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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 

13ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA – PR 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 504524184.2015.4.04.7000 

 

 

 

   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. 
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1. O acusado João Vaccari Neto é bancário 

aposentado, e ocupou, de fevereiro de 2010 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 04/09/15, e busca imputar-lhe a suposta 

prática da conduta prevista no art. 327, caput e §1º, c/c art. 

327 §2º, todos do Código Penal. 

 

3. O recebimento da peça acusatória se deu 

em 15/09/15, determinando a citação e intimação do 

acusado para oferecimento de sua resposta à acusação, 

decisão que foi cumprida em 16/09/2015, quando da citação 
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do acusado, pelo que sua defesa vem, tempestivamente, 

apresentar sua resposta à acusação. 

 

4. O Ministério Público Federal busca 

imputar ao acusado o crime de corrupção passiva relativa aos 

contratos firmados entre a Petrobrás e a empresa Engevix, ou 

consórcios da qual participou, quais sejam: 

 

a- Contrato Módulo 2 e 3 da Unidade de 

Tratamento de Gás de Cacimbas – 

UTGC Fase III, firmado em 

09/11/2006; 

b- Contrato Consórcio Skanska-Engevix 

– URE Edificações – Refinaria 

Presidente Bernardes, firmado em 

13/06/2006; 

c- Contrato Consórcio Integradora URC-

Engevix/Niplan/NM – Refinaria 

Presidente Bernardes, firmado em 

09/09/2008; 
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d- Contrato Consórcio Skanska-Engevix 

– Refinaria Getúlio Vargas, firmado 

em 24/08/2006; 

e- Contrato Consórcio Skanska-Engevix 

– Refinaria Getúlio Vargas, firmado 

em 24/08/2006; 

f- Contrato Consórcio Integração – 

Refinaria Landulpho Alvez, firmado em 

23/11/2007. 

 

5. Perceba-se que todos os contratos 

citados pelo órgão acusador foram firmados muito antes da 

posse do denunciado como Secretário de Finanças do Partido 

dos Trabalhadores que, ratifica-se, se deu apenas em 2010. 

Antes desse fato o acusado jamais se ocupou das finanças do 

Partido dos Trabalhadores. 

 

6. A acusação não explica como o acusado 

teria supostamente se envolvido em esquema de corrupção, 

uma vez que o mesmo não participou de qualquer negociação 

ou tratativa para a formalização de qualquer um dos 

contratos citados.  
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7. Como já afirmado em outras ocasiões, o 

perfil do denunciado é completamente diferente dos réus 

colaboradores, ou de outros denunciados, neste ou em outros 

processos da chamada operação “Lava Jato”.  

 

8. Muito embora não tenha sido realizada, 

nos presentes autos, qualquer diligência para se apurar a 

versão do acusado ou, ainda, para se buscar qualquer liame 

entre o acusado e os fatos aos quais se busca sua 

participação, em busca e apreensão realizada em razão de 

outro processo (5012331-04.2015.4.04.7000) nada de 

irregular pode ser imputado ao acusado, ou serviu para dar 

qualquer suporte a qualquer acusação. 

 

9. Da mesma forma nos presentes autos. 

 

10. Sem especificar como, quando ou 

porque, a acusação repete como um mantra que: 

 



 

 

6 

 

“FERNANDO MOURA, JOSÉ DIRCEU e 

VACCARI, por sua vez, direta ou 

indiretamente, em unidade de 

desígnios e de modo consciente e 

voluntário, em razão de suas posições 

no núcleo político por eles integrado, 

solicitaram, aceitaram e receberam, 

para si ou para outrem, os valores 

espúrios oferecidos/prometidos pelos 

executivos da ENGEVIX e aceitos pelos 

funcionários da PETROBRAS, agindo 

assim como beneficiários do produto 

da corrupção.”(grifo nosso) 

 

11. Tal assertiva é repetida na análise de 

todos os cinco contratos, contudo não há qualquer menção 

de quando foi oferecido valores ao acusado, quando ele teria 

recebido e qual o grau de conhecimento dele da origem ilegal 

dos recursos. 

 

12. Aliás, a denúncia é confusa em diversos 

pontos. 
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13. Na página 63, quanto trata do contrato 

UTGC Fase III, a acusação imputa uma vez a prática de 

corrupção passiva, contudo na página 72, diz que a prática se 

deu por quatro vezes. 

 

14. Da mesma forma quanto ao contrato 

Consórcio Skanska-Engevix – URE Edificações, quando na 

página 74 imputa a prática por uma vez a prática de 

corrupção passiva e na página 81 afirma que foram por sete 

vezes. 

 

15. No contrato Integradora URC, na página 

83 imputa uma vez a prática de corrupção passiva e na 

página 91 muda para quatro vezes. 

