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Moro revê liberação de dinheiro: ‘lapso’
Juiz volta atrás e impede desbloqueio de R$ 10 milhões de João Santana

Magistrado havia atendido a pedido do casal de marqueteiros, preso na Lava-Jato, mas Fazenda Nacional argumentou
que bens estavam indisponíveis por decisão de Vara Federal da Bahia

-SÃO PAULO- O juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal Criminal do Paraná, determinou ontem que os R$ 10
milhões de contas do marqueteiro do PT João Santana e de sua mulher, Mônica Moura, permaneçam
bloqueados pela Justiça. Moro reviu uma decisão que ele próprio havia tomado na última semana, quando
permitiu o desbloqueio de valores a pedido do casal. Santana e Mônica alegaram passar dificuldades
financeiras para quitar gastos pessoais e honorários de advogados.

Moro voltou atrás e mudou a decisão a pedido da Fazenda Nacional, que alegou haver medida cautelar da
18ª Vara Federal da Bahia com decreto de indisponibilidade dos mesmos bens, o que impediria o desbloqueio
decidido pelo juiz de Curitiba. A própria Fazenda Nacional havia solicitado a indisponibilidade dos bens a Moro
em outro processo, pedido que ainda não teria sido apreciado pelo magistrado.

“Assiste razão à Fazenda na reclamação, pois este juízo, por lapso e diante do grande número de processos
perante este juízo, autorizou a liberação do numerário sem antes ter apreciado o requerido. Mas isso será feito
em breve no processo próprio”, escreveu Sergio Moro.

De acordo com o magistrado, “em vista da referida decisão na medida cautelar fiscal exarada por outro
juízo, fica prejudicada a liberação dos aludidos dez milhões de reais”.

No pedido original, a defesa do casal solicitava o desbloqueio de todo o valor retido pela Operação Lava-
Jato, isto é, R$ 25,5 milhões. O Ministério Público Federal (MPF) se opôs à liberação de qualquer quantia por
entender que a repatriação da conta do casal na Suíça ainda estaria em estágio inicial. Moro havia aceitado
liberar R$ 10 milhões, alegando que não era justo “penalizar os colaboradores, que fizeram a sua parte no que
se refere ao acordo”.

O casal Santana foi preso na 23ª fase da Lava-Jato, em fevereiro de 2016, depois que o número de uma
conta mantida pela dupla na Suíça foi encontrado em bilhete que estava na residência de um fornecedor da
Petrobras. DUAS CONDENAÇÕES Mônica e João Santana já foram condenados duas vezes pela Operação Lava-
Jato. Em fevereiro, Moro sentenciou o casal a oito anos e quatro meses de prisão pelo crime de lavagem de
dinheiro, por terem recebido valores provenientes de propina da Petrobras. Quatro meses depois, em junho,
nova sentença do juiz estabeleceu pena de sete anos e seis meses de prisão, novamente por lavagem de
dinheiro, ao receber US$ 10,2 milhões provenientes da Odebrecht em troca de serviços eleitorais prestados ao
PT. Na ocasião, Santana e Mônica foram absolvidos da acusação de corrupção. Nessa decisão, Moro também
condenou o ex-ministro Antonio Palocci a 12 anos de prisão.

Em abril deste ano, o casal de marqueteiros fechou acordo de delação premiada, homologado pelo ministro
Edson Fachin, relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF). Por causa da colaboração com a
Justiça, João Santana e Mônica Moura cumprem pena em liberdade provisória.
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