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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA, 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ. 

 

 

Ref. Proc. nº 5028412-57.2017.4.04.7000 

Inquérito Policial nº 1617/2015 – SR/DPF/PR 

 

 

CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA, já qualificado nos autos do processo em 

epígrafe, vem perante Vossa Excelência expor e requerer, sendo isto o que efetivamente faz, 

consoante as razões fáticas e jurídicas que passa a aduzir. 

 

1. SISTEMATIZAÇÃO UTILIZADA NA PRESENTE PETIÇÃO. 

 

A presente petição tem por finalidade expor a Vossa Excelência, de forma fundamentada, os 

pedidos de liberação de bens e valores, e ainda de modificação dos termos da fiança, tal 

como fixados na r. decisão interlocutória proferida em 22/08/2017 (ev. 109). Para tanto, a 

defesa contextualizará os fatos apurados até o momento pela Polícia Federal, apresentando, 

em apertada síntese, sua interpretação das provas. 

 

O eixo condutor da análise será o relatório intitulado “REPRESENTAÇÃO 

BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1”, que fundamentou o pleito de conversão da prisão temporária em 

preventiva, formulado pela autoridade policial (ev. 88), e acertadamente indeferido por 

Vossa Excelência. Por mera opção estética, a defesa optou por referenciar apenas as folhas 

do aludido documento e transcrever, nos casos em que reputou necessário, a imagem do 

trecho em comento. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS E INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS SOB O SIGNO DO 

CONTRADITÓRIO MITIGADO. 
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2.1. Inexistência de fluxo de mensagens entre as contas de e-mail utilizadas por Cândido 

Vaccarezza e pelo “Grupo de Trabalho – GT”, criado pela dupla Jorge e Bruno Luz para a 

condução de negócios junto à Petrobras. 

 

O presente processo refere-se ao “Inquérito Policial nº 1617/2015 – SR/DPF/PR”, que apura 

a suposta participação de Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza em um esquema criminoso 

que vitimou a Petrobras e suas empresas coligadas. Conforme relata a autoridade policial1, o 

investigado teve seus sigilos telemático e de dados afastados por ordem judicial: 

 

 

 

Foram periciados os dados extraídos de três contas pessoais de e-mail, além das contas “ID 

Apple” vinculadas aos provedores “GMail” e “UOL”. Fora periciada2, ainda, a conta de e-mail 

do denominado “Grupo de Trabalho – GT”, espécie de agremiação formada para a condução 

de tratativas de negócios entre empresas privadas e a Petrobras. O referido “GT” se utilizava 

da conta de email “oxfordgt@gmail.com”. 

 

 
                                                           
1
 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 2. 

2
 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 3. 
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De plano, constata-se no relatório da PF que não houve fluxo de mensagens entre as contas 

de e-mail usadas por Cândido Vaccarezza (vaccarezza@gmail.com, Vaccarezza@uol.com.br e 

cevaccarezza@hotmail.com) e a conta usada pelo “GT” (oxfordgt@gmail.com)3. Com efeito, 

a PF afirma4 que o que houve foi uma “tentativa” de envolver Cândido Vaccarezza nos 

negócios do grupo encabeçado por Jorge Luz. 

 

2.2. Inexistência de participação de Cândido Vaccarezza nos negócios das empresas 

Trafigura/Tesoro Corporation, Seadrill e Brasil Trade. 

 

 

 

Segundo a PF, os três supostos negócios seriam contratos com as empresas Trafigura 

(posteriormente substituída pelo “GT” pela Tesoro Corporation), Seadrill e Brasil Trade. Para 

dar cabo da empreitada, aduz a PF que Cândido Vaccarezza estava envolvido na articulação 

de três partidos, PT, PMDB e PP. Contudo, tal conclusão é extraída tão somente de uma 

espécie de relatório5 elaborado por Bruno Luz a partir da conta de e-mail 

oxfordgt@gmail.com, com a qual, repita-se, não há registro de comunicações por meio das 

contas de e-mail utilizadas por aquele. 

 

                                                           
3
 Conforme se demonstrará adiante, o investigado Bruno Luz declarou, em depoimento prestado à autoridade 

policial condutora do inquérito, “que apenas SERGIO TOURINHO, TIAGO CEDRAZ, RAFAEL ACHÉ, MARCIO ACHÉ, 
CARLOS HERZ, BO LJUNGBERT, JORGE LUZ, LEDU e o DECLARANTE tinham acesso à conta de e-mail;” 
4
 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 8. 

