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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR FEDERAL 

JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO – TRF4. 

 

 

 

 

 

 

Ref.: Apelação Criminal nº 5046512-94.2016.4.04.7000 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, já qualificado nos autos da 

apelação em epígrafe, vem, por seus advogados que esta subscrevem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue.  

 

A despeito de todas as provas inocentadoras produzidas no 

processo-crime que ora se cuida, restou o Peticionário condenado, por esse Tribunal, a 

uma pena de doze anos e um mês de reclusão e ao pagamento de duzentos e trinta dias-

multa, fixado o valor do dia-multa em cinco salários mínimos.    

 

Como reiteradamente salientado por esta Defesa, a condenação 

do Peticionário – tanto pelo juiz de 1ª instância, como por essa Corte – se lastreou 

fundamentalmente nas declarações de Léo Pinheiro, trazidas no âmbito de seu 

interrogatório.  

 

Na versão do corréu e aspirante a delator – eis que, àquela época, 

se encontrava em negociações com o Ministério Público Federal para firmar o pacto 

delatório – João Vaccari Neto o teria orientado a, em um primeiro momento, não 

comercializar o famigerado apartamento tríplex, que estaria reservado ao Peticionário 

e, posteriormente, teria autorizado que os valores utilizados na aquisição e na realização 
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de benfeitorias no imóvel fossem descontados de uma suposta conta informal existente 

entre a Construtora OAS e o Partido dos Trabalhadores, que seria abastecida com 

valores indevidos, estes decorrentes de virtual favorecimento da referida construtora 

para conseguir contratos com a Petrobras.  

 

Como se vê, os afirmados encontros havidos entre João Vaccari 

Neto e Léo Pinheiro – unicamente “provados” pela conveniente declaração deste 

último – não encontraram ressonância em qualquer outro elemento dos autos.  

Inobstante tal constatação, foram eles manejados para estabelecer o ilusório vínculo do 

apartamento tríplex com os contratos narrados na denúncia.    

 

Com efeito, o MPF preferiu concentrar a hipótese acusatória no 

depoimento de Leo Pinheiro, mas não teve a cautela de pedir a oitiva de João Vaccari 

em busca da verdade real, como seria necessário. 

 

Sucede que, à luz do princípio da presunção constitucional de 

inocência, é o órgão acusador quem deve comprovar, de forma inequívoca, a 

culpabilidade do réu. Inconstitucional, portanto, exigir que o acusado seja obrigado a 

provar a sua inocência. Nesse sentido, deve ser reconsiderado o entendimento firmado 

no voto-relator do presente apelatório1, eis que recai em inconstitucional inversão do 

ônus probatório, exigindo-se do Peticionário, ainda, a produção de prova diabólica, 

vedada no ordenamento jurídico pátrio.   

 

Ainda que não fosse suficiente o fato de que os encontros 

narrados por Léo Pinheiro jamais foram comprovados, vem a Defesa, forte no art. 231 

do CPP2, apresentar declaração manuscrita de João Vaccari Neto3 que desmente, 

categoricamente, as declarações de Léo Pinheiro.  

 

                                                
1 Voto do Relator. Tópico 3.3.6.5, p. 205;  
2 Art. 231.  Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase 
do processo. 
3 Doc. 01.  
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Nela, João Vaccari aduz que jamais tratou de pagamentos de 

vantagens indevidas com Léo Pinheiro, muito menos que teria intermediado o afirmado 

acerto espúrio, em nome do Peticionário, para compensação de valores relativos ao 

apartamento 164-A (tríplex).  

 

Nesse passo, requer-se seja considerado o aludido documento 

para fins de julgamento – à luz do efeito infringente requerido nos embargos de 

declaração opostos pelo Peticionário –, determinando-se, com base no princípio do 

contraditório, a manifestação do Ministério Público Federal e dos outros acusados, 

pugnando-se, ao final, pela absolvição do Peticionário, conforme já requerido ao final 

do mencionado recurso. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

De São Paulo (SP) para Porto Alegre (RS), 26 de fevereiro de 2018. 

     

CRISTIANO ZANIN MARTINS 

OAB/SP 172.730 

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO 

OAB/SP 20.685 

VALESKA TEIXEIRA Z. MARTINS 

OAB/SP 153.720 

MARIA DE LOURDES LOPES 

OAB/SP 77.513 

ALFREDO E. DE ARAUJO ANDRADE 

OAB/SP 390.453 

LUIS HENRIQUE P. SANTOS 

OAB/SP 401.945 

KAÍQUE RODRIGUES DE ALMEIDA 

OAB/SP 396.470 

SOFIA LARRIERA SANTURIO 

OAB/SP 283.240 

   

 


