
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFESA DE JOÃO VACCARI NETO 
A verdade sobre as acusações da Operação Lava Jato 

ao ex-tesoureiro do PT e sua família 
 
 
 
 



 

 
 



 

Por que é mesmo que Vaccari está preso? 
Pedro Dallari, advogado e professor da USP; 

Pedro Serrano, advogado e professor da PUC/SP 
 

 
Desde 15 de abril, o dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores 

João Vaccari Neto se encontra em prisão preventiva. Passados dois meses, não se sabe 
exatamente porque ele está detido. 

Nenhuma das imputações feitas aos demais acusados na operação 
Lava Jato que foram privados da liberdade se aplica a ele. Não possui contas bancárias 
no exterior, não efetuou operações financeiras irregulares, não se beneficiou de 
qualquer dos fatos investigados naquela operação. 

Na qualidade de tesoureiro do Diretório Nacional do PT, cuidou da 
arrecadação de recursos para o partido, não havendo qualquer prova de que esses 
recursos tenham sido recebidos de forma ilegal. A acusação contra ele se baseia 
essencialmente na manifestação de denunciantes, que, obtendo benefício com sua 
delação, alegam, sem apresentar comprovação alguma, vício de motivação na doação 
desses recursos legalmente recebidos. 

Outras alegações apresentadas contra ele também não se sustentam, 
como demonstra o detalhado estudo que ora apresentamos, elaborado por antigos e 
atuais colaboradores de Vaccari em sua vida profissional. Cada uma dessas alegações é 
facilmente refutável pelos elementos trazidos no estudo. 

Atuamos como advogados da cooperativa dos bancários de São 
Paulo, a Bancoop, e pudemos atestar as qualidades pessoais de Vaccari, expressas nas 
diferentes funções que exerceu ao longo de sua vida e na rigorosa gestão que imprimiu 
àquela entidade no período em que a presidiu. Dando-se em um contexto 
administrativo difícil, essa condução possibilitou que a cooperativa pudesse dar 
continuidade às suas atividades, viabilizando a impressionante entrega de mais de 
cinco mil unidades habitacionais e realizando acordos na quase totalidade dos 
empreendimentos que não puderam ter continuidade. 

Registre-se que a atenção que o Ministério Público dedicou à 
cooperativa, objeto de nosso acompanhamento, redundou no arquivamento de 
inquéritos civis, na realização de acordo judicial em ação civil pública e no 
indeferimento judicial de pedido de intervenção. Subsiste uma ação penal, tramitando 
ainda em primeira instância e cuja denúncia se encontra eivada de erros, conforme 
exemplificado no documento 33 que acompanha o estudo anexo (mostra-se que o 
Ministério Público criminal atribui valor de 38 milhões de reais a um cheque que é, na 
verdade, de 38 mil reais!). 



 

Assim, seja pela ausência de elementos aptos a justificar sua 
detenção, seja por sua trajetória pessoal, entendemos não haver qualquer justificativa 
para o prosseguimento da prisão preventiva de João Vaccari Neto, que, a bem do 
direito e da justiça, deve ser posto imediatamente em liberdade. 

 
 

São Paulo, 15 de junho de 2015. 
 
 

Pedro Dallari (advogado, professor da USP) e  
Pedro Serrano (advogado, professor da PUC/SP) 



DEFESA DE JOÃO VACCARI NETO 
A verdade sobre as acusações da Operação Lava Jato 

ao ex-tesoureiro do PT e sua família 





 



 

PARTIDO 2010 % sobre o 
total PARTIDO 2014 % sobre o 

total

 Geral 135.516.000,00       100%  Geral 222.570.081,00     100%
CONTA ELEITORAL DIREÇÃO NACIONAL 

Fonte:

DOCUMENTOS ANEXOS: 



 

2 - DEPÓSITOS NA CONTA DA ESPOSA, GISELDA 

O QUE DIZ O MINISTÉRIO PÚBLICO 

QUAIS SÃO OS FATOS 



 

GISELDA ROSIE DE LIMA

VALORES EM R$

DEPOSITO EM DINHEIRO
MPF - DEPOSITOS FRACIONADOS

2008 34.435,27                 15.965,19                 16.000,00                                                       

2009 95.813,24                 72.900,00                 59.300,00                                                       

2010 100.567,79               71.500,00                 49.600,00                                                       

2011 184.319,49               145.542,28               109.100,00                                                    

2012 35.531,26                 30.347,15                 22.400,00                                                       

2013 63.355,59                 49.082,65                 35.000,00                                                       

2014 71.556,02                 64.784,23                 31.500,00                                                       

TOTAIS 585.578,66               450.121,50               322.900,00                                                    

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO ENTRE RECEITAS/SAQUES EM CONTA CORRENTE JOÃO 
VACCARI NETO E DEPÓSITOS EM DINHEIRO EM CONTA CORRENTE GILSELDA ROSIE DE LIMA

VALOR EM  R$

ENTRADAS* SAQUES

*Entradas  referem-se a recebimentos de salários: Santander/Bancoop/Itaipu/Rescisão/Aposentadoria - todas 
devidamente declaradas no Imposto de renda

DATA/ANO

JOÃO VACCARI NETO

DOCUMENTOS EM ANEXO: 



 

3 – SUPOSIÇÃO DE RECEBIMENTO DE PROPINA EM 
DINHEIRO E VÍDEOS SOBRE DEPÓSITOS NA CONTA DE 
GISELDA 

O QUE DIZ O MINISTÉRIO PÚBLICO 

QUAIS SÃO OS FATOS 



 

DOCUMENTOS ANEXOS: 



 

4 - SUPOSTO RECEBIMENTO DE VANTAGENS DA OAS 

O QUE DIZ O MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

QUAIS SÃO OS FATOS 

DOCUMENTOS EM ANEXO: 





 

6 - EDITORA GRÁFICA ATITUDE 
 

O QUE DIZ O MINISTÉRIO PÚBLICO 

QUAIS SÃO OS FATOS 



 

DOCUMENTOS EM ANEXO: 



 

7 - ORIGEM DOS RECURSOS PARA COMPRA DE IMÓVEL 
DA FILHA 

O QUE DIZ O MINISTÉRIO PÚBLICO 

QUAIS SÃO OS FATOS 



 

DOCUMENTOS EM ANEXO: 



 

8 - BANCOOP – COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS 
DE SÃO PAULO 

O QUE DIZ O MINISTÉRIO PÚBLICO 

QUAIS SÃO OS FATOS 

DOCUMENTOS EM ANEXO: 



 

9 - ACUSACÃO DOS DELATORES 

O QUE DIZ O MINISTÉRIO PÚBLICO 

O QUE DIZ O JUIZ SERGIO MORO 

QUAIS SÃO OS FATOS 



 
 

 



 

Documentos anexos: 



 

 
ELABORADO PELO BLOG VERDADE SOBRE VACCARI E POR SEUS AMIGOS 





















































EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 
13ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA – PR 

Processo nº 5012331-04.2015.4.04.7000 

JOÃO VACCARI NETO, já qualificado nos 

autos da Ação Penal que lhe move a Justiça Pública, vem, 

respeitosamente, por seu advogado, à presença de V. Exa., 

em atenção ao r. despacho de fls., apresentar sua  

RESPOSTA À ACUSAÇÃO 

pelos motivos de fato e de Direito a seguir aduzidos. 



 

Nenhum fato jurídico que tenha 

repercussão penal foi minimamente 

provado para se dar sustento a esta 

Ação Penal contra o acusado. 

Suspeitas, caso hajam, carecem de 

investigação policial, sob a égide do 

Ministério Público Federal, com 

respectivo controle jurisdicional, a 

levar provas de materialidade e de 

autoria, inexistentes nestes autos. 

 

 

 

1. João Vaccari Neto é bancário aposentado e 

ocupou, até março do presente ano, o cargo de Secretário de 

Finanças do Partido dos Trabalhadores – PT. O denunciado já 

foi presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, entre 

os anos de 1998 e 2004, assumindo, em 2005, a presidência 

da Cooperativa Habitacional dos Bancários, cargo do qual se 

desligou para assumir a Secretaria de Finanças do Partido 

dos Trabalhadores. 



2. A denúncia contra o acusado foi oferecida

em 16/03/15, e busca imputar-lhe a suposta prática das 

condutas previstas nos artigos 317, caput e §1º, cc art. 327, 

§2º, ambos do Código Penal, bem como a conduta do art. 1º

da Lei 9.613/98. 

3. O recebimento da peça acusatória se deu

em 23/03/15, determinando a citação e intimação do 

acusado para oferecimento de sua resposta, sendo cumprida 

a ordem com a respectiva expedição de Carta Precatória para 

a Comarca de São Paulo, local de residência do réu. 

Considerando que em 13/04/2015 foi decretada a Prisão 

Preventiva do acusado, que se encontra recolhido na 

Carceragem da Polícia Federal em Curitiba, o mesmo foi 

citado no cárcere, pelo que vem, tempestivamente, apresentar 

sua resposta à acusação. 

4. Existe, nos presentes autos, completo

descompasso entre a denúncia do Ministério Público Federal, 

os fatos, os tipos penais imputados e os agentes. A denúncia 

não deve ser recebida, uma vez que submeterá o acusado a 



processo criminal de que não se tem nem mesmo indícios de 

sua participação, ou pior, QUALQUER SOMBRA DE 
MATERIALIDADE PERCEBIDA!!! 

 

5. O denunciado assumiu a Secretaria de 

Finanças do Partido dos Trabalhadores no ano de 2010. 

Antes disso, nunca teve qualquer participação ou ingerência 

nas contas do partido, até porque, como visto acima, exercia 

outras atividades, estranhas à tesouraria do Partido dos 

Trabalhadores. 

 

   6. Ao se estudar a denúncia, observa-se que 

todo seu embasamento tem como premissa as versões 

apresentadas por delatores em suas delações premiadas que 

ocorreram no final do ano de 2014. 

 

   7. Contudo, nada surgiu, que viesse a 

corroborar o que fora declarado pelos réus colaboradores 

além de suas afirmações. Não existem documentos, dinheiros 

apreendidos ou contas no exterior que envolvam o 

denunciado no suposto esquema revelado pelos delatores. 

 



8. Aliás, o perfil do denunciado é 

completamente diferente dos réus colaboradores, ou de 

outros denunciados, neste ou em outros processos da 

chamada operação “Lava Jato”.  

9. Durante toda a investigação nada de

irregular pode ser imputado ao acusado, pois, como já 

afirmado, com ele não foram apreendidos documentos, 

valores em espécie, quer em moeda nacional, quer em moeda 

estrangeira, nenhuma conta no exterior foi-lhe imputada a 

titularidade, o denunciado não possui nenhuma empresa de 

consultoria ou de qualquer outra atividade em seu nome, 

enfim, qualquer prova de materialidade de um crime. 

10. Sua movimentação financeira se dá

exclusivamente através de sua única conta corrente, e seu 

patrimônio, está todo declarado ao Fisco, não apresentando 

divergências. Salienta-se que o acusado nunca foi chamado 

perante a autoridade fiscal ou qualquer outra autoridade 

para esclarecer suas declarações ao Fisco, ou houve, por 

parte das autoridades competentes, qualquer dúvida quanto 

a seu patrimônio ou de sua família. 



 

   11. O Ministério Público busca fazer crer que 

o acusado participou de empreitada criminosa, baseando-se 

apenas em afirmações conseguidas por meio de delação 

premiada e, mesmo assim, extremamente frágeis e carentes 

de demonstração fática, pois nada corroborou tais delações 

quanto ao acusado. Sabe-se que a versão apresentada em 

delação premiada não é prova, carecendo de outros elementos 

para comprová-la. 

 

   12. A denúncia apresentada pelo 

representante do Ministério Público Federal contra o acusado 

se funda, principalmente, na delação premiada de Pedro 

Barusco. 

 

   13. O delator Pedro Barusco, réu confesso em 

suposto esquema de recebimento de valores ilegais 

envolvendo empreiteiras e a Petrobras, inicialmente cita o 

nome do denunciado em sua delação premiada por diversas 

vezes, sempre buscando envolver o acusado no suposto 

esquema criminoso. 

 



14. Para tanto, esse delator afirmou que o

denunciado era “o representante do Partido dos 

Trabalhadores” nas negociações ilegais das quais ele, Pedro 

Barusco, foi agente principal. Isso em uma versão 

apresentada inicialmente, todavia reformulada 

posteriormente, levando a descrédito tudo o que havia dito 

em seus termos de colaboração.  

15. Esse mesmo delator Barusco, quando foi

ouvido em depoimento perante a “CPI da Petrobras”, na 

Câmara dos Deputados, reformula seu depoimento utilizando 

sua fala para “esclarecer” alguns pontos de seus termos de 

colaboração, que não foram, segundo ele próprio, 

interpretados adequadamente. 

16. Quando o delator Pedro Barusco foi

perguntado sobre as acusações feitas contra o denunciado e 

supostas “provas e documentos” apresentados perante a 13ª 

Vara Federal Criminal de Curitiba – PR, afirmou que não 
sabia se Vaccari recebeu alguma coisa. Vejamos a seguir a 

Ata da CPI: 



“RELATOR [28:11]: No chamado, na 

versão de delação premiada, vossa 

senhoria faz acusações graves contra o 

senhor Renato Duque e o João Vaccari, 

como sendo, como tendo recebido 

recursos. Vossa senhoria no que se 

refere às contas no exterior afirma 

aqui que entregou a documentação, os 

números das contas, e em relação a 

este processo que envolve o nome do 

Renato Duque e do João Vaccari, Vossa 

Senhoria também entregou provas 

robustas que vão dar consistências à 

sua delação? 

PEDRO BARUSCO [28:50]: Olha… 

isso… eu também gostaria até de 

aproveitar para esclarecer um detalhe 

que tem saído muito na mídia de que eu 

acusei o PT de receber duzentos 

milhões, ou cento e cinquenta 

milhões. Na realidade, eu estou aqui 



com meu termo de acordo, meu acordo 

aqui em mãos. O que eu disse foi que 

eu estimava. Estimava, que por eu ter 

recebido a quantia que está divulgada, 

como o PT tinha, ou cabia a ele receber o 

dobro ou pouco mais que eu estimava 

que ele poderia ter recebido o dobro. 