5
 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 14. 
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Embora a mensagem de texto elaborada por Bruno Luz tratasse de um interesse específico 

do “GT”6, o assunto securitização estava inserido, já nos idos de 2009, na pauta de interesses 

do Governo Federal para a capitalização da Petrobras7. Dada a sua abrangência o tema era 

objeto de discussões no Congresso Nacional8, não somente pelas três legendas citadas no 

relatório da PF.  

 

 

 

É evidente que a envergadura econômica típica dos processos de securitização despertaram 

o interesse de empresas estrangeiras, razão pela qual o tal “GT” apresentou uma segunda 

empresa, denominada Tesoro Corporation. Ao contrário do que afirma a PF, as tratativas 

que envolveram os interesses específicos das empresas Trafigura e Tesoro não contaram a 

participação direta de Cândido Vaccarezza, supostamente indicado pela PF sob a alcunha de 

“V2”9. 

 

                                                           
6
 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 17. 

7
 Ainda hoje, a “securitização” é uma alternativa utilizada para a capitalização da Petrobras, especialmente 

após o seu rebaixamento da companhia por agências classificadoras de risco. 
8
 Em 2009, no intuito de se capitalizar, a Petrobras lançou mão de exportações futuras para obtenção de um 

empréstimo de USD 10 bilhões com a China. Confira-se em: 
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1705918-petrobras-estuda-usar-exportacoes-de-petroleo-
para-obter-financiamento.shtml, consulta em 31/08/2017. 
9
 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 23. 
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Como se vê, a PF afirma que a alcunha de Cândido Vaccarezza entre os membros do “GT” 

(do qual ele próprio não fazia parte) era “V2”, tendo o acusado Jorge Luz declarado, em 

depoimento, que “V1” seria o Deputado Federal Vander Loubet (PT-MS)10. Tal afirmação não 

se sustenta, eis que, no próprio relatório, há referências a um suposto parlamentar cuja 

alcunha é “Líder”.   

 

 

Não há sequer indícios de atuação concreta do tal “V2” para a concretização dos interesses 

do “GT”, sendo a referida alcunha mero objeto de menção entre os membros do grupo. A PF 

também afirma11 que o investigado atuou em favor da empresa Seadrill, cujo objeto seria a 

proposta de aluguel da sonda West Gemini. 

 

 
                                                           
10

 O relatório da PF demonstra a uma suposta atuação conjunta de Cândido Vaccarezza com o Deputado 
Federal Vander Loubet (PT-MS) e o Senador Edson Lobão (PMDB-MA), aspecto que, em tese, atrairia a  
competência do Supremo Tribunal Federal, em virtude da prerrogativa de foro dos dois últimos, atuais 
detentores de mandato eletivo.  
11

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 25. 
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Entretanto, mais uma vez, o indício se resume a dúvida de um dos membros do grupo acerca 

da melhor data para uma possível reunião12, cujo agendamento seria solicitado pelo grupo 

ao “V2”.  

 

 

 No registro a seguir, há menção de uma suposta visita do “Líder” ao diretor Estrella, 

indicado pela PF como sendo o Diretor de Exploração e Produção Guilherme de Oliveira 

Estrella. A data da “Pauta de Assuntos” é o dia 23/09/2009, uma quarta-feira. Como o 

registro cita uma visita que ocorreria “na próxima 5ª feira”, de se supor que a data da tal 

visita seria o dia subsequente, 24/09/2009, ou a quinta-feira da semana seguinte, 

31/09/2009. 

 

Ocorre que não há registro da presença de Cândido Vaccarezza nas instalações da Petrobras 

em quaisquer das referidas datas. Ou seja, o indício de uma suposta visita do “Líder” para 

uma reunião que teria como objetivo a defesa de interesses privados é desprovido de 

suporte fático. 

                                                           
12

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 28. 

http://www.mfpadv.com.br/


 

São Paulo – Vitória 
www.mfpadv.com.br  

 

 

E seguem as insustentáveis conclusões13 da PF acerca do suposto agendamento de reunião: 

 

 

 

O terceiro suposto negócio no qual Cândido Vaccarezza se envolveu, segundo a PF, consiste 

na criação do denominado grupo Brasil Trade. Há relatos de que o investigado havia 

solicitado, em reunião datada de 22/03/2010, a liberação de um apoio da ordem de R$ 

100.000.000,00.  

