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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. 

Doc 02



 

 

2 

 

 

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. 
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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 
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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. 
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   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. 
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   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. 
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   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: 
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“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 
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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 
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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? 
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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. 
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   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 
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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 
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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. 
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   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, 



 

 

16 

 

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. 
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   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! 
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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 




