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EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA/PR.

Autos nº 5003682-16.2016.4.04.7000   (pedido de prisão preventiva)

Classe: Pedido de prisão preventiva

Parecer. Representação pela conversão

da  prisão  temporária  em  prisão

preventiva. Possibilidade. Lavagem de

ativos.  Manutenção  de  contas

bancárias  não declaradas no exterior.

Necessidade da prisão preventiva para

a  garantia  da  ordem  pública,

econômica, para assegurar a aplicação

da  lei  penal  e  por  conveniência  da

instrução.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores signatários, no exercício de

suas atribuições constitucionais  e legais,  vem,  respeitosamente,  perante  Vossa Excelência,

para se manifestar  sobre a representação policial  de conversão de prisão temporária  em

prisão preventiva de JOÃO SANTANA e MONICA REGINA CUNHA MOURA  nos seguintes

termos.

1. FATOS.

Trata-se  de  pedido  de conversão  de  prisão  temporária  em prisão preventiva  de

JOÃO SANTANA e MONICA MOURA .
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No bojo dos autos em epígrafe, no evento 8, o douto juízo determinou a prisão

preventiva de ZWI SKORNICKI e a prisão temporária de: 1) JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA

FILHO; 2)  MONICA REGINA CUNHA MOURA; 3)  MARCELO RODRIGUES (representante da

KLIENFELD).

No evento 20,  atendendo a novo pedido da autoridade policial  e  do Ministério

Público  Federal,  decretou  a  prisão  preventiva  de  FERNANDO  MIGLIACCIO  (operador  de

contas  secretas  da  ODEBRECHT  no  exterior)  e  a  prisão  temporária  de:  1)  BENEDICTO

BARBOSA DA SILVA JUNIOR (vice-presidente da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA); 2) MARIA

LUCIA GUIMARÃES TAVARES (secretária de confiança de MARCELO ODEBRECHT); 3) VINICIUS

BORIN (que  atendia  as  solicitações  de  FERNANDO  MIGLIACCIO para  movimentações  de

contas secretas da ODEBRECHT).

Posteriormente,  acolhendo  as  manifestações  da  Polícia  Federal  e  do  Ministério

Público  Federal,  este  juízo  prorrogou  a  prisão  temporária  de  MONICA  MOURA e  JOÃO

SANTANA.

Em petição juntada no Evento 214,  a  autoridade representou pela  conversão da

prisão  temporária  de  JOÃO  SANTANA  e  MONICA  MOURA  em  prisão  preventiva,  para

garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Em breve, é o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A partir da análise dos autos, constata-se ser efetivamente necessária a conversão das

prisões  temporárias  de  JOÃO SANTANA e  MONICA  REGINA CUNHA MOURA em prisão

preventiva, a fim de proteger a ordem pública e a instrução processual.

Como  bem  salientado  pela  autoridade  policial,  mesmo  que  ainda  em  análise

preliminar  das  provas  colhidas,  já  foram  constatados  inúmeros  repasses  subreptícios  a

MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, caracterizando nitidamente o recebimento de valores

oriundos de corrupção.
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Além da extrema gravidade do recebimento de US$ 7,5 milhões em conta mantida no

exterior em nome de offshore e não declarada às autoridades brasileiras, e de tais valores

serem oriundos de corrupção e repassados com base em contratos fraudulentos (sem que

houvesse efetiva relação comercial lícita que justificasse os repasses dos valores),  as provas

colhidas durante as buscas e apreensões – em especial as planilhas apreendidas na residência

de  MARIA  LUCIA  TAVARES  –  revelaram  que  JOÃO  SANTANA  e  MONICA  MOURA

(identificados na contabilidade paralela do grupo Odebrecht pelo codinome “Feira”) foram

também destinatários da entrega da expressiva quantia de  R$ 21.500.000,00 (vinte e um

milhões  e  quinhentos  mil  reais),  repassados  ao  casal  pela  Odebrecht  no  período

compreendido entre 30/10/2014 e 22/05/2015.

Evidentemente,  a imensa quantidade de recursos de origem ilícita já identificados

que foram repassados a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA de forma oculta (tanto através

de transferências no exterior para conta oculta quanto a partir de pagamentos realizados em

moeda  nacional,  provavelmente  em espécie)  denotam  a  gravidade  concreta  da  conduta

praticada por  MONICA MOURA e JOÃO SANTANA.

A partir do panorama probatório até agora existente, denota-se que o casal revela

intenso e reiterado envolvimento com os crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica

e evasão divisas.  

No que toca especificamente ao repasse de R$ 21.5 milhões, merece atenção ainda o

fato  de  que  tais  repasses  ocorreram  quando  a  Operação  Lava  Jato  já  era  de  amplo

conhecimento,  quando já  havia sido descortinado um gigantesco esquema de corrupção

contra a PETROBRAS.  Não bastasse o fato de que, aproximadamente em setembro de 2014,

PAULO  ROBERTO  COSTA1,  após  ter  firmado  acordo  de  colaboração,  ter  revelado

expressamente  a  existência de um amplo esquema de corrupção contra a Petrobras e de ter

referido claramente o envolvimento da ODEBRECHT em tal esquema, digno de nota ainda é o

fato de que, em novembro de 2014, foi deflagrada a fase ostensiva da Operação Lava Jato em

relação às empreiteiras2. 

