
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA  “OPERAÇÃO LAVA JATO”

EXCELENTÍSSIMO  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  CRIMINAL  DE

CURITIBA/PR.

Autos nº 5012323-27.2015.4.04.7000  

Relacionado aos autos nº  5003559-52.2015.4.04.7000 (quebra de sigilo bancário e

fiscal)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  signatários,  no

exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante

Vossa Excelência, para se manifestar nos seguintes termos.

1. FATOS

Trata-se de pedido de prisão preventiva de JOÃO VACCARI NETO e de prisão

temporária de MARICE CORREA DE LIMA. 

O MPF sustentou que a segregação cautelar de VACCARI é imprescindível para

a  garantia  de ordem pública  e  econômica,  tendo em conta que as  investigações

apontam que o denunciado seria o operador financeiro da propina para o Partido

dos Trabalhadores.

A petição inicial se fundamentou ainda no risco concreto de reiteração delitiva,

considerando  que  o  réu  foi  tesoureiro  do  PT  e  arrecadou  doações  oficiais  das

empreiteiras  investigadas  na  operação  LAVAJATO na  campanha  de  2014.  O  MPF
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salientou que VACCARI está denunciado justamente por cobrar propina por meio de

doações eleitorais oficiais, o que demonstra que, possivelmente, ao menos parte das

doações  de  2014  das  empresas  investigadas  na  Operação  Lavajato  seriam,  na

realidade, pagamento de vantagem indevida.

Como  prova  do  alegado  o  MPF  mencionou  os  depoimentos  dos

colaboradores  EDUARDO  LEITE  e  AUGUSTO  MENDONÇA.  O  primeiro  afirmou

textualmente que JOÃO VACCARI solicitou propina para o PT por meio de doações

oficiais da CAMARGO CORREA. Atente-se que a CAMARGO CORREA de fato doou na

campanha de 2014 cerca de R$ 35 milhões ao PT, não podendo ser descartada a

hipótese  que  tal  doação  se  referia  ao  pagamento  de  propina.  Já  AUGUSTO

MENDONÇA disse que RENATO DUQUE lhe solicitou que procurasse JOÃO VACCARI

para pagar parte da propina destinada ao PT por intermédio de doações oficiais.

O MPF salientou também que o risco concreto de reiteração delitiva também

existia  pelo  fato  de  que  JOÃO  VACCARI  já  estar  denunciado  desde  2010  pelo

Ministério Público de São Paulo por fraudes envolvendo a Bancoop (Cooperativa dos

Bancários  de  São  Paulo),  instituição  presidida  por  VACCARI entre  2004  e  2010.

Argumentou  que  mesmo  estando  denunciado  por  fraudes  na  administração  da

Bancoop,  VACCARI continuou  a  cometer  crimes,  principalmente  relacionados  à

atuação como tesoureiro do PT.

No evento 3 o douto juízo intimou o MPF para juntar a cópia da denúncia do

caso  BANCOOP  e  informar  o  atual  estado  do  processo,  considerando  que  tais

informações seriam úteis para firmar a convicção do juízo.

No evento 8 o douto juízo deferiu o pedido do MPF e determinou a prisão

preventiva de JOÃO VACCARI e a prisão temporária de MARICE CORREA DE LIMA.

Em síntese, é o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO.

2.1. FATOS JÁ APURADOS.
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Como salientado, a RECEITA FEDERAL realizou a análise de inteligência dos

dados fiscais de MARICE CORREA DE LIMA, cunhada de JOÃO VACCARI NETO.

MARICE CORREA DE LIMA se tornou conhecida na época do mensalão, por

ser coordenadora administrativa do PT, que, na época, teria efetuado um pagamento

de um milhão, em espécie, à COTEMINAS.

