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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA 

CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

Autos nº 5003682-16.2016.4.04.7000 

JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e 

MONICA REGINA CUNHA MOURA, nos autos em epígrafe, vêm, por seus 

defensores, respeitosa e tempestivamente, à presença de Vossa Excelência, para 

expor e requerer o quanto segue:  

 

1. As insinuações da polícia federal não 

escondem sua inconsistência – para dizer o mínimo – e não resistem a uma análise 

um pouco mais séria e criteriosa. 

 

2. Partem de duas premissas equivocadas. 

A primeira é que os  peticionários teriam destruído provas. A outra é que teriam 

sido informados com antecedência da operação. Ilações que infelizmente se 

tornaram comuns, tão comuns quanto a inexigência de que o alegado seja 

comprovado.  
 

3. Quantas ilações foram feitas nos 

últimos dias, que depois não se confirmaram? Primeiro, a história absurda dos 
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telefones e computadores. Um delegado chegou a certificar que ficaram em posse 

do advogado subscritor. A história virou até matéria do Jornal Nacional. Mas, veja, 

nem menção a este fato na representação da polícia, porque passou a ficar 

insustentável esta versão... Então, abriram-se novas linhas...  
 

4. Veio a suposição de que a conta deles 

teria sido usada para pagamento de propina no exterior. A tese foi testada, mas – 

como não poderia deixar de ser – nem menção a isto na representação... 
 

5. Mas como a intenção parece ser de 

manter a prisão para fins inconfessáveis, a estratégia de mudar a trave de lugar não 

pararia por aí. 
 

6. Lançou suposições de que o apartamento 

deles na Vila Nova Conceição, em São Paulo, seria pagamento simulado feito pela 

Odebrecht aos publicitários, com o auxílio de um laranja. 
 

7. Caiu também por terra. O suposto laranja 

foi ouvido, morou de fato no apartamento durante anos, foi efetivamente quem 

vendeu o apartamento aos peticionários, mas novamente o fato nem sequer chegou 

a ser desmentido pela polícia.  

 

8. Foi para isto que a polícia pediu a prisão? 

Para ficar testando suas especulações, vendo o que “cola” e o que não “cola”? Em 

vez de fazer sua única obrigação, que era marcar seus depoimentos – pretexto 

usado inclusive para pedir a prorrogação – ficaram fabricando novas ilações, para 
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substituir aquelas que os fatos já não lhes permitiam mais continuar 

sustententando.  
 

9. Mas voltemos às duas premissas – 

ocultação de provas e ciência prévia da operação. São meras especulações, como 

todas as outras, mais neste caso tão pífias que se contradizem entre si.  
 

10. Sim, se for verdade que os peticionários 

já sabiam da operação, por que diabos JOÃO deixaria para encerrar sua conta no 

Dropbox já no próprio dia da operação e não nos dias anteriores?  
 

11. A viagem do advogado subscritor era 

mais de uma de várias viagens feitas ao exterior desde que começaram a pipocar na 

imprensa reportagens sobre a investigação que os envolvia. O pior é que a polícia 

federal sabe disto, porque checou seu passaporte todas as vezes que passou na 

imigração, mas em vez de transmitir a Vossa Excelência o quadro real e completo, 

prefere criar suspeitas a partir de meias verdades. 
 

12. A última viagem feita tinha um motivo 

fundamental: Vossa Excelência tinha acabado de proferir decisão sugerindo que os 

peticionários se antecipassem para esclarecer o relacionamento que mantinham 

com a empresa Odebrecht e ZWI. Era natural e até óbvio que a decisão os levasse a 

querer fazer um encontro pessoal com seu advogado. Mas, não, a polícia interpreta 

tudo como quer, e vai descartando o que não ganha o clamor público, e esta prisão 

absurda vai se mantendo, assim, com base neste odioso modos operandi.  
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13. Até mesmo o cerceamento da 

comunicação com a imprensa chegou a ser usado pela polícia num anexo, como se 

o cidadão não pudesse contratar assessoria de imprensa para esclarecer fatos que 

digam a seu respeito e afetam sua reputação. Vossa Excelência, certamente, não 

compactua com este tipo de posição, certamente, não.  
 

14. Nada, porém, é mais sintomático da 

forma como a polícia distorceu o comportamento dos peticionários nesta fase 

preliminar da investigação, do que a alegação de que a  prisão seria necessária pelo 

fato de manterem ocultos das autoridades ativos em conta no banco Heritage! 
 

15. Ou é má-fé, ou muita desatenção. Os 

peticionários já não mantém ocultos estes valores, pois não só admitiram a 

existência e a titularidade da conta, como mais do que isto, autorizaram em 

documento específico para este fim que as autoridades tenham acesso integral à 

conta mantida na Suíça. 
 

