
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA “OPERAÇÃO LAVA JATO”

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA

Autos nº 5028412-57.2017.4.04.7000

Classe: Pedido de Prisão Preventiva

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelos Procuradores signatários, no uso de
suas atribuições constitucionais  e legais,  em atenção à intimação lançada no evento 163,  vem,
respeitosamente, perante Vossa Excelência, manifestar-se conforme segue.

No curso da Operação Abate, foram cumpridos mandados de prisão temporária e
busca e apreensão em face de CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA. Na ocasião, foram
apreendidos R$ 122.000,00 em espécie na posse do ex-Parlamentar Federal.

Contudo, em decisão proferida no evento 109, revogou-se a prisão temporária de
CÂNDIDO  VACCAREZZA,  aplicando-se-lhe  as  seguintes  medidas  cautelares:  a)  proibição  do
exercício de cargo ou função pública na Administração Pública direta ou indireta; b) compromisso
de comparecimento a todos os atos do processo; c) proibição de deixar o país, com a entrega do
passaporte a este Juízo em 48 horas; d) proibição de contatos com os demais investigados, salvo
familiares; e e) proibição de mudança de endereço sem autorização do Juízo. Fixou-se, ainda, fiança
no valor de R$ 1.522.700,00, considerando o montante supostamente recebido como vantagem
indevida (US$ 478.687,00). O representado, então, assinou o termo de compromisso e foi posto em
liberdade, sob a condição de efetuar em dez dias o depósito da fiança em juízo.

Agora, porém, requereu a defesa do ex-Deputado Federal, em petição acostada
no evento 157, o desbloqueio dos valores apreendidos e a liberação da fiança. Formulou-se, ainda,
diversos pedidos subsidiários:

“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:
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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”

Os fundamentos derivados da afirmação de inocência do representado já foram
rejeitados por esse il. Juízo na decisão do evento 160, restando ao parquet manifestar-se quanto ao
desbloqueio dos valores apreendidos, quanto à alegada insuficiência financeira para arcar com a
fiança, quanto à possibilidade substituir a fiança em pecúnia por hipoteca:

“A  Defesa  de  Cândido  Elpídio  de  Souza  Vaccarezza  requer  a  revogação  da  fiança  e  a
liberação de valores bloqueados (evento 157).

Examino os argumentos.

Argumenta pela sua inocência e que não teria participado nos fatos.

Porém, não cabe, na discussão de fiança, o exame desse argumentos. Seu exame depende
da  conclusão  das  investigações,  do  eventual  oferecimento  da  denúncia,  da  instrução  e
julgamento de eventual ação penal.

Observa-se, porém, que na decisão em 28/07/2017 foram elencados os diversos elementos
probatórios que, em cognição sumária, apontam pela participação de Cândido Elpídio de
Souza Vaccarezza nos crimes em apuração.

Alega, por outro lado, insuficiência financeira para arcar com a fiança e ainda pleiteia o
desbloqueio  dos  valores  de  R$  122.000,00  em espécie  encontrados  em sua  residência.
Subsidiariamente, pleiteia que seja aceita, como fiança, garantia real.

Informa ainda que realizou, em 31/08/2017, a biópsia de próstata e que o resultado será
apresentado a este Juízo até 05/09.

Sobre os pleitos  da Defesa de Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza quanto à fiança e
desbloqueio de valores, ouvirei primeiro o MPF.

Concedo ao MPF o prazo de cinco dias para manifestação.”

Vieram os autos para manifestação ministerial.

É o relatório.

1. Do pedido de desbloqueio dos valores apreendidos

Requer o representado a devolução dos R$ 122.000,00 em espécie apreendidos
em sua posse durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Alega que esse valor
possui a seguinte origem: R$ 65.000,00 eram valores que já mantinha em casa, conforme declarado
em DIRPF;  R$  50.000,00  foram  emprestados  a  ele  por  JOSÉ  GUILHERME DE  ANDRADE;  e  R$
7.000,00 foram sacados das contas do representado e de sua companheira.

O requerimento, no entanto, não merece acolhida.