Porque se eu recebi porque os outros 

não teriam recebido. Entendeu? Eu 

acho que eu não tenho prioridade. Então 

eu acho que isto foi realizado. É só 

isto que eu disse. Eu não acusei nada. 

Eu falei que cabia a mim uma quantia. 

Eu recebi. Cabia ao PT uma outra 

quantia. E eu estimo que possa ter sido 

até cento e cinquenta ou duzentos 

milhões… eu não tenho este valor. É, de 

dólares. Está escrito aqui, ó. Eu estimo 

que… Afirma que considerando o valor 

que declara que recebeu a título de 

propina que foi ao redor de cento e 



cinquenta milhões de dólares, neste 

caso, estima que foi pago um valor um 

valor aproximado de cento e cinquenta a 

duzentos milhões de dólares. Foi isto que 

falei no meu depoimento. E não sei 

como o João Vaccari recebeu, SE 

RECEBEU, SE NÃO RECEBEU. Se foi 

doação oficial. Se foi pago lá fora. Se foi 

pago aqui dentro em dinheiro. EU NÃO 

SEI. Então existia, vamos dizer, uma 

reserva de propina. Uma reserva para o 

PT receber. Se ele recebeu. Da forma 

que recebeu. Eu não sei! 

RELATOR [31:41]: Você não pode 

afirmar aqui se ele recebeu ou se não 

recebeu? Você está afirmando que na 

planilha que você teve acesso estava 

estipulado um valor. Agora se recebeu, 

se não recebeu, você não tem 

conhecimento? 



PEDRO BARUSCO [30:54]: Não, não 

tenho conhecimento. Eu tenho 

conhecimento do que eu recebi. Do que 

cabia a mim na planilha.”(grifo nosso) 

17. Conforme suas próprias palavras o delator

Barusco desdiz tudo o que havia afirmado em seus termos de 

colaboração, mudando sua versão, ou esclarecendo o que fora 

mal colocado. Vejamos o que diz: “não sei como o João 
Vaccari recebeu, SE RECEBEU, SE NÃO RECEBEU”, “Se 
ele recebeu. Da forma que recebeu. Eu não sei!” Ora, não 

resta nada contra o denunciado. Neste caso, nem mesmo a 

palavra do delator. 

18. Durante várias páginas da denúncia o

Ministério Público Federal descreve como supostamente se 

deu a participação do denunciado na empreitada criminosa 

confessada por Pedro Barusco, entretanto, tudo não passa de 

exercício de imaginação, uma vez que o delator afirma não 

saber se o denunciado recebeu algo. 



   19. Frise-se que se trata da versão de um 

delator que confessou sua participação em diversos casos de 

irregularidades e que devolveu milhões de dólares obtidos 

ilegalmente. Confessou seus crimes, mas, perante a CPI, 

ocorrida em momento posterior a sua delação premiada, 

disse claramente que nada sabia sobre algum recebimento de 

valores atribuído à Vaccari. 

 

   20. Esse delator, Pedro Barusco, nada pode 

dizer sobre o denunciado. NADA! E ele veio à CPI com seu 

termo de delação em mãos, para esclarecer o que ali estava 

contido: que não sabia nada sobre o acusado quanto a 

recebimento de valores ilegais. 

 

   21. O representante do Ministério Público 

Federal tenta criminalizar a conduta do denunciado de 

indicar a conta bancária do Partido dos Trabalhadores para 

depósitos legais, via sistema bancário, registrados no TSE e 

com recibos emitidos. Nada fora do que a lei estabelece. 

 

   22. Diz o Ministério Público Federal, 

referindo-se a outro delator, Augusto Mendonça, que na 



verdade nada relata contra Vaccari, a quem atribui um 

auxílio que não se individualiza. Vejamos: 

“Augusto Mendonça, esclarece que fez 
essas supostas “doações”, que eram 

pagamentos de propina, a pedido de 
RENATO DUQUE e com auxílio de JOÃO 

VACCARI, embora AUGUSTO não tenha 
conversado expressamente com JOÃO 
VACCARI a respeito do caráter ilícito 
das doações (Anexo 2, Termo 3).”(grifo 

nosso)  

23. Augusto Mendonça disse que doou a

pedido de Renato Duque e que não conversou com o 
denunciado sobre “o caráter ilícito das doações” e o 

Ministério Público Federal sustenta sem base fática, que o 

denunciado tomou parte da suposta empreitada criminal. 

Evidente que isso não procede, nenhuma prova disso existe, 

pois a suposta conduta inexiste. 

24. Augusto Mendonça não podia ser mais
claro, o denunciado nada sabia sobre eventuais 



ilegalidades cometidas por ele, Augusto, o que, em tese, 

macularia a doação recebida. Não existe possibilidade de dar 

outra conotação às palavras de Augusto Mendonça, trazidas 

pela denúncia. 

 

   25. Aliás, as palavras de Augusto Mendonça 

corroboram as afirmações do denunciado, de que o Partido 

dos Trabalhadores somente recebia doações oficiais. O fato de 

Augusto confirmar que não falou com o denunciado sobre 

suposta origem maculada dos recursos doados, isenta o 

acusado de qualquer responsabilidade, devendo o 

denunciado ser absolvido sumariamente. 

 

   26. As afirmações de Augusto Mendonça 

colocam o acusado em clara situação de erro de tipo, uma vez 

que demonstram que Vaccari não tinha conhecimento da 

suposta origem ilícita das doações e que, se, mesmo por 

hipótese, tivesse sido envolvido em algo além de doações 

oficiais, sua conduta não poderia ser criminalizada, uma vez 

que o erro de tipo afasta o dolo necessário, indispensável 

para configurar a imputação constante da exordial. 

 



27. A denúncia oferecida pelo Ministério

Público Federal chega ao extremo, quando afirma que os 

crimes confessados pelo delator Barusco serviram para o 

enriquecimento ilícito de diversas pessoas, inclusive do 

denunciado Vaccari. Pura elucubração! 

28. Ora, de onde vem tal conclusão? Quais

são os elementos de prova que levam a crer que houve 

enriquecimento ilícito por parte do denunciado? Com certeza 

não foram dos elementos juntados aos autos, pois nenhuma 

prova disso foi acostada à denúncia, nem sequer objeto de 

investigações contra o acusado. 

29. Foi quebrado o sigilo bancário não só do

acusado, mas também de sua esposa e filha, e nenhum 

indicativo de prova de enriquecimento ilícito foi encontrado, 

pelo contrário, de tudo o que foi apurado nas citadas quebras 

de sigilo, a única conclusão possível é que a movimentação 

bancária do acusado e de sua família ocorreram dentro da 

mais absoluta legalidade. 

30. Vale frisar que nada de irregular, quer

documentos, quer valores em espécie, ou outras provas, 



foram encontradas durante o cumprimento do mandado de 

busca e apreensão na residência do acusado. 

 

   31. Tal observação, por si só, deveria fazer 

com que a análise a respeito de suposta participação do 

acusado em atividade criminosa fosse mais criteriosa, pois, 

além das declarações iniciais do delator Pedro Barusco, 

deveriam ter sido promovidas outras diligências para se dar o 

mínimo de credibilidade a tais afirmações, já que o próprio 

delator Barusco, conforme depoimentos prestado à CPI, refaz 

seu depoimento isentando Vaccari. 

 

   32. Percebe-se, da análise da presente 

denúncia, fundada principalmente na delação premiada de 

Pedro Barusco, que nada existe contra o acusado além de 

ilações e deduções que não seguem os elementos juntados 

aos autos. 

 

   33. Nenhuma prova existe contra o acusado 

de que tenha participado de empreitada criminosa, para dar 

justa causa a esta Ação Penal, em que pese exaustiva 

investigação realizada. 



 

   34. O denunciado deve ser absolvido 

sumariamente ou, ao menos, a denúncia contra ele deve ser 

rejeitada e convertida em diligências, uma vez que os 

elementos até o momento obtidos, nada trazem contra o 

acusado. 

 

DO PEDIDO 

 

35. Nessa conformidade, fica evidente a 

impossibilidade jurídica de recebimento dessa denúncia, 

aguardando o acusado que seja decretada sua ABSOLVIÇÃO 
SUMÁRIA, conforme prevê o art. 397, III, do CPP, uma vez 

que nada de ilícito praticou, ou fora provado nestes autos, já 

que tudo se deu dentro do espectro da atividade legal 

partidária, ou seja, as doações são legais, dentro dos critérios 

estabelecidos em lei, e nenhuma prova existe de que assim 

não foram ou de que o acusado tenha agido criminosamente. 

Caso não seja esse o entendimento de V. Exa., que a 

presente denúncia seja rejeitada e convertida em diligências 

para se buscar provas da participação do acusado, tudo 

como medida da mais inteira JUSTIÇA! 

 



36. Para argumentar: caso assim não entenda

Vossa Excelência, protesta-se por provar a inocência do 

acusado por todos os meios em Direito admitidos, 

apresentando-se, ao final, o rol de testemunhas, requerendo, 

desde já, suas intimações, para fins de Direito. 

São Paulo, 27 de abril de 2015. 

LUIZ FLÁVIO BORGES D’URSO 

OAB/SP 69.991 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL 
DA 13ª VARA CRIMINAL FEDERAL DE CURITIBA - PR 

Processo nº 5012331-04.2015.4.04.7000 

JOÃO VACCARI NETO, já qualificado nos 

autos da Ação Penal que lhe move a Justiça Pública, vem, 

respeitosamente, por seu advogado, à presença de Vossa 

Excelência, requerer a REVOGAÇÃO da DECRETAÇÃO 

de sua PRISÃO PREVENTIVA, pelos fatos, documentos 

anexos que ora se juntam, e fundamentos a seguir 

expostos. 

1. Pondera-se a V. Exa., inicialmente, que

mesmo havendo diversas delações premiadas, realizadas 



por vários investigados, algumas das quais fazendo 

referência ao nome do requerente, nenhuma prova 

corroborou tais versões. 

 

   2. O requerente assumiu a Secretaria de 

Finanças do Partido dos Trabalhadores no ano de 2010. 

Antes disso, não teve qualquer participação ou ingerência 

nas contas do partido, até porque exercia outras 

atividades, estranhas à tesouraria do Partido dos 

Trabalhadores. 

 

   3. Em momento algum foi levantada 

qualquer suspeita sobre a licitude de sua vida financeira, 

pois esta não apresenta qualquer irregularidade. 

 

   4. Observa-se que a decisão que decretou 

a prisão preventiva do requerente baseia-se, 

primordialmente, em delações premiadas, prestadas, em 

sua maioria, no final do ano passado, cujo teor se resume 

em apontar o denunciado como tesoureiro do partido e 

suposto participante de esquema ilegal de captação de 

recursos, todavia sem nunca esclarecer a forma pontual 

de sua participação. 



5. Importante relembrar que em nenhum

momento, quer nas delações premiadas, quer nas 

diligências na fase de investigação, nunca foi imputado 

ou encontrado com o acusado, recursos em espécie, 

muito menos lhe foi apontada a titularidade de contas no 

exterior, pois o requerente jamais as teve. 

6. O requerente é titular de apenas uma

conta corrente, na qual realiza todas as suas 

movimentações financeiras, não existindo nenhum 

recurso que não tenha passado pelo sistema financeiro 

nacional e que não tenha sido devidamente declarado à 

respectiva autoridade fiscal. 

7. O sigilo bancário e fiscal do acusado foi

quebrado e, de todas as operações realizadas durante 

todos os anos analisados na quebra de seu sigilo, apenas 

3 operações foram objeto de questionamento, duas das 

quais realizadas a partir de sua conta corrente e uma 

outra da conta corrente de sua esposa. 



 

   8. Todos esses questionamentos seriam 

sanados caso o requerente tivesse sido instado a se 

manifestar com relação a suas movimentações bancárias, 

bem como de sua esposa e de sua filha. 

 

FUNDAMENTOS DO  

DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA 

 

   9. O decreto de prisão preventiva do 

requerente foi, basicamente, fundamentado em duas 

premissas, a saber: o depoimento de delatores, e 

movimentações bancárias, apontadas como suspeitas, da 

mulher e da filha do requerente. Entretanto, como se verá 

a seguir, todas as dúvidas são esclarecidas pelos 

documentos juntados. 

 

   10. No tocante às delações premiadas, 

utilizadas como fundamento para o decreto prisional, 

destacam-se as de Alberto Youssef, de Pedro Barusco e 

de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. 

 



11. Vale salientar que as citadas delações,

tanto de Youssef, como de Barusco, não são recentes, 

foram prestadas no final do ano passado, ou seja, 

depoimentos que de há muito são de conhecimento da 

polícia, do Ministério Público Federal e da Justiça, tendo 

o requerente, inclusive, sido ouvido durante a

investigação criminal, em fevereiro de 2015 e, naquela 

oportunidade, sequer foram suficientes para embasar seu 

indiciamento. 

DA DELAÇÃO DE ALBERTO YOUSSEF 

12. O delator Youssef tenta ligar o

requerente a um suposto esquema de recebimento de 

valores ilegais relacionados a um contrato firmado entre 

a empresa Toshiba e a Comperj. Tais valores teriam sido 

recebidos através da empreiteira Rigidez. De pronto se 

adverte que o requerente não tem nenhuma ligação com 

esse suposto episódio, asseverando que o delator falta 

com a verdade quando se refere ao requerente. Nenhuma 

prova que corrobore tal versão foi obtida. 



   13. Durante todo o seu depoimento, o 

delator Youssef jamais afirmou que conversou com 

Vaccari ou agiu a seu mando. Esse depoimento caminha 

na direção oposta ao requerente, pois o delator afirmou 

que sempre tratou com funcionários da Toshiba, 

inclusive, foi supostamente um desses funcionários que 

lhe passou o nome do suposto emissário do Partido dos 

Trabalhadores. 

