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Processo crime n.º 0017872-34.2007.8.26.0050. 
Controle 1607/2010. 
5ª Vara Criminal da Capital. 
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo. 
Apelados: JOÃO VACCARI NETO E OUTROS. 
 
Razões de Apelação do Ministério Público 
 
 

Egrégio Tribunal 
Colenda Câmara  
Douta Procuradoria de Justiça 

 
 

JOÃO VACCARI NETO processado como incurso 
nas penas do artigo 288, caput; do artigo 171, caput (1133 vezes); do 
artigo 171, caput c.c. o artigo 14, inciso II (2362 vezes); do artigo 299, 
caput (1 vez), dispositivos estes c.c. o artigo 69, caput, todos do Código 
Penal; do artigo 1º, inciso VII da Lei 9613/98 c.c. o artigo 1º da Lei 
9.034/95, ANA MARIA ÉRNICA, processada como incursa nas penas 
do artigo 288, caput; do artigo 171, caput (1133 vezes); do artigo 171, 
caput c.c. o artigo 14, inciso II (2362 vezes); do artigo 299, caput (1 
vez), dispositivos estes c.c. o artigo 69, caput, todos do Código Penal; do 
artigo 1º, inciso VII da Lei 9613/98 c.c. o artigo 1º da Lei 
9.034/95,TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA, processado como 
incurso nas penas do artigo 288, caput do Código Penal, do artigo 171, 
caput (1133 vezes); do artigo 171, caput c.c. o artigo 14, inciso II (2362 
vezes); do artigo 299, caput (2 vezes), dispositivos estes c.c. o artigo 69, 
caput, todos do Código Penal; do artigo 1º, inciso VII da Lei 9613/98 c.c. 
o artigo 1º da Lei 9.034/95, LETICYA ACHUR ANTONIO, processada 
como incursa nas penas do artigo 288, caput; do artigo 171, caput 
(1132 vezes); do artigo 171, caput c.c. o artigo 14, inciso II (2362 vezes); 
do artigo 299, caput (2 vezes), dispositivos estes c.c. o artigo 69, caput, 
todos do Código Penal, HENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA 
processada como incursa nas penas do artigo 288, caput do Código 
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Penal, porque nos termos da denúncia, juntamente com HELENA DA 
CONCEIÇÃO PEREIRA LAGE, que foi denunciada como incursa nas 
penas do artigo 288 do Código Penal, cujo processo está suspenso nos 
termos do artigo 366 do Código de Processo Penal e com os falecidos 
LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO, ALESSANDRO ROBSON 
BERNADINO, MARCELO RINALDO,  associaram-se em quadrilha ou 
bando, com o fim de cometer notadamente crimes de estelionato (artigo 
171, caput, do Código Penal), apropriação indébita (artigo 168 do 
Código Penal), falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal) crimes 
estes praticados contra milhares de vítimas, valendo-se da estrutura 
da Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP 
transformando-a em verdadeira organização criminosa, à luz do que 
dispõe a Lei 9.034/95, no período compreendido entre 13 de fevereiro 
de 1999 até dezembro de 2009 ao praticarem as condutas que serão 
descritas abaixo foram ao final absolvidos pela ilustre Magistrada 
através da sentença de fls.18.581/18.663. 

Inconformado com tal decisão que contraria 
todas as provas carreadas nos autos, o promotor de Justiça subscritor 
interpôs o presente recurso de apelação visando a reforma da r. 
sentença, pelos motivos a seguir expostos, senão vejamos. 

A denúncia foi oferecida em 20 de outubro de 
2010 (fls.5025 e segs.), sendo recebida em 27 de outubro de 2010, 
conforme decisão de fls.6284/6288. 

A Ordem dos Advogados do Brasil se habilitou 
como “assistente da defesa” visando intervir pela advogada Leticya 
Achur Antonio, acusada nestes autos (fls.6295). Referido pedido 
inicialmente foi indeferido por falta de amparo legal (fls. 6299). 

As Associações dos Adquirentes dos Condomínios 
Residenciais Torres da Mooca, Bela Cintra, Vila Inglesa e Pêssego 
requereram habilitação como assistentes da acusação a fls. 6302/6303. 
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A Associação dos Adquirentes do Condomínio 
Residencial Jardim Anália Franco requereu a habilitação como 
assistente da acusação (fls. 6314/6316) pleiteando a intervenção na 
Cooperativa Habitacional dos Bancários juntando documentos (fls. 
6337/6466). 

As referidas associações de adquirentes de 
imóveis da Bancoop foram admitidas no feito conforme decisão de fls. 
6467/6468. 

Novamente a OAB/SP, apesar da apelada 
LETICYA não ter sido citada pessoalmente, requereu sua habilitação 
como assistente da defesa (fls.6477). 

A Associação dos Adquirentes do Condomínio 
Anália Franco foi admitida no feito e o requerimento da OAB/SP foi 
novamente indeferido, nos termos da decisão de fls. 6485. 

A Associação dos Adquirentes do Condomínio 
Solar de Santana pleiteou sua habilitação como assistente da acusação 
(fls. 6487). 

A apelada LETICYA foi citada e apresentou 
resposta a acusação a fls. 6534/6567. 

A acusada ANA MARIA ÉRNICA, foi citada a 
fls. 6573 e apresentou sua resposta a acusação a fls. 6575/6629. 

A Associação dos Adquirentes do Condomínio 
Village Palmas (FLS. 6777/6778) requereu a habilitação como 
assistente da acusação. Assim como a Associação dos Adquirentes do 
Condomínio Casa Verde (fls. 6785). 

O Ministério Público lançou manifestação acerca 
das citações faltantes, quebra de sigilo bancário e fiscal, bem como 
também anuiu sobre as habilitações dos assistentes de acusação 
mencionados (fls. 6798/6799). 
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No curso do processo a Associação dos 
Adquirentes do Condomínio Bela Cintra (fls. 6795) também requereu a 
habilitação como assistente da acusação. 

Foi juntado aos autos o informativo sobre o 
mandado de segurança impetrado pela OAB/SP para assegurar sua 
habilitação como assistente da defesa da apelada LETICYA, sendo que 
foi concedida a ordem pelo Tribunal de Justiça (fls. 6797). 

A ilustre Magistrada decidiu pela 
admissibilidade como assistentes da acusação as Associações de 
Adquirentes do Condomínio Casa Verde e Solar de Santana (fls. 6800). 

O senhor Nilson Bianchi juntou petição nos 
autos solicitando sua habilitação como assistente da acusação, vez que 
é adquirente de imóvel no empreendimento Mirante do Tatuapé que 
não tem uma associação de vítimas (fls.6805). 

A defesa de ANA MARIA ÉRNICA e JOÃO 
VACCARI NETO (que ainda não tinha sido citado nos autos) pleiteou a 
reconsideração da quebra de sigilo bancário (fls. 6823/6828). 

O Ministério Público se manifestou pelo 
indeferimento do pleito de VACCARI e ANA MARIA ÉRNICA para 
revogar a quebra de sigilo bancário e fiscal (fls. 6838). 

A Promotoria de Justiça do Consumidor da 
Capital requereu o compartilhamento dos autos (fls. 6841/6842). 

Mais vítimas do empreendimento Mirante do 
Tatuapé requerem a habilitação como assistentes da acusação (fls. 
6844/6845 e 6867/6868). 

Foi indeferido pela ilustre Magistrada o 
requerimento de revogação da quebra de sigilo bancário e fiscal de 
JOÃO VACCARI NETO e ANA MARIA ÉRNICA (fls. 6882). No mesmo 
despacho foram deferidas as habilitações dos assistentes da acusação, 
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bem como o compartilhamento dos autos com a Promotoria de Justiça 
do Consumidor da Capital/SP. 

O Ministério Público, em 23 de novembro de 
2012, depois de inúmeras tentativas de citação de JOÃO VACCARI 
NETO, observando que o Oficial de Justiça certificou sobre a suspeita 
de que referido acusado estaria se ocultando para não ser citado 
(fls.6904), requereu a aplicação do disposto no artigo 2º, § 3º da Lei 
9.613/98 com a modificação processual determinada pela Lei 12.683/12 
para a citação por edital dos acusados, o que foi deferido. 

Os apelados TOMÁS EDSON BOTELHO 
FRAGA (fls. 6985/7019), JOÃO VACCARI NETO (fls. 7020/7055), 
HENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (fls. 7056/7090) e HELENA 
CONCEIÇÃO PEREIRA LAGE (fls. 7091/7126) foram citados por 
edital. 

As Associações de Adquirentes dos 
empreendimentos Torres da Mooca, Vila Inglesa, Residencial Pêssego, 
Bela Cintra, Anália Franco, Cachoeira e Pirituba requereram o 
compartilhamento de informações bancárias e fiscais e outros 
documentos, bem como pleitearam a apuração das condutas dos 
conselheiros fiscais da Bancoop (fls. 7129/7135). 

