÁRIA 

 

Nos autos da presente Representação (eventos 8 e 20), foi decretada por Vossa 

Excelência a prisão temporária dos investigados JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA 

FILHO, MÔNICA REGINA CUNHA MOURA, MARCELO RODRIGUES, MARIA LÚCIA 

GUIMARÃES TAVARES, VINICIUS VEIGA BORIN e BENEDICTO BARBOSA DA SILVA 

JÚNIOR.  

Com a deflagração da fase ostensiva da operação, em 22/2/2016, foram executadas as 

medidas cautelares pessoais em relação a MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES, 

VINICIUS VEIGA BORIN e BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR – este último não foi 

encontrado em sua residência por ocasião da deflagração, mas apresentou-se 

espontaneamente no curso daquele dia.  

Em 23/2/2016, JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, MÔNICA REGINA CUNHA 

MOURA retornaram ao Brasil e se apresentaram espontaneamente à Polícia Federal.  

MARCELO RODRIGUES não foi localizado por ocasião do cumprimento do mandado em 

22/2/2016. Em 25/2/2016, seu mandado de prisão temporária foi revogado (evento 

132). 

Os mandados devidamente cumpridos, inclusive aqueles referentes a outras medidas 

decretadas durante a deflagração (busca e apreensão, condução coercitiva, prisão 

preventiva) foram juntados ao evento 130. 
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2. DAS DILIGÊNCIAS JÁ ADOTADAS 

 

Foram ouvidos em sede policial os investigados JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, 

MÔNICA REGINA CUNHA MOURA, MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES, VINICIUS 

VEIGA BORIN E BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR. Os Termos de Declaração 

produzidos foram juntados aos autos dos IPLs instaurados neste Grupo de Trabalho da 

Operação Lavajato para apurar os fatos vinculados a cada um dos investigados.1 

A defesa de MARCELO RODRIGUES já efetuou contato visando a apresentar o 

investigado em sede policial, devendo sua oitiva ser designada para data próxima. 

Concomitante às oitivas realizadas, está sendo realizado o processamento e análise do 

material apreendido. Devido ao grande volume de material apreendido, apenas uma 

análise preliminar foi passível de ser realizada até o presente momento. Ainda que 

preliminar, a análise do material, aliadas às declarações coletadas em sede policial, 

permite demonstrar a necessidade de prorrogação da medida cautelar de prisão 

temporária em relação a parte dos investigados. 

A defesa de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA 

peticionou, no evento 141, pela revogação da prisão temporária. 

Da mesma forma, a defesa de VINICIUS VEIGA BORIN peticionou no evento 146 

requerendo a revogação da medida. 

 

 

3. DA NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES 

 

É sabido que a prisão temporária é medida direcionada a acautelar interesses pré-

processuais. Como toda medida cautelar, sua decretação e manutenção demanda o 

                                                           
1 IPL 1985/2015 (MONICA MOURA e JOÃO SANTANA), IPL 208/16 (MARIA LUCIA TAVARES), IPL 223/2016 (BENEDICTO 
JUNIOR), IPL 188/2016 (VINICIUS VEIGA BORIN). 
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atendimento aos pressupostos previstos em Lei: a existência de fundadas razões de 

autoria ou participação do investigado na conduta delitiva (o fumus comissi delicti) e a 

existência de elementos que indiquem que a liberdade do agente trará riscos à 

persecução penal (periculum libertatis). 

Dessa forma, passaremos a expor os elementos de informação reunidos até o presente 

momento instrutório, os quais demonstram cabalmente o atendimento aos 

pressupostos legais para prorrogação da medida cautelar de prisão temporária em 

relação aos investigados JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, MÔNICA REGINA 

CUNHA MOURA e MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES. 

Inicialmente, com relação às alegações da defesa de MONICA MOURA e JOÃO 

SANTANA, cabe destacar que, em que pese a alegação de que “tanto os recursos 

recebidos da ODEBRECHT como aqueles doados por ZWI são de campanhas realizadas 

no exterior, onde foram feitas seis das nove campanhas presidenciais que 

comandaram”, não foi apresentado qualquer indício que seja, por parte de seus 

defensores, que corrobore tal afirmação.  