Na análise fiscal de MARICE CORREA DE LIMA se identificaram as seguintes

irregularidades (Processo nº 5003559-52.2015.4.04.7000, evento 7, OUT2 Página 2): 

1) no ano calendário 2011, apresar de declarar rendimentos do
trabalho assalariado e aluguéis de cerca de R$ 100.000,00 brutos
anuais,  declarou  em  2011  razoável  aumento  patrimonial  em
aplicações,  assim  como  duas  aquisições  de  imóveis,  um
financiado pela CEF e outro um  apartamento em construção
em Guarujá, junto ao BANCOOP, pago no ano valor de R$
150.000,00. Ocorre que por não ter capacidade financeira para
suportar  tais  aumentos  patrimoniais  tendo  em  vista  apenas
apresentar  além  do  aluguel  recebido  recursos  a  título  de
rendimentos  do  trabalho  assalariado  junto  à  Confederação
Sindical de Trabalhadores das Américas (CSA) lançou a titulo de
rendimento não tributável no item indenizações por rescisão de
contrato de trabalho, PDV, acidente de trabalho ou FGTS, valor
de  R$  240.000,00,  o  que  neste  momento  não  logramos
confirmar  pois  apenas  por  eventual  diligência  fiscal  para
confirmação  do  efetivo  recebimento  deste  recursos,  que  em
caso  negativo,  pode  configurar  Variação  Patrimonial  a
Descoberto em 2011.

2) Em relação ao ano calendário de 2013 chama a atenção que
MARICE,  que  já  havia  declarado  a  compra  do  imóvel  em
construção, apartamento 44 Ed. Navia Mar Cantabrico Guarujá-
SP, com recursos aplicados no montante de R$ 200.000,00 até
31/12/2012,  informou  desistência  do  negócio  e  que  teria
recebido um crédito de R$ 432.000,00 da OAS Empreendimentos
S/A.  Reconheceu  ganho  de  capital  nesta  operação.
Supostamente com estes recursos teria adquirido outro imóvel
por  R$  91.0000,00  de  entrada  e  concedido  empréstimo  para
filha de GISELDA ROUSIE DE LIMA E DE JOÃO VACCARI NETO,
acima citada NAYARA DE LIMA VACCARI, de R$ 345.000. Nesse
mesmo  ano  calendário  de  2013  há  fortes  indícios  de
movimentação  financeira  incompatível,  entre  os  meses  de
setembro de outro, junto ao Banco do Brasil.
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De acordo com os dados fiscais, tem-se que em 2011,  MARICE justificou a

entrada de recursos para a compra de um imóvel  com base em rendimento não

tributável no item indenizações por rescisão de contrato de trabalho, PDV, acidente

de trabalho ou FGTS, no valor de R$ 240.000,00.

Nos  autos  nº  5003559-52.2015.4.04.7000  a  Caixa  Econômica  Federal  foi

oficiada para que em dez dias informasse sobre eventuais saques ou movimentações

por MARICE CORREA DE LIMA na conta do FGTS. 

Em  resposta,  a  CEF  mencionou  que  MARICE adquiriu  dois  contratos  de

empréstimo junto à instituição financeira, não mencionando nenhuma movimentação

financeira  na  conta  de  FGTS  vinculada  a  MARICE (Processo  nº

50035595220155057000, evento 44, INF 1)

A análise da quebra de sigilo bancário também não registrou nenhum crédito

em  favor  de  MARICE no  valor  de  R$  240.000,00  que  pudesse  representar  a

indenização por acidente de trabalho. Em contrapartida, entre março e novembro de

2011 aparecem depósitos mensais do Escritório de Advocacia Luiz E. G. S/C no valor

total de R$ 200.000,00. O escritório Advocacia Luiz E. G. S/C foi identificado como

sendo o Escritório de Advocacia Luiz Eduardo Greenhalgh1 S/C Ltda localizado na Rua

Bernardo da Veiga, 14, Sumaré. 

Ouvida perante a POLÍCIA FEDERAL,  MARICE alegou que estes depósitos se

referiam  a  uma  indenização  por  danos  morais  recebidas  do  PT.  Alegou  que  a

indenização foi paga espontaneamente mediante acerto direto junto ao PT, pois não

houve processo, nem termo de transação extrajudicial.

Esse  montante  de  R$  200.000,00  associados  aos  diversos  depósitos  em

espécie  não  identificados  de  valores  menores,  cobrem  os  R$  240.000,00

supostamente recebidos de indenização do FGTS.