O Ministério Público concordou com o 
compartilhamento das informações do processo com as aludidas 
associações que se habilitaram como assistentes da acusação, todavia, 
sobre a apuração das condutas dos conselheiros fiscais observou a 
pertinência de aguardar a instrução probatória no devido processo 
legal para depois avaliar tal requerimento (fls. 7196). 

Em despacho a ilustre Magistrada a fls. 7151 
deferiu o compartilhamento das informações do processo com os 
assistentes da acusação e acatou a ponderação ministerial sobre as 
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condutas dos conselheiros fiscais da Bancoop e a pertinência de 
verificar o conjunto probatório no curso da instrução criminal. 

JOÃO VACCARI NETO, finalmente ofertou sua 
resposta à acusação (fls.7191/7247) aventando preliminarmente que 
deveria ter sido citado pessoalmente. 

A ilustre Magistrada em seu despacho de fls. 
7248/7249, apontou que não existia qualquer nulidade do feito e 
indeferiu possível citação de JOÃO VACCARI NETO, que já se deu por 
citado ao se manifestar nos autos apresentando sua resposta a 
acusação. 

O Ministério Público ao tomar ciência da decisão 
de fls. 7248/7249 pugnou pela realização de diligências e ainda pela 
aplicação do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal aos 
acusados citados por edital e, por fim, manifestou se pelo seguimento 
da ação penal até final julgamento (fls. 7252/7253). 

A ilustre Magistrada a fls. 7255/7260 afastou as 
alegações apresentadas pela acusada LETÍCIA ACHUR ANTONIO e 
ANA MARIA ÉRNICA com relação à absolvição sumária pleiteada. Do 
mesmo modo com relação às alegações de JOÃO VACCARI NETO. 
Designou o início da instrução para oitiva de testemunhas arroladas 
pelas partes. 

Em aludida decisão de fls. 7255/7260 determinou 
ainda a produção antecipada de provas com relação aos acusados 
TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA, HENIR RODRIGUES e 
HELENA CONCEIÇÃO, nos termos do que dispõe o artigo 366 do 
CPP. 

HENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA se deu por 
citada a fls. 7280 sendo determinada a imediata retomada do curso do 
processo com relação a essa acusada (fls. 7283) e apresentou sua 
resposta a acusação a fls. 7327/7333. 
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Em despacho de fls. 7334, a ilustre Magistrada 
deferiu a habilitação como assistente da acusação a Associação dos 
Adquirentes do Residencial Village Palmas e ainda analisou a defesa 
apresentada pela acusada HENIR afastando as arguições de absolvição 
sumária determinando o seguimento do feito. 

Foi concedida liminar em sede de Habeas Corpus 
impetrado em favor dos pacientes TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA 
e HELENA CONCEIÇÃO PEREIRA LAGE para que não fosse colhida 
prova antecipadamente nos termos do artigo 366 do Código de Processo 
Penal (fls. 7370/7374).  

Todavia, o apelado TOMÁS EDSON BOTELHO 
FRAGA se deu por citado ao apresentar nos autos sua resposta à 
acusação (fls.7400/7458). Em audiência, no dia 02 de setembro de 2013 
a ilustre Magistrada não verificou as hipóteses de absolvição sumária, 
ratificando o recebimento da denúncia e o seguimento do feito (fls. 
7621). 

A Associação dos Adquirentes do Condomínio 
Casa Verde e do Condomínio Solar de Santana desistiram da 
assistência da acusação (fls. 7849). 

No dia 02 de setembro de 2013, no início da 
instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo 
Ministério Público Valter Amaro da Silva (fls. 7624), Marcelo Baker 
(fls. 7625), Marcelo Luís Straface (fls. 7626) e Freud Godoy (fls. 7630). 

No dia 03 de setembro de 2013, no curso da 
instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pela 
acusação Fábio Luís Silveira (fls. 7656), Sérgio Luiz Marcelino de 
Oliveira (fls. 7657), Camila Ribeiro de Jesus (fls. 7658), Sidnei de 
Jesus (fls. 7659), Maria da Conceição Silveira (fls. 7663), Vander Luiz 
Silveira (fls.7664), Patrícia Policastro Nascimento Pessoa (fls. 7665) e 
Maria Angélica Covelo Silva (fls. 7666). 
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Em 04 de setembro de 2013, no curso da 
instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pela 
acusação Ronaldo William de Oliveira (fls. 7732), Flávio Fernandes dos 
Santos (fls. 7733), Ignácio Loyola Brandão (fls.7737), Marcos 
Migliaccio (fls.7738), Suzette Aymi Nishisawa (fls.7739), Clóvis Pardo 
(fls.7740) Cleber Sherer (fls.7741) e Aparecida Procópio (fls. 7742). O 
Ministério Público desistiu da oitiva de Lucio Butti, Tânia Santos Rosa 
e Jane Parisi. 

Em 05 de setembro de 2013, durante a instrução 
criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação 
Ismael Gonzales Teixeira (fls.7754), Filomena Junes Carnevale (fls. 
7755), Ângela da Guia Gazzola Martinho (fls. 7756), Helena de 
Campos Malachias (fls. 7757), Biagio Aducci (fls. 7773), Cleber Borges 
de Aguiar (fls. 7774), Pedro Luiz Dias Galuchi (fls. 7775), Cláudia 
Alves de Oliveira (fls. 7776), Raimundo de Assis Santos (fls. 7777), 
Eduardo Fernandes Gonçalves (fls. 7778) e Sérgio Leal Lingren (fls. 
7779). 

Em 29 de novembro de 2013, no curso da 
instrução criminal foram inquiridas as testemunhas arroladas pela 
acusação testemunha protegida (fls. 8665), Ricardo Luiz do Carmo (fls. 
8666), Danilo Manoel Antunes Correa (fls. 8667) e Adriana Lage 
Correa (fls. 8668). 

No dia 04 de agosto de 2014, no curso da 
instrução criminal foram inquiridas as testemunhas da defesa Vagner 
de Castro (fls. 9004), Rogério Villa (fls. 9004), Marineide Caires Silva 
Spadaro (fls. 9004) e Paulo Alberto Arroyo Flores (fls. 9004). 

No dia 05 de agosto de 2014, no curso da 
instrução criminal foram inquiridas as testemunhas da defesa Márcia 
Campos (fls.9019) Daniela de Fátima Afonso (fls.9017), Arnaldo de 
Cássio Móccio (fls.9017), Roseli Vieira de Lima (fls.9018) e Vagner de 
Freitas de Moraes (fls.9018). 
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No dia 06 de agosto de 2014, no curso da 
instrução criminal foram inquiridas as testemunhas da defesa Jeane 
Carla de Góis (fls.9025), Ivo do Nascimento Júnior (fls.9025), Cleide 
Maria Pereira Ribeiro (fls.9025) e Fabiane de Oliveira Ramos Testoni 
(fls.9025).  

Ouvida a testemunha da defesa Mary Rosane 
Schettini da Cunha por carta precatória (fls. 9298). 

A testemunha da defesa José Francisco Pontes 
Assumpção foi ouvida através de carta precatória (fls. 9324/9325) na 
Comarca de São Carlos. 

A testemunha da defesa Ana Paula Anastácio de 
Souza foi inquirida através de carta precatória na Cidade de Cascavel 
– Paraná (fls. 9342 v). 

A testemunha da defesa Aparecida Venâncio de 
Oliveira foi inquirida em São Bernardo do Campo através de carta 
precatória (fls. 9380/9382). 

Ricardo José Ribeiro Berzoini, testemunha da 
defesa foi inquirido através de carta precatória (fls. 9426), bem como a 
testemunha da defesa Vanderlei Siraque ouvido através de carta 
precatória (fls. 9484/9485). 

No dia 26 de fevereiro de 2015, no curso da 
instrução criminal foram ouvidas as testemunhas da defesa Luiz 
Cláudio Marcolino (fls. 9594) e Antonio Mentor (fls.9594). 

Em razão de divergências numéricas apontadas 
por uma testemunha arrolada pela defesa com relação aos relatórios do 
laboratório de tecnologia de combate a lavagem de dinheiro do CAEx, o 
Ministério Público se manifestou nos autos em 19 de março de 2015 
informando que encaminhou cópias integrais digitalizadas para 
análise pelo aludido órgão ministerial (fls. 9607). 
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No dia 27 de março de 2015, o Ministério Público 
se manifestou favoravelmente ao compartilhamento do processo 
criminal com a força tarefa da denominada operação “lavajato”, que foi 
deferido pela r. Magistrada (fls. 9667/9670 e 9675). 