 

A conclusão extraída da mensagem, como nos demais casos, não guarda correspondência 

fática com qualquer outro elemento juntado aos autos. O valor total arrecadado por 

Cândido Vaccarezza para a campanha de Deputado Federal em 2010 foi de R$ 4.743.205,30. 

Já em 2014, quando disputou (mas não se reelegeu) o mesmo cargo, o valor arrecadado foi 

de R$ 2.675.942,92. Em resumo, o montante supostamente pedido pelo investigado a título 

                                                           
13

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 29. 
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de apoio é desarrazoado e desproporcional, até mesmo para a realidade das campanhas 

eleitorais à época dos fatos14. 

 

 

2.3. Não configuração da alegada habitualidade delitiva. 

 

No relatório intitulado “REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1” (ev.88), a autoridade 

policial responsável pela condução do IPL 1617/2015 colacionou o que chama de indícios de 

habitualidade delitiva de Cândido Vaccarezza. Os tais indícios consistem, em síntese, em 

                                                           
14

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 37. 
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mensagens nas quais Vaccarezza encaminha para apreciação determinados assuntos que 

julga ser do interesse de determinados setores da Administração Pública Federal. 

 

Como esperado, há no relatório da PF uma indisfarçável hipertrofia dos indícios que 

autoridade policial reputa adequados à formulação de um juízo condenatório, e, de outro 

lado, a completa omissão de informações essenciais ao pleno exercício da defesa. Tal 

prática, aparentemente inofensiva, viola expressamente o que dispõe a Resolução nº 004-

CSP/DPF (Código de Ética da Polícia Federal), que dispõe, em seu artigo 7º, inciso III, que: 

 

Subseção III 

Das Vedações 

Art. 7º  É vedado ao agente público do Departamento de Polícia Federal: 

(...) 

III - usar artifícios para prolongar a resolução de uma demanda ou dificultar 

o exercício regular de direito por qualquer pessoa; 

 

O trecho abaixo15, que ocupa 6 (seis) páginas de análise do aludido relatório, ilustra bem a 

conduta em comento: 

 

 

Prossegue a PF em suas conclusões16: 

                                                           
15

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 40 
16

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 40. 
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Vejamos uma das mensagens17 que induziu a precipitada conclusão da PF: 

 

 

 

 

Olvidou-se a autoridade policial de colacionar, em seu relatório, a imagem de uma outra 

mensagem, na qual Cândido Vaccarezza responde aos sucessivos encaminhamentos 

propostos por Liliana dos Santos Krawczuk. A defesa, contudo, se desencumbirá da tarefa: 

                                                           
17

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 41. 
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Vejamos a interpretação18 dada pela equipe de análise da PF ao conteúdo da mensagem 

acima:         

 

(SIC) 

 

Há, ainda, por parte da PF, menção a um suposto acesso de Cândido Vaccarezza a elementos 

e documentos sigilosos de persecução criminal pertinentes à cognominada Operação 

Montes Claros. Vejamos os supostos indícios19: 
                                                           
18

 Ev. 88/Relatório de Polícia Judiciária nº 241/2017 (Anexo 07), pg. 13. 
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E mais: 

 

 

 

Como se vê, trata-se de duas mensagens encaminhadas de/para o endereço de e-mail 

olhoscastanhos37@gmail.com, com direcionamento no formato de “cópia oculta” para 

Cândido Vaccarezza. Não há registro de que Vaccarezza tenha respondido as referidas 

mensagens, nem tampouco se beneficiado do suposto conteúdo sigiloso vislumbrado pela 

PF. 

 

                                                                                                                                                                                     
19

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 47. 
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Outra ilação apontada como indício de continuidade delitiva, embora desprovida de suporte 

fático, consiste em uma foto20 supostamente apreendida a partir do afastamento do sigilo 

telemático e de dados de Cândido Vaccarezza: 

 

 

Embora a PF afirme que se trata de uma espécie de planilha de controle de propina, o fato é 

que o aludido documento circulou pela Câmara dos Deputados durante os trabalhos da 

denominada CPI do Cachoeira, que investigava as atividades do contraventor, um dos alvos 

da Operação Montes Claros.  

 

                                                           
20

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 50. 
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Há sérias e justificadas suspeitas de que, ao contrário do que afirma a PF, a imagem acima 

não fora apreendida a partir da análise dos dados telemáticos do investigado. Frise-se que, 

nas conclusões, a própria PF aduz21 que a imagem não fora encontrada no momento da 

análise, e conclui que “ela foi dolosamente apagada pelo seu titular”. Ora, é desarrazoada a 

suposição de que o investigado, ao agir dolosamente para eliminar provas, o faria apenas em 

relação a uma imagem. Quanto a este fato, especificamente, a defesa conduzirá uma perícia 

específica, que apontará a verdadeira origem da prova. 