Neste cenário, é mais do que evidente que era de amplo conhecimento público (e

obviamente do casal MONICA MOURA e JOÃO SANTANA) o fato de que tais empreiteiras,

inclusive a ODEBRECHT, estavam sendo beneficiadas por recursos oriundos de corrupção na

1 ANEXO 2 – interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA na Ação Penal 5026212-82.2014.404.7000
2 ANEXO 3 – mandado de busca busca e apreensão em endereço vinculado à ODEBRECHT
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PETROBRAS.   E  o fato de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA terem recebido de forma

oculta uma quantia tão expressiva de recursos originados da ODEBRECHT revela claramente

que sabiam da origem ilícita dos recursos e que participaram da empreitada para que os

valores fossem recebidos à margem da lei, provavelmente em remessas feitas em espécie,

controladas apenas a partir da contabilidade paralela armazenada de forma aparentemente

segura na residência da secretária do Grupo Odebrecht.

Neste contexto,  o fato de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA terem continuado

recebendo  do  Grupo  ODEBRECHT  recursos  de  forma  oculta  quando  já  era  notório  o

envolvimento da ODEBRECHT com os crimes cometidos em desfavor da PETROBRAS revela a

gravidade concreta da conduta e denota elevado risco de reiteração delitiva.  Ora, se nem a

ampla divulgação da Operação Lava Jato e a realização de medida ostensiva especificamente

no Grupo ODEBRECHT foi suficiente para frear o envolvimento do casal com a lavagem de

ativos,  revela-se  evidente  o  risco concreto de  que,  se  colocados  em liberdade,  MONICA

MOURA e JOÃO SANTANA novamente incorram em novos delitos.

A  respeito  da  contabilidade  paralela  apreendida  na  residência  de  MARIA  LUCIA

TAVARES,  chama  atenção  ainda  a  utilização  de  códigos  para  cada  uma  das  anotações,

circunstância esta que torna mais evidente o esforço empreendido para dissimular e ocultar

os destinatários das remessas ilícitas: MONICA MOURA e JOÃO SANTANA.

A respeito dos ilícitos já verificados envolvendo o casal, merecem menção ainda as

falsidades  envolvendo  tanto  MONICA  MOURA  quanto  JOÃO  SANTANA.   Como  bem

destacado por este juízo na decisão do Evento 151, não há “como se banalizar a prática de

fraudes,  com  utilização  de  recursos  escusos  ou  pelo  menos  não-contabilizados,  em

campanhas eleitorais, quer no Brasil ou no exterior, considerando a consequente afetação da

integridade do processo político democrático”

 Outrossim, a partir da análise global dos fatos até agora descobertos em relação a

MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, observa-se que o envolvimento ilícito do casal transpõe

as  fronteiras  nacionais,  atingindo  diversos  outros  países.   Causa  verdadeiro  espanto  a

naturalidade com que ambos tratam o recebimento no Brasil e no exterior de recursos não

contabilizados.

Há  que  se  lembrar,  ainda,  que  o  Brasil  é  signatário  de  inúmeros  Tratados

Internacionais destinados ao combate à corrupção e à lavagem de ativos, como por exemplo,
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o Tratado de Palermo e a  Convenção de Mérida.   Neste contexto,  há que se considerar

também a ampla gravidade da conduta praticada pelos representados quando atuantes no

cenário internacional.

Em outra vertente, merece destaque ainda o fato de que a liberdade de MONICA

MOURA e  JOÃO SANTANA coloca  em risco a  instrução criminal,  uma vez  que  já  foram

revelados concretamente fatos que indicam o intuito de ambos em destruir as provas que

possam ainda existir contra eles.  Como bem salientado pela autoridade policial, o fato de

JOÃO SANTANA ter excluído sua conta no Dropbox exatamente no dia em que deflagrada a

operação  revela  intuito  de  impedir  que  os  órgãos  de  investigação  tenham  acesso  ao

conteúdo probatório que estava ali armazenado.

O fato de JOÃO SANTANA estar fora do país na data de deflagração da operação e de

ter tomado conhecimento das provas e das medidas investigativas quando ainda estava em

liberdade revela evidentes indícios de que este tempo em que JOÃO SANTANA esteve em

liberdade foi utilizado para destruir provas que seriam acessíveis à investigação.

3. REQUERIMENTO.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer seja decretada a prisão preventiva

de JOÃO SANTANA e MONICA REGINA CUNHA MOURA, a fim de proteger a ordem pública

e assegurar a instrução criminal.

  

Curitiba, 03 de março de 2016.

______________________________

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

______________________________

Orlando Martello

Procurador Regional da República

______________________________

Diogo Castor de Mattos

Procurador República
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______________________________

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

______________________________

Jerusa Burmann Viecilli

Procuradora da República

______________________________

Januário Paludo

Procurador Regional da República

______________________________

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República 

______________________________

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

______________________________

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

______________________________

Laura Gonçalves Tessler

Procuradora da República

______________________________

Julio Noronha

Procurador da República


		2016-03-03T13:52:50-0300
	LAURA GONCALVES TESSLER:1206
	Assinatura de documento