Curiosamente, parte dos recursos foi atribuído à campanha de um ex-Presidente já 

falecido (HUGO CHAVEZ).  

Ademais, em que pese tenham os investigados autorizado o acesso à conta da 

SHELLBILL, mantida no Banco Heritage, não foi apresentado um documento sequer da 

referida conta por parte dos investigados, que já tinham conhecimento, há tempos, de 

que ao menos os depósitos por parte de KLIENFELD, offshore ligada à ODEBRECHT, 

poderia vinculá-los às investigações da OPERAÇÃO LAVAJATO. 

Assim, a defesa reduz os inúmeros indícios expostos nos presentes autos a meras 

especulações, mas até o presente momento nada apresentou que possa fazer prova 

em contrário. Não há um contrato, uma invoice, um registro ou mesmo uma troca de 

e-mails ou qualquer indício, por menor que seja, apto a corroborar os fatos alegados 

pela de defesa de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA 

MOURA.  

No que tange a MARIA LUCIA TAVARES, funcionária da ODEBRECHT, foi a responsável 

pela confecção de planilha que veicula valores e siglas que, à luz de tudo quanto já 
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levantado no curso da investigação policial, indicam o pagamento de vantagens 

indevidas pela ODEBRECHT. A planilha foi encontrada no e-mail de FERNANDO 

MIGLIACCIO DA SILVA, investigado por conta de sua atuação no gerenciamento de 

contas controladas pela ODEBRECHT no Exterior. 

Em meio às siglas e descrições cifradas constantes da planilha, havia menção ao 

codinome FEIRA no contexto de pagamentos realizados. A utilização do codinome 

FEIRA já havia sido constatada em análise ao conteúdo do telefone celular de 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT.  

Após exsurgirem elementos indicando o envolvimento de MARIA LÚCIA nos fatos sob 

investigação, foi determinada reanálise dos e-mails funcionais de funcionários da 

ODEBRECHT, extraídos da sede da ODEBRECHT em São Paulo por ocasião da 

deflagração da 14ª Fase da Operação Lavajato. A reanálise produziu o Relatório de 

Análise de Polícia Judiciária n. 30/20162, onde se logrou identificar uma série de e-

mails trocados entre HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO e ROBERTO 

PRISCO RAMOS, onde o segundo solicita ao primeiro que sejam realizadas entregas de 

“acarajés” em seu escritório localizado no Rio de Janeiro/RJ. 

Diante das solicitações de ROBERTO RAMOS, HILBERTO acionava, também por e-mail, 

MARIA LÚCIA, a fim de que esta providenciasse a entrega dos “acarajés” no endereço 

indicado por ROBERTO RAMOS. 

Vejamos: 

 

                                                           
2 ANEXO1. 
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Conforme identificado pelo diligente analista, as inconsistências identificadas nas 

trocas de e-mails, devidamente destacadas no Relatório de Análise, permitem 

concluir que o termo “acarajé” seja um código para representar “recursos financeiros 

em espécie”. Ou seja, MARIA LUCIA era acionada por HILBERTO MASCARENHAS para 

que disponibilizasse, de forma ainda não esclarecida, a entrega de valores em 

espécie a ROBERTO RAMOS (os acarajés). 

Ouvida em sede policial sobre tais fatos, MARIA LÚCIA sustentou versão pouco 

verossímil de que seu chefe, HILBERTO MASCARENHAS, por vezes lhe pedia que 

providenciasse a entrega de porções de acarajés para endereço no Rio de Janeiro/RJ.  