 

   14. O delator Alberto Youssef nunca falou 

com o requerente sobre a empresa Toshiba, nem tratou 

da entrega de valores ilegais com o mesmo e nunca 

recebeu informações do requerente sobre supostos 

emissários. A versão trazida pelo delator é genérica 

quando afirma que existiu a participação do requerente 

no suposto esquema, o que não é verdade. Foi Youssef, 

que afirmou que ele mesmo negociou supostos valores 

ilegais com a Toshiba. 

 

   15. Reafirma-se que o requerente nada 

sabe sobre tal contratação entre a Toshiba e Comperj, ou 

sobre a empreiteira Rigidez, muito menos sobre supostas 

ilegalidades envolvendo tais contratações, pois, como o 



próprio delator asseverou, nunca tratou de tais assuntos 

com o requerente. 

16. Aliás, o requerente jamais esteve com

Youssef ou com ele teve algum contato, nem mesmo por 

telefone. Nenhuma prova contrária a isso existe. 

17. A versão de Youssef resta isolada e é

contrariada pela própria empresa Toshiba, através de 

seu representante, que desmente, em depoimento 

prestado perante a Polícia Federal, tal versão. E mais, a 

própria empresa Toshiba se manifestou publicamente 

através de matéria publicada no sítio do jornal “Valor 

Econômico”, no dia 31/03/2015, (que ora se junta - 

doc. 1), desmentindo Youssef. O representante da 

empresa Toshiba afirma que “foi enganado pelo ex-

diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto 

Costa e pelo doleiro Alberto Youssef, e induzido a 
contratar a empreiteira Rigidez para negociar o 
ressarcimento de prejuízos provocados à empresa, 
pela greve ocorrida no Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro (Comperj) em 2011.” Isso tudo nada 

tem com o requerente. 



   18. MM. Juiz, nenhuma das partes 

envolvidas nesse suposto esquema ilegal afirmou que 

esteve com o requerente, fato que demonstra o quão 

longe da verdade estão as declarações prestadas por 

Youssef em seu termo de delação. Assim, pondera-se a V. 

Exa., que a versão de Youssef, não tendo qualquer 

comprovação, não pode ser utilizada como fundamento 

para um decreto prisional. 

 

DA DELAÇÃO DE PEDRO BARUSCO 

 

   19. Quanto à versão apresentada pelo 

delator Pedro Barusco, quando cita o nome do requerente 

em sua delação premiada, a qual foi utilizada para 

embasar o decreto prisional ora guerreado, pondera-se 

que não pode subsistir, pois esse delator, durante seu 

depoimento na CPI, esclareceu o que havia dito, quase 

ensejando uma retratação. 

 

   20. De acordo com os trechos da delação 

colacionados no despacho que determinou o 

encarceramento do requerente, o delator Barusco afirma 

que supostamente existiria um percentual das 



negociações ilegais empreendidas por ele, que seriam 

destinadas ao Partido dos Trabalhadores, e que esse 

partido seria representado pelo denunciado. O delator 

Barusco, chega a citar valores que supostamente teriam 

sido recebidos pelo Partido dos Trabalhadores. Essa 

versão é modificada pelo delator posteriormente. 

Vejamos. 

21. Durante seu depoimento perante a

“CPI da Petrobras”, na Câmara dos Deputados, o delator 

Barusco utiliza sua fala para “esclarecer” alguns pontos. 

Perguntado sobre as acusações feitas contra o requerente 

e “provas e documentos” apresentados perante o juízo da 

13ª Vara Federal Criminal de Curitiba – PR, respondeu 

que não sabia se Vaccari recebeu alguma coisa. Vejamos 

a seguir a Ata da CPI: 

“RELATOR [28:11]: No chamado, na 

versão de delação premiada, vossa 

senhoria faz acusações graves contra 

o senhor Renato Duque e o João

Vaccari, como sendo, como tendo 

recebido recursos. Vossa senhoria no 

que se refere às contas no exterior 



afirma aqui que entregou a 

documentação, os números das 

contas, e em relação a este processo 

que envolve o nome do Renato Duque 

e do João Vaccari, Vossa Senhoria 

também entregou provas robustas 

que vão dar consistências à sua 

delação? 

PEDRO BARUSCO [28:50]: Olha… 

isso… eu também gostaria até de 

aproveitar para esclarecer um 

detalhe que tem saído muito na mídia 

de que eu acusei o PT de receber 

duzentos milhões, ou cento e 

cinquenta milhões. Na realidade, eu 

estou aqui com meu termo de acordo, 

meu acordo aqui em mãos. O que eu 

disse foi que EU ESTIMAVA. 

Estimava, que por eu ter recebido a 

quantia que está divulgada, como o PT 

tinha, ou cabia a ele receber o dobro ou 

pouco mais que eu estimava que ele 

poderia ter recebido o dobro. Porque 



se eu recebi porque os outros não 

teriam recebido. Entendeu? Eu acho 

que eu não tenho prioridade. Então EU 

ACHO que isto foi realizado. É só isto 

que eu disse. EU NÃO ACUSEI NADA. 

Eu falei que cabia a mim uma quantia. 

Eu recebi. Cabia ao PT uma outra 

quantia. E eu estimo que possa ter sido 

até cento e cinquenta ou duzentos 

milhões… eu não tenho este valor. É, 

de dólares. Está escrito aqui, ó. Eu 

estimo que… Afirma que considerando 

o valor que declara que recebeu a título

de propina que foi ao redor de cento e 

cinquenta milhões de dólares, neste 

caso, estima que foi pago um valor um 

valor aproximado de cento e cinquenta 

a duzentos milhões de dólares. Foi isto 

que falei no meu depoimento. E não sei 

como o João Vaccari recebeu, SE 

RECEBEU, SE NÃO RECEBEU. SE FOI 

DOAÇÃO OFICIAL Se foi pago lá fora. 

Se foi pago aqui dentro em dinheiro. EU 

NÃO SEI. Então existia, vamos dizer, 



uma reserva de propina. Uma reserva 

para o PT receber. SE ELE RECEBEU. 

DA FORMA QUE RECEBEU. EU NÃO 

SEI! 

RELATOR [31:41]: Você não pode 

afirmar aqui se ele recebeu ou se não 

recebeu? Você está afirmando que na 

planilha que você teve acesso estava 

estipulado um valor. Agora se recebeu, 

se não recebeu, você não tem 

conhecimento? 

PEDRO BARUSCO [30:54]: Não, não 

tenho conhecimento. Eu tenho 

conhecimento do que eu recebi. Do que 

cabia a mim na planilha.”(grifo nosso) 

 

   22. Mais uma vez um delator afirma que o 

denunciado participava de um suposto esquema de 

recebimento de valores ilegais, contudo, conforme suas 

próprias palavras “E não sei como o João Vaccari 
recebeu, SE RECEBEU, SE NÃO RECEBEU”, “Se ele 
recebeu. Da forma que recebeu. Eu não sei!” Ora, não 



resta nada contra o requerente. Neste caso, nem mesmo 

a palavra do delator. No entanto, a delação de Barusco 

também fora utilizada para embasar o decreto prisional. 

23. Destaca-se a V. Exa., que esse delator

confessou sua participação em diversos casos de 

irregularidades, e que devolveu milhões de dólares 

obtidos ilegalmente. Confessou seus crimes, mas disse 

claramente que nada sabia sobre algum recebimento de 

valores atribuídos a Vaccari. Aliás, nenhuma prova a 

partir dessa delação foi apresentada contra o requerente. 

24. Na mesma esteira, seguem os

depoimentos dos outros delatores, que, quando muito, 

tão somente indicam o requerente como tesoureiro do 

Partido dos Trabalhadores. 

DA DELAÇÃO DE 

AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO 

25. Mais efêmera é a questão da delação

de Augusto Mendonça, na qual se busca criar suspeita 



em situação completamente estranha ao requerente, 

conforme se verá a seguir. 

 

   26. O delator Augusto Mendonça afirma o 

seguinte em sua delação: 

 

“Que esclarece que Renato Duque 
solicitou ao declarante que 
realizasse as doações, as quais 

foram feitas entre os anos de 2008 a 

2011; que se compromete a 

apresentar documentação nesse 

sentido; que conversou 
pessoalmente com João Vaccari, 
no escritório deste, no Diretório do 

PT em São Paulo/SP, no ano de 

2008, e disse que gostaria de fazer 
contribuições ao Partido dos 
Trabalhadores e perguntou a ele 
como elas poderiam ser feitas, e 
Vaccari explicou como fazê-las; 

que em tal ocasião, o declarante não 
mencionou a Vaccari que as 



doações seriam feitas a pedido de 
Renato Duque” (grifo nosso) 

27. O delator afirma de forma clara e

categórica que não falou com Vaccari sobre sua 

motivação para doar ao partido, apenas perguntou a ele 

como elas poderiam ser feitas. Admitindo que tal versão 

seja verdadeira, Vaccari, como qualquer outro integrante 

do Partido dos Trabalhadores, teria respondido para 

depositar na conta do partido.  

28. Nada mais. Não há uma única linha

na delação de Augusto Mendonça que leve a crer que o 

requerente tenha participado de qualquer esquema ilegal, 

nem tampouco comprovação que esse diálogo existiu. 

29. O delator Augusto Mendonça traz,

ainda, uma segunda situação envolvendo sua própria 

negociação com uma editora, denominada Editora 

Gráfica Atitude. 



   30. O requerente desconhece 

completamente qual a origem da referida negociação, não 

tendo nenhum envolvimento com a mesma. 

 

   31. O delator Augusto Mendonça 

asseverou que o requerente lhe pediu para realizar 

depósitos na conta da citada editora e apresenta os 

recibos desses depósitos. Ora, a única coisa que se prova 

com esses documentos, é que a empresa do delator 

depositou dinheiro na conta da tal editora, nada mais. O 

requerente nada tem com esse episódio. 

 

   32. Caso houvesse suspeita sobre tal fato, 

que fossem realizadas investigações pela Polícia ou até 

mesmo pelo Ministério Público Federal, principalmente 

diante das contradições encontradas nos depoimentos do 

delator. 

 

33. Só para argumentar, o próprio 

responsável pela Editora desmente o delator Augusto 

Mendonça. Afirma que não tem acerto algum com Vaccari 

e que não recebeu depósitos motivados. Matéria 

veiculada no site da Folha de São Paulo relata isso: 



"O coordenador editorial e financeiro 

da Atitude, Paulo Salvador, disse 

que todos os pagamentos recebidos 

de estatais, órgãos públicos e o 

grupo Setal tiveram relação com 

anúncios na "Revista do Brasil" e 

foram negociados por meio do 

departamento comercial da editora. 

Salvador afirmou que todas as 

receitas obtidas pela Atitude são 

usadas para o custeio da editora, e 

negou qualquer repasse ao PT. Ele 

afirmou que até meados de 2013 a 

tiragem da "Revista do Brasil" era de 

360 mil exemplares por mês, e 

atualmente é de 200 mil exemplares 

em razão da migração de conteúdos 

para a internet." ( Folha On-line, 

28/04/15 ). 

34. As citadas afirmações do delator

Augusto Mendonça não servem para embasar o presente 



decreto prisional, uma vez que não trazem nenhuma 

prova contra o requerente. 

 

 

SUSPEITAS SOBRE AS CONTAS DA FAMÍLIA 

 

 

   35. Outra base que deu fundamento ao 

decreto prisional foi a suspeita levantada pelo Ministério 

Público Federal sobre as movimentações bancárias do 

requerente, de sua esposa e de sua filha única. O 

Ministério Público Federal afirmou que houve 

irregularidades que ensejaram suspeitas da ocorrência de 

crime. Ora Meritíssimo, todo o movimento financeiro e 

fiscal da família está declarado ao Fisco, na declaração de 

Imposto de Renda de todos os citados – pai, mãe e filha. 

 

   36. Com a devida vênia reitera-se, que o 

requerente não possui conta no exterior, possui apenas 

uma conta corrente no Brasil, na qual recebe seus 

rendimentos, fruto de seu trabalho, e com impostos 

pagos, absolutamente tudo, declarado às autoridades. 

 



37. E, a título de argumentação, o

requerente não possui empresa em seu nome, não presta 

consultoria, muito menos lhe foi sequer imputada a 

titularidade de recursos depositados no exterior. 

38. O requerente nunca foi instado a se

manifestar com relação à origem de seus recursos, caso 

isso tivesse ocorrido, jamais sua movimentação bancária 

ou de sua esposa e filha poderiam ter sido colocadas sob 

suspeita pelo Ministério Público Federal, pois o 

requerente comprovaria, como fez agora, a origem lícita 

de seus recursos. (doc. 2) 

39. Vaccari é casado e como fruto desse

relacionamento, de mais de três décadas, teve uma única 

filha, esse é seu núcleo familiar, nenhum outro. 

40. Como pais zelosos, o requerente e sua

esposa Giselda preocupam-se com o futuro de sua filha 

única, e garanti-lo sempre foi a motivação de ambos. Por 

esta razão, em momentos pontuais da vida de sua filha, o 

requerente e sua mulher fizeram pouquíssimas doações a 

ela, vale lembrar, todas através do sistema bancário e 



declaradas no Imposto de Renda de todos os membros da 

família. 

 

   41. O decreto de prisão do requerente faz 

menção a duas doações realizadas por Vaccari e sua 

esposa para sua filha. A primeira doação foi em 2009, no 

valor de R$131.453,93 (cento e trinta e um mil, 

quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e três 

centavos) realizada pelo requerente, e a outra doação 

ocorreu em 2013, no valor de R$280.000,00 (duzentos e 

oitenta mil reais) realizada por sua esposa Giselda, 

também para sua filha. 

 

DA DOAÇÃO DE COTAS DE VACCARI 

À FILHA NAYARA 

 

   42. Com relação à primeira doação feita 

pelo requerente a sua filha, em 2009, importante que se 

faça uma correção, uma vez que tal valor não se refere a 

dinheiro, como ficou constando no decreto prisional, mas 

sim a direito sobre cota de cooperativa da qual o 

requerente participava desde 2002. 