Há  indícios veementes de que  CÂNDIDO VACCAREZZA,  enquanto Deputado
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Federal, por meio da prática de crimes de corrupção, recebeu, no Brasil, em espécie, o equivalente
em reais a US$ 478.687,00, a título de vantagens indevidas pagas pela SARGEANT MARINE em
decorrência dos contratos celebrados com a PETROBRAS. Plenamente preenchida, pois, a condição
necessária para o sequestro do produto e proveito do crime:

“(Código  de  Processo  Penal)  Art.  126.  Para  a  decretação  do  seqüestro,  bastará  a
existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.” (Grifou-se)

Nada obstante,  ainda que alegue o representado que os  valores  apreendidos
foram obtidos por meios lícitos, não se afasta o fundamento para a manutenção do sequestro, vez
que,  nessa  hipótese,  tal  montante  teria  natureza  jurídica  de valor  equivalente ao  produto  e
proveito dos crimes, cujo sequestro também é autorizado em Lei:

“(Código Penal) Art. 91 - São efeitos da condenação:

[…]

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

[…]

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo
agente com a prática do fato criminoso.

§ 1º Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito
do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.

§  2º  Na  hipótese  do  §  1º,  as  medidas  assecuratórias  previstas  na  legislação
processual  poderão  abranger  bens  ou  valores  equivalentes  do  investigado  ou
acusado para posterior decretação de perda.” (Grifou-se)

Tampouco  interfere  na  higidez  do  sequestro  a  alegação  de  que  CÂNDIDO
VACCAREZZA necessita do dinheiro apreendido para tratamento médico. Não cabe a liberação
de valores oriundos de atividades criminosas, ou o equivalente a tais valores, para fins de custeio
de despesas pessoais. Trocando em miúdos, seria o mesmo do que devolver a um assaltante os
bens roubados,  ou o seu equivalente, para que ele pudesse utilizá-los no custeio de despesas
médicas.

Se o representado, ao ser privado dos valores indevidos, entende que seu padrão
de vida atual não comporta o tratamento na rede privada, é certo que está à sua disposição a rede
pública de saúde.

Não se ignora que o serviço prestado pelo SUS está longe do ideal. Esse, aliás, é
só mais um dos sintomas da criminalidade de colarinho branco. Em se tratando de danos causados
pela corrupção, os valores desviados do Erário para o pagamento de propina são apenas uma
pequena porção da ponta do  iceberg.  O dano mais grave é causado pelo direcionamento não
republicano das decisões estratégicas do Estado. Determina-se a construção de elefantes brancos
para privilegiar grupos econômicos que financiam a atividade político-partidária e, Governo após
Governo, geração após geração, os direitos sociais mais básicos da população, como a saúde, a
educação e a segurança vão sendo deixados de lado.

Nada mais  irônico,  portanto,  do que permitir  que um ex-Parlamentar  Federal
investigado por corrupção usufrua de vantagens indevidas, ou de seu equivalente, justamente para
escapar a um dos efeitos da corrupção, qual seja, a precarização do sistema público de saúde.
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De qualquer forma, não compete ao Juízo Criminal avaliar se o SUS tem ou não
condições de oferecer tratamento digno ao representado. Caso entenda que a sua dignidade e seu
direito  à  saúde  restarão  maculados  pelo  tratamento  na  rede  pública,  poderá  o  representado
pleitear na via adequada, administrativa ou judicial,  que o seu tratamento na rede privada seja
custeado pelo Estado.

Por fim, embora pouco importe a discussão acerca da proveniência ilícita ou não
dos  R$ 122.000,00,  vez  que,  como demonstrado,  é  plenamente  viável  o  sequestro  de  valores
equivalentes ao produto e proveito do crime, cumpre aqui tecer algumas considerações sobre as
inconsistências identificadas  no  álibi  apresentado  pelo  representado  para  justificar  tamanha
disponibilidade em espécie:

- Porque a origem dos valores não foi justificada no momento da apreensão? O fato de
uma  justificativa  ter  sido  apresentada  apenas  no  momento  da  colheita  de  seu
depoimento,  apenas  enfraquece  suas  escusas,  mormente  porque  está  amparada  em
documento de  fácil  e  rápida confecção (nota  promissória,  evento 85,  FORM9)  e  na
palavra de pessoa sobre quem o representado exerce e exercia ascendência à época
do cometimento dos crimes (JOSÉ GUILHERME DE ANDRADE foi assessor de CÂNDIDO
VACCAREZZA  na  Câmara  dos  Deputados  à  época  em  que  os  delitos  em  comento
ocorreram):