 

 

 

Abaixo, outro trecho do relatório22 no qual a PF supõe (pasme-se!), que a participação de 

Vaccarezza no casamento do empresário Joesley Batista, a despeito de sugerir apenas 

“existência de proximidade”, pode ser apontada como um indício de habitualidade delitiva: 

 

 

 

O suposto delito, no entendimento da PF, seria a geração de caixa para a campanha eleitoral 

de Cândido Vaccarezza. Contudo, não há qualquer elemento probatório que corrobore, 

ainda que minimamente, tal conclusão.  

 

 

                                                           
21

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 53. 
22

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 51. 
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2.4. Ausência de participação de Cândido Vaccarezza em negócios com a empresa Indra. 

 

O relatório da Polícia Federal sugere a participação de Cândido Vaccarezza em negócios da 

Indra, empresa especializada na área de tecnologia da informação e prestadora de serviços 

credenciada por diversos órgãos da Administração Pública Federal, dentre os quais a Caixa 

Econômica Federal. 

 

No entendimento da PF, a suposta atuação de Vaccarezza restaria demonstrada a partir da 

análise das seguintes mensagens de e-mail23: 

 

 

 

Ocorre que o próprio relatório da PF exclui o indício pois, segundo informações amplamente 

divulgadas na mídia nacional (e reproduzidas no relatório) o delator Hamylton Padilha, não 

                                                           
23

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 57. 
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cita Cândido Vaccarezza ou políticos do PT como beneficiários24 de valores decorrentes dos 

contratos firmados pela empresa com a Petrobras:  

 

 

2.5. A relação institucional de Cândido Vaccarezza com a presidência do BNDES. 

 

Cândido Vaccarezza exerceu, enquanto Deputado Federal, a função de Líder de Governo 

durante 3 mandatos presidenciais. Naturalmente, atuando na interlocução do Poder 

Executivo junto a Câmara dos Deputados, Vaccarezza tinha acesso a todas as diretorias das 

empresas estatais, a exemplo do Bando de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

 

No relatório de análise da PF, uma singela troca de mensagens entre o então Líder do 

Governo e o Presidente do BNDES25, Luciano Coutinho, é apontada como indício de prática 

criminosa: 

                                                           
24

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 61. 
25

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 66. 
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E ainda26: 

 

 

 

Ao contrário do que afirma a PF, nas mensagens analisadas Vaccarezza tão somente solicitou 

ao presidente da instituição um canal de diálogo para o qual possa encaminhar assuntos que 

julga pertinentes sem que para isso tivesse que envolver a mais alta instância da instituição. 

                                                           
26

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 667 
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Ora, fazer encaminhamentos é diferente de “intermediar pleitos”. Não há nas mensagens 

analisadas qualquer indício de que negócios privados tenham sido conduzidos por Cândido 

Vaccarezza perante o BNDES. 

 

2.6.  Ausência de vínculo de Gabriela Vaccarezza com a BR Distribuidora. 

 

O relatório policial afirma que Cândido Vaccarezza mentiu ao negar que sua filha, Gabriela 

Vaccarezza, tenha intermediado ou solicitado qualquer providência a ser tomada perante a 

BR Distribuidora27. Cita, como elemento indiciário, uma mensagem28 de e-mail encaminhada 

por ela a seu pai: 

 

 

Com efeito, Gabriela Vaccarezza atuou durante um curto período de tempo como auxiliar de 

seu pai em alguns assuntos específicos que lhe foram encaminhados. Durante esse trabalho, 

não foi nomeada para cargos na Administração Pública Federal nem recebeu qualquer tipo 

de remuneração paga com recursos públicos. 

 

A participação de Gabriela Vacarezza se resumiu a uma interlocução com a BR Distribuidora 

para um diagnóstico que lhe fora encomendado por seu pai. O objetivo do trabalho consistia 

na otimização do sistema de transporte de combustíveis nos aeroportos do Brasil. De se 

dizer, contudo, que não houve “intermediação” ou “solicitação de providências”, e que  não 

                                                           
27

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 67. 
28

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 68. 
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foram fechados contratos entre empresas supostamente vinculadas à Gabriela e a BR 

Distribuidora.  