 Ainda no curso da instrução criminal a 
testemunha da defesa Jacson Ângelo de Souza foi ouvida através de 
carta precatória (fls. 9687/9690). 

No dia 05 de maio de 2015, no curso da instrução 
criminal foram inquiridas a testemunha do juízo Ângela Maria 
Marques Campos (fls.9756) e a testemunha da defesa Katia Helena 
Sanches (fls.9755). 

No dia 06 de maio de 2015, no curso da instrução 
criminal foi inquirida a testemunha da defesa Pedro Bohoimoletz de 
Abreu Dallari (fls.9770). 

O Ministério Público apresentou manifestação 
acerca de fatos novos implicando dirigentes e ex-dirigentes da Bancoop 
(fls. 9777/9779) que foi indeferido pela ilustre Magistrada, tendo em 
vista que se trata de fatos posteriores ao período descrito na denúncia. 

A testemunha da defesa Sidinei Soares foi 
inquirida através de carta precatória cumprida na Comarca de Barueri 
(fls. 9880). 

A defesa de JOÃO VACCARI NETO ofertou um 
relatório contendo uma análise crítica aos relatórios confeccionados 
pelo CAEx, apontando uma série de divergências numéricas (fls. 
9908/11284) referentes a digitações de microfilmes de cheques e 
confecções de planilhas. 

Requereram os ilustres defensores diante das 
divergências decorrentes de erros de digitação verificados nos 
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relatórios do CAEx juntados aos autos que fosse deferida uma perícia 
contábil (fls. 11295). 

Instado a se manifestar, o Ministério Público se 
insurgiu com perplexidade diante dos requerimentos dos ilustres 
defensores pugnando pela realização de um laudo pericial contábil, vez 
que tal diligência é simplesmente impossível de ser realizada pela falta 
de livros contábeis da BANCOOP e ainda pela confusão negocial 
apontada pela empresa THERCO e ainda verificar dados de empresas 
fantasmas utilizados no esquema criminoso como foi destacado a fls. 
11298/11302. 

A ilustre Magistrada indeferiu a realização de 
perícia contábil (fls. 11.309), determinando que o Ministério Público 
apresentasse o relatório complementar do CAEx requerido até o dia 29 
de outubro de 2015, sob pena de preclusão. 

O Ministério Público apresentou o relatório 
complementar do CAEx, bem como retificou os erros materiais contidos 
na denúncia, sem, contudo, modificar a acusação formulada contra os 
acusados (fls. 11.337/11412), observando que o relatório complementar 
confeccionado pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de 
Dinheiro do Centro de Apoio Operacional a Execução – CAEx aponta 
uma série de erros materiais de digitação de dados financeiros que 
constavam nos relatórios anteriores para a devida correção de aludidos 
números, o que não altera qualquer fato imputado aos acusados na 
presente ação penal em curso. O relatório complementar ora 
apresentado não substitui os relatórios anteriores, sendo os mesmos 
ratificados, com exceção dos erros de digitação verificados. 

Para referida revisão das movimentações 
financeiras foi utilizado o sistema SIMBA - Sistema de Investigações 
de Movimentações Bancárias - que é composto por um conjunto de 
procedimentos, módulos e normas para o tráfego de dados entre 
instituições financeiras e órgãos governamentais. Referido sistema 
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SIMBA é automatizado com uma padronização de arquivos gerando 
relatórios pormenorizados e que não sofrem intervenção externa, o que 
proporciona uma margem de segurança na avaliação das informações 
bancárias e financeiras analisadas. 

Importante ressaltar que as retificações 
realizadas através do relatório complementar que foi juntado aos autos 
se devem essencialmente porque à época em que foram elaborados os 
relatórios 38 e 39 do CAEx não estava disponível o sistema SIMBA e se 
basearam em cópias de cheques microfilmados e transferências 
bancárias, cujos dados eram incompletos e que foram juntados aos 
autos de forma repetida em anexos distintos, que foram digitados por 
diferentes analistas e funcionários. 

Como destaca a Assistente Técnica responsável 
pelo relatório complementar: 

“Cumpre consignar que a análise efetuada 
através do Relatório CAEX/LABLD nº 38/2010, foi 
baseada em cópias de cheques e transferências 
eletrônicas. Os autos continham diversas 
transferências eletrônicas emitidas/impressas 
várias vezes pelos bancos em dias e horários 
distintos, cópias de cheques em tamanhos 
diferentes, estando em folhas diferentes dos 
autos, conforme alguns exemplos destacados a 
seguir. Pela grande quantidade de documentos 
digitados, isso induziu ao erro e ao cômputo de 
valores duplicados ou triplicados. E, ainda, 
conforme expresso naquele relatório: “É preciso 
salientar que o processo de microfilmagem resulta 
em imagens de baixa qualidade, o que pode, por 
vezes, tornar ilegíveis alguns dados do documento 
digitalizado. Dessa forma, verificamos algumas 
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lacunas nas planilhas, que podem resultar em 
inexatidão na totalização dos valores dos 
lançamentos”. (Fls. 07 – Relatório complementar) 

Desta forma, não se trata de um aditamento a 
denúncia, mas de correção de erros materiais, mantendo-se intactos os 
fatos imputados aos acusados. A estrutura da acusação não sofreu 
qualquer modificação que justificasse a aplicação do que dispõe o artigo 
383 ou 384 do Código de Processo Penal. Não se vislumbra, portanto, 
in casu, o “emendatio libelli” e tampouco a “mutatio libelli”. 

O que se verifica são correções numéricas que 
não alteram as imputações dos estelionatos, da lavagem de dinheiro e 
da configuração da organização criminosa imputada aos acusados 
neste feito criminal. 

O relatório de análise técnica do CAEx foi 
juntado aos autos tempestivamente as fls. 11.415/11.777. 

A ilustre Magistrada determinou a juntada do 
relatório complementar ministerial dando ciência as partes e 
mantendo o interrogatório dos acusados para o dia designado (fls. 
11.778). 

No dia 04 de novembro de 2015, encerrando a 
instrução criminal deste feito foram os acusados interrogados (fls. 
11.789/11.800). 

Antes, contudo, de dar início aos interrogatórios 
os ilustres defensores dos acusados se insurgiram a realização de 
aludido ato instrutório diante da juntada do relatório complementar do 
Ministério Público, sendo que os pleitos para adiar os interrogatórios 
foram indeferidos pela ilustre Juíza de Direito que presidiu a sessão, 
posto que a acusação não foi modificada, sendo o relatório apresentado 
refere-se a correção de erros de digitação e lançamento que não 
interferem nas condutas descritas na denúncia (fls. 11.791). Na 
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sequência, foi aberta vista dos autos nos termos do artigo 402 do CPP e 
também para que as defesas pudessem se manifestar sobre o relatório 
complementar do CAEx. 

A defesa de ANA MARIA ÉRNICA pleiteou um 
prazo maior para análise do relatório complementar (fls. 12.181). 

Na sequência, o Ministério Público se manifestou 
em memoriais pleiteando a condenação dos apelados nos termos da 
denúncia (fls.12184/12360). 

A assistência da acusação também se manifestou 
em nome de centenas de vítimas pugnando pela condenação dos 
apelados (fls. 12529/12548). 

Os apelados apresentaram memoriais (LETICYA 
ACHUR ANTONIO– fls. 13227/13270, JOÃO VACCARI NETO – 
fls.13283/13389, OAB/SP como Assistente da Defesa – fls. 
13476/13504, ANA MARIA ÉRNICA – fls. 13513/13569, TOMÁS 
EDSON BOTELHO FRAGA e HENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA – 
fls. 18547/18578). Depreende-se que os apelados apresentaram 
inúmeros documentos anexados aos memoriais que só foram 
conhecidos pelo Ministério Público após a prolação da sentença ora 
questionada.  

A ilustre Magistrada “a quo” sequer deu ciência 
ao Ministério Público acerca dos milhares de novos documentos 
juntados pelas defesas em violação patente ao devido processo legal, 
simplesmente ignorando o preceito constitucional do contraditório 
proferindo a sentença absolutória de fls. 18.581/18.663. 

  

Esse é o relatório. 

Preliminarmente o Ministério Público, nos 
termos do que dispõe o artigo 571, inciso VII do Código de Processo 
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Penal, requer seja declarada NULIDADE ABSOLUTA a partir dos 
memoriais das defesas nos autos, uma vez que depois de encerrada a 
instrução criminal, as defesas dos apelados juntaram centenas de 
documentos que se consubstanciaram em elementos de provas que não 
foram apreciados pelo órgão ministerial. Deveria a ilustre Magistrada 
“a quo” ter convertido o julgamento para conhecimento desses novos 
documentos antes de proferir a sentença ora atacada. 