 



43. Isto é provado pela declaração de

Imposto de Renda 2009/2010 que ora se junta (doc. 3), 

tal direito está regularmente descrito sob o código 11 da 

receita e apontado como: 

“Doação recebida de João Vaccari 

Neto, CPF 007005398-75, referente 

crédito do contrato de adesão junto a 

Cooperativa Habitacional de São 

Paulo – CNPJ 01.395.962/0001-50, 

para aquisição 01 apto. 3 dorm., na 

planta, no empreendimento Vila 

Clementina – bem declarado na 

declaração 2008-2009 da cônjuge 

Giselda Rousie de Lima. 105 – 

Brasil.” 

44. Tal esclarecimento já seria suficiente

para dirimir qualquer dúvida que pairasse sobre essa 

doação, mas se vai além, comprovando-se a origem dos 

recursos que serviram para pagamento da cota, pois tais 

recursos foram amealhados desde 01/2002, quando o 

requerente e sua esposa começaram a fazer os 

pagamentos da referida cota, tudo mais do que razoável e 

dentro da capacidade financeira de ambos. Comprovado e 



declarado (doc. 4). Nenhuma dúvida ou suspeita pode 

recair sobre essa doação. 

 

 

DA DOAÇÃO DA ESPOSA DE VACCARI – GISELDA – 

À FILHA NAYARA 

 

   45. A segunda doação sobre a qual o 

Ministério Público Federal lançou suspeita, foi realizada 

no ano de 2013 e, esta sim, trata-se de transferência de 

valores, movimentação realizada entre a conta corrente 

da esposa do requerente para a conta corrente da filha, 

no valor de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) 

(doc. 5). Esse valor tem origem e foi declarado ao Fisco, 

conforme se prova a seguir. 

 

   46. MM. Juiz, ratificando o que foi dito 

acima, tal doação, como toda a movimentação financeira 

do requerente, de sua esposa e de sua filha, foi realizada 

através do sistema bancário e, repita-se, devidamente 

declarada ao Fisco. 

 



47. Apenas para elucidar ainda mais,

conforme se pode verificar pelos extratos bancários da 

esposa e filha do requerente, tais recursos foram sacados 

da conta corrente de sua esposa e depositados 

imediatamente na conta corrente de sua filha, contas que 

ficam na mesma agência bancária, ou seja, não houve 

trânsito de moeda em espécie, apenas movimentação 

dentro do sistema bancário. 

48. A justificativa para essa doação de

recursos se deu, pelo motivo de que a filha do requerente 

estava comprando a casa em que atualmente mora. 

49. Os recursos doados pelo requerente e

pela esposa à filha de ambos sempre foram auferidos 

através de poupanças realizadas por Vaccari e sua 

esposa Giselda. Nunca ocorreu grande aporte de recursos 

em sua conta corrente ou de sua esposa. As aplicações 

foram crescendo ao longo do tempo, dentro da 

capacidade financeira do requerente e de sua mulher. 

Basta examinar seu movimento pelos extratos juntados, 

como também por toda a movimentação bancária obtida 

através da quebra do sigilo, para se provar que nada de 

ilegal ocorreu. 



 

   50. A comprovação de tudo o que se 

afirma é muito simples, basta o cruzamento entre as 

fontes pagadoras do requerente e seus gastos e 

aplicações, para se verificar que as doações estão 

plenamente justificadas, com origem lícita e dentro da 

capacidade financeira do casal. 

 

   51. Prestados os devidos esclarecimentos, 

corroborados pelos documentos que ora se junta, 

evidente a lisura e regularidade das operações, 

esclarecimentos e comprovações que poderiam ter sido 

feitos a qualquer tempo, desde que fosse o requerente 

questionado sobre tais doações. 

 

DO EMPRÉSTIMO DA TIA MARICE  

À SOBRINHA NAYARA 

 

   52. O decreto prisional ainda traz uma 

terceira movimentação financeira que beneficiou a filha 

do requerente. Trata-se de um empréstimo que a tia, 

Marice, irmã de Giselda, fez a sua sobrinha Nayara, vale 

dizer, a cunhada do requerente realizou um empréstimo 



à filha do mesmo, para completar o valor da aquisição de 

um imóvel. Isto ocorreu em 2013, no valor de 

R$345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais). 

Esse valor completou a doação realizada por Giselda, sua 

mãe, já justificada anteriormente, para aquisição de sua 

moradia.  

53. Reprisa-se, a filha única do

requerente estava negociando a compra de uma casa 

para sua moradia, para tanto, contou com a ajuda de 

seus pais, conforme o que foi acima exposto. Para 

completar o valor pago pelo imóvel, sua tia Marice 

emprestou-lhe parte dos recursos destinados à compra 

da casa. Tudo pelo sistema bancário e devidamente 

declarado ao Fisco. 

54. Prova-se o alegado pelas declarações

de Imposto de Renda juntadas, bem como da cópia do 

extrato bancário da filha do requerente, na qual se 

verifica: A) a entrada do depósito proveniente de sua mãe 

e, B) no dia seguinte, o “TED” efetuado por sua tia Marice 

para sua conta corrente, C) após estas duas entradas de 

valores, estão registradas as saídas, que são os 

pagamentos realizados pela compra da casa. 



 

   55. Não há operação suspeita, o que 

existe é a doação dos pais para sua filha única e o 

empréstimo de uma tia, tudo destinado para a compra da 

residência da filha do requerente, que se casou 

recentemente e hoje está grávida de um bebê de 8 meses. 

 

DO EMPRÉSTIMO DE CLAUDIO MENTE  

À VACCARI 

 

   56. Restam, ainda, os esclarecimentos 

sobre uma transação financeira, sobre a qual foi lançada 

suspeita pelo Ministério Público Federal, mas que da 

mesma maneira que as outras movimentações, foi 

realizada através do sistema bancário e declarada às 

autoridades fiscais, tudo absolutamente legal. 

 

   57. No ano de 2008, o requerente iniciou 

tratativas para a mudança de residência, tal negociação 

se daria com a venda de sua antiga casa, para que, com 

esse dinheiro, pudesse comprar uma nova casa, e assim 

foi feito. 

 



58. Entretanto, houve um descompasso

entre a venda do imóvel onde moravam, e a obtenção de 

recursos para pagamento da nova casa, uma vez que sua 

antiga casa demorou mais tempo do que o previsto para 

ser vendida. 

59. Por essa razão, a necessidade de

cumprir o compromisso de pagamento junto ao vendedor 

da sua nova residência, obrigou o requerente a solicitar 

um empréstimo para saldar seu débito. Esse pedido foi 

feito a seu amigo Cláudio Mente e formalizado através de 

um contrato de mútuo. O empréstimo foi depositado na 

conta da esposa de Vaccari, Giselda. 

60. Aliás, a própria movimentação

bancária da esposa do requerente comprova os fatos, 

uma vez que assim que os recursos oriundos do 

empréstimo, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil 

reais) foram creditados em sua conta, imediatamente 

foram transferidos para a conta corrente do vendedor da 

atual casa do requerente. Uma simples transação 

imobiliária, paga, em parte, com valores obtidos de um 

empréstimo. (doc. 6) 



   61. Tão logo se deu a venda da antiga 

casa do requerente, que ocorreu aproximadamente 1 ano 

depois do empréstimo, os recursos foram devolvidos, 

saldando toda e qualquer dívida com aquele que 

emprestou o numerário. Tudo legal, formal, declarado ao 

Fisco e transparente, realizado pelo sistema bancário, 

com o respectivo documento de quitação do mútuo. 

 

   62. Roga-se a V. Exa., que tais suspeitas 

levantadas pelo Ministério Público Federal nunca 

poderiam servir para se pedir decretação da segregação 

do requerente, pois, antes deveriam ter-lhe sido feitos os 

questionamentos sobre tais movimentações e ter-se-iam 

os esclarecimentos e provas da legalidade das operações, 

afastando, assim, qualquer suspeita sobre elas. Pode-se 

dizer mais, que se houvesse investigação sobre esses 

elementos que geraram suspeitas, tudo seria esclarecido 

e a prisão sequer poderia ter sido requerida a V. Exa. 

 

   63. Uma rápida análise dos registros 

fiscais do requerente é suficiente para demonstrar que 

todas essas movimentações estão dentro de sua 

capacidade financeira. 

 



64. A única fonte de renda do requerente,

reitera-se, sempre foi sua relação de trabalho, como pode 

ser comprovado por suas declarações de Imposto de 

Renda, nas quais se identifica sua fonte pagadora. O 

requerente não tem outra fonte de receita senão seu 

trabalho, legal, honesto, que lhe remunera e traz o 

sustento do requerente e de sua família. 

65. O requerente nunca foi chamado

pelas autoridades fiscais, policiais ou do Ministério 

Público, para prestar quaisquer esclarecimentos sobre 

suas declarações de renda. Se o fosse, prestaria e 

comprovaria a regularidade das mesmas. 

66. Por tudo o acima exposto e provado,

não se pode concordar nem com o pedido, nem com a 

decretação da prisão preventiva do requerente, por isso 

pleiteia-se que a mesma seja revogada. 

67. Afastadas as causas motivadoras do

pedido e da decretação da prisão preventiva do 

requerente, esvaziam-se as hipóteses legais utilizadas 

para a segregação. 



 

   68. Vossa Excelência firmou a decretação 

prisional sob a alegada assertiva de que, com isso, estar-

se-ia a garantir, a ordem pública, além da conveniência 

da instrução penal. Entretanto, isso se deu antes de V. 

Exa. ter contato com as provas que ora se juntam. 

 

   69. Mesmo se ao tempo da decretação da 

prisão existisse alguma razão face às suspeitas lançadas 

sobre o movimento financeiro de Vaccari e de sua família, 

tal fato não está mais presente, pelas provas agora 

juntadas. 

 

   70. É de se considerar, que o requerente é 

primário e possui bons antecedentes, tendo sempre 
auxiliado a Justiça, além de residir em endereço fixo.  

 

   71. Os réus agora estão sendo citados 

para a apresentação de resposta à acusação. Ora, 

nenhum dos argumentos do Ministério Público Federal 

foi submetido ao contraditório, garantia básica da ampla 

defesa, entretanto, com os esclarecimentos e documentos 



aqui juntados, os motivos que ensejaram a prisão do 

requerente deixam de existir, reclamando a sua soltura. 

72. A instrução processual se inicia e até

agora, não há comprovação da existência de nenhum 

crime praticado pelo requerente, também não foi ele 

preso em flagrante, assim não se pode falar na 

persistência da prática delituosa, se tal prática não foi 

provada, muito menos se o requerente tem algo com tal 

prática. 

73. O requerente não perturbou as

investigações e também não perturbará a instrução 

penal. 

74. Por derradeiro, se esclarece ainda,

que o requerente não está mais respondendo pela 

tesouraria do Partido dos Trabalhadores. Resta claro que 

não estão mais presentes os requisitos do art. 312, do 

CPP, não se podendo utilizá-los mais como motivação 

para o decreto prisional.  



   75. A decisão que decretou a prisão faz 

considerações sobre a gravidade abstrata dos delitos que 

se busca imputar ao requerente, todavia a gravidade da 

imputação, por si só, não pode ensejar embasamento à 

prisão preventiva.  

 

   76. Quanto ao fato do requerente 

responder a processo criminal, ainda sem sentença de 

primeiro grau (caso Bancoop), isto não pode servir de 

argumento ou motivo para a sua segregação, pois tal 

segregação jamais fora cogitada naquele outro feito. E 

mais, o primado da presunção de inocência adverte que 

esse fato não pode dar lugar a nenhuma conclusão 

negativa em desfavor do requerente. Além do que, essa 

situação não traz risco à ordem pública. 

 

   77. Nem mesmo a gravidade do crime 

imputado, que é inerente a sua própria condição, já que o 

Direito Penal é a “ultima ratio” da intervenção estatal na 

vida do cidadão, autoriza a prisão, pois a gravidade 

abstrata do delito não é causa para a decretação da 

prisão preventiva. 

 



78. Busca-se arrimo na lição do eminente

Prof. Mirabete, ao analisar o pressuposto referente à 

ordem pública, quando ressalta que a imputação de 

delito grave, por si só, não basta para a decretação da 

custódia cautelar: 

“(...) A simples repercussão do fato, 

porém, sem outras consequências, 

não constitui em motivo suficiente 

para a decretação da custódia, 

mas está ela justificada se o 

acusado é dotado de 

periculosidade...” (Código de 

Processo Penal Interpretado, art. 

312, nº 312.3).  

79. Para que se caracterize risco à ordem

pública é necessário fato concreto, que possa ser 

valorado e nenhum fato concreto foi apontado, 

corroborado por algum meio de prova de materialidade 

delitiva. 



   80. A jurisprudência nacional é pródiga e 

assevera que, como neste caso concreto, não havendo 

razões objetivas, nunca se justifica a prisão, em qualquer 

que seja a imputação. Vejamos: 

 

Habeas Corpus. Processo penal. 

Crime de homicídio triplamente 

qualificado. Prisão preventiva 

desfundamentada. Decisão judicial 

que se apoiou, tão-somente em 

argumentos abstratos, desprovidos 

de qualquer suporte fático, sobre a 

necessidade de se resguardar a 

ordem pública e a conveniência da 

instrução criminal. Precedentes do 

STJ. (STJ – HC 56415/SP – Rel. 

Min. Laurita Vaz – 

DJU18.12.2006, p.421) 

 

Habeas Corpus. Crime de furto 

qualificado. Decretação de prisão 

preventiva. Ausência de 

fundamentação idônea. 



Constrangimento ilegal 

evidenciado. “1.A decretação de 

prisão cautelar, em razão do 

princípio constitucional da 

presunção de inocência, deve, 

obrigatoriamente, demonstrar os 

pressupostos e motivos 

autorizadores elencados no art. 

312 do Código de Processo Penal, 

devidamente fundamentados nos 

termos do art. 93, inciso IX, da 

Constituição Federal(...)” (STJ – HC 

59.032/PE – Rel. Min. Laurita Vaz 

– DJU 30.10.2006, p.353)

Outros precedentes: STJ – HC 

56.151/SP – Rel. Laurita Vaz; STJ 

– HC 63.279/SP – Rel. Laurita

Vaz; STF - HC 121.286/PE – Rel. 