1LUIZ EDUARDO GREENHALGH foi  por quatro vezes deputado federal pelo PT/SP,  sendo um dos
membros fundadores do partido. Foi reeleito em 2008. Tem acordo com informações do Jornal Folha
de São Paulo 9http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u67202.shtml acessado em 3/04/2015),
defendeu diversas lideranças sindicais na época da ditadura.
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Ou seja, a declaração da utilização do FGTS para legitimar a origem dos R$

200.000,00 utilizados para a aquisição do edifício Mar Cantabrico é aparentemente

falsa, sendo um estratagema para justificar a origem ilícita dos recursos.

Também chama  a  atenção  o  fato  de  que  MARICE nunca  apareceu  como

proprietário do apartamento 44 (A ou B) no registro de imóveis. Na mesma linha, a

quebra  de  sigilo  bancário  de  MARICE não  registrou  a  saída  de  recursos  para  a

BANCOOP que, em tese, seria a vendedora do imóvel.

Veja-se  que  MARICE  declarou  na  sua  DIRF  de  2012  a  aquisição  do

apartamento 45 do Edifício Navio-Mar Cantábrico Guarujá-SP  (atual Condomínio

SOLARIS) pelo valor de R$ 200.000,00 no ano de 2011. Posteriormente, declarou na

DIRF 2013 ter desistido do negócio no ano de 2012, tendo vendido o apartamento

44 para OAS por R$ 432.000,00. Ou seja, em pouco mais de um ano obteve um lucro

de mais de 100% sobre o valor  investido no bem, revendendo com lucro para a

própria incorporadora que assumiu a obra, o que, naturalmente, não é razoável.

Aliás, de acordo com dados do registro de imóveis  a OAS vendeu em 2014 o

mesmo apartamento, unidade 44-a do edifício Salinas (Condomínio Solaris), por R$

337.000,00, valor muito abaixo do que foi pago a  MARICE, o que reforça o caráter

fraudulento da operação.

Aparentemente, tal negócio serviu para ocultar e dissimular a origem ilícita

dos  recursos  (R$  432.000,00,  ou da  diferença),  tratando-se  de  possível  vantagem

indevida paga pela OAS a JOÃO VACCARI NETO. 

 Vale lembrar que na representação policial que deflagrou a segunda grande

fase da Operação Lavajato consta que  MARICE,  no dia 03/12/2013,  às 14h30min,

teria  recebido  dinheiro  em  espécie  de  propina  da  mesma  construtora  OAS,

entregues  a  mando  de  ALBERTO  YOUSSEF  no  endereço  Rua  Doutor  Penaforte

Mendes,  157, AP 22,  Bela Vista (Processo 5073475-13.2014.404.7000/PR, Evento 1,

INIC1, Página 100). 
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ALBERTO YOUSSEF, no bojo da colaboração premiada, declarou que no ano

de 2010  JOÃO VACCARI NETO recebeu a quantia em espécie de R$ 500.000,00, a

título  de  vantagem indevida  (propina)  paga pela  empresa  TOSHIBA em razão de

contratos celebrados com a PETROBRÁS. A quantia, em espécie,  teria também sido

entregue pessoalmente à cunhada de JOÃO VACCARI NETO,  MARICE CORREA DE

LIMA (Processo nº 5003559-52.2015.4.04.7000, evento 7,OUT 2).

Mais  recentemente,  em  3/02/2015,  YOUSSEF  confirmou  (Processo

nº50035595220154047000, Evento 28, DEPOIM_TESTEMUNHA3, página 1): 

QUE sabe apenas que a OAS destinava valores mensais ao PT,
recebidos  pela  pessoa  que  posteriormente  reconheceu  como
sendo MARICE, cunhada de JOÃO VACCARI; QUE  o depoente
foi duas vezes pessoalmente em um apartamento em São Paulo
no  bairro  Cerqueira  César  indicado  por  funcionária  da  OAS,
entregar  valores  a  uma  pessoa  chamada  MARICE  que,
posteriormente,  veio  a  saber  se  tratar  da  cunhada  de  JOÃO
VACCARI.

Ou seja, há provas de recebimento de vantagens indevidas por  MARICE em

2010 e 2013.

Não suficiente, tem-se que  MARICE CORREA DE LIMA declarou à Receita

Federal um empréstimo de R$ 345 mil à NAYARA DE LIMA VACCARI, filha de JOÃO

VACCARI,  aparentemente,  para lastrear a aquisição de um imóvel  no valor de R$

800.000,00 por NAYARA, como a seguir será melhor detalhado. 