QUE perguntada sobre trocas de e-mails envolvendo HILBERTO 
MASCARENHAS e ROBERTO RAMOS, nas quais o e-mails era encaminhado ou 
copiado à declarante (RPJ n. 30/2016), e com menções a entregas de acarajés, 
afirma que se recorda que por vezes HILBERTO lhe pedia para providenciar a 
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entrega de porções de acarajé para entrega no Rio de Janeiro/RJ, em um 
escritório; QUE as baianas em Salvador vendem pequenas porções para 
aperitivos, em caixa, e então cabia à declarante providenciar essas entregas 
a pedido de HILBERTO, no local onde ele indicasse; QUE providenciou tais 
entregas a pedido de HILBERTO em algumas ocasiões, não se recordando o 
número, mas que não eram frequentes; 

 

Os acarajés – em porções de 50 – seriam supostamente remetidos de Salvador para o 

Rio de Janeiro e chegavam “quentinhos”, conforme relatado nos e-mails analisados. 

Registra-se ainda nos e-mails uma menção ao envio de “50 acarajés dos 500 (saldo que 

ROBERTO RAMOS tinha com HILBERTO)”, circunstâncias que desmontam, de pronto, 

a plausibilidade da versão sustentada por MARIA LÚCIA. 

As conclusões do Relatório de Análise já permitiriam, por si só, corroborar a atuação 

de MARIA LÚCIA no âmbito da ODEBRECHT e afastam sua alegação de que se trata de 

funcionária meramente encarregada de relatórios financeiros. No entanto, não se 

encerram por aí os novos indícios de participação de MARIA LÚCIA nos atos de lavagem 

perpetrados por executivos da ODEBRECHT e sua integração à referida organização 

criminosa incubada naquela empresa. 

No processamento preliminar dos materiais apreendidos na residência de MARIA 

LÚCIA, foi possível localizar documentos que corroboram a atuação de MARIA LÚCIA 

no gerenciamento de contabilidade paralela do grupo ODEBRECHT, tal qual já sugeria 

a planilha encontrada no e-mail de FERNANDO MIGLIACCIO. 

Os documentos analisados não só demonstram que MARIA LÚCIA em algum grau 

gerenciava a contabilidade paralela da ODEBRECHT, destinada ao pagamento de 

vantagens indevidas, mas também que MARIA LÚCIA tem pleno conhecimento de 

que o codinome FEIRA – referido na planilha e também nas anotações de MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT – se refere ao casal JOÃO SANTANA e MONICA MOURA, 

confirmando-se, assim, a interpretação já conferida ao codinome nos presentes autos. 

Em agenda apreendida na residência de MARIA LÚCIA, é possível encontrar referência 

ao contato FEIRA e, ao lado, o nome de MÔNICA MOURA.  
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Os telefones que seguem abaixo encontram-se vinculados a MÔNICA MOURA e JOÃO 

SANTANA, não deixando qualquer margem para dúvida de que a pessoa ali referida se 

trata, de fato, da investigada MÔNICA MOURA. 
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Até mesmo o número identificado como “Nova Iorque (Mônica x João Santana)”, em 

pesquisa em fontes abertas, apresenta indicativos de pertencer ao casal:  

 

A menção a “Daniel Requião (filho)” também reforçam que se trata da investigada 

MÔNICA MOURA. Um dos filhos de MÔNICA MOURA chama-se DANIEL MOURA 

MARQUES REQUIÃO. 

Parece-nos curioso que uma mera funcionária da ODEBRECHT, leia-se aquela 

responsável por criar a planilha citada na representação pelo aditamento do pedido 
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inaugural, tivesse em sua agenda o registro do codinome FEIRA seguido pelo nome de 

MÔNICA MOURA e de diversos dados de contatos seus, inclusive no Exterior. 

Como se vê, todos os registros constantes da agenda de MARIA LÚCIA levam ao casal, 

em que pese a irresignação dos mesmos manifestada durante suas oitivas e a 

veemente negativa de que o codinome possa ser relacionado a um deles ou a ambos. 

Desnecessário aqui retomar todos os argumentos expostos nos pedidos que 

embasaram a decretação da prisão, referentes às anotações de MARCELO 

ODEBRECHT. 