Min. Lewandowski; STF – HC 

121.250/SE – Rel. Min. Fux; STF 

– HC116.491/SP – Rel. Min.

Gilmar Mendes) 



 

81. Ainda sobre o aspecto doutrinário, 

leciona o Prof. Antonio Scarance Fernandes, quando 

analisa os pressupostos da prisão cautelar, ressalta a 

dificuldade da doutrina em justificar a prisão para 

garantia da ordem pública: 

 

“A necessidade da prisão por 

garantia da ordem pública revela-

se, essencialmente, nos casos em 

que o acusado vem reiterando a 

ofensa à ordem constituída. Não é 

fácil justificar doutrinariamente 

esta prisão ante a teoria da 

cautelaridade. Daí a resistência 
a ela por parte da doutrina, 
entendendo-se que a prisão 
para garantia da ordem pública 
configuraria uma verdadeira 
medida de segurança, com 
antecipação de pena. Procura-se 

justificar a prisão nessa hipótese 

como forma de assegurar o 

resultado útil do processo, se com a 



sentença e a pena privativa de 

liberdade pretende-se, além de 

outros objetivos, proteger a 

sociedade, impedindo o acusado de 

continuar a cometer delitos, esse 

objetivo seria acautelado por meio 

da prisão para garantia da ordem 

pública. Não se pode invocar a 
garantia da ordem pública para 
justificar, largamente, a prisão 
preventiva, utilizando-se como 
fundamentos somente a 
gravidade do crime, a 
necessidade de ser preservada a 
credibilidade da justiça” 

(Processo Penal Constitucional, 

Cap. 29, nº 29.2). (grifo nosso) 

82. Os argumentos que embasaram o

decreto prisional não subsistem, num cenário onde o que 

existe se limita à palavra de delator (o que não é prova 

judicial), e também às suspeitas, que neste momento 

foram esclarecidas e comprovadas pelos documentos 

juntados, demonstrando assim, que nada de ilegal existe 



no comportamento do requerente, desautorizando a 

manutenção de sua custódia preventiva. 

 

   83. Não existe mais neste caso, fato que, 

objetivamente, legitime esta prisão.  

 

   84. Insiste-se, consoante o pacífico 

entendimento jurisprudencial, que não havendo os 

requisitos de turbação da ordem e de risco objetivo à 

investigação ou à instrução, injustificada será a prisão. 

 

85. Também o Prof. Fernando Capez 

destaca os cuidados que o juiz deve ter ao decretar uma 

prisão cautelar com base na garantia da ordem pública e 

na conveniência da instrução criminal:  

 

“a) Garantia da ordem pública: a 

prisão cautelar é decretada com a 

finalidade de impedir que o agente, 

solto, continue a delinquir, não se 

podendo aguardar o término do 

processo para, somente então, 



retirá-lo do convívio social. Nesse 

caso, a natural demora da 

persecução penal põe em risco a 

sociedade. É caso típico de 

periculum in mora. O clamor 
popular não autoriza, por si só, 
a custódia cautelar. Sem 

periculum in mora não há prisão 

preventiva. O clamor popular 
nada mais é do que uma 
alteração emocional coletiva 
provocada pela repercussão de 
um crime. Sob tal pálio, muita 
injustiça pode ser feita, até 
linchamentos (físicos ou 
morais). Por essa razão, a 

gravidade da imputação, isto é, a 

brutalidade de um delito que 

provoca comoção no meio social, 

gerando sensação de impunidade e 

descrédito pela demora na 

prestação jurisdicional, não pode 

por si só justificar a prisão 

preventiva. Garantir a ordem 

pública significa impedir novos 



crimes durante o processo. Nesse 
sentido: “A repercussão do 
crime ou clamor social não são 
justificativas legais para a 
prisão preventiva” (STF, RT, 
549/417). 

b) Conveniência da instrução 

criminal: visa a impedir que o 

agente perturbe ou impeça a 

produção de provas, ameaçando 

testemunhas, apagando vestígios 

do crime, destruindo documentos 

etc. Evidente aqui o periculum in 

mora, pois não se chegará à 

verdade real se o réu permanecer 

solto até o final do processo. 

Embora a lei utilize o termo 
conveniência, na verdade, dada 
a natureza excepcional com que 
se reveste a prisão preventiva 
(CPP, art. 282, § 6º), deve-se 
interpretá-la como necessidade, 
e não mera conveniência” (Curso 



de Processo Penal, Prisão 

Preventiva, 16.13.5) (grifo nosso) 

86. Como derradeira argumentação, caso

V. Exa. ainda, apesar de todo o demonstrado e provado, 

entenda que persiste a necessidade de uma medida 

acautelatória, a ser aplicada ao requerente, invoca-se que 

V. Exa. aprecie as possibilidades do art. 319 do CPP, 

especialmente àquela que dispõe sobre a concessão de 

liberdade vigiada por meio de tornozeleira eletrônica, 

medida que abranda e afasta o rigor extremo desta prisão 

preventiva, que se mostra injustificada.  

DO PEDIDO 

87. Nessa conformidade, diante dos

documentos juntados e esclarecimentos acima prestados 

se requer a V. Exa., que seja reconsiderada a ordem que 



determinou a prisão preventiva do requerente, uma vez 

que o mesmo demonstrou: 

 

a) A absoluta inexistência de elementos de prova 

a corroborar a versão de Youssef contra o 

requerente; 

b) A versão de Barusco que afirma desconhecer 

se o requerente recebeu ou não algum recurso 

ilícito; 

c) A palavra de Augusto Mendonça que só 

comprova depósito em conta de uma editora, 

mas não apresenta nada a corroborar que 

tenha seguido orientação do requerente; 

d) A absoluta legalidade e prova de origem 

quanto a movimentação financeira do 

requerente e de sua família, quanto: 

d.1) À doação de cotas de 

Vaccari à sua filha; 

d.2) À doação da esposa de 

Vaccari à sua filha; 

d.3) Ao empréstimo da Tia 

Marice à sobrinha Nayara;  



d.4) À regularidade e 

legalidade do empréstimo 

que Claudio Mente fez à 

Vaccari, devidamente pago 

um ano depois. 

e) O afastamento do requerente das funções de

tesoureiro do Partido dos Trabalhadores;

f) A ausência de qualquer risco à Ordem

Pública;

g) A ausência de risco de interferência na

investigação ou na instrução;

h) A condição de primário do requerente, que

registra bons antecedentes e residência fixa;

i) A colaboração constante do requerente com a

Justiça e a Polícia, comprometendo-se a

comparecer a todos os atos da instrução

processual.

Por tudo isso é que, diante dessa nova 

realidade processual, se requer a Liberdade, mesmo que 

vigiada, do requerente, como expressão do mais elevado 

grau de JUSTIÇA! 



   Requer, ainda, a decretação do sigilo para 

os documentos, porquanto se tratam de extratos 

bancários e declarações de Imposto de Renda. 

 

São Paulo, 28 de abril de 2015. 

 

 

 

LUIZ FLÁVIO BORGES D’URSO 

OAB/SP nº 69.991 





EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL 
DA 13ª VARA CRIMINAL FEDERAL DE CURITIBA - PR 

Processo nº 5012323-27.2015.4.04.7000 

JOÃO VACCARI NETO, já qualificado nos 

autos da Ação Penal que lhe move a Justiça Pública, vem, 

respeitosamente, por seu advogado, à presença de Vossa 

Excelência, em atenção ao r. despacho de fls., proferido 

em resposta ao pedido de Reconsideração da decisão que 

decretou a prisão preventiva do requerente, para que 

fossem esclarecidos os depósitos em dinheiro no total de 

R$583.400,00 (quinhentos e oitenta e três mil e 

quatrocentos reais) na conta de Giselda Rousie de Lima, 

esposa do requerente, entre os anos de 2008 e 2014, 

expondo e requerendo o seguinte: 



1. O Ministério Público Federal informou

a esse juízo movimentações em dinheiro, que classificou 

como suspeitas, na conta de Giselda Rousie de Lima, 

esposa de João Vaccari, totalizando o montante de 

R$583.400,00 (quinhentos e oitenta e três mil e 

quatrocentos reais), entre os anos de 2008 e 2014, o que 

foi utilizado para o pedido e decretação da prisão 

preventiva do requerente. A defesa vem apresentar 

minuciosamente os esclarecimentos sobre a origem, 

natureza e movimentação desse montante, afastando as 

referidas suspeitas. 

2. Do montante total o Ministério Público

Federal fez a seguinte divisão, R$322.900,00 (trezentos e 

vinte e dois mil e novecentos reais) em depósitos em 

dinheiro abaixo de R$10.000,00 e, R$206.500,00 

(duzentos e seis mil e quinhentos reais), em depósitos em 

dinheiro acima de R$10.000,00, o que para o Ministério 

Púbico Federal teria gerado as suspeitas sobre a origem 

desses valores. 

3. Com relação aos valores depositados

em dinheiro abaixo de R$10.000,00, o Ministério Público 

trouxe a seguinte tabela de valores: 



 

 

   4. Ressalte-se que os valores totais 

constantes da tabela acima, refletem a movimentação 

anual que foi objeto de depósitos abaixo de R$10.000,00, 

conforme o próprio Ministério Público. 

 

   5. Convém relembrar que o requerente é o 

principal provedor de seu lar, já que sua esposa, Giselda, 

é aposentada, recebendo, ainda, pequeno rendimento de 

sua atividade como psicóloga, portanto, a grande maioria 

dos depósitos citados pelo Ministério Público Federal tem 

origem em valores da conta corrente de Vaccari, 

proveniente do seu trabalho. 

 



6. Em razão da própria atividade

profissional do requerente, que inclusive sempre 

demandou inúmeras viagens pelo país, é Giselda, sua 

esposa, quem administra as finanças domésticas e, para 

tanto, o requerente lhe repassava os valores necessários, 

não tendo o requerente grande movimentação bancária, 

face a entrega de seu dinheiro para que a mulher o 

gerisse, depositando-o em sua conta. 

7. Para se demonstrar de forma mais

clara o fluxo desses valores, apresenta-se uma coluna 

para o dinheiro proveniente de salário na conta do 

requerente e outra coluna para os saques na conta do 

requerente, além da coluna com os depósitos efetuados 

na conta corrente de sua esposa Giselda. Na tabela 

abaixo (doc. 1) pode-se perceber, de forma resumida, as 

entradas provenientes de salários do acusado e os saques 

efetuados no mesmo período, comparando-os aos valores 

depositados na conta de sua esposa Giselda, provando a 

origem desses recursos. 

8. Destaca-se que na coluna de

“ENTRADAS” constam valores recebidos pelo requerente 



a título de salários auferidos das seguintes fontes 

pagadoras: Santander, banco do qual o requerente foi 

funcionário, Bancoop, cooperativa da qual o requerente 

foi dirigente, Itaipú, da qual o requerente foi membro do 

Conselho, da Rescisão Contratual com o Santander e de 

sua aposentadoria. Vejamos: 

 

 

 

9. Comprova-se o que a tabela demonstra 

pela juntada das cópias dos extratos bancários do 

acusado, as quais confirmam as entradas de salário 

(grifados no anexo em amarelo) e saídas (grifadas no 



anexo em rosa) através de saques de sua conta corrente 

(docs. 2-8). 

10. Além dos grifos em cores diferentes

para tornar mais ágil a identificação das entradas e 

saques no extrato bancário de Vaccari, as informações 

foram prestadas anualmente e os extratos são 

encabeçados por uma planilha que faz a correlação por 

datas, entre a movimentação bancária de Vaccari e os 

extratos de Giselda, juntados pelo Ministério Público 

Federal. 

11. Percebe-se que invariavelmente 

sempre que há um depósito na conta de sua esposa, este 

é precedido por um saque na conta do acusado, 

demonstrando a coincidência das movimentações. 

12. Portanto, fica assim demonstrada e

provada a origem dos depósitos em dinheiro na conta de 

Giselda, valores esses provenientes de salários percebidos 

pelo seu marido Vaccari. 



   13. Esclarece-se, ainda, a questão do 

fracionamento de depósitos em dinheiro na conta de 

Giselda, sempre em valores de no máximo R$2.000,00 

(dois mil reais) suscitada pelo Ministério Público Federal. 

 

   14. Fica esclarecido que não há nada de 

suspeito ou ilegal nesses depósitos, quer quanto a sua 

origem, quer na forma como foram efetuados, 

fracionando-os em no máximo R$2.000,00 (dois mil 

reais), como se verá a seguir. 

 

   15. A utilização dos terminais de auto 

atendimento do Banco Itaú para depósitos em dinheiro 

deve obedecer a determinadas regras impostas pela 

instituição bancária, quais sejam, máximo de 50 cédulas 

por envelope, limitados pelo valor de R$2.000,00 (dois mil 

reais), conforme se prova através do envelope para 

depósitos do Banco Itaú em anexo, bem como da 

impressão do sítio eletrônico do mesmo banco 

https://www.itau.com.br/atendimento/ajuda/#1387b4c

4a1198310VgnVCM2000009d3e3a0aRCRD#, cuja cópia 

da página se junta (doc. 9), onde se verifica a regra do 

máximo de valor em dinheiro para o depósito. 



16. Assim, para a utilização dos terminais

de auto atendimento é necessário o cumprimento dessas 

regras, portanto, o suposto fracionamento mencionado 

pelo Ministério Público Federal, nada mais é do que o 

cumprimento das normas de utilização e segurança do 

Banco Itaú. 

17. Quando se analisa o extrato bancário

de Giselda juntado pelo Ministério Público Federal, é 

simples e fácil a identificação dos depósitos efetuados 

através de terminais de auto atendimento, todos eles são 

precedidos pela legenda “CEI”. 

18. Aliás, essa não foi a única forma de

depósito utilizada por Giselda, foram feitos, também 

depósitos na “boca do caixa”, os quais são identificados 

pelas legendas “DEP DINH CARTAO MAGNETIC” e “TEC 

DEPOSITO DINHEIRO”, conforme se verifica no extrato 

bancário de Giselda juntado pelo Ministério Público 

Federal. 