 

 

 

A mensagem acima29 deixa claro que se trata de uma informação transmitida por Gabriela a 

seu pai. Na ocasião, discutia-se a melhoria do sistema de transporte de combustíveis na área 

interna dos terminais aeroportuários. Repita-se, não há registro de qualquer contrato em 

nome de empresas de Gabriela! 

 

2.7. Adimplemento de obrigações acessórias como indício de regularidade fiscal e não de 

lavagem de dinheiro. 

 

Em direito tributário, as obrigações principal e acessória possuem caráter autônomo, isto é, 

no caso do Imposto de Renda de Pessoa Física, além de pagar o tributo, o contribuinte 

precisa declarar anualmente sua situação fiscal à Secretaria da Receita Federal. Não o 

fazendo, ainda que pague o tributo (obrigação principal), pode ser penalizado pela omissão 

no envio da declaração (obrigação acessória). 

 

                                                           
29

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 68. 
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Surpreendentemente, o relatório da PF aponta30 que os valores declarados em espécie por 

Cândido Vaccarezza representam indício da prática do crime de lavagem de dinheiro, 

malgrado se saiba que Vaccarezza, além de empresário, é médico obstetra há 35 anos e foi 

parlamentar por 16 anos:  

 

 

 

Para fins de tributação pelo IRPF, a faixa de renda na qual se enquadra Cândido Vaccarezza 

permite que o mesmo possua em sua residência os valores citados no relatório. Aliás, como 

é (ou deveria ser) de conhecimento da PF, a quantidade de valores em espécie em poder de 

Vaccarezza diminuiu drasticamente a partir do exercício de 2010. A prova desta alegação 

consiste nas declarações de IRPF de 2015/2016, e de 2016/2017, juntadas aos autos (ev.85) 

para justificar os valores apreendidos em sua residência. 

 

2.8. A verdade dos fatos e a supremacia do interesse público. 

 

No inglês, “lobby” significa vestíbulo, sala de espera, corredor de entrada de uma casa ou 

prédio. Em arquitetura, o termo designa o espaço de um edifício com considerável afluxo de 

público, como hotel, cinema, teatro e prédios públicos. Já na política, embora conhecido, o 

termo tem um significado que em nada se assemelha aos demais. 

 

                                                           
30

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 71. 
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Na política, “Lobby” é a conversa ao pé do ouvido de um parlamentar ou dirigente, cujo 

escopo é o convencimento. Fazer lobby passou a nomear a atividade de pressão, exercida 

por um grupo organizado, sobre políticos e poderes públicos, com o objetivo de obter 

benefícios, particularmente de ordem econômica31. 

 

Embora não tenha sido regulamentado no Brasil, o “Lobby” é, precisamente, a atividade 

primária de Jorge Luz. No contexto IPL 1617/2015, a compreensão desse fenômeno assume 

especial relevância, tendo sido descrito subliminarmente “nas entrelinhas” dos depoimentos 

dos pretensos delatores Jorge Luz e Bruno Luz.   

 

Vale a pena ressaltar que a autoridade policial condutora do inquérito menciona, em dado 

momento32, que ambos “manifestaram vontade de, espontaneamente, confessarem suas 

responsabilidades criminais”. 

 

 

 

 

 

Em seu depoimento, Jorge Luz descreve como utilizava suas relações políticas para a 

obtenção de vantagens econômicas. Cite-se, como exemplo, a narrativa do jantar que 

                                                           
31

 RIBOLDI, Ari. A CPI das palavras. Leitura XXI, 2008. 
32

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 72. 
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organizara para Paulo Roberto Costa, e cuja finalidade, em suas próprias palavras33, foi 

“demonstrar que o apadrinhamento de Cândido Vaccarezza era real”: 

 

 

 

Repare que, quem afirma que Cândido Vaccarezza receberia, para financiamento de 

campanha eleitoral, o valor de R$ 400.000,00 é o próprio “Lobista”, e não o Vaccarezza. A 

intenção de Jorge Luz em repassar valores ao então Líder do Governo causou espanto até 

mesmo em Paulo Roberto Costa, que não compreendera a razão do repasse34. Isso 

demonstra, de forma cabal, que Cândido Vaccarezza era, na verdade, um elemento estranho 

nas tratativas que resultaram no pagamento de comissões a Jorge Luz. 