16. AGORA, O MAIS IMPORTANTE: EM 

MOMENTO ALGUM, AO LONGO DOS ÚLTIMOS MESES, MESMO 

SABENDO DA INVESTIGAÇÃO CONTRA ELES PELA IMPRENSA, JAMAIS 

COGITARAM MOVIMENTAR UM ÚNICO CENTAVO DESTA CONTA!!!!!!!  
 

17. A defesa poderia desfiar mais várias 

distorções e inconsistências, como por exemplo a mendaz afirmação de que os 

peticionários negam a propriedade de empresas no exterior. Quanta inverdade, 

Excelência. A única irregularidade era que, embora devidamente declaradas ao 

Banco Central, algumas empresas estrangeiras não constavam informadas na 



 

 

 

Rua Groenlândia, nº 146, Jardim América, São Paulo (SP), CEP: 01434-000 – tel/fax: (55 11) 3101-0680/2924-1569 

declaração da receita, razão pelas qual optaram por proceder às retificações, agora 

demonizadas pela polícia. Qual o dolo ou o ânimo de fraude que se dessume 

deste fato? Isto a polícia também não diz.  

 

18. As retificações do imposto de renda 

foram resultado de auditoria que detectou algumas irregularidades. Indaga-se, ao 

tomar conhecimento destas irregularidades, deveriam mantê-las intactas ou 

promover as devidas retificações? 
 

19. Por fim, o fato de que teriam recebido de 

ZWI quando a operação já tinha notoriedade nacional jamais constituiria motivo 

cautelar para uma prisão, a menos que se parta do pressuposto mentiroso – e muito 

menos comprovado – de que teriam como saber do suposto envolvimento deste 

cidadão com fatos relacionados à corrupção na Petrobrás, suposição muito séria e 

grave para ser precipitadamente usada como motivo de um encarceramento 

antecipado.  

 

20. Ainda mais falacioso é o argumento 

usado sobretudo pelo MPF, de que tampouco a notoriedade das investigações 

serviu para cessar o recebimento de valores que vinham da Odebrecht. A uma, 

porque não se tem provas de que tais pagamentos foram efetuados, e, a duas, 

porque neste período indicado pelo MPF não havia um único funcionário da 

Odebrecht preso, ou até mesmo formalmente acusado de corrupção na dita 

operação. 

 

21. Por fim, Vossa Excelência, com muita 

razoabilidade e serenidade, pede que a defesa explique planilha encontrada nas 
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buscas empreendidas. Evidentemente que não condicionando sua liberdade aos 

esclarecimentos, já que a temporária foi prorrogada para isto e o depoimento, 

contudo, acabou nunca sendo marcado.  
 

22. A propósito, data vênia, quem deve 

esclarecer o fato são os investigados, e não os advogados. Assim, a intimação para 

esclarecimentos sobre eventuais relacionamentos com a empresa Odebrecht 

deveria ter sido feita aos peticionários, mas não foi.  
 

23. Pelo contrário, causa estranheza, repise-

se, que tendo sido a prisão prorrogada com o pretexto de que precisavam ser 

reinquiridos, o prazo tenha se esvaído sem que nestes cinco dias a polícia tenha se 

disposto a intimá-los para depor.  
 

24. Causaria espécie que a prisão viesse a 

ser decretada com base em esclarecimento que deixou de ser prestado por inércia 

da polícia. Importa ainda salientar que a visita diária com os advogados ocorreu 

hoje pela manhã, antes dos defensores serem intimados pelo juízo para dar o 

esclarecimento solicitado, de modo que neste momento sequer sabem da 

existência da decisão exarada por Vossa Excelência.  

 

25. O que este subscritores podem adiantar é 

o que já foi dito pelos peticionários, que todos os recursos recebidos são fruto de 

seu trabalho, sem qualquer elo subjetivo com pagamentos de propina. Prova que 

refute esta alegação, isto Vossa Excelência pode ter certeza, a polícia nunca vai 

poder apresentar. 
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26. De mais a mais, a dúvida poderia ter 

sido esclarecida por MARIA LÚCIA, pessoa responsável por elaborar uma das 

planilhas contendo a anotação “FEIRA”. No entanto, a despeito de ter ficado em 

silêncio quando inquirida sobre o assunto, acabou sendo solta na data de ontem.  

 

27. Por todo exposto, e contando com os 

doutos suplementos de Vossa Excelência, aguarda-se a imediata colocação dos 

peticionários em liberdade, como medida de JUSTIÇA! 
 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 3 de março de 2016. 

 

Fábio Tofic Simantob 

OAB/SP – 220.540 

 

Debora Golçalves Perez 

OAB/SP – 273.795 

 
 

 