 Nesse  ponto,  importante  ressaltar  que,  ao  tempo  dos  delitos  em  comento,  JOSÉ
GUILHERME  DE  ANDRADE  integrava  a  mesma equipe  de  ANA CLÁUDIA DE  PAULA
ALBUQUERQUE,  ex-assessora  de  CÂNDIDO  VACCAREZZA  apontada  por  JORGE  LUZ
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como sendo responsável por operar o recebimento das propinas em espécie destinadas
ao ex-Deputado (vide p. ex.  o e-mail  abaixo).  Portanto,  por possuir envolvimento com
diversos investigados, qualquer álibi envolvendo JOSÉ GUILHERME DE ANDRADE deve ser
sopesado com cautela.

- Se a ideia do empréstimo contraído por JOSÉ GUILHERME DE ANDRADE era promover
um mútuo de R$ 50.000,00 para CÂNDIDO VACCAREZZA custear seu tratamento médico,
por que o empréstimo tomado do banco foi no valor de R$ 160.000,00?

- Porque o empréstimo foi tomado por JOSÉ GUILHERME DE ANDRADE em 31/01/2017 e
R$  50.000,00  teriam  sido  entregues  em  13/04/2017  a  CÂNDIDO  VACCAREZZA,  se,
segundo  consta  dos  autos,  o  representado  apenas  tomou  conhecimento  de  seu
problema de saúde posteriormente a 10/08/2017, data em que foi liberado o laudo do
exame realizado em 18/07/2017?

-  Se  a  ideia  dos  R$  50.000,00  supostamente  entregues  por  JOSÉ  GUILHERME  DE
ANDRADE  a  CÂNDIDO VACCAREZZA  em 13/04/2017  era  permitir  o  custeio  de  seus
exames e tratamentos médicos,  por que no momento de sua prisão, em 18/08/2017,
os R$ 50.000,00 ainda se encontravam intactos? Observe-se que a suposta data de
devolução dos R$ 50.000,00 para  JOSÉ  GUILHERME DE ANDRADE,  registrada  na  nota
promissória apresentada, era 23/08/2017. Ou seja, mesmo que não tivesse sido preso em
18/08/2017, afigura-se implausível que CÂNDIDO VACCAREZZA pudesse, entre essa data
e o dia 23/08/2017, gastar os R$ 50.000,00 com exames e já levantar tal valor novamente

  5/10



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

para devolvê-lo a JOSÉ GUILHERME DE ANDRADE. Caso tivessem sido gastos depois de
18/08/2017, como seriam levantados em tão curto espaço de tempo os R$ 50.000,00 a
serem devolvidos para JOSÉ GUILHERME DE ANDRADE já em 23/08/2017?

-  Considerando  os  altos  juros  do  empréstimo  de  R$  160.000,00  contraído  por  JOSÉ
GUILHERME  DE  ANDRADE,  vez  que  o  valor  total  a  ser  pago  para  o  banco  é  de  R$
338.444,64 (72 parcelas de R$ 4.700,62), por que ele aceitaria emprestar R$ 50.000,00 para
CÂNDIDO VACCAREZZA em 13/04/2017 e receber os mesmos R$ 50.000,00 de volta em
23/08/2017, sem juros nem correção monetária?

- Porque JOSÉ GUILHERME DE ANDRADE teria sacado os R$ 50.000,00 e entregue em
espécie para CÂNDIDO VACCAREZZA, em vez de fazer uma transferência bancária?

- Porque o representado mantinha R$ 65.000,00 em espécie na sua residência? Porque
não depositou esse valor no banco? Qual é a origem desse valor?

- Porque o representado teria sacado os R$ 7.000,00 de suas contas e das contas de sua
companheira para manter esse valor em espécie em casa?

Todas  as  inconsistências  apontadas  acima enfraquecem  as  justificativas  do
representado para os R$ 122.000,00 apreendidos em sua posse e podem até mesmo denotar uma
intenção de ludibriar a Justiça.

Pelo exposto, não devem se acolhidos os pedidos de “ liberação integral do valor
apreendido em favor do acusado”, ou de “liberação da quantia de R$ 50.000,00 em favor de José
Guilherme de Andrade, portador do CPF nº 090.539.378-38”.