   19. Justificada e provada a origem dos 

depósitos em dinheiro em valores abaixo de R$10.000,00 

na conta de Giselda, esposa de Vaccari, resta a 

demonstração da origem dos depósitos em dinheiro em 

valores maiores de R$10.000,00 na referida conta. 

 

   20. O Ministério Público Federal faz 

menção a 10 depósitos em dinheiro, realizados na conta 

corrente de Giselda Rousie de Lima, entre os anos de 

2008 e 2014, conforme tabela abaixo. 

 

 

 

   21. A defesa esclarece a origem de tais 

valores começando no ano de 2008, no qual são 

elencados dois depósitos, ambos no valor de 

R$25.000,00, efetuados nas datas de 19 e 23 de 

setembro de 2008. 



22. Prova-se a origem desses depósitos

pelos Termos de Controle de Transações em Espécie que 

ora se juntam, porquanto tais depósitos referem-se a 

dívidas que foram recebidas, indicação que consta dos 

próprios termos e, conforme determinação legal, foram 

regularmente informados para as autoridades 

competentes em 2008 (doc. 10). 

23. Com relação ao ano de 2009, o

Ministério Público Federal faz menção a dois depósitos 

nos valores de R$33.500,00, ocorrido no dia 25/05/2009 

e, no valor de R$25.000,00, ocorrido no dia 19/11/2009. 

24. Ambos os valores referem-se a venda

de um veículo Mitsubishi Pajero SP4, ano 2005, no valor 

de R$72.000,00, sendo o primeiro depósito adiantamento 

de parte do valor e o segundo depósito, complemento do 

valor da venda, conforme declarado no Imposto de Renda 

de Giselda juntado anteriormente e que agora se 

demonstra através da juntada da página de sua 

declaração de Imposto de Renda de 2009, na qual se 

menciona a transação comercial (doc. 11). 



 

   25. No ano de 2011, se faz menção a um 

único depósito no valor de R$35.000,00, realizado no dia 

16 de dezembro de 2011 na conta corrente de Giselda. 

 

   26. Conforme se verifica da cópia do 

extrato de Vaccari, que ora se junta, no dia 13 de 

dezembro de 2011, ocorreu um depósito no valor de 

R$67.276,11, e no dia 14 de dezembro do mesmo ano, 

Vaccari recebeu um depósito de R$8.288,81, perfazendo 

o total de R$75.564,92 e, no mesmo dia 14 foi sacado o 

valor de R$75.200,00 da conta corrente de Vaccari e 

depositado na conta corrente de Giselda o valor de 

R$35.000,00 no dia 16 de dezembro de 2011 (doc. 12), 

provando-se assim a origem desses recursos. 

 

   27. Todos os outros depósitos elencados 

pelo Ministério Público Federal foram realizados no ano 

de 2012, porém, da mesma forma que os outros 

depósitos em dinheiro acima mencionados, todos tiveram 

origem na conta corrente do acusado em razão do 

recebimento de seus vencimentos (doc. 13). 

 



28. Com relação ao depósito em dinheiro

do dia 23 de fevereiro de 2012, no valor de R$30.000,00, 

ocorrido na conta de Giselda, observe-se que esse mesmo 

valor foi sacado da conta de Vaccari no dia 17 de 

fevereiro de 2012, tudo proveniente de seus salários. 

29. No mesmo dia 17 de fevereiro de

2012, os vencimentos de Vaccari foram depositados em 

sua conta corrente (dois depósitos: R$11.042,14 e 

R$18.856,11) totalizando R$29.898,25. Esse valor 

arredondado (R$30.000,00) foi sacado no mesmo dia 17 

de fevereiro. No dia 23 de fevereiro de 2012, tal valor foi 

depositado na conta corrente de Giselda. 

30. Quanto ao depósito realizado na conta

de Giselda, em 26 de março de 2012, no valor de 

R$23.000,00, pode-se afirmar que tem origem no 

recebimento de vencimentos pelo Vaccari feito por dois 

depósitos nos seguintes valores e datas, R$9.563,80, de 

20 de março e R$14.599,66, em 23 de março, valores que 

foram sacados nessas mesmas datas, num total de 

R$22.950,00. Essa é a origem do depósito para Giselda 

no valor de R$23.000,00. 



   31. Percebe-se que o mesmo 

procedimento foi adotado com relação ao depósito em 

dinheiro no valor de R$27.000,00, realizado no dia 31 de 

maio de 2012 na conta corrente de Giselda. Antes do 

mesmo ser realizado, houve saque em dinheiro da conta 

do acusado no dia 23 de maio, no valor de R$27.300,00, 

referente ao recebimento de seus salários, recebido nessa 

data, no valor de R$27.329,26.  

 

   32. No mês de outubro de 2012, são 

elencados 2 depósitos na conta de Giselda, pelo 

Ministério Público Federal, o primeiro no dia 02/10/12, 

no valor de R$17.000,00 e o segundo no dia 29/10/12, 

no valor de R$20.000,00. 

 

   33. O primeiro depósito efetuado na conta 

corrente de Giselda tem origem no saque realizado na 

conta corrente do acusado, em 20 de agosto de 2012, no 

valor de R$28.000,00, esse valor resulta do recebimento 

de vencimentos do Vaccari, através dos depósitos de 

R$20.520,17, de 15 de agosto e R$7.870,03, de 20 de 

agosto, o que dá lastro suficiente para o depósito na 

conta de sua esposa, no dia 02 de outubro de 2012, no 

valor de R$17.000,00. 



34. O mesmo procedimento é adotado no

depósito para Giselda do dia 29 de outubro de 2012. O 

acusado recebe em sua conta no dia 25 de outubro de 

2012 os valores referentes a seu salário, no montante de 

R$14.611,22, no mesmo dia efetua um saque no valor de 

R$13.528,61, sendo que no dia 29/10/12 há o depósito 

em dinheiro na conta de Giselda o valor de R$20.000,00 

(doc. 13). Dessa forma fica totalmente comprovada a 

origem e natureza dos recursos depositados na conta de 

Giselda. 

35. Mais importante do que a 

correspondência e equivalência demonstradas entre os 

recursos sacados da conta corrente do acusado e os 

depósitos em dinheiro, quer menores, quer maiores que 

R$10.000,00, realizados na conta corrente de Giselda, é a 

demonstração documental e fiscal de que as entradas de 

recursos na conta do acusado provém unicamente de 

seus vencimentos. 

36. No quadro abaixo se pode verificar os

valores brutos recebidos de salário pelo acusado, durante 



o mesmo período mencionado pelo Ministério Público 

Federal de 2008 a 2014, demonstrando que recebeu 

recursos suficientes para justificar os R$583.400,00 

depositados na conta de sua esposa, pois no período 

desses 7 anos auferiu renda bruta no valor total de 

R$3.476.387,50. 

 

   37. Importante frisar que as informações 

acima foram obtidas pelas declarações de Imposto de 

ANO RENDA BRUTA 
2008 Itaipu           R$ 214.870,21 

Santander    R$   66.623,28 
Bancoop       R$ 209.387,00 
TOTAL          R$ 490.880,49 

2009 Itaipu           R$ 244.421,21 
Bancoop       R$ 222.022,27 
Santander    R$   90.790,19 
TOTAL:        R$ 557.233,67 

2010 Itaipu           R$ 272.993,57 
Bancoop       R$   37.341,57 
Santander    R$ 107.086,13 
TOTAL:        R$ 417.421,27 

2011 Itaipu           R$ 295.427,84 
Santander    R$ 130.889,92 
INSS            R$     4.727,22 
TOTAL         R$ 431.044.98 

2012 Itaipu           R$ 315.156,25 
Santander    R$ 348.715,74 
INSS            R$   28.729,84 
Banesprev    R$   31.919,87 
TOTAL         R$ 724.521,70 

2013 Itaipu           R$ 289.670,99 
Banesprev    R$   64.991.13 
INSS            R$   30.397,76 
TOTAL         R$ 385.059,88 

2014 Itaipu           R$ 302.377,49 
INSS            R$   32.113,40 
Banesprev    R$   69.176,08 
PT                R$   66.558,54 
TOTAL:        R$ 470.225,51 



Renda anteriormente juntadas no pedido de 

reconsideração de vossa decisão, podendo ser 

confirmadas agora, também, pelos informes de 

rendimento referentes ao período de 2008 a 2014 que ora 

se juntam (doc. 14 e anexos). 

38. Diante do que foi demonstrado acima

e provado pelas planilhas, informes de rendimento, 

informações do sítio do banco Itaú, bem como das cópias 

dos extratos bancários do acusado, comprova-se que 

todos os valores depositados na conta de Giselda Rousie 

de Lima são provenientes, quase que em sua totalidade, 

dos salários de seu marido Vaccari e que tais valores são 

sacados da conta do requerente e transferidos para a 

conta de sua mulher Giselda, restando uma pequena 

parte que provém de sua (Giselda) aposentadoria, além 

de sua atividade como psicóloga. 

39. Dessa forma, atendendo vosso r.

despacho para sanar as últimas dúvidas com relação a 

movimentação bancária tanto do acusado, como de sua 

esposa Giselda, reitera-se o pedido de reconsideração 

para que o acusado possa restabelecer sua liberdade 

uma vez que não subsistem os requisitos para sua 



segregação cautelar, sendo imperiosa a concessão de sua 

liberdade, com a expedição do respectivo alvará de 

soltura, comprometendo-se o acusado a comparecer a 

todos os atos processuais, tudo isso como medida de 

lídima  JUSTIÇA! 

40. REQUER, POR DERRADEIRO, FACE A

JUNTADA DE CÓPIAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS E DE 
IMPOSTO DE RENDA DO ACUSADO, QUE SEJA 

DECRETADO O SIGILO QUANTO A ESSES DOCUMENTOS. 

Nestes termos, 

p. deferimento.

São Paulo, 22 de maio de 2015. 

LUIZ FLÁVIO BORGES D’URSO 

OAB/SP nº 69.991



























































Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2  andar - Bairro: Ahu - CEP: 80540-180 - Fone: (41)3210-1681 -
www.jfpr.jus.br - Email: prctb13dir@jfpr.jus.br

PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5012323-27.2015.4.04.7000/PR

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACUSADO: JOAO VACCARI NETO

ACUSADO: MARICE CORREA DE LIMA

ALVARÁ DE SOLTURA Nº 700000603388

O DOUTOR SERGIO FERNANDO MORO, MM. Juiz
Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, na forma da lei,

DETERMINA a Autoridade Policial que, ao ser-lhe
apresentado o presente alvará de soltura, indo por ele assinado, ponha
imediatamente em liberdade, diante da revogação da prorrogação da
prisão temporária  e se outro motivo não houver para permanecer
presa, a investigada abaixo qualificada, em vista da decisão proferida nesta
data nos autos acima, que determinou a sua soltura, conforme termo em
anexo.

- MARICE CORREA DE LIMA, brasileira, divorciada, filha
de Nicanor Correia de Lima e Lyra Dias de Lima, nascida aos 09/11/1956,
natural de Afonso Claudio/ES, RG n.º 270220/SESP/SP, CPF 943.479.568-
00, residente na Rua Dr. Penaforte Mendes, 157, apto. 22, bairro Bela Vista,
São Paulo/SP, CEP 1308010, atualmente custodiada na carceragem da
Polícia Federal no Paraná, em decorrência da prisão temporária decretada
nos autos em epígrafe, cumprida em 17/04/2015 e prorrogada em
2104/2015.



Folha de S. Paulo 
24/04/2015 

Poder 
Página A8 















































































EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 
13ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA – PR 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 501950127.2015.4.04.7000 

 

 

 

   JOÃO VACCARI NETO, já qualificado nos 

autos da Ação Penal que lhe move a Justiça Pública, vem, 

respeitosamente, por seu advogado, à presença de V. Exa., 

em atenção ao r. despacho de fls., apresentar sua  

 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO 

 

pelos motivos de fato e de Direito a seguir aduzidos. 

 



 

 

 

 

1. O acusado João Vaccari Neto é bancário 

aposentado, e ocupou, até março do presente ano, o cargo de 

Secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores – PT. O 

denunciado já foi presidente do Sindicato dos Bancários de 

São Paulo, entre os anos de 1998 e 2004, assumindo, em 

2005, a presidência da Cooperativa Habitacional dos 

Bancários, cargo do qual se desligou para assumir a 

Secretaria de Finanças do Partido dos Trabalhadores, em 

2010. 

 

2. A denúncia contra o acusado foi oferecida 

em 24/04/15, e busca imputar-lhe a suposta prática da 

conduta prevista no art. 1º da Lei 9.613/98. 

 

   3. O recebimento da peça acusatória se deu 

em 30/04/15, determinando a citação e intimação do 

acusado para oferecimento de sua resposta à acusação, 



decisão que foi cumprida em 04/05/2015, pelo que sua 

defesa vem, tempestivamente, apresentar sua resposta à 

acusação. 

 

DA CONEXÃO 

 

   4. Antes de se enfrentar o mérito, torna-se 

necessário apresentar consideração com relação à conexão 

entre os presentes autos e o processo n. 5012331-

04.2015.4.04.7000, em trâmite perante essa mesma 13ª Vara 

Federal de Curitiba – PR, que também tem como acusado o 

Sr. Vaccari. 

 

   5. Na verdade, a presente Ação Penal tem, no 

seu polo passivo, o mesmo denunciado no processo n. 

5012331-04.2015.4.04.7000, tendo, inclusive, a mesma 

matéria como foco da acusação, num mesmo cenário de 

acontecimentos. 