E mais, a ilustre Magistrada ignorou provas 
carreadas nos autos referentes as teses da acusação e ainda negou a 
existência de documentos mencionados expressamente pelo Ministério 
Público e que constam dos autos como no caso concreto de cheques da 
BANCOOP que serviram para pagamento de despesas hoteleiras para 
eventos de Fórmula 1 em São Paulo demonstrando que a r. Juíza não 
conhece totalmente ou não quis enfrentar os autos do processo, o que 
determina a nulidade da sentença.  

Causa espanto a falta de apreciação dos autos do 
processo, conforme trecho da sentença (fls.18.621): 

“De fato, com relação a imputação de que haveria desvio 
de valores através de cheques emitidos nominalmente à 
própria BANCOOP, a Acusação trouxe, concreta e 
especificamente, apenas os dois cheques mencionados a 
fls. 12.300, endossados em branco, que foram depositados 
na conta corrente de “Morumby Hotels Ltda.” 
É mesmo curioso que um cheque de uma Cooperativa 
Habitacional tenha sido usado para pagamento de 
estadia em hotel. Contudo, a Acusação não indicou nos 
autos de onde tirou a conclusão de que estes dois cheques 
serviram para pagar hospedagens nos Grandes Prêmios 
de Fórmula 1 de 2004 e 2005.  
Aliás, esta alegação da Acusação conflita com a própria 
data em que o segundo cheque foi pago, em 19 de janeiro 
de 2005, enquanto a corrida somente ocorreu em 
25/09/2005. 
Ou seja, o Juízo desconhece de onde a Acusação tirou a 
conclusão de que este cheque pagou hospedagem para 
espectadores dos Grandes Prêmios e tampouco consta, na 



 

 

  

16 

 

fase de instrução, qualquer demonstração de quem 
seriam os beneficiários de tais hospedagens.” 

 
O Hotel Grand Hyatt, sobre os cheques da 

BANCOOP, apresentou uma declaração que foi juntada aos autos a fls. 
6071, volume 28, conforme se vê adiante: 
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Esse documento foi ignorado pela ilustre 

Magistrada, sendo certo que adiante, no mérito, o ora apelante 
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meticulosamente irá explicitar a natureza dessa prova omitida na 
sentença. 

 A ilustre Magistrada na sentença atacada 
afirmou ainda que o Ministério Público se limitou a apresentar apenas 
os dois cheques emitidos pela BANCOOP e que foram utilizados no 
pagamento de despesas de hotelaria e de eventos de FÓRMULA 1 
como a única prova dos desvios de valores praticados pela quadrilha ou 
bando!!! 

 
No bojo dos autos, o Relatório de Análise Técnica 

complementar elaborado pelo CAEx (a partir do reenvio de dados das 
quebras de sigilo bancário e fiscal da BANCOOP, das empresas 
fantasmas e de parte dos ora apelados mediante autorização judicial 
da ilustre Magistrada “a quo”) vislumbra-se a movimentação de 
vultosas quantias para diversos destinatários que não tinham 
qualquer relação com as atividades de uma cooperativa habitacional ou 
de empresas constituídas pelos ora apelados para consolidar desvios de 
valores significativos da BANCOOP e que simplesmente tudo foi 
desprezado, ignorado, pela autoridade judicial que deferiu a utilização 
do sistema SIMBA para uma análise objetiva desses dados financeiros. 
Adiante, um dos anexos constantes no relatório mencionado onde se 
depreende a destinação de valores vultosos a pessoas físicas e jurídicas 
que se beneficiaram dos desvios criminosos dos ora apelados, em 
prejuízo de milhares de vítimas (fls.11.459/11.461 – com grifos nossos). 

 
O que se busca no processo penal é a VERDADE 

REAL, logo, a correção de erros de digitação dos relatórios produzidos 
pelo CAEx foi um requerimento do Promotor de Justiça subscritor e 
que foi deferido pela ilustre Magistrada, sendo utilizado o sistema 
SIMBA, que na atualidade é um dos instrumentos mais eficazes e 
seguros na análise de dados bancários e fiscais.  
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Estaria a Magistrada realizando a leitura de um 
outro processo? Como pode afirmar peremptoriamente que o Ministério 
Público não produziu provas acerca dos desvios fraudulentos 
praticados pela organização criminosa? 

 
A sentença revela que a ilustre Magistrada não 

leu ou ignorou partes do processo consoante se extrai do trecho da 
sentença abaixo transcrito (fls. 18.599/18.600): 

 
De fato, a controvérsia “de números” não traz 
interferência à convicção do Julgador, pois não se 
trata aqui de dirimir questões matemáticas ou 
contábeis, nem mesmo liquidar prejuízos a serem 
reparados (o que nem mesmo na esfera cível, ao 
que consta, se logrou fazer), mas sim apurar 
condutas imputadas de criminosas e para aferição 
de tais condutas, é irrelevante o montante 
controvertido dos valores que teriam sido 
supostamente desviados ou contabilizados de 
forma ardilosa, desde que efetivamente se tenha 
comprovado o desvio de algum ou alguns destes 
valores, bem como o aproveitamento aos acusados 
ou terceiros.  E neste aspecto, nada importa, para 
fins de caracterização dos demais crimes, que os 
montantes alegadamente “desviados” sejam da 
ordem de um, dez ou cem milhões de reais, já que 
em qualquer hipótese haveria, se provada a 
imputação, vantagem ilícita obtida de modo 
espúrio.  
Bem por isso, o Juízo não fundamentará, nesta 
sentença, sua convicção em nenhuma das cifras ou 
“conclusões” mencionadas nos indigitados 
relatórios; e, como já mencionado nas anteriores 
decisões, analisará as provas produzidas pelas 
partes em confronto apenas com os limites da 
acusação original, com o que tampouco se justifica, 
pela ótica da finalidade, qualquer alegação de 
nulidade, posto que inexistente prejuízo.” 

 

Não observou a ilustre Magistrada as inúmeras 
provas carreadas nos autos relacionadas, por exemplo, aos dirigentes 
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da BANCOOP, ora apelados, que foram sócios ou tinham pleno 
conhecimento e anuíram para o desvio de valores vultosos da 
BANCOOP para empresas fantasmas como a MIZU 
GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA, que tinha sua sede nas 
dependências da BANCOOP, sem qualquer função definida e que o 
Ministério Público mencionou não só nos relatórios do CAEx (vide fls. 
11.461 – Relatório complementar), como também comprovou os desvios 
criminosos através dos depoimentos de RICARDO LUIS DO CARMO 
(fls. 3.462/3.468 e fls. 8.723/8.765), FÁBIO LUIZ SILVEIRA (fls. 
7.972/8.025), CAMILA DE JESUS RIBEIRO (fls.8.031/8.032), SIDNEI 
DE JESUS (fls.8.034/8.048), SERGIO LUIZ MARCELINO 
(fls.7.998/8.026), dentre outros como se verá adiante. 

Como já consta dos autos, CAMILA DE JESUS 
RIBEIRO, auxiliar administrativa da MIZU, depois contratada pela 
GERMANY e na sequência contratada pela BANCOOP, recebendo um 
pouco mais que um salário mínimo por mês, por exemplo, sacava 
diversos cheques de titularidade da empresa fantasma MIZU e 
entregava os valores a um dos diretores da BANCOOP como no cheque 
abaixo constante nos autos (Anexo 09): 

  
 
Isso sem contar os documentos produzidos na 

fase pré-processual e que foram exaustivamente repetidos durante as 
oitivas das referidas testemunhas e vítimas em juízo na presença da 
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ilustre Magistrada destinatária dessas provas apontando as graves 
fraudes e desvios perpetrados pelos apelados, como se verá adiante. 

 
Como ignorar extratos, cheques, documentos, 

relatórios, depoimentos e declarações que demonstram as fraudes 
criminosas da quadrilha composta pelos ora apelados? 

 
 E mais, causa espanto a cegueira processual 

descrita na sentença no que pertine aos relatórios do laboratório de 
lavagem de dinheiro do CAEx juntados aos autos, que se prestaram 
para apontar documentação bancária sobre as fraudes praticadas pelos 
apelados na direção da BANCOOP em diversos períodos constantes na 
denúncia. 

 
A ilustre Juíza “a quo” repudia os relatórios 

considerando-os imprestáveis, todavia, estes descrevem objetivamente 
inúmeros cheques e movimentações financeiras da BANCOOP e das 
empresas fantasmas para pagamentos de despesas que não guardam 
qualquer relação direta ou indireta com os objetivos de uma 
cooperativa habitacional.  

 
Obviamente que estas questões relacionadas as 

fraudes perpetradas pelos apelados serão enfrentadas no mérito 
adiante. 

Como desprezar ou omitir provas objetivas 
referentes a cheques emitidos pelos apelados como representantes de 
uma cooperativa habitacional que lesou milhares de cooperados? 