Assim,  tudo indica  que  MARICE funcionava  como uma auxiliar  de  JOÃO

VACCARI NETO para operacionalizar a propina destina ao Partido dos Trabalhadores,

como também para  o  recebimento  pessoal  de  vantagens  indevidas  destinadas  a

JOÃO VACCARI NETO.
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2.2. FATO NOVO

Na quebra de sigilo bancário também foram identificados diversos depósitos

fracionados  na  conta  bancária  de  GISELDA ROUSIE  DE  LIMA,  irmã  de  MARICE

CORREA e esposa de JOÃO VACCARI. 

Nesse sentido, a Informação nº 86/2015 (anexo 2) revela que entre 2008 e

2014 foram depositados  na conta de  GISELDA cerca  de R$ 322.900,00 de forma

fracionada e sem identificação da origem.  Entre  2008 e  2012 ocorreram diversos

depósitos  acima  de  R$  10.000,00  não  identificados  que  também  totalizaram  R$

260.500,00.

Após ser oficiado pelo MPF (anexo 3), o Banco Itaú iniciou uma investigação

interna para tentar identificar os responsáveis pelos depósitos fracionados nas contas

de GISELDA ROUSIE DE LIMA.

Em  resposta,  o  Banco  Itaú  oficiou  (anexo  4)  informando  que  identificou

registros  videográficos  de  dois  depósitos  fracionados,  com  valor  abaixo  de  R$

10.000,00, realizados em por uma  “pessoa do sexo feminino, aparentando mais de 50

anos  de  idade,  comparece  às  agências  4836  e  1685,  ambas  desta  instituição

financeira,  no  intuito  de  realizar  depósitos  em  espécie,  por  meio  de  caixa  de

autoatendimento, em  benefício da conta titulada por GISELDA ROUSIE DE LIMA”

Analisando as imagens do vídeo, tudo indica que MARICE CORREA LIMA foi

a pessoa responsável por tais depósitos:
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O primeiro depósito foi efetivado no dia 02 de março de 2015, as 13:06:07.

Das imagens enviadas pelo banco, as 13:04:55 é possível verificar (anexo 5) MARICE

esperando na fila  da agência  Fagundes Filho/SP,  n°  4836.  No exato momento da

operação  bancária  identificada,  as  câmeras  de  segurança  capturaram imagem de

MARICE realizando o depósito em um dos caixas automáticos da agência (anexo 6). 

O segundo depósito foi efetivado no dia 06 de março de 2015, as 14:25:16.

Analisando  as  imagens  enviadas  pelo  banco,  também  restou  possível  identificar

MARICE realizando um depósito (anexo 7) em favor de GISELDA na agência Planalto

Paulista/SP,  n°  1685.  Todos  os  vídeos  enviados  pelo  banco  serão  juntados  na

sequência.

Ouvida  perante  a  POLÍCIA  FEDERAL, MARICE  alegou  que  não  efetuou

nenhum depósito na conta de GISELDA em 2015 ( anexo 8).

Assim, tudo indica que GISELDA recebe uma espécie de “mesada” de fonte

ilícita paga pela investigada MARICE, sendo que os pagamentos continuam sendo

feitos até março de 2015. 

Nesse  contexto,  a  prisão  preventiva  de  MARICE é  imprescindível  para  a
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garantia da ordem pública e econômica, pois está provado que há risco concreto de

reiteração delitiva.

De resto, nunca é demais agregar que MARICE estava no Panamá, conhecido

paraíso fiscal da America Central. Em que pese a sua viagem por si só não seja ilícita,

este  fato  associado  ao  contexto  das  atividades  de  MARICE,  aparentemente

operadora de recursos ilícitos, merece no mínimo aprofundamento investigativo, pois

levanta suspeitas da manutenção de depósitos ocultos no exterior, como por diversas

vezes se verificou com outros investigados nesta operação.

3. CONCLUSÃO

Por essas razões,  o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a conversão da

prisão temporária de MARICE CORREA LIMA em prisão preventiva, para a garantia

de ordem pública e econômica.

Curitiba,  20 de abril de 2015.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador República

Januário Paludo

Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador da República
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Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República
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