 

 

 

A declaração de que Cândido Vaccarezza teria recebido R$ 400.000,00 é contraditória. Em 

um trecho do depoimento, Jorge Luz afirma35 que as entregas eram feitas por meio de 

interposta pessoa, no caso Ana Claudia de Paula Albuquerque, em um endereço fornecido 

por esta. Já em outro, afirma36 que entregava dinheiro à Ana Claudia e a Vaccarezza, mas 

que não se recordava do local: 

 

                                                           
33

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 72. 
34 No Termo de Colaboração nº 28 (autos nº 50157304120154047000, evento 1, OUT2, f. 16/18), Paulo 

Roberto Costa narrou, em síntese: (i) que soube do pagamento de vantagem indevida a CÂNDIDO ELPÍDIO DE 
SOUZA VACCAREZZA no episódio porintermédio de JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ; (ii) que não sabia porque 
JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ havia repartido parte de sua comissão com o então parlamentar; (iii) que a 
SARGEANT MARINE não recebeu nenhuma facilidade para ser contratada pela PETROBRAS. 
35

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 74. 
36

 Ev. 88/REPRESENTAÇÃO BUSCA/PRISÃO/SIGILO 1/pg 75. 
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As contradições do depoimento de Jorge Luz refletem o grau de obscuridade com que o 

declarante exerce seu direito de colaborar com a elucidação dos fatos. Ademais, a narrativa 

não encontra correspondência com outros depoimentos, e será confrontada com as 

declarações que serão prestadas por Ana Claudia perante a autoridade policial.  

 

Ainda quanto ao depoimento de Jorge Luz, forçoso reconhecer a afirmação textual de que 

“os parlamentares não participavam das discussões técnicas, bastando para eles que 

houvesse pagamentos no caso de sucesso das negociações”. Mas as incongruências não 

param por aqui. 

 

 

 

Ainda em seu depoimento, Jorge Luz aduz que “V1” seria Deputado Federal Vander Loubet 

(PT/MS), e que “V2” seria Cândido Vaccarezza. Contudo, o próprio declarante, em 

mensagem enviada a Vaccarezza, se apresenta como “V”, fazendo menção a uma entrega 

entrega de relatório feita ao “V” em Brasília:  
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Em resumo, não há como precisar quem seja o tal “V”, razão pela qual as declarações 

prestadas não podem servir de prova indiciária em desfavor de Cândido Vaccarezza. Já em 

relação ao depoimento de BRUNO LUZ, merecem destaque os seguintes trechos37: 

 

 

 

 

 

Como já foi dito alhures, resta comprovado pelo próprio operador da conta 

“oxfordgt@gmail.com” que Cândido Vaccarezza não detinha acesso à referida conta de e-

mail. E mais, que a sanha condenatória da PF, lastreada em mensagens de e-mail sem 

resposta e em meras menções ao nome de Cândido Vaccarezza em reuniões, esbarra no fato 

de que, como afirma Bruno Luz, “isto poderia ter sido mero blefe aos demais membros do 

grupo para que parassem de pressionar sobre determinado assunto ou mesmo para acalmar 

a todos”. 

 

3. PANORAMA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E PESSOAL DE CÂNDIDO VACCAREZZA. 

 

3.1. Permanente estado de insolvência. 

 

Cândido Vaccarezza não exerce mandato eletivo. Sua única fonte de rendimentos são os 

proventos decorrentes do exercício da função efetiva de “ANALISTA DE SAUDE - MEDICO 

NIVEL III - SAUDE PUBLICA” na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (2_pdf). O 

montante líquido percebido no mês de julho de 2017 foi de R$ 5.273,19. Vaccarezza não 
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possui empresas “off shore” ou contas no exterior, sendo certo que o resultado do “BACEN 

JUD” determinado por V. Exa. (ev.97) se resumiu a uma quantia inferior a R$ 10.000,00.  

 

Para conseguir manter ao menos sua condição de moradia, teve que refinanciar seu único 

imóvel, o qual possui um saldo devedor remanescente de R$ 149.403,33 (3_pdf). No cenário 

atual, não tem o investigado plenas condições de manter sequer o próprio sustento, quiçá 

arcar com pagamentos de despesas não previstas, a exemplo do custeio de seu tratamento 

de saúde. 

 

3.2. Agravamento da insolvência em função da condição de saúde. 

 

Cândido Vaccarezza realizou, na data de 31/08/2017 (4_pdf), No Hospital Alemão Oswaldo 

Cruz, o exame de próstata denominado “Biopsia de Próstata por Fusão”. Segundo previsões 

do laboratório encarregado da análise do material colhido, o resultado deverá ser 

apresentado até o próximo dia 05 de setembro. 

