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2ª. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA BARRA FUNDA  
 
 
 
 

Portaria nº   /15 
 
 
 

 

 

     Considerando as disposições do artigo 129, I, VI e VIII, 

da Constituição Federal, as disposições do artigo 26, incisos I e V, da Lei 

8.625/93; as disposições do artigo 104, I, da Lei Complementar 734/93, bem como 

as disposições da resolução 13/06 do CNMP determina-se a instauração de 

investigação em complementação ao PIC 94.0002.007273/2015-6, com denúncia 

já oferecida em 9 de março de 2016, que foi distribuída livremente à 4ª Vara 

Criminal de São Paulo, adotando, pois, o número 0017018-25.2016.8.26.0050, 

objetivando-se investigar:  

 

a)  Possíveis irregularidades envolvendo condomínio de construção e ligação 

com a OAS no residencial Jardim Anália Franco entre outros; 

b) Possibilidade de lavagem de dinheiro na modalidade dissimulação da 
origem do dinheiro para aquisição de bem imóvel ou, então, para alguns 

na modalidade ocultação de bem imóvel, ou, ainda, como fruto de 

possível produto de estelionato envolvendo pessoas e movimentos ligados 

ao Partido dos Trabalhadores entre as quais: 

b.1) Wagner Freitas, Presidente da CUT (Central Única dos 

Trabalhadores), que outrora já trabalhou na BANCOOP e detém unidade 

autônoma no Residencial Altos do Butantã, conforme figura abaixo:  

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

b.2)      Mirele Nóvoa de Noronha Oshiro, filha de 

Rosemary Noronha, detentora de unidade duplex 182, no residencial Ilhas d’ Itália 

e ao que parece também uma unidade no Torres de Mooca. Informa-se, ainda, 

que há indícios de que Rosemary Nóvoa Noronha e seu irmão, Edson Lara 
Nóvoa também sejam detentores de imóveis no empreendimento Torres da 

Mooca, sem prejuízo de outros imóveis ocupados por Rosemary e familiares, 

supostamente, envolvidos em supostos crimes.  
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b.3)      Carlos Eduardo Gabas, que, igualmente, já 

trabalhou na BANCOOP e foi ex-Ministro da Previdência Social com unidade 

autônoma 41, do edifício Jurea, no residencial Jardim Anália Franco; 

 

 
 

b.4)      João Vaccari Neto (que detinha uma unidade 

autônoma 44 A, atual 34 A, no edifício Salinas, condomínio Mar Cantábrico, atual 

Solaris, ao que parece vendida); 
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b.5)      Freud Godoy e Simone Messeguer, em relação 

a unidade 133 A do edifício Salinas, condomínio Solaris; 
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b.6)       Duas unidades em nome da CUT 
(Central Única dos Trabalhadores) no empreendimento Mirante do Tatuapé. 
Ao que parece a referida Central seria possuidora de unidades 163 A e 173 A;  

b.7)       Marice Correia de Lima na unidade 193 A 

do mirante do Tatuapé entre outras; 

 

b.8)       Ana Maria Érnica  ré em ação penal em 

trâmite perante a 5ª. Vara Criminal de São Paulo e também denunciada em 9 de 

março de 2016 pelo Ministério Público Estadual com distribuição para a 4ª. Vara 

Criminal com declinação da jurisdição para a 13ª. Vara Federal de Curitiba, com 

recurso em tramitação. Ao que parece teria unidade autônoma no 

empreendimento Torres da Mooca; 

 

b.9)         José Carlos Spinoza e Rogério Aurélio 
Pimentel, com supostas unidades no residencial, Torres da Mooca. O primeiro é 

ex-chefe de gabinete do Escritório Regional da Presidência da República em São 

Paulo e o último ex-assessor do gabinete especial do Ex-Presidente da República; 
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b.10)       Osvaldo Bargas, ex-Diretor da CUT, com 

suposta unidade no artigo 174 no residencial Torres da Mooca. 

 

       E ainda outros que estão que poderão ser 

identificados com o decorrer da investigação levada a efeito no PIC 

94.0002.007273/2015-6, que ora será identificado como PIC 
94.0002.007273/2015-6 - A 

 

     

       Providencie-se, no momento oportuno, a 

comunicação da instauração da complementação da investigação nestes autos de  

PIC 94.0002.007273/2015-6 - A ao Procurador-Geral de Justiça, de acordo com o 

disposto no artigo 5º, da resolução 13 de 2 de outubro de 2006 da lavra do 

Conselho Nacional do Ministério Público.  

 

       Esclarece-se que essa investigação é 

desdobramento da investigação que redundou em denúncia razão por que 

absolutamente conexa.  

 

Desde já se determina: 

1) Juntada da denúncia distribuída à 4ª Vara 

Criminal de São Paulo, número 0017018-

25.2016.8.26.0050; 

2) Juntada do depoimento de Sandra Aparecida 

Gomes em que se compreende que algumas 

unidades autônomas dos empreendimentos 

BANCOOP repassados à OAS pertenceriam 

ao ‘staff’; 

3) Juntada de portaria de designação da PGJ 

em relação ao PIC 94.0002.007273/2015-6, 
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conexo a este investigação, para que os 

subscritores operassem em conjunto;   

4) Qualificação atual de EVANI APARECIDA 

GODOY, fls. 05 da presente portaria para, 

posteriormente, ouvi-la em declarações nesta 

Promotoria de Justiça;  

5) Expedição de ofício a administradora e 

imobiliária que cuidam do empreendimento 

TORRES DA MOOCA e MIRANTE DO 

TATUAPÉ para fornecimento da relação de 

todos os condôminos. Caso não se descubra 

pelos meios convencionais, obtenham-se os 

endereços na INTERNET e oficie-se ao 

representante do condomínio, ou seja, ao 

síndico para os devidos esclarecimentos 

sobre quem detém as informações 

requisitadas. 

 

 Após nova conclusão. 

       São Paulo, 18 de março de 2015. 

  

     CASSIO ROBERTO CONSERINO        

       103º. Promotor de Justiça da Capital  

 

    FERNANDO HENRIQUE DE MORAES ARAÚJO 

    44º. Promotor de Justiça Criminal  

 

    JOSÉ CARLOS GUILLEM BLAT 

    10º. Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social 
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