A associação do codinome FEIRA especificamente à esposa de JOÃO SANTANA, tal qual 

consta da anotação de MARIA LÚCIA, faz ainda mais sentido se considerarmos que 

MONICA é natural de Feira de Santana, na Bahia. De qualquer sorte, inegável que a 

anotação vincula, em definitivo, ambos os investigados - JOÃO SANTANA e MÔNICA 

MOURA – às menções contidas na planilha encontrada no e-mail de FERNANDO 

MIGLIACCIO e, por conseguinte, aos pagamentos realizados a eles no Exterior pela 

ODEBRECHT, via SHELLBILL. 

Se não bastasse a anotação no caderno de MARIA LÚCIA, um primeiro post-it 

encontrado no interior do caderno ainda pode ser encontrado com as seguintes 

inscrições: 
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Também no interior do caderno de MARIA LÚCIA, há um novo bilhete de MONICA 

MOURA, na qual a mesma se despede carinhosamente: 
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Chama a atenção, nos dois casos, as referências a horários, o que pode indicar que a 

emitente aguardasse algo a ser recebido, que poderiam certamente tratar-se dos 

“acarajés”, especialidade de MARIA LÚCIA. E frise-se, não se trata de ilação conforme 

afirmado pela defesa do casal. Há sim uma farta gama de indícios a corroborar o 

raciocínio exposto. 

Ainda em contraponto às alegações de JOÃO SANTANA e MONICA MOURA, em simples 

referência aos registros constantes na planilha POSICAO – ITALIANO31072012MO.xls, 

cujos elementos foram fartamente elencados na representação constante do evento 

13, observa-se que há fortes indícios de que FEIRA teria recebido pelo menos os 

seguintes valores: 

2008 R$ 18.000.000,00 

R$  5.300.000,00 

Eleições municipais no Brasil (Martha Suplicy, 
Gleise Hoffmann3 e Vander Loubet4) bem 
como em El Salvador5 

2011  R$ 26.000.000,006 

 

 

Os pagamentos realizados pela ODEBRECHT, por meio de offshore, foram ainda 

detalhados no pedido inaugural, indicando que foram identificadas transferências de 

recursos espúrios em favor de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MÔNICA 

REGINA CUNHA MOURA no montante de USD 3.000.000,00 entre os anos de 2012 e 

2013. Importante ainda salientar que esses são apenas os recursos informados até o 

momento pelo Banco Correspondente (Estados Unidos), podendo tais valores serem 

superiores ao já apurado. 

                                                           
3 Investigado na Operação Lava-jato; 
 
4 Investigado na Operação Lava-jato e já denunciado no Supremo Tribunal Federal; 
 
5 Conforme afirmado por MONICA MOURA em seu temo de declarações. 
 
6 Do valor explicitado, R$ 10.000.000,00 teriam sido pagos em Reais e US$ 10.000.000,00 em dólares americanos o que 
equivale, em cotação da época, a R$ 16.000.000,00. 
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Ademais, Identificaram-se também nove depósitos, que totalizaram USD  

4.500.000,00,  realizados pela DEEP SEA OIL CORP., empresa offshore controlada  por  

ZWI  SKORNICKI  (preso preventivamente) e BRUNO  SKORNICKI, através de conta 

correspondente no  CITIBANK N.A. NEW YORK, em favor da  SHELLBIL FINANCE S.A., 

empresa offshore cujos  beneficiários são JOÃO CERQUEIRA  DE  SANTANA  FILHO  e  

MÔNICA  REGINA CUNHA MOURA. 

Outro documento que corrobora tanto a atuação de MARIA LÚCIA no esquema de 

lavagem de dinheiro executado no âmbito do grupo ODEBRECHT quanto o 

envolvimento de JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA no recebimento de vantagens 

indevidas é planilha abaixo, encontrada na residência de MARIA LÚCIA: 

 

Chama a atenção no documento o registro de um programa “FEIRA” com possíveis 

sete pagamentos, que alcançam o valor de R$ 4.000.000,00, bem como referências à 

“cid” “SÃO”, o que leva a crer tratar-se da cidade de São Paulo e um “status” de 

“totalmente atendida”. 
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Ou seja: os dados levam a crer que o programa “FEIRA – EVENTO14” recebeu, no 

período de 24/10/2014 a 07/11/2014, sete pagamentos em Reais, o que desqualifica 

qualquer argumentação de pagamentos recebidos apenas no exterior, a qualquer 

título que seja. Agregue-se a isso que tanto MONICA quanto JOÃO SANTANA foram 

categóricos ao afirmar que não receberam valores em espécie no BRASIL. 