 
A nulidade da sentença é patente sob este 

aspecto que ignorou ou omitiu pura e simplesmente a existência de 
documentos bancários objetivos que demonstram os desvios praticados 
pelos apelados. 
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Nos relatórios do CAEx repudiados e não 
apreciados pela ilustre Magistrada apresentam dados concretos que 
foram consolidados e revisados, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO 
JUDICIAL pelo sistema SIMBA (fls. 11.416/11.777), que organiza e 
analisa as quebras de sigilo bancário que tem como protocolo a 
remessa eletrônica de dados, sem qualquer interferência humana que 
pudesse ocasionar erros de digitação como aqueles que ocorreram com 
cópias de microfilmes de cheques e de transações financeiras lançadas 
nos relatórios anteriores do CAEx, que em nada alteraram a essência 
na demonstração dos desvios criminosos praticados pelos ora apelados. 

 
Os relatórios apenas espelham os dados 

bancários objetivos que devem ser analisados juntamente com o 
contexto probatório, inclusive a prova oral deduzida com a oitiva de 
testemunhas, vítimas e interrogatórios dos apelados. 

 
A miopia jurídica avança ainda sobre outras 

questões como, por exemplo, o não enfrentamento do estatuto da 
Cooperativa Habitacional que simplesmente foi ignorado pela ilustre 
Magistrada no que pertine as responsabilidades de seus dirigentes, o 
que será objeto de apreciação no mérito das razões ora deduzidas.  

 
O relatório e a fundamentação da sentença não 

abordaram todas as provas carreadas nos autos, mesmo que para a 
absolvição dos apelados.... 

 
É nula, portanto, a r. sentença. 
 

I. A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMO DELITO 
ANTECEDENTE À LAVAGEM DE DINHEIRO. 

Antes de examinar com profundidade a questão 
de mérito da sentença ora atacada é necessário tecer considerações 
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sobre o posicionamento da ilustre Magistrada que aplicou “in casu” de 
maneira sistemática o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, na 
famosa Ação Penal 470, no denominado Caso do Mensalão, conforme 
trecho da decisão atacada (fls. 18.607): 

“Portanto, se na época em que se iniciaram as 
investigações tratadas nestes autos o 
entendimento dos Tribunais Superiores 
respaldava aquele esposado pelo Ministério 
Público, quanto à tipicidade em tese da conduta, 
fato é que, desde o julgamento da Ação Penal 470, 
não mais se admite como típica a conduta de 
lavagem de dinheiro oriundo de delitos praticados 
por organização criminosa, por fatos anteriores à 
Lei 12.850/13. 
Esta é, precisamente, a hipótese dos autos. A 
conduta imputada aos acusados é, pois, é 
considerada atípica pelas Cortes Superiores, não 
se justificando, assim, contrariar o entendimento 
já solidificado, impondo-se, com relação a tal 
imputação, desde logo a absolvição dos acusados. ” 

 

Em julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região na apelação nº 0006481-89.2006.4.03.6000/MS, o eminente 
relator Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW em 
situação fática que descrevia condutas relacionadas a organização 
criminosa que atuava em infrações penais patrimoniais publicado em 
20/05/2014, com a seguinte ementa: 

 

PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO 
DE BENS. LEI N. 9.613/98. PRELIMINARES. DENÚNCIA. 
INÉPCIA. AUTONOMIA. CRIMES ANTECEDENTES. 
INDÍCIOS DE MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA. 
COMPETÊNCIA. CONEXÃO INSTRUMENTAL. 
MATERIALIDADE. AUTORIA. ATIPICIDADE DA 
CONDUTA DEFINIDA COMO CRIME ANTECEDENTE. 
INOCORRÊNCIA. POST FACTUM IMPUNÍVEL. 
INOCORRÊNCIA. PERDIMENTO DE BENS. 
DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE 
PENA. 
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1. Para não ser considerada inepta, a denúncia deve 
descrever de forma clara e suficiente a conduta delituosa, 
apontando as circunstâncias necessárias à configuração do 
delito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, 
viabilizando ao acusado o exercício da ampla defesa, 
propiciando-lhe o conhecimento da acusação que sobre ele 
recai, bem como, qual a medida de sua participação na 
prática criminosa, atendendo ao disposto no art. 41, do 
Código de Processo Penal (STF, HC n. 90.479, Rel. Min. 
Cezar Peluso, j. 07.08.07; STF, HC n. 89.433, Rel. Min. 
Joaquim Barbosa, j. 26.09.06 e STJ, 5a Turma - HC n. 
55.770, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 17.11.05). 
2. Para a configuração do delito de lavagem de dinheiro, 
basta a existência de indícios de materialidade dos delitos 
antecedentes. Não há, constrangimento ilegal contra a 
paciente tão somente pelo fato do crime antecedente aos 
delitos de lavagem de dinheiro processar-se em autos 
apartados, ainda pendentes de sentença condenatória, haja 
vista que o crime de lavagem de dinheiro é autônomo. 
3. A conexão instrumental ocorre quando dois ou mais fatos 
apresentam uma relação de interdependência, motivada por 
uma profunda ligação de coisas ou situações que lhes sejam 
comuns. 
4. Preliminares rejeitadas. Materialidade, autoria e dolo 
satisfatoriamente comprovados. 
5. É desnecessária a previsão de crime de organização 
criminosa no ordenamento jurídico pátrio para que se 
aperfeiçoe a hipótese descrita art. 1º, VII, da Lei n. 9.613/98, 
bastando que seja cometido delito por organização criminosa. 
Nem mesmo a recente Lei n. 12.683/12 inaugurou a 
tipificação de crime de organização criminosa. 
6. O crime de lavagem de dinheiro tem natureza autônoma 
em relação aos crimes antecedentes. Não caracteriza bis in 
idem a condenação por lavagem de capitais de réu já 
condenado pelo crime antecedente, tendo em vista que a Lei 
n. 9.613/98 tutela o Sistema Financeiro Nacional, 
prevenindo-o da ocultação ou dissimulação da natureza, 
origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos e valores provenientes de 
infração penal, não representando mero exaurimento do 
delito antecedente, que, no caso dos autos, atinge bem 
jurídico diverso. 
7. A origem lícita dos bens existentes em território nacional, 
em nome do acusado, não foi comprovada nos autos, sendo 
certo que as medidas constritivas determinadas pelo MM. 
Magistrado a quo encontram amparo nas disposições do art. 
4º e seguintes da Lei n. 9.613/98. 
8. As argumentações elaboradas pelo Parquet quanto aos 
critérios do art. 59 do Código Penal dizem respeito a 
elementos inerentes ao tipo penal de lavagem de capitais, 
como bem consignou o Ilustre Procurador Regional da 
República (fl. 787). 
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9. Deve ser mantida a pena-base de 5 (cinco) anos de 
reclusão, tendo em vista o considerável volume de recursos 
"lavados" que transitou em conta bancária do acusado (mais 
de R$ 2.000.000,00, cfr. fls. 4/14 do Apenso I). 
10. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o 
fechado, tendo em vista os gravosos reflexos da conduta 
delitiva para o Sistema Financeiro Nacional, em 
conformidade com o art. 33, § 3º, c. c. o art. 59, ambos do 
Código Penal. 
11. Recurso de apelação do Ministério Público Federal 
parcialmente provido. Recurso de apelação da defesa 
desprovido. 

 

Nesse julgado advertiu o ilustre Desembargador 
Federal que “a controvérsia sobre a conceituação jurídica de 
organização não interfere na aplicação do art. 1º, VII, da Lei n. 
9.613/98, que aludia ao crime antecedente "praticado por organização 
criminosa", na redação anterior à Lei n. 12.683/12”. 

E ainda arrematou o ilustre julgador: 

É desnecessária a previsão de crime de 
organização criminosa no ordenamento jurídico 
pátrio para que se aperfeiçoe a hipótese descrita 
art. 1º, VII, da Lei n. 9.613/98, bastando que seja 
cometido delito por organização criminosa. Nem 
mesmo a recente Lei n. 12.683/12 inaugurou a 
tipificação de crime de organização criminosa. 

Não obstante o entendimento de que o Decreto 
Presidencial n. 5.015, de 12.03.04, que promulgou 
a Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional (Convenção de 
Palermo), definindo em seu art. 2º grupo criminoso 
organizado como sendo "grupo estruturado de três 
ou mais pessoas, existente há algum tempo e 
atuando concertadamente com o propósito de 
cometer uma ou mais infrações graves ou 
enunciadas na presente Convenção, com a 
intenção de obter, direta ou indiretamente, um 
benefício econômico ou outro benefício material", 
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seja aplicável apenas para crimes posteriores ao 
início de sua vigência, ressalto que a Lei n. 9.034, 
de 03.05.95, já previa mecanismos de investigação 
e formação de prova voltados à repressão dos 
delitos praticados por organização criminosa. 