Observe-se,  ademais,  que  os  R$  122.000,00  apreendidos,  somados  aos  R$
9.887,23 bloqueados nas contas de  CÂNDIDO VACCAREZZA  via BACENJUD, não chegam nem
perto dos R$ 6.000.000,00 cujo sequestro foi determinado no evento 12.

Ocorre que o exame dos dados bancários do representado, obtidos mediante
quebra de sigilo, indicam que é provável que CÂNDIDO VACCAREZZA mantenha elevados valores
em aplicações financeiras não alcançadas pelo BACENJUD, como aplicações de renda fixa.  Tais
valores  podem  e  devem  ser  alcançados  por  nova  ordem  de  constrição  no  patamar  de  R$
5.868.112,77 ( = R$ 6.000.000,00 – R$ 122.000,00 – R$ 9.887,23), ou, subsidiariamente, no patamar
de R$ 1.522.700,00, valor utilizado no arbitramento da fiança.

2. Do pedido de dispensa ou redução da fiança

Requer CÂNDIDO VACCAREZZA a dispensa ou redução de sua fiança, na forma
do art. 325, §1º, I e II, do CPP, tendo em vista a sua situação financeira supostamente precária.

Subsidiariamente, requer seja a fiança fixada em R$ 400.000,00, já que de acordo
com PAULO ROBERTO COSTA seria esse o montante da vantagem indevida recebida por CÂNDIDO
VACCAREZZA.

Ainda  subsidiariamente,  requer  seja  a  fiança  fixada  em  R$  886.427,52,  valor
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correspondente à soma das três transferências em dólar, convertidas pela taxa da época, as quais,
segundo JORGE e BRUNO LUZ, teriam dado suporte às entregas em espécie efetuadas em favor do
ex-Deputado Federal:

Tais pleitos, contudo, não merecem acolhida.

Conforme  pontuado  por  sua  defesa,  CÂNDIDO  VACCAREZZA,  além  de
empresário,  é médico obstetra há 35 anos e foi  parlamentar por 16 anos. Ante o exercício de
cargos e atividades bem remuneradas por tantos anos, não é verossímil a alegação de que sua
situação  econômica  é  precária.  Ressalte-se  que  as  alegações  do  representado  devem  ser
ponderadas com cautela,  ante  as  diversas  inconsistências  em sua  versão apontadas  no tópico
acima.

Também  não  é  razoável  supor  que  uma  pessoa  sem  condições  financeiras
assinaria um termo de compromisso de fiança no valor de R$ 1.522.700,00.

Observe-se,  ademais,  que,  além  das  fontes  de  renda  supra,  o  Laudo  nº
1673/2017-SETEC/SR/PF/PR,  realizado  sobre  as  contas  bancárias  de  CÂNDIDO  VACCAREZZA,
logrou demonstrar  que o ex-parlamentar  também recebia  depósito em espécie  em conta  não
declarada ao fisco (evento 88, ANEXO10, p.  29):  “Notou-se um montante atípico depositado em
espécie na Conta da CEF (não declarada no DIRPF), Ag. 2223, c/c 1002565850, de 2008 a 2014, de
R$ 1.761.308,04”.

Não  há  de  se  falar,  pois,  em  dispensa  ou  redução  do  valor  da  fiança  por
incapacidade econômica, conforme prevê o art. 325, §1º, I e II, do CPP.

A metodologia utilizada na fixação da fiança em R$ 1.522.700,00 (equivalente a
US$ 478.687,00) também é irretocável.

Embora PAULO ROBERTO COSTA, no âmbito de sua colaboração, tenha afirmado
que  a  vantagem  indevida  destinada  a  CÂNDIDO  VACCAREZZA  totalizava  R$  400.000,00,  o
aprofundamento da  investigação demonstrou que  ao menos  US$  478.687,00  dos  pagamentos
efetuados pela SARGEANT MARINE foram recebidos pelo ex-Parlamentar Federal, para si e para
outrem.

Quanto  à  taxa  de  câmbio  a  ser  utilizada  na  conversão  dos  US$  478.687,00,
afigura-se mais correto utilizar cotação do dólar atual e não a cotação que vigia ao tempo dos
fatos, sob pena de restar inviabilizada a utilização da fiança para a indenização do dano, como
prevê o art. 336 do CPP. Observe-se que os contratos da SARGEANT MARINE com a PETROBRAS
eram pagos em dólar. Assim, qualquer superfaturamento decorrente da incorporação do custo da
propina em tais contratos deverá ser ressarcido à estatal com o correspondente em reais do valor
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atualizado da moeda estrangeira.