 



   6. Tais elementos preenchem totalmente os 

requisitos para que seja declarada a conexão das Ações 

Penais, conforme preceitua o art. 76 do CPP, que estabelece: 

Art. 76.  A competência será determinada 
pela conexão: 

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, 
houverem sido praticadas, ao mesmo 
tempo, por várias pessoas reunidas, ou 
por várias pessoas em concurso, embora 
diverso o tempo e o lugar, ou por várias 
pessoas, umas contra as outras; 

II - se, no mesmo caso, houverem sido 
umas praticadas para facilitar ou ocultar 
as outras, ou para conseguir impunidade 
ou vantagem em relação a qualquer 
delas; 

III - quando a prova de uma infração 
ou de qualquer de suas 
circunstâncias elementares influir na 
prova de outra infração. (grifo nosso) 

 

   7. Os fatos apurados nos presentes autos são 

da mesma natureza e envolvem o mesmo acusado no 

processo acima citado, e o fato da acusação ser fundada em 

delação complementar de um dos colaboradores, não afasta, 

mas, ao contrário, corrobora a necessidade de conexão entre 

os processos. 



 

   8. A conexão é cogente, uma vez que busca 

otimizar os trabalhos, e privilegia a economia processual, 

evitando-se gastos desnecessários, além de possibilitar o 

devido contraditório, sem prejuízo à defesa. 

 

   9. Outra questão que deve ser levada em 

consideração é o fato de que o outro processo, de n. 5012331-

04.2015.4.04.7000, está no seu início, sendo que eventual 

aditamento à denúncia em nada prejudicaria a condução dos 

trabalhos, aliás seria extremamente salutar à Justiça que se 

busca. 

 

AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE 

 

10. A peça acusatória que originou a presente 

Ação Penal se baseia exclusivamente nas declarações do 

delator Augusto Mendonça, sem que tenha sido realizada 

qualquer diligência pela Polícia Federal para a confirmação de 

suas declarações. 

 



11. A denúncia não deve ser recebida, uma 

vez que submeterá o acusado a processo criminal de que não 

se tem nem mesmo indícios de sua participação, ou pior, 

QUALQUER SOMBRA DE MATERIALIDADE PERCEBIDA!!! 

 

   12. Não houve investigação sobre o conteúdo 

dessa delação e nada surgiu que viesse corroborar o que fora 

declarado pelo réu colaborador, restando somente suas 

afirmações sobre o acusado Vaccari. Não se pode considerar 

eventual contrato de prestação de serviços entre a empresa 

do delator e a Editora Gráfica Atitude, ou ainda eventuais 

recibos de pagamentos do delator (por sua empresa) à 

Editora, como elemento suficiente para se confirmar a 

materialidade delitiva, pois isso nada prova contra o acusado. 

Sem as devidas diligências, tais documentos servem apenas 

para confirmar que houve uma eventual relação comercial, ou 

pagamentos, entre a empresa do delator e a Editora Gráfica 

Atitude, mas nada de prova contra o acusado Vaccari. 

 

   13. Aliás, o oferecimento da denúncia se 

mostra por demais prematuro, uma vez que não houve 

investigação, sequer foram ouvidos os representantes da 



Editora Gráfica Atitude, ou lhes foi solicitado qualquer tipo de 

documentos ou esclarecimentos.  

 

   14. O acusado João Vaccari nada tem com a 

citada relação comercial, não fez qualquer solicitação de 

depósito para tal Editora, nem tampouco intermediou 

qualquer relação legal ou ilegal entre a empresa do delator e a 

Editora Gráfica Atitude. 

 

   15. Aliás, cabe aqui salientar que o acusado 

jamais foi inquirido sobre a presente imputação, 

absolutamente nada, e não pode o Ministério Público Federal 

usar de uma denúncia totalmente infundada como armadilha 

para jogar o acusado no polo passivo de mais um processo 

criminal. 

 

   16. O Ministério Público Federal faz uma 

extensa argumentação sobre supostas ligações entre a 

Editora Gráfica Atitude e alguns sindicatos, inclusive fazendo 

menção a alterações contratuais, entretanto, a diligência 

mais simples, porém mais elucidativa do suposto esquema 



ilegal não foi realizada, qual seja, a oitiva dos representantes 

da Editora Gráfica Atitude, ou até do acusado. 

 

   17. Perceba-se que toda a criação 

argumentativa do Ministério Público se baseia 

exclusivamente nas declarações do delator Antonio 

Mendonça, que sabemos não é prova no processo penal, o 

que torna sua denúncia extremamente frágil, uma vez que 

falta um elo importantíssimo, as diligências sobre a Editora 

Gráfica Atitude e sua suposta relação com o acusado, relação 

esta inexistente. 

 

   18. Vossa Excelência, por diversas vezes, em 

diversos outros processos, já afirmou que as declarações de 

delatores carecem de confirmação através de outros 

elementos que corroborem suas declarações. Neste processo 

nada se somou a essas declarações. 

 

   19. Ora, como se poderia admitir como válidas 

as declarações do delator Augusto Mendonça se nenhuma 

das partes citadas por ele, como supostos participantes de 

atos ilegais foram sequer ouvidos? 



 

   20. Não existe materialidade delitiva sem que 

tenha havido qualquer investigação dos fatos narrados pelo 

delator, que venha confirmar sua palavra. 

 

   21. Os documentos que instruem os presentes 

autos, jamais poderiam ser considerados como prova de 

materialidade a fim de embasar uma Ação Penal. Tais 

elementos, quando muito, seriam suficientes para a 

instauração de um Inquérito Policial e nada mais. 

 

   22. Fundamentar uma Ação Penal, quando 

inexiste investigação policial, capaz de, minimamente, 

corroborar as declarações do delator, coloca em risco o devido 

processo legal e o princípio da presunção de inocência, senão 

revela que a peça acusatória é inepta. Vejamos: 

 

DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA 

DESEMBARGADOR E MOTORISTA PELA 

SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE 

CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. 



DISPUTA SINDICAL. CONCESSÃO DE 

ORDEM LIMINAR MEDIANTE PAGA. 

ACUSAÇÃO DESPROVIDA DE 
SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DE 
INDÍCIOS QUANTO À MATERIALIDADE 
DO DELITO E DE SUA AUTORIA. 
ACUSAÇÃO IMPROCEDENTE. [...]  

Às três condições que classicamente se 

apresentam no processo civil, 

acrescentamos uma quarta: a justa 

causa, ou seja, um lastro mínimo de 
prova que deve fornecer arrimo à 
acusação, tendo em vista que a 
simples instauração do processo penal 
já atinge o chamado status dignitatis 
do imputado. Tal arrimo de prova nos 
é fornecido pelo inquérito policial ou 
pelas peças de informação, que devem 
acompanhar a acusação penal. (STJ, 

Apn 395/AM, Ação Penal, 

2003/0213542-0, Rel. Min. Luiz Fux, CE 

- Corte Especial, Data do Julgamento 

05/12/2007, Data da Publicação/Fonte 

DJe 06/03/2008). (grifo nosso) 



AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA 

 

   23. Diante dos elementos trazidos pela 

denúncia, evidente a falta de justa causa para a Ação Penal. 

 

Art. 395.  A denúncia ou queixa será 
rejeitada quando: 

(...) 

III - faltar justa causa para o exercício da 
ação penal. 

 

 

   24. Durante todo o procedimento criminal os 

elementos de prova são valorados de forma diferente, pois o 

standard probatório exigido para a instauração de um 

Inquérito Policial é menor do que o exigido para o 

recebimento de uma denúncia, que por sua vez é menor do 

que o exigido para uma condenação, entretanto, se percebe 

dos autos que não se atingiu o standard mínimo para o 

oferecimento e consequente recebimento de uma denúncia. O 

que se tem nos autos é muito pouco, senão quase nada. 



 

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. 

FALTA DE JUSTA CAUSA. PECULATO-

FURTO. No Sistema Processual Penal 
do Estado Democrático de Direito não 
basta que a denúncia preencha os 
requisitos formais explicitados em lei 
para ser recebida, mas que venha 
respaldada em elementos de 
convicção trazidos na investigação 
criminal preliminar que demonstrem, 
de forma segura, estar-se diante de 
fato que em tese constitua crime e, 
pelo menos, de indícios de autoria. O 

crime de peculato culposo exige, para a 

configuração de sua tipicidade objetiva, 

que haja relação funcional entre o agente 

e a res furtiva, e que haja relação de 

causa efeito entre a conduta negligente 

do servidor e a prática delitiva de 

terceiro. IPM que não demonstra nem a 

relação funcional entre o militar e a coisa 

subtraída, nem a relação entre a 



conduta negligente do acusado e o furto. 

Manutenção da rejeição da denúncia. 

Recurso conhecido e desprovido. 

Unânime.” STM - RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO RSE 

760820127100010 CE 0000076-

08.2012.7.10.0010 (STM) 18/03/2013 

(grifo nosso) 

 

 

   25. Mesmo se admitindo que nesta fase 

processual vigore o princípio in dubio pro societate, é 

imprescindível que existam elementos mínimos para o 

oferecimento da denúncia e seu eventual recebimento, o que 

não existe nos presentes autos. 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. DUAS 

TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. 

REJEIÇAO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA 
DE CONDIÇÃO GENÉRICA DA AÇÃO - 
JUSTA CAUSA. STATUS DIGNITATIS. A 
rejeição da peça incoativa é medida 
impositiva quando inexiste 



adminículo mínimo de prova da 
autoria dos fatos. Ainda que nesta fase 
vigore o princípio in dúbio pro 
societate, exige-se, como condição 
genérica da ação (art. 395, III, CPP), 
um suporte probatório mínimo a 
lastrear a acusação (justa causa), uma 
vez que a mera instauração de 
processo penal já atinge o status 
dignitatis do denunciado. APELAÇÃO 

IMPROVIDA. (Apelação Crime Nº 

70045612355, Terceira Câmara 

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Francesco Conti, Julgado em 

10/11/2011).(grifo nosso) 

 

 

   26. O vício revelado na presente denúncia, 

não se restringe apenas à comprovação da materialidade 

delitiva, pois se estende à própria indicação de elementos de 

autoria. 

 



   27. A fonte reveladora de suposta participação 

do acusado em conduta ilícita, por sua própria natureza, 

requer comprovação mínima, por elementos alheios a essa 

fonte, vale dizer, a fonte é a palavra do delator e sua mínima 

comprovação no mundo real é requisito para se obter uma 

mínima prova de materialidade. 

 

   28. Nesta denúncia, sequer o delator traz 

qualquer outro elemento que não seja sua palavra, que 

vincule o acusado ao suposto esquema ilegal, quanto mais 

outro elemento de prova a confirmar sua informação. 

 

   29. Se para materialidade é preciso mais, não 

basta, também, como indício de autoria a palavra do delator, 

é necessário que surja mais a corroborar tais declarações, de 

modo a não ofender o status dignitatis do acusado. Vejamos 

ainda: 

 

APELAÇÃO-CRIME. HOMICÍDIO 

TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DUPLA 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 

TRIPLAMENTE QUALIFICADO. 



REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FALTA DE 
JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE 
INDÍCIOS DE AUTORIA. 

1. O Ministério Público postula o 

recebimento da denúncia, alegando que 

a ausência de indiciamento não conduz a 

sua rejeição, ressaltando que, na 

hipótese, há indícios suficientes de 

autoria. 

2. Indícios de autoria consistente 
apenas em denúncias anônimas que 
não foram corroboradas por nenhum 
outro elemento dos autos. Precedentes. 

3. In casu, a denúncia deve ser 
rejeitada, por inexistência de justa 
causa para o exercício da ação penal, 
diante da ausência de indícios 
suficientes de autoria. ACR 

70049911050 (TJRS) – Des. Julio Cesar 

Finger - Primeira Câmara Criminal - 

Diário da Justiça do dia 26/10/2012 

(grifo nosso) 

 

 



   30. Dando suporte à jurisprudência já 

colacionada, também a doutrina firma-se no mesmo sentido, 

pois a falta de elementos mínimos na denúncia impõe a sua 

rejeição, como nos ensina a Professora Maria Thereza Rocha 

de Assis Moura, Ministra do Superior Tribunal de Justiça e 

ilustre Professora da USP: 

 

 

“A denúncia deve ser analisada do 
ponto de vista formal e material. O 

segundo aspecto, embora pouco 

construído, ganha importância cada vez 

maior. Não basta a descrição do fato 
definido como infração penal. Impõe-
se mais. Necessário se faz estar a 
imputação amparada em elementos 
fáticos de convicção”. MOURA, Maria 

Thereza Rocha de Assis. Justa causa 

para ação penal. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2001, p. 276 (grifo nosso) 

 

 



   31. Não seria preciso advertir que se deve ter 

cuidado extremo na análise do que os delatores dizem, pois 

em diversos outros processos surgiram controvérsias pela 

simples aceitação da palavra de delatores, inclusive Inquérito 

Policial foi instaurado para a apuração de ilegalidades na 

condução dessas oitivas. 

 

   32. Data venia, mais prudente seria a rejeição 

da presente denúncia e sua conversão em diligência para a 

apuração dos fatos, porquanto os parcos elementos 

apresentados não se apresentam suficientes para embasar o 

recebimento da denúncia. 

 

   33. Uma melhor investigação é necessária, 

principalmente diante da dubiedade e conflito das 

declarações do próprio delator Augusto Mendonça. 

 

34. O delator Augusto Mendonça afirmou que: 

 

 

“Augusto Mendonça, esclarece que fez 
essas supostas “doações”, que eram 



pagamentos de propina, a pedido de 
RENATO DUQUE e com auxílio de JOÃO 

VACCARI, embora AUGUSTO não tenha 
conversado expressamente com JOÃO 
VACCARI a respeito do caráter ilícito 
das doações (Anexo 2, Termo 3 do 

processo n. 5012331042015.404.7000).” 

(grifo nosso)  

 

 

   35. Ora, o delator Augusto Mendonça disse 

que doou, a pedido de Renato Duque e que não conversou 
com o denunciado – Vaccari - sobre “o caráter ilícito das 
doações”. 

 

   36. Augusto Mendonça não podia ser mais 
claro: o denunciado Vaccari nada sabia sobre eventuais 
ilegalidades cometidas pelo Augusto Mendonça. Não existe 

possibilidade de dar outra conotação à palavra desse delator. 

 

   37. Aliás, a palavra do delator Augusto 

Mendonça corrobora a afirmação do denunciado, de que o 



Partido dos Trabalhadores somente recebia doações oficiais. 