Nesse sentido, o Ilustre Procurador Regional da 
República que atuou no caso mencionado asseverou que: 

“Do crime antecedente: sustenta o apelo nesse 
tópico a impossibilidade do crime de lavagem de 
dinheiro se aperfeiçoar com base no delito 
antecedente "organização criminosa", já que à 
época dos fatos não havia definição típica desse 
delito no ordenamento jurídico brasileiro. Afirma 
que referido entendimento acabou consagrado pelo 
Supremo Tribunal Federal ao julgar o HC 
96.007/SP. Sem razão o apelante, dado que não 
vingou o entendimento inicialmente esboçado 
nesse julgado. 

De fato, a redação originária da Lei de Lavagem de 
Dinheiro (art. 1º, inciso VII) preconizava a 
caracterização como delito antecedente do crime 
cometido por organização criminosa e não crime de 
organização criminosa, daí a dispensabilidade de 
definição típica. O conceito de organização 
criminosa, ademais, era facilmente encontrada na 
Convenção de Palermo sobre Crime Organizado. 
De qualquer sorte, como dito, a questão restou 
superada já que o Supremo Tribunal Federal no 
julgamento do caso 'mensalão' esclareceu seu novo 
entendimento sobre a matéria no sentido de que a 
Lei 9613/98 'não inserira organização criminosa 
como delito antecedente à lavagem de dinheiro, 
mas sim como sujeito ativo: crime 'praticado por 
organização criminosa'' (AP 470/MG, noticiado no 
Informativo STF 679). Insista-se, com VLADIMIR 
ARAS, 'Uma coisa é o conceito de organização 
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criminosa, outra, bem distinta, é o tipo penal de 
associação em organização criminosa', cuja 
confusão inicialmente estabelecida no julgamento 
do HC mencionado acabou sendo desfeita no 
julgamento do 'mensalão', prevalecendo, pois a 
racionalidade interpretativa (destaques originais, 
fl. 785) 

Consta do Informativo STF n. 679, Ação Penal 470 
(Caso Mensalão), extraído do sistema 
informatizado da Suprema Corte: 

AP 470/MG - 86 

(...) ressaiu desnecessária a existência de tipo 
específico de organização criminosa para aplicação 
do inciso VII do art. 1º da Lei 9.613/98. Ocorre que 
aquele não seria crime antecedente, mas forma de 
cometimento do delito (...). AP 470/MG, rel. Min. 
Joaquim Barbosa, 10, 12 e 13.9.2012. (AP - 470) 

AP 470/MG - 93 

(...) a Lei 9.613/98 não inserira organização 
criminosa como delito antecedente à lavagem de 
dinheiro, mas sim como sujeito ativo: crime 
'praticado por organização criminosa'. Registrou 
que, mesmo antes do advento da Lei 12.683/2010, 
a aplicação do conceito de organização criminosa 
encontraria amparo na Lei 9.034/95, que conferira 
ao Estado investigador poderes de naquela 
infiltrar agentes policiais (...) AP 470/MG, rel. Min. 
Joaquim Barbosa, 10, 12 e 13.9.2012. (AP-470) ” 

Vale mencionar inúmeros julgados do Superior 
Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais a respeito do 
assunto reconhecendo o crime de lavagem de dinheiro cometido por 
organização criminosa, nos moldes da Lei 9.613/98: 

HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. 
INCISO VII DO ART. 1.º DA LEI N.º 9.613/98. 
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APLICABILIDADE. ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA. CONVENÇÃO DE PALERMO 
APROVADA PELO DECRETO LEGISLATIVO N.º 
231, DE 29 DE MAIO DE 2003 E PROMULGADA 
PELO DECRETO N.º 5.015, DE 12 DE MARÇO 
DE 2004. (...). 
(...) 
2. Capitulação da conduta no inciso VII do art. 1.º 
da Lei n.º 9.613/98, que não requer nenhum crime 
antecedente específico para efeito da configuração 
do crime de lavagem de dinheiro, bastando que 
seja praticado por organização criminosa, sendo 
esta disciplinada no art. 1.º da Lei n.º 9.034/95, 
com a redação dada pela Lei n.º 10.217/2001, c.c. o 
Decreto Legislativo n.º 231, de 29 de maio de 2003, 
que ratificou a Convenção das Nações Unidas 
contra o Crime Organizado Transnacional, 
promulgada pelo Decreto n.º 5.015, de 12 de março 
de 2004. Precedente. 
(...) 
6. Ordem denegada. 
(STJ, HC n. 77771, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 
30.05.08) 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS 
CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME 
ANTECEDENTE. CRIME ORGANIZADO. 
EMBARGOS REJEITADOS. 
(...) 
5. Assim foi que, no ponto, asseverou-se que: 
"Especificamente sobre a alegação dos impetrantes 
de que não haveria "organização criminosa", logo, 
crime antecedente, a proporcionar as sanções da 
Lei federal n.º 9.613/1998, já decidiu outrora o 
Superior Tribunal de Justiça pela impropriedade 
da ação de habeas corpus para a veiculação da 
questão, haja vista a manifesta dilação probatória 
que o tema envolve: HC 54.850/MG, Rel. Ministra 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 18/05/2009. 
Note-se que a Convenção das Nações Unidas 
contra o Crime Organizado Transnacional, à qual 
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o Brasil aderiu e internalizou, com o Decreto n.º 
5.015, de 12 de março de 2004, no seu artigo 2º, 
alínea "a", adotou como conceito de grupo 
criminoso organizado o grupo estruturado de três 
ou mais pessoas, existente há algum tempo e 
atuando concertadamente com o propósito de 
cometer uma ou mais infrações graves ou 
enunciadas na presente Convenção, com a 
intenção de obter, direta ou indiretamente, um 
benefício econômico ou outro benefício material. Os 
elementos indiciários de materialidade e autoria, 
logo, permitem concluir pela justa causa da ação 
penal, inclusive no tocante à lavagem de ativos 
obtidos ilicitamente". 
6. Restou claro no voto, portanto, que a 
argumentação deduzida pelo impetrante partiu de 
premissa falsa, levando a uma conclusão que não 
corresponde à realidade, até porque a Lei 9613/98 
não exige a tipificação da conduta de organização, 
mas, sim, que o crime seja praticado por 
organização criminosa, cuja figura está prevista no 
artigo 1º da Lei 9034/95, com a redação dada pela 
Lei 10217/01, no Decreto 5015/04, no Decreto 
Legislativo 231/03 que ratificou a Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional. 
7. Embargos rejeitados 
(TRF 3ª Região, Embargos de Declaração em 
Habeas Corpus n. 0011345-89.2010.4.03.0000/MS, 
Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 09.08.10) 
 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS 
CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL 
QUE INVESTIGA, DENTRE OUTRAS, A 
PRÁTICA DE CRIMES DE LAVAGEM DE 
DINHEIRO, QUADRILHA E DESCAMINHO. I - 
O conceito de organização criminosa não se 
submete ao princípio da taxatividade da lei penal, 
uma vez que não se trata de conduta tipificada 
como crime, senão como instrumento para a 
consecução de delitos de autoria coletiva. II - 
Conclusão que deflui da literalidade do art. 1º, VII 
da Lei 9.613-98, que tipifica como crime apenas a 
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lavagem de dinheiro a partir de atividade de uma 
organização criminosa sem que haja, inclusive, 
crime antecedente específico. III - Não 
caracterizada a confusão na narrativa do delito de 
quadrilha, com institutos que lhe são afins, e se há 
indicação suficiente da participação da paciente no 
esquema criminoso, de modo a lhe permitir o 
exercício amplo do direito de defesa, inexiste 
constrangimento ilegal decorrente do 
processamento da ação penal. IV - Ordem 
denegada. 
(TRF 2ª Região, HC n. 200902010018383, Rel. Des. 
Fed. André Fontes, j. 14.04.09) 

 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. (...) 
LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, VII, DA LEI 
Nº 9.613/98). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM 
RAMIFICAÇÕES EM CINCO ESTADOS DA 
FEDERAÇÃO. (...) EXCLUSÃO DO TIPO PENAL 
DESCRITO NO ART. 1º, VII, DA LEI Nº 9.613/98 
(LAVAGEM DE DINHEIRO). ALEGADA 
AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO LEGAL DA 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVENÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O CRIME 
ORGANIZADO TRANSNACIONAL. DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 213, DE 29 DE MAIO DE 2003. 
DECRETO Nº 5.015, DE 12 DE MARÇO DE 2004. 
(...) 
(...) 
3. O art. 1º, VII, da Lei nº 9.613/98 não prevê a 
prática de crime de organização criminosa que 
demandasse a existência de um tipo específico, 
mas da prática de crime por organização 
criminosa. Desse modo, responderá pelo crime de 
lavagem, ou ocultação de bens, direitos e valores 
quem ocultar ou dissimular a natureza, origem, 
localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores 
provenientes, direta ou indiretamente, de crime 
praticado por organização criminosa. 
4. A definição do termo "organização criminosa", 
objeto de reiteradas discussões doutrinárias, 
restou pacificada, tendo em conta a adesão do 