 

Em virtude da apreensão dos valores em espécie encontrados em sua residência, os quais se 

destinavam ao custeio do referido exame, Vaccarezza terá que suportar o gasto de R$ 

4.120,00 (5_pdf) referentes ao procedimento realizado. Frise-se que neste valor não estão 

inclusos os custos da análise laboratorial do material colhido.  

 

3.3. Reiteração do pedido de desbloqueio dos valores apreendidos. 

 

A defesa protocolizou (ev.85), dentre outros pedidos, o de desbloqueio do valor em espécie 

apreendido na residência de Cândido Vaccarezza. O referido pedido, ainda não apreciado 

por V. Exa., foi fundamentado na origem lícita dos recursos, devidamente comprovada pelas 

declarações do IRPF do investigado (R$ 65.000,00) e pelo título de crédito (nota promissória) 

decorrente de um empréstimo contraído junto a José Guilherme de Andrade (R$ 50.000,00). 
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A quantia apreendida, de origem comprovadamente lícita, tinha como destino específico o 

custeio do tratamento de saúde do investigado, especialmente os procedimentos 

diagnósticos preparatórios para uma provável cirurgia de remoção da próstata. Como dito, 

parte do tratamento já foi iniciado com a realização do exame de punção, cujo resultado 

será informado pela defesa no prazo assinalado por esse i. Juízo. 

 

Assim a defesa reitera o pedido de desbloqueio do valor apreendido, para que seja o 

montante: 

a) disponibilizado integralmente ao investigado para o custeio de seu tratamento de saúde; 

ou, alternativamente; 

b) disponibilizado parcialmente, na quantia de R$ 50.000,00, em favor de José Guilherme de 

Andrade, portador do CPF nº 090.539.378-38, como forma de quitação do empréstimo 

garantido pela nota promissória já apresentada (ev.85), cuja via original, caso determine V. 

Exa., poderá ser custodiada no cartório da 13ª Vara Federal de Curitiba. 

 

4. SÍNTESE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E RECONSIDERAÇÃO DOS TERMOS DA FIANÇA  

 

Vossa Excelência proferiu, em 22/08/2017 (ev.109), decisão interlocutória na qual fixou as 

condições restritivas a serem cumpridas por Cândido Vaccareza. Além das condições, V. Exa. 

arbitrou fiança a ser paga no prazo máximo de 10 (dez) dias, no valor de R$ 1.522.700,00, o 

equivalente em reais ao montante de USD 478.687,00, supostamente recebidos por 

Vaccarezza entre 2010 e 2012, conforme afirmam a Polícia Federal e o Ministério Público 

Federal. A r. decisão determinou, ainda, que, tão logo realizado o exame, a defesa 

comunique a este i. Juízo, em não mais do que 15 (quinze) dias, o resultado. 

 

4.1. Metodologia pleiteada como parâmetro de fixação do valor da fiança. 

 

No momento da prolação da decisão interlocutória (ev.109), um aspecto fundamental das 

investigações não passou incólume ao crivo de V. Exa, qual seja, o fato de que, “salvo o 
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episódio envolvendo a Sargeant Marine, as investigações relacionadas aos outros fatos ainda 

nem se iniciaram e as provas pertinentes ainda são limitadas”. 

 

Conforme afirma repetidamente a PF e o MPF, o valor supostamente recebido por 

Vaccarezza pela intermediação do contrato com a Sargeant Marine foi de R$ 400.000,00. 

Entretanto, a defesa não ignora o fato de que, no relatório juntado pela Polícia Federal 

(ev.88), consta uma espécie de “Planilha” (pgs. 90 a 94), na qual há menção ao nome do 

investigado. Vejamos o resumo dos valores supostamente pagos a Vaccarezza, conforme a 

aludida planilha: 

 

DATE                 SOURCE          DESTINATION            CRED./DEBT. USD    TAXA CAMBIAL  VALOR CONVERTIDO
38

 

23/09/2010       Totaltec            Vaccarezza                   225.151,00               1,7194               R$ 387.124,63 

24/09/2010       Totaltec           Vaccarezza + Lobão    146.349,00               1,7120               R$ 250.549,49 

27/12/2010       Totaltec           Vaccarezza + Murilo    147.000,00              1,6922               R$ 248.753,40 

 

Como se vê, os valores supostamente recebidos por Vaccarezza emergem de uma base de 

cálculo arbitrada em sede de cognição sumária, em dólares norte americanos, e cuja taxa de 

conversão está sendo fixada em parâmetros atuais, ou seja, corrigida pelo dólar. Esta 

metodologia de cálculo agrava sobremaneira a condição do ora investigado, impossibilitando 

o adimplemento da cláusula de fiança.  