E mais ainda, a referida planilha – que ao que se pode depreender se trata de uma 

“base de dados” da propina – sugere que o valor total da “negociação” do programa 

“FEIRA – EVENTO14” alcançaria o montante de R$ 24.000.000,00. 

A aludida planilha refere expressamente pagamentos à FEIRA, debitados de um saldo 

de origem ainda não esclarecida, mas claramente à margem da contabilidade oficial 

da ODEBRECHT. Chama a atenção não só a quantidade e os valores vultuosos dos 

pagamentos feitos em favor de FEIRA, mas também o fato de que se tratam de 

pagamentos recentes, realizados já posteriormente ao início da OPERAÇÃO LAVAJATO, 

e também posteriores à primeira medida de busca e apreensão executada em sedes 

do grupo ODEBRECHT no âmbito desta OPERAÇÃO. 

Como se vê, a análise preliminar de pequena parte dos materiais apreendidos na 

residência de MARIA LÚCIA TAVARES e a reanálise dos e-mails extraídos da sede da 

ODEBRECHT em São Paulo são suficientes para corroborar os indícios já lançados nas 

Representações feitas pela Autoridade Policial nos presentes autos (evento 1 e 13), 

ao passo que também demonstram a necessidade de que sejam obtidos 

esclarecimentos complementares por parte dos investigados MÔNICA MOURA, 

JOÃO SANTANA e MARIA LÚCIA TAVARES. 

Ademais, restou público no decorrer da semana, bem como fora afirmado em termo 

de declarações prestado às autoridades policiais que atuam na OPERAÇÃO LAVAJATO, 

que MARCELO BAHIA ODEBRECHT pretende esclarecer os fatos que lhe são imputados 

nesta fase da investigação nos próximos dias.  Assim, no curso do novo prazo da prisão 

temporária, espera-se que MARCELO BAHIA ODEBRECHT possa prestar 

esclarecimentos relevantes sobre sua rede de distribuição de “acarajés” e sobre as 

menções ao codinome FEIRA espalhadas em seu celular e replicadas por seus 

funcionários em planilhas e anotações.  
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Em se tratando de investigação em que parte dos investigados ligados ao grupo 

ODEBRECHT se encontra fora do país – ao nosso ver, em clara tentativa de obstruir a 

investigação e dificultar a obtenção de provas, entendemos imprescindível que o 

aprofundamento das investigações, por meio da obtenção de esclarecimentos 

adicionais pelos investigados e processamento do restante do material, dê-se com 

manutenção da privação de liberdade de MÔNICA MOURA, JOÃO SANTANA e MARIA 

LÚCIA TAVARES. A medida é necessária para garantir a investigação criminal, em 

caráter cautelar. 

 

4. DOS PEDIDOS 

 

Diante de todo o exposto, REPRESENTA-SE a Vossa Excelência pela prorrogação da 

prisão temporária de MÔNICA MOURA, JOÃO SANTANA e MARIA LÚCIA TAVARES, 

por mais cinco dias, improrrogáveis na forma da Lei. 

Outrossim, de modo a também garantir o normal andamento da investigação, 

REPRESENTA-SE pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão aos investigados 

BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR e VINICIUS VEIGA BORIN, a fim de que sejam 

proibidos de ausentar-se do País sem autorização prévia desse juízo federal.   

  

Nestes termos, pedem deferimento. 

 

Curitiba/PR, 26 de fevereiro de 2016. 

 

MÁRCIO ADRIANO ANSELMO 

Delegado de Polícia Federal 

 

 

RENATA DA SILVA RODRIGUES 

Delegada de Polícia Federal 
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