 

16. No contrato Consórcio Skanska-Engevix, 

na página 92 imputa uma vez a prática de corrupção passiva, 

já na página 101 muda para doze vezes. 

 

17. O mesmo ocorre no contrato Consórcio 

integração para obras na Refinaria Landulpho Alvez quando, 
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na página 102 imputa uma vez a prática de corrupção 

passiva e na página 111 muda para quatro vezes. 

 

18. A própria acusação não consegue definir 

por quantas vezes supostamente o acusado teria praticado 

corrupção passiva, isto porque não existe qualquer elemento 

que leve a convicção de que o acusado, de fato, tenha 

cometido tal delito. 

 

19. A acusação quer fazer crer que o 

acusado supostamente praticou corrupção passiva ligada a 

contratos dos quais não negociou, contratos dos quais não 

acompanhou a execução e dos quais nada recebeu. 

 

20. O acusado, como dito acima, foi 

Secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores, não 

tinha qualquer ingerência na Petrobras, não podia determinar 

a contratação de obras, ou a liberação de pagamentos para 

empreiteiras, muito menos tinha o poder de indicar ou 

destituir qualquer funcionário da Petrobras, inclusive não há 

nada nos autos que desminta tal fato. 
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21. O papel do acusado, enquanto 

tesoureiro, era angariar contribuições para o Partido dos 

Trabalhados, função que executou a partir de 2010, quando 

assumiu a Secretaria de Finanças do partido. 

 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA 

 

22. 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. 

 

 

23. 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 
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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, para não se dizer 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 
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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) 

 

 

24. Mesmo admitindo-se 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. 

 

http://stm.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23078911/recurso-em-sentido-estrito-rse-760820127100010-ce-0000076-0820127100010-stm
http://stm.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23078911/recurso-em-sentido-estrito-rse-760820127100010-ce-0000076-0820127100010-stm
http://stm.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23078911/recurso-em-sentido-estrito-rse-760820127100010-ce-0000076-0820127100010-stm
http://stm.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23078911/recurso-em-sentido-estrito-rse-760820127100010-ce-0000076-0820127100010-stm
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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) 
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25. O vício revelado na presente denúncia, 

não se restringe apenas à comprovação da materialidade 

delitiva, pois estende-se à própria indicação de elementos de 

autoria. 

 

26. 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. 

 

27. 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. 

 

28. 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: 
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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 
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Finger - Primeira Câmara Criminal - 

Diário da Justiça do dia 26/10/2012 

(grifo nosso) 

 

 

29. 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 
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Thereza Rocha de Assis. Justa causa 

para ação penal. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2001, p. 276 (grifo nosso) 

 

 

30. 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 um 

Inquérito Policial foi instaurado para a apuração de 

ilegalidades na condução dessas oitivas. 

 

31. 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 contra o acusado. 

 

32. Uma melhor investigação é necessária. 

 

33.  Mesmo inexistindo investigação ou 

elemento de prova, percebe-se, da análise superficial da 
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presente denúncia, que a mesma está fundada 

exclusivamente na delação, e que nada existe contra o 

acusado Vaccari, além de ilações e deduções que não 

encontram compasso nos elementos trazidos aos autos deste 

processo. 

 

34. Sentencia-se: nenhuma prova existe 

contra o acusado de que tenha participado de empreitada 

criminosa, para dar justa causa a esta Ação Penal. 

 

35. 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 obtidos até o momento, nada trazem de 

consistência contra o acusado, para lastrear tal acusação. 

 

DO PEDIDO 

 

Diante de todo o descrito, 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 
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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, se for o caso, 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, 23 de maio de 2015. 

 

 

LUIZ FLÁVIO BORGES D’URSO 

OAB/SP 69.991 
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ROL DE TESTEMUNHAS 

 

1. Deputado Federal Paulo Teixeira 

Praça dos Três Poderes 

Câmara dos Deputados  

Brasília – DF 

2. Deputado Federal Fernando Marroni 

Praça dos Três Poderes 

Câmara dos Deputados  

Brasília – DF 

3. Deputado Federal Marco Maia  

Praça dos Três Poderes 

Câmara dos Deputados  

Brasília – DF 

4. Vereador Antônio Donato 

Câmara dos Vereadores 

São Paulo – SP 

5. Deputada Federal Margarida Salomão 

Praça dos Três Poderes 

Câmara dos Deputados  

Brasília – DF 
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6. Deputado Federal Ságuas Moraes 

Praça dos Três Poderes 

Câmara dos Deputados  

Brasília – DF 

7. Senadora Angela Portela 

Praça dos Três Poderes 

Senado Federal 

Brasília – DF 

8. Senador Delcidio Amaral 

Praça dos Três Poderes 

Senado Federal  

Brasília – DF 