 

 

  

34 

 

Brasil à Convenção das Nações Unidas contra o 
Crime Organizado Transnacional, cujo texto fora 
aprovado pelo Congresso Nacional através do 
Decreto Legislativo nº 213, de 29 de maio de 2003 
e promulgado pelo Decreto nº 5.015, de 12 de 
março de 2004, o qual determinou seja ela 
"cumprida tão inteiramente como nela se contém". 
A citada Convenção, cujo objetivo reside em 
promover a cooperação para prevenir e combater 
mais eficazmente a criminalidade organizada 
transnacional, definiu no artigo 2: "a) Grupo 
criminoso organizado - grupo estruturado de três 
ou mais pessoas, existente há algum tempo e 
atuando concertadamente com o propósito de 
cometer uma ou mais infrações graves ou 
enunciadas na presente Convenção, com a 
intenção de obter, direta ou indiretamente, um 
benefício econômico ou outro benefício material". 
5. O Superior Tribunal de Justiça tem identificado 
organizações criminosas à luz do art. 1º da Lei 
9.034/95, com a redação dada pela Lei 10.217/01, 
com a tipificação do art. 288 CP e do Decreto 
Legislativo 231/03, o qual ratificou a Convenção 
das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional. 
(...) 
10. Ordem de habeas corpus denegada. 
(TRF 5ª Região, HC n. 20080500006652-8, Rel. 
Des. Francisco Cavalcanti, j. 28.02.08) 

 

A questão do crime antecedente que estava 
previsto no inciso VII do artigo 1º da Lei 9.613/98 revogada pela Lei 
12.683/12 deve ser analisada sob a ótica do que tínhamos em vigência 
na época com relação a Convenção de Palermo que o Brasil é signatário. 

O disposto no artigo 1º, inciso VII da Lei 9.613/98 
previa a aplicação da lei de lavagem de capitais quando observadas as 
condutas descritas no caput de referido artigo praticado por organização 
criminosa. 

Portanto, é necessário analisar o ordenamento 
jurídico pátrio referente as organizações criminosas, sendo que a Lei  
9.034/95, em seu artigo 1º previa que a referida legislação define e 
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regula meios de prova e procedimentos investigatórios que versarem 
sobre ilícitos decorrentes de ações praticadas por quadrilha ou bando ou 
organizações ou associações criminosas de qualquer tipo. 

A redação dada ao artigo 1º da Lei 9.034/95 sofreu 
severas críticas, vez que não trazia a tipificação de organização 
criminosa equiparando-a ao delito de quadrilha ou bando previsto no 
artigo 288 do Código Penal. Quanto as associações criminosas existiam 
duas hipóteses concretas: a primeira da Lei 11.343/2006 da associação 
para a traficância e a segunda referente a associação para o genocídio 
previsto na Lei 2.889/56.  

Em breve escorço histórico, portanto, vislumbra-
se que a adequação de organização criminosa segue a regra da norma 
penal em branco, como o disposto na conceituação de Funcionário 
Público previsto no artigo 327 do Código Penal, devendo ser 
interpretada à luz da conceituação constante na Convenção de Palermo 
prevista no Decreto 5015 de 12 de março de 2004, in verbis: 

"Art. 1º - A Convenção das Nações Unidas contra o 
Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova 
York, em 15 de novembro de 2000, apensa por cópia ao 
presente Decreto, será executada e cumprida tão 
inteiramente como nela se contém." 
Artigo 1, letras a e b: 
"Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: a) 
"Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de 
três ou mais pessoas, existente há algum tempo e 
atuando concertadamente com o propósito de cometer 
uma ou mais infrações graves ou enunciadas na 
presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou 
indiretamente, um benefício econômico ou outro 
benefício material; 
b) "Infração grave" - ato que constitua infração punível 
com uma pena de privação de liberdade, cujo máximo 
não seja inferior a quatro anos ou com pena superior;" 

Pois bem, a Convenção de Palermo acabou sendo 
aprovada através do Decreto Legislativo na Convenção já havia sido 
aprovada por Decreto Legislativo nº 231 de 29.5.2003, do Senado 
Federal: 

                     "DECRETO LEGISLATIVO Nº 231, DE 
2003” 
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto 
da Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
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Organizado Transnacional e seus dois Protocolos, 
relativos ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via 
Terrestre, Marítima e Aérea e à Prevenção, Repressão e 
Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e 
Crianças, celebrados em Palermo, em 15 de dezembro 
de 2000. 
O Congresso Nacional decreta: 
"Art. 1º Fica aprovado o texto da "Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional" e seus dois Protocolos, relativos ao 
"Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, 
Marítima e Aérea" e a "Prevenção, Repressão e Punição 
do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e 
Crianças", celebrados em Palermo, em 15 de dezembro 
de 2000. 
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar 
em revisão da referida Convenção e Protocolos 
Adicionais, bem como quaisquer ajustes 
complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 
da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 
Senado Federal, em 29 de maio de 2003" 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, 
parágrafo 3º dispõe que: 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais.    

 
Dessa forma, a organização criminosa conceituada 

na Convenção de Palermo serviu como parâmetro na aplicação da 
legislação que cuidava dos instrumentos legais para a investigação 
criminal e obtenção de provas contra as organizações criminosas.  

Logo, o revogado inciso VII do artigo 1º da Lei 
9.613/98 deve ser interpretado restritivamente vez que sua redação é 
clara ao dispor que incide nos crimes de lavagem de dinheiro o agente 
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que ocultar ou dissimular bens, direitos ou valores decorrentes de 
infração penal praticada por organização criminosa.  

 
O que deve ser observado é a intenção do 

legislador, ou seja, o cometimento de crimes por intermédio de 
organização criminosa, que estava conceituada na Convenção de 
Palermo e recepcionada no ordenamento jurídico através do Decreto 
Legislativo 231, de 2003 e que por força do artigo 5º, parágrafo 3º da 
Constituição Federal passa a ter força de Emenda Constitucional. 

No caso concreto, por intermédio da organização 
criminosa, vislumbrou-se uma série de crimes previstos na Lei de 
Lavagem de Capitais praticados pelos ora apelados, como se verá 
adiante. 

   
I. DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO. A ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA: SUA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO: 

A) DA CONSTITUIÇÃO DA BANCOOP E SUA 
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA COMERCIAL 
CRIMINOSA: 

Conforme se extrai da denúncia e das provas 
produzidas no curso da instrução criminal (que não foram apreciadas 
pela ilustre Magistrada na sentença atacada) a Cooperativa 
Habitacional dos Bancários de São Paulo - BANCOOP foi constituída 
em 18 de junho de 1.996, sob a forma de sociedade civil de 
responsabilidade limitada, sem fins lucrativos, nos termos da Lei 
5.764/71 e teve seu estatuto social registrado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo sob n.º 35400041633, inscrita no Ministério da 
Fazenda sob o CNPJ n.º 01395962/0001-50 e na Prefeitura do 
Município de São Paulo sob n.º 250251040 (fls.58/65). 

Em seu estatuto a Cooperativa Habitacional dos 
Bancários – BANCOOP tinha como exclusivo objetivo proporcionar aos 
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seus associados a construção e aquisição de unidades habitacionais e 
sem almejar qualquer finalidade lucrativa (fls.1066/1082). 

A Cooperativa Habitacional dos Bancários 
deveria se sujeitar a Lei do Cooperativismo, nos termos do que dispõe o 
artigo 29, § 4º que dispõe: 

Art. 29. O ingresso nas cooperativas é livre a 
todos que desejarem utilizar os serviços 
prestados pela sociedade, desde que adiram aos 
propósitos sociais e preencham as condições 
estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto 
no artigo 4º, item I, desta Lei. 

§ 4° Não poderão ingressar no quadro das 
cooperativas os agentes de comércio e 
empresários que operem no mesmo campo 
econômico da sociedade. 

Todavia, não foi o que se verificou na 
Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP, vez que foram 
constituídas empresas para prestar serviços exclusivos para aquela 
instituição, sendo que referidas empresas particulares pertenciam a 
dirigentes e pessoas vinculadas a Cooperativa Habitacional, desviando 
recursos dos cooperados. 