Pelo exposto, não há motivo para dispensar o representado do recolhimento de
fiança  no  valor  integral  de  R$  1.522.700,00.  Uma  vez  prestado  o  compromisso,  deve  o
representado  recolher  tal  valor  imediatamente,  sob  pena  de  restar  necessária  a  aplicação  de
medida cautelar mais gravosa.

3. Do pedido de substituição da fiança em pecúnia por hipoteca

Requer o representado a substituição da fiança em dinheiro pela hipoteca do
imóvel em que reside, localizado na Rua Vitoantonio Del Vecchio, 413, apto. 71, Ed. Uirapuru, Vila
Prudente, São Paulo SP.

Subsidiariamente,  requer  a  prorrogação  do  prazo  para  pagamento  da  fiança.
Adianta-se, porém, que, nesse ponto, a defesa do representado recorre ao art. 334 do CPP, que
nada tem a ver com o prazo para pagamento da fiança, mas sim com o momento processual em
que  poderá  ser  concedida  ou  prestada  (Art.  334.  A  fiança  poderá  ser  prestada  enquanto  não
transitar em julgado a sentença condenatória.).

Pois bem.

Quanto à forma de adimplemento da fiança, prevê o Código de Processo Penal
que:

“Art. 330. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro,
pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou
municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar.”

De plano, verifica-se a impossibilidade de substituição da fiança em pecúnia pela
hipoteca do imóvel apresentado por  CÂNDIDO VACCAREZZA.  Primeiro porque o imóvel já se
encontra  alienado  fiduciariamente  para  a  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL,  conforme  matrícula
juntada no evento 157, MATRIMÓVEL6.
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Segundo porque se trata de imóvel que aparentemente se enquadra no conceito
de bem de família da Lei nº 8.009/1990, o que pode ser um fator complicador da futura execução
da hipoteca.

No que toca ao pedido de prorrogação do prazo para pagamento, constata-se
que, com as discussões ora encetadas, o prazo já se encontra devidamente elastecido. CÂNDIDO
VACCAREZZA firmou em 22/08/2017 o compromisso de depositar a fiança em 10 dias. Tal prazo
encontra-se transcorrido desde 01/09/2017.

Assim, deve ser mantida a obrigação de recolhimento da fiança em dinheiro, sem
a concessão de prazo adicional.

4. Conclusão

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

a) a manutenção do sequestro sobre os valores em espécie apreendidos na posse
de CÂNDIDO VACCAREZZA;

b) a  expedição de  ofício  ao BANCO DO BRASIL,  ao BANCO SANTANDER,  ao
BANCO  BRADESCO,  à  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL  e  ao  ITAÚ  UNIBANCO  determinando  o
sequestro  de R$  5.868.112,77 (=  R$  6.000.000,00  –  R$  122.000,00  –  R$  9.887,23),  ou
subsidiariamente  de  R$  1.522.700,00 (valor  utilizado  no  arbitramento  da  fiança) em  toda  e
qualquer aplicação financeira mantida em nome de CANDIDO ELPIDIO DE SOUZA VACCAREZZA
(CPF 131.585.465-15),  ou atreladas às contas em que tal  representado figure como titular ou
procurador, inclusive em ações e outros valores mobiliários mantidos pelo representado junto a
corretoras que integram o mesmo grupo empresarial dos citados bancos. Requer, também, sejam
tais instituições financeiras instadas a apresentar os extratos das aplicações financeiras e valores
mobiliários dos representados, a fim de possibilitar a identificação de eventual resgate posterior à
Operação Abate;

c) a manutenção do valor da fiança em R$ 1.522.700,00;

d) a manutenção da obrigatoriedade de depósito imediato da fiança em dinheiro.

Pede deferimento.

Curitiba, 12 de setembro de 2017.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

Antonio Carlos Welter

Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Januário Paludo

Procurador Regional da República
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Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora Regional da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República

Julio Carlos Motta Noronha

Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili

Procuradora da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler

Procuradora da República
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