O fato de Augusto confirmar que não falou com o denunciado 

Vaccari sobre suposta origem maculada de eventual doação, 

isenta o acusado de qualquer responsabilidade sobre isso, 

devendo o denunciado ser absolvido sumariamente. 

 

   38. Só para argumentar, a denúncia oferecida 

pelo Ministério Público Federal, baseada exclusivamente nas 

declarações dúbias e contraditórias do delator Augusto 

Mendonça, não desencadeia sequer a verificação com a 

Editora Gráfica Atitude se algum material foi publicado em 

razão de eventual contrato de prestação de serviços, que 

possa ter sido firmado entre a empresa do delator e a referida 

Editora. 

 

   39. O Ministério Público Federal, na peça 

exordial, mesmo não buscando investigar ou requerendo 

qualquer diligência para tanto, afirma que os eventuais 

contratos de prestação de serviços foram simulados. 

 

   40. Ainda só a título de argumentação, ora, de 

onde vem tal conclusão? Quais são os elementos de prova 

que levam a crer que houve simulação contratual? Foi ouvida 



a outra parte envolvida na suposta simulação? É óbvio que 

são imprescindíveis novas diligências, para esclarecer muitas 

lacunas que ainda estão abertas, e enquanto não forem 

sanadas, impossível o recebimento da denúncia contra quem 

quer que seja. 

 

   41. Mesmo inexistindo investigação ou 

elemento de prova, se percebe, da análise superficial da 

presente denúncia, que a mesma está fundada na delação 

dúbia e contraditória de Augusto Mendonça, que nada existe 

contra o acusado Vaccari, além de ilações e deduções que não 

encontram compasso nos elementos trazidos aos autos deste 

processo. 

 

   42. Sentencia-se: nenhuma prova existe 

contra o acusado de que tenha participado de empreitada 

criminosa, para dar justa causa a esta Ação Penal. 

 

   43. O denunciado deve ser absolvido 

sumariamente ou, ao menos, a denúncia contra ele deve ser 

rejeitada e convertida em diligências, uma vez que os 

elementos até o momento obtidos, nada trazem de 

consistência contra o acusado. 



 

DO PEDIDO 

 

   44. Preliminarmente, se requer a conexão dos 

presentes autos com o outro processo de n. 5012331-

04.2015.4.04.7000, em nome da ampla defesa, do devido 

processo legal e da economia processual, com o respectivo 

aditamento da denúncia daqueles autos, encerrando-se este 

segundo processo contra o acusado Vaccari. 

 

45. No mérito, fica evidente a impossibilidade 

jurídica de recebimento desta denúncia, aguardando o 

acusado que seja decretada sua ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, 

conforme prevê o art. 397, III, do CPP, uma vez que nada de 

ilícito praticou. Caso não seja esse o entendimento de V. 

Exa., que a presente denúncia seja rejeitada por falta de 

justa causa, conforme art. 395, III do CPP, e convertida em 

diligências, para o aprofundamento das investigações, tudo 

como medida da mais inteira JUSTIÇA! 

 

   Por derradeiro argumento: caso assim não 

entenda Vossa Excelência, protesta-se provar a inocência do 



acusado por todos os meios em Direito admitidos, 

apresentando-se, ao final, o rol de testemunhas, requerendo, 

desde já, suas intimações, para fins de Direito. 

São Paulo, 12 de maio de 2015. 

LUIZ FLÁVIO BORGES D’URSO 

OAB/SP 69.991 



Nota da Editora Gráfica Atitude

A Editora Gráfica Atitude Ltda. é uma empresa comercial de direito privado 
criada em 15 de março de 2007 por iniciativa de dirigentes sindicais, jornalistas 
e personalidades, com a missão de construir uma plataforma de meios de 
comunicação voltada para o mundo do trabalho, economia, política e cultura em
geral. Está instalada na Rua São Bento, 365, 19º, no Centro de São Paulo.

Nesses anos, após 105 edições da Revista do Brasil, a Editora pautou-se pelo 
melhor do jornalismo, com entrevistas, fotos, textos, edição e impressão de cerca 
de 28 milhões de exemplares da publicação, que são distribuídos pelo correio e 
manualmente para sócios dos sindicatos participantes, numa operação logística 
de grande magnitude. Pesquisas mostram a satisfação do público leitor e ouvinte
com a proposta de construção da cidadania que a revista se propõe.

A Editora produz também conteúdo jornalístico para o portal na web
www.redebrasilatual.com.br, que registra acesso mensal de um milhão de 
visualizações, que vem duplicando sua produção e acessos anos após anos 
mesmo com a enorme concorrência que a internet tem atualmente.

A Editora produz um programa também jornalístico para a Rádio Brasil Atual, 
de duas horas, transmitido entre 7h e 9h da manhã, de segunda a sexta, na FM 
98,9, para todos os municípios da Grande São Paulo, ABCD, Alto Tietê, com 
sintonia num diâmetro que alcança desde Mogi das Cruzes até Jandira e cidades 
no entorno.

A Editora conta com 34 trabalhadoras e trabalhadores e quase uma centena de 
colaboradores, articulistas, correspondentes e prestadores de serviços. A 
Editora mantém firmes laços de parceria com a imprensa sindical e com a 
blogosfera democrática e progressista, sempre centrada no mundo do trabalho e 
nos direitos humanos.

As receitas da Editora Gráfica Atitude Ltda provêm da prestação de serviços
para entidades sindicais, anúncios públicos, privados e patrocínios. Prática
comum de todos os meios de comunicação

Todas as receitas são revertidas para os pagamentos destinados a essa
plataforma de comunicação. Para pagar as contas, como se diz na linguagem
popular.

Em relação às denúncias veiculadas na imprensa, a Editora informa que mantém 
seus contratos de forma regular, registrados, e está à disposição da Justiça para 
prestar todos os esclarecimentos.

São Paulo, 16 de abril de 2015
Paulo Salvador
Coordenador da Editora Gráfica Atitude Ltda
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Empresa foi mencionada como depositante de um cheque de R$ 280 mil à Nayara 
Vaccari 
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Reprodução 

* 
Flávia Demartine 
flavia@tribunadeindaia.com.br 

Veiculou  na  imprensa  nacional,  durante  a  semana  passada,  um  possível  envolvimento  da  empresa 
Viena  de  Indaiatuba  Incorporadora  SPE  Ltda.  com  Nayara  Vaccari,  filha  de  João  Vaccari  Neto,  ex- 
tesoureiro  do  Partido  dos  Trabalhadores  (PT).  Em  entrevista  exclusiva  à  Tribuna  a  advogada  da 
empresa explicou que tudo não passa de um engano e que já tomou algumas providências a repeito. 

A notícia se espalhou depois da prisão do ex-tesoureiro na quarta-feira, dia 15, segundo a advogada 
Dra.  Christiane  Vieira  Ferreira,  os  empresários  souberam  do  caso  através  da  mídia  e  foram 
surpreendidos com a menção da empresa. A possível ligação seria um depósito de R$ 280 mil no dia 9 
de outubro de 2013 na conta da filha de Vaccari. 

Segundo a advogada tudo não passa de um equívoco  que feito na divulgação para a mídia quando 
apareceu  o  nome  da  Arena  de  Indaiatuba  Incorporadora  Ltda.  como  a  depositante,  no  trecho  da 
petição  de  investigação  do  sigilo  bancário  de  Nayara,  e  a  Viena  acabou  figurando  como  o  “nome 
correto”  (conforme  trecho  grifado  na  imagem  ao  lado).  Como  não  há  conhecimento  de  qualquer 
negócio entre a investigada e a empresa, não haveria justificativa para depósito. 

Em viagem à Procuradoria da República em Curitiba na quinta-feira à noite, a advogada afirma ter 
levado documentos da empresa, entre eles os extratos bancários desde a fundação da mesma, em 
2012,  quando  foi  criada  a  sociedade  exclusivamente  para  administrar  o  empreendimento  Jardim 
Viena-  prática  comum  no  ramo  imobiliário.  “Já  encaminhei  todos  os  nossos  extratos  bancários  à 
Procuradoria  da  República.  Nas  nossas  contas  não  há  nenhuma  saída  nesse  valor  na  data  citada, 
muito menos à Nayara” assegura Christiane. 

A advogada esclarece também que a empresa não é  investigada da Operação Lava Jato da Polícia 
Federal e que aguarda a chegada de documentos do Ministério Público Federal. “Nossa expectativa 
está nos documentos que já entregamos à Procuradoria, pois ali está bem claro que não fizemos tal 
depósito. Nós não somos investigados nem acusados de nada, apenas houve um equívoco e isso será 
comprovado”. 

Sobre  a  situação  dos  empresários  em  relação  às  investigações,  a  advogada  esclarece  que  não  há 
preocupações.  “Estamos  tranquilos  sobre  isso,  os  empresários  continuam  trabalhando  e  vamos 
esclarecer  esse  engano,  pois  nem  conhecemos  a  Arena”,  afirma  Christiane  que  avisa  sobre  uma 
possível entrevista coletiva à imprensa. “Ainda estamos definindo o dia e local, mas será aqui mesmo 
em  Indaiatuba,  provavelmente  na  sede  da  Viena,  e  os  quatro  sócios  devem  estar  presentes  para 
esclarecer qualquer dúvida”, finaliza a advogada. 

http://www.tribunadeindaia.com.br/noticias/cidade/10940-viena-esclarece-sobre-oper... 09/06/2015 
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*Por Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo

Já se tornou comum vermos dados distorcidos sobre a Bancoop divulgados pela imprensa. Estes dados, normalmente, têm origem em

pessoas com interesses pessoais e comerciais na manutenção de ações judiciais entre os cooperados e a cooperativa. O objetivo é incitar os

cooperados e a sociedade contra a cooperativa e obter clientes por meios e métodos questionáveis sob o ponto de vista da ética

profissional.

O fato é que a Bancoop é uma cooperativa habitacional que construiu e entregou 5.697 unidades aos seus cooperados, com custos

comprovadamente abaixo dos praticados pelo mercado.

Este tipo de instituição somente pode construir pelo preço de custo. Os terrenos são comprados, as obras são realizadas, tudo é feito com

recursos aportados pelos sócio-cooperados, que são corresponsáveis pelos seus respectivos empreendimentos seccionais. Se eles, os

cooperados, não aportam os recursos, o empreendimento tem que ser paralisado.

Como em qualquer pequena obra residencial, na construção a preço de custo você estima o quanto vai gastar, mas o custo somente pode

ser apurado no final. Por isso, no ato em que os sócio-cooperados decidem fazer parte do empreendimento, a cooperativa lhes apresenta

o valor estimado a ser aportado e explica-lhes que, se houver necessidade, eles terão que colocar mais recursos para cobrir os custos.

Isso explica as afirmações de que certa pessoa “quitou” seu imóvel e anos depois recebeu uma “cobrança adicional”. É fácil perceber que

o valor quitado é o estimado inicialmente e a “cobrança adicional” é o rateio da apuração do custo.

Ao assumir a gestão da cooperativa, João Vaccari Neto e a nova diretoria constataram que não havia sido feita a apuração dos custos de

muitos empreendimentos concluídos e que, para a conclusão dos mesmos, foram utilizados recursos de outros que ainda estavam em

construção, contando que os cooperados daqueles que receberam recursos de outros depois pagariam o valor do custo e os valores seriam

devolvidos a quem os “emprestou”.

Constatou também que, em muitos dos empreendimentos que não tinham sido concluídos, o valor estimado pelos imóveis não seria

suficiente para a conclusão. Juntamente com a nova diretoria, Vaccari cumpriu o que determina o Estatuto Social da Bancoop: fazer a

apuração final do custo dos empreendimentos concluídos e ratear o valor entre os sócio-cooperados. Fez também o reestudo

orçamentário daqueles que estavam em construção e adequou o aporte financeiro para o valor necessário para a conclusão e

descontinuou os empreendimentos sem viabilidade econômica, devolvendo os terrenos aos seus proprietários e restituindo os recursos aos

cooperados que deles faziam parte.

Houve uma enorme exploração política dos fatos ocorridos na cooperativa, que, juntamente com a divulgação de informações

distorcidas, levou à criação de uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para apurar possíveis irregularidades na

cooperativa, mesmo não tendo sido utilizados quaisquer recursos públicos pela Bancoop. A CPI não apresentou qualquer tipo de prova

sobre as supostas irregularidades. O Ministério Público de São Paulo instaurou processos nas esferas civil e criminal.

Na esfera civil, foram arquivados ou julgados improcedentes e um é objeto de Acordo Judicial que foi cumprido integralmente pela

cooperativa. Como consequência, houve diversos acordos realizados a pedido e com a aprovação dos cooperados em assembleias,

contando com adesão individual da grande maioria dos cooperados em cada empreendimento e homologação judicial. Dez

empreendimentos que não haviam sido concluídos foram transferidos para os próprios cooperados, ou para construtoras por eles

escolhidas, conforme a opção de cada um dos grupos.

Hoje restam três empreendimentos parcialmente concluídos sob responsabilidade da Bancoop, que, juntos, possuem 76 cooperados que

aguardam a entrega de suas unidades. Todos negociam uma alternativa de solução com a cooperativa.

Na esfera criminal, os processos foram arquivados por não terem sido constadas quaisquer irregularidades, exceto um que é

fundamentado em dois relatórios sobre a movimentação financeira da cooperativa que contêm graves erros de interpretação da

A verdade sobre a Bancoop



 

movimentação financeira e 593 erros nos valores de lançamentos, como, por exemplo, o de um cheque de R$ 38 mil, considerado como

se fosse de R$ 38 milhões. Outros “achados” foram inúmeras duplicidades e até triplicidades referentes a um mesmo documento. Todas

essas imprecisões invalidam os fundamentos da denúncia e desmontam a acusação.

A exploração política, a divulgação de informações distorcidas, a instauração de processos nas esferas criminal e civil e a incitação à não

realização de acordos com a cooperativa atrasou a solução para os cooperados. Mesmo assim, a Bancoop está prestes a atingir seu

objetivo, que é possibilitar o acesso à casa própria, com escritura, a todos seus cooperados.

* Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo

rta o blog no Facebook. Clique aqui!
ompanhe o blog!




























