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Exmo. Sr. Juiz Federal da 713ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária 

de Curitiba - PR 

 

 

 

 

FT/PGFN/OLJ 

        

 

 

PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA Nº 5035139- 

66.2016.4.04.7000/PR 

Requerente: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL 

 

 

A UNIÃO (Fazenda Nacional), representada pelos 

Procuradores que esta subscrevem (Lei Complementar nº 73/93, art. 12, V e 

Portaria PGFN nº 663, de 29 de junho de 2016 que instituiu a 

FT/PGFN/OLJ), vem, respeitosamente, expor e requerer o quanto segue. 

 

De acordo com a decisão prolatada no dia de hoje e publicada 

por meio do Evento 61, o juízo entendeu pertinente a liberação de dez 

milhões de reais a pedido de MONICA MOURA, apesar de o Ministério 

Público Federal ter se manifestado de forma contrária a tal providência. 

 

Ocorre que tal decisão desconsiderou o Ofício n.º 

284/2017-SEXEC expedido nos autos da medida cautelar fiscal da 18ª Vara 

Federal da Bahia segundo na qual foi decretada a indisponibilidade dos bens 
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da requerente e foi solicitada não fosse autorizada qualquer liberação de 

valores nos seguintes termos:  

 

Comunico a Vossa Excelência que foi decretada a 
indisponibilidade dos bens de JOÃO CERQUEIRADE 
SANTANAFILHO, CPF 059.802.245-72, limitado a R$ 
80.570.902,66 (oitenta milhões, quinhentos e setenta mil, 
novecentos e dois reais e sessenta e seis centavos); 
MONICAREGINACUNHAMOURA,CPF 441.627.905-15, limitado 
a R$ 79.466.478,69 (setenta e nove milhões, quatrocentos e 
sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e 
sessenta e nove centavos); POLIS PROPAGANDA& -
MARKETING, CNPJ 05.018.135/0001-06, limitado a R$ 
49.891.853,82 (quarenta e nove milhões, oitocentos e 
noventa e um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e 
oitenta e dois centavos) ; e SANTANA & MARKETING E 
PROPAGANDALTDA, CNPJ 05.060.706/0001-62, limitado a R$ 
4.161.146,29 (quatro milhões, cento e sessenta e um mil, 
cento e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos). 
Dessa forma, solicito que seja obstada a liberação de 
valores a qualquer título em favor dos requeridos, bem 
como que seja previamente informado a este juízo em 
caso de levantamento de qualquer constrição de bens 
decretada nos processos em curso nessa 13" Vara, 
especialmente no processo nº 5003682-
16.2016.4.04.7000/PR.  

 

Tanto a decisão da medida cautelar fiscal n. 20917-

73.2017.4.01.3300 ajuizada pela União com o escopo de resguardar o crédito 

tributário constituído em face dos réus, quanto o mencionado ofício, seguem 

anexados a essa petição.  

 

Não obstante, a Fazenda Nacional apresentou pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL em virtude 

de débitos constituídos em face de Mônica Moura e João Cerqueira de Santana 

Filho, o qual foi protocolado nesta vara sob o número 5025087-

74.2017.4.04.7000 e ainda está pendente de apreciação (comprovante 

anexo). Tal fato reforça a necessidade de manter o bloqueio dos valores com o 

objetivo de assegurar a reparação do dano da vítima Fazenda Nacional. 

  

O sucinto relato é suficiente para demonstrar o 

descabimento da autorização de levantamento que não apenas 
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descumpre decisão judicial, mas também gera grandes riscos para a 

recuperação do crédito tributário. Sendo assim, a Fazenda Nacional 

requer a reconsideração da decisão constante do Evento 61 de modo a 

sobrestar o levantamento dos mencionados dez milhões de reais.  

 

Termos em que pede e espera deferimento. 

 

São Paulo, 17 de agosto de 2017. 

 

 

ALCINA ALVES 

Procuradora da Fazenda Nacional 

 

CARLOS ALEXANDRE DIAS TORRES 

Procurador da Fazenda Nacional 

 

FERNANDA REGINA VILARES 

Procuradora da Fazenda Nacional 

 

LUIZ ROBERTO BEGGIORA 

Procurador da Fazenda Nacional 

 

THIAGO MORELLI RODRIGUES DE SOUSA 

Procurador da Fazenda Nacional 

 

FILIPE LEONARDO RODRIGUES MIRANDA 

Procurador da Fazenda Nacional 

 

VIRGILIO TEIXEIRA 

Procurador da Fazenda Nacional 

 