 

Caso a base de cálculo da fiança fosse, de fato, o montante em dólares, a metodologia mais 

alinhada ao disposto no artigo 326 do CPP seria a conversão pelo câmbio do dia do suposto 

recebimento da quantia. A fixação do valor da fiança corrigido pela variável cambial 

inviabilizará o seu cumprimento. 

 

Feitas essas considerações, e tendo como norte a situação de penúria financeira do acusado, 

tal comprovada no “item 3”, a defesa requer que V. Exa. reconsidere os parâmetros de 

fixação da fiança, ajustando-os conforme o disposto no artigo 325, §1º do CPP. Caso V. Exa. 
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entenda que não é o caso de aplicação subsidiária dos incisos I ou II do referido artigo,  o 

requerimento alternativo consiste na fixação da fiança:  

 

a) tendo como parâmetro a quantia supostamente recebida pelo contrato com a Sargeant 

Marine, ou seja, quantificada no valor de R$ 400.000,00; ou 

b) convertida pelo taxa do câmbio comercial registrada pelo Banco Central do Brasil no dia 

do suposto recebimento dos valores, ou seja, quantificada no valor de R$ 886.427,52. 

 

4.2. Substituição da modalidade de fiança. 

 

Conforme demonstrado, Cândido Vaccarezza encontra-se impossibilitado de prestar a fiança 

em pecúnia, nos termos fixados. Contudo, o ora investigado tem comprovado que deseja 

cumprir com as obrigações assumidas perante esse h. Juízo, razão pela qual já comunicou 

inclusive seu afastamento das atividades partidárias que vinha exercendo regularmente. 

Entretanto, o elevado valor arbitrado a título de fiança, somado ao curto prazo de tempo 

para a efetivação do depósito judicial, inviabilizou a busca por alternativas de adimplemento 

da fiança tal como inicialmente fixada. 

 

Nas combalida condição em que se encontra, tanto no aspecto de saúde quanto no 

econômico, não resta a Vaccarezza senão a alternativa de oferecer, a título de fiança, o 

único imóvel que possui, e no qual reside, constante da “Matrícula nº 109.824, Ficha 1, Livro 

nº 2”, registrado no “6º Cartório de Registro de Imóveis”, e localizado na Rua Vitoantonio 

Del Vecchio, 413, apto. 71, Ed. Uirapuru, Vila Prudente, São Paulo – SP. O imóvel tem como 

parâmetro de avaliação de preço o valor de R$ 1.170.000,00 (6_pdf). 

 

Embora não acredite na hipótese, caso V. Exa. indefira todos os pleitos de reconsideração 

dos termos da fiança, os defira parcialmente e ainda entenda ser incabível a substituição da 

fiança, Cândido Vaccarezza requer, alternativamente, que seja concedido o prazo de 

pagamento previsto no artigo 334 do CPP. 
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5. PEDIDOS 

 

Conforme explanado, Cândido Vaccarezza requer que se digne V. Exa.: 

 

5.1. Quanto ao pleito de desbloqueio dos valores apreendidos: 

 a) deferir a liberação integral do valor apreendido em favor do acusado; 

 ou, alternativamente; 

 b) deferir a liberação da quantia de R$ 50.000,00 em favor de José Guilherme de 

Andrade, portador do CPF nº 090.539.378-38. 

 

5.2. Quanto à fiança, proceder na forma do artigo 325, §1º, I ou II do CPP, ou: 

 a) fixar a quantia de R$ 400.000,00, tal como fundamentado no “item 4.1, a”; 

 ou ainda: 

 b) fixar a quantia de R$ 886.427,52, tal como fundamentado no “item 4.1, b”. 

 

5.3. Quanto à substituição da modalidade de fiança; 

 a) deferir, em caráter definitivo, a substituição da fiança em dinheiro pelo imóvel 

descrito no “item 4.2”; 

 ou, alternativamente: 

 b) deferir a prorrogação de prazo para pagamento nos termos do artigo 334 do CPP. 

 

De São Paulo – SP para Curitiba – PR, em 01 de setembro de 2017. 

 

 

(assinado digitalmente) 

Marcellus Ferreira Pinto 

OAB/ES 13.409 

OAB/SP 338.338 (suplementar) 
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