A Cooperativa Habitacional dos Bancários – 
BANCOOP- foi constituída no ano de 1996, porém os membros que 
figuraram e figuram na direção da cooperativa, contrariando os 
interesses dos cooperados e da própria cooperativa, alguns dos 
apelados figurando como sócios cotistas de empresas que prestavam 
serviços como empreiteiras e forneciam matéria prima para os 
empreendimentos imobiliários, com proveito econômico próprio, com 
efetiva finalidade lucrativa transformando, assim, a Cooperativa em 
tela em verdadeira empresa comercial. 
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Os apelados, na qualidade de diretores da 
cooperativa, acobertando a existência de esquemas criminosos 
realizando Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias 
fraudulentas, aprovando as contas da instituição, fraudando dados, 
manipulando balanços e movimentações financeiras e contábeis, 
alguns dos ora apelados participando de sociedades comerciais ou como 
prestadores de serviço transformaram-na em negócio lucrativo, 
utilizando os benefícios da lei para lesar milhares de cooperados que 
aderiram através de contratos para a construção de moradias. 

As Assembleias Gerais Ordinárias e 
Extraordinárias da Cooperativa Habitacional dos Bancários eram 
fraudulentas, sendo que em muitas delas participavam pessoas 
estranhas aos quadros dos cooperados, como por exemplo, funcionários 
da BANCOOP, como afirma a testemunha FLÁVIO FERNANDES 
DOS SANTOS (fls.8202/8203): 
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No mesmo sentido foi o depoimento da 
TESTEMUNHA PROTEGIDA X, ouvida tanto na fase extrajudicial, 
como em juízo a fls. 8691/8722, que afirmou com firmeza e segurança 
que nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da 
BANCOOP participavam funcionários da Cooperativa que sequer 
possuíam unidades habitacionais (fls. 8695/8696): 
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A título ilustrativo, na eleição da chapa única em 
2005 que tinha como Diretor Presidente JOÃO VACCARI NETO, 
Diretora Administrativa Financeira ANA MARIA ÉRNICA e Diretor 
Técnico Operacional TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA, verifica-se 
através da ata da Assembleia Ordinária juntada nos autos a fls. 
1038/1046 como demonstrado abaixo que participaram de aludida 
eleição fraudulenta funcionários da BANCOOP, pessoas estranhas aos 
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quadros da cooperativa sendo que os cooperados não foram convocados 
(fls. 7793/7795): 
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Os apelados JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS 
EDSON BOTELHO FRAGA e o falecido LUIZ EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO, contando com a participação dos falecidos 
ALESSANDRO ROBSON BERNADINO e MARCELO RINALDO, com 
a supervisão jurídica da apelada e advogada LETICYA ACHUR 
ANTONIO, a partir da criação da BANCOOP em 18 de junho de 1996, 
para manutenção da organização criminosa, realizavam uma espécie 
de revezamento no comando da Cooperativa Habitacional a fim de 
garantir o êxito nas empreitadas criminosas. 

O comando da BANCOOP, a partir de 13 de 
março de 1999, através de aclamação em Assembleia Ordinária 
(fls.1083/1084) passou a ser do falecido LUIZ EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO que exercia a função de Diretor Presidente e do apelado 
JOÃO VACCARI NETO que exercia a função de Diretor 
Administrativo Financeiro, com mandato por 03 (três) anos.  

É de causar espanto o atrevimento dos 
integrantes da organização criminosa, em especial dos acusados JOÃO 
VACCARI NETO, ANA MARIA ÉRNICA e LETICYA ACHUR 
ANTONIO que realizaram uma Assembleia Geral Ordinária no ano de 
2009 para a aprovação das contas fraudulentas de 2005 a 2008 da 
BANCOOP. Ficou evidenciado através de decisão judicial da 20ª Vara 
Cível do Foro Central da Capital (Processo n.º 583.00.2009.137923-0) 
que os apelados realizaram uma convocação irregular que foi 
encaminhada a poucos cooperados com a exclusão de muitos 
cooperados com a justificativa de que não pagaram os denominados 
aportes financeiros ilegais e criminosos e assim considerados 
inadimplentes buscando a aprovação de contas por menos de 10% de 
cooperados. Segue parte da sentença abaixo transcrita: 

III. Não há controvérsia quanto ao fato invocado pelas autoras como causa 

de pedir, consistente no comparecimento de expressivo número de 

cooperados no local e no horário da assembléia geral ordinária realizada em 

19 de fevereiro de 2009, obstada a participação deles, em razão de suposto 

inadimplemento e consequente exclusão do quadro de cooperados. Idêntico 
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fundamento foi adotado pela requerida para justificara conduta de não ter 

enviado a referidos associados das autoras convocação postal para a mesma 

assembléia. Por outro lado, reconhece a requerida que, por força de decisões 

judiciais, está suspensa a exigibilidade, frente aos associados das autoras, de 

valores objeto de questionamento judicial, exatamente os mesmos cuja 

inadimplência teria ocasionado a suposta exclusão dos cooperados. Eis aí o 

cerne do debate e da irregular conduta da demandada, justificadora do 

acolhimento da pretensão inicial. É que, à míngua de expressa restrição 

acerca da extensão dos efeitos, é ampla a inexigibilidade de valores 

proclamada pelas decisões judiciais, cujas cópias instruem a vestibular, hábil 

a produzir todas as possíveis consequências. Tudo há de se passar como se 

não houvesse débito de responsabilidade dos associados das autoras 

Diferentemente do que sustenta a requerida, a suspensão da exigibilidade 

não se refere apenas a providências de cobrança, anotações negativas e 

assemelhadas, mas inclui também a preservação do adquirente como 

integrante da associação e da Cooperativa, autorizado a participação plena 

nas assembleias gerais e reuniões de toda natureza, em igualdade de 

condições com todos os demais cooperados. Neste sentido andou mal a 

requerida ao não expedir para esses cooperados as convocações postais, 

que, nos termos da lei de regência, não constituem alternativa, mas sim, 

meio adicional obrigatório de convocação, tanto quanto a afixação e a 

publicação de editais. Fez pior ainda ao impedir a participação dos 

associados das autoras que, posto não tivessem recebido convocação postal, 

compareceram ao local designado com intuito de participarem da 

assembléia. É por isso que, não assegurada ampla participação a todos os 

integrantes de seus quadros, não pode ser tomada como válida qualquer das 

deliberações adotadas na assembléia geral ordinária realizada em 19 de 

fevereiro de 2009. 

V. Verifico que os fundamentos expostos são suficientes para enfrentamento 

do litígio, fazendo-se desnecessária consideração específica acerca da 

regular representação legal da cooperativa no ato de convocação da 

assembléia e, mais ainda, acerca do conteúdo das deliberações adotadas, 

especialmente a aprovação de contas. É que, prejudicado este último, ante o 

resultado a seguir proclamado, a apreciação do primeiro tema geraria 

consequências não incluídas no pedido inicial, inclusive quanto a 

regularidade de precedente assembléia, realizada em2005.6PODER 

JUDICIÁRIO20ª Vara Cível do Foro Central da Capital[Autos nº 

583.00.2009.137923-0] 

VI. Por todo o exposto: a. JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do 

mérito, com relação à autora ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE 

APARTAMENTO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PÊSSEGO, por ilegitimidade 

ativa, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil.  
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-. DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com 

relação às demais autoras para declarar nula a assembléia geral ordinária 

da Cooperativa demandada, realizada em 19 de fevereiro de 2009. 

-. Condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como de honorários advocatícios que, com amparo no que dispõe o 

artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 6.000,00.  

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Paulo, 10 de maio de 2010. 

CLAUDIA DE LIMA MENGE Juíza de Direito 

Essa manobra criminosa levou a anulação 
judicial de referida Assembleia que foi confirmada por unanimidade 
em Segundo Grau. 

O apelado JOÃO VACCARI NETO em seu 
interrogatório confirmou que exerceu todas as funções de direção da 
BANCOOP, todavia, no período que exerceu suas atividades como 
Diretor Administrativo Financeiro, na época que LUIS MALHEIRO 
presidia a cooperativa, disse que “era um simples figurante” e que não 
participava das deliberações da Cooperativa (fls. 11.921 e segs.). 

O depoente FLÁVIO FERNANDES DOS 
SANTOS (fls. 8177) disse em juízo que JOÃO VACCARI NETO recebia 
na sede do Sindicato dos Bancários envelopes lacrados oriundos da 
BANCOOP no período que exerceu suas atividades como Diretor 
Administrativo Financeiro daquela entidade demonstrando ter pleno 
conhecimento das atividades realizadas na sede da BANCOOP, bem 
como participava ativamente de suas decisões: 
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Mas não é só, RONALDO WILLIAM DE 
OLIVEIRA, ouvido em juízo (fls. 8.128) afirmou que JOÃO VACCARI 
NETO recebia na sede do Sindicato dos Bancários diversos envelopes 
fechados encaminhados por outros diretores da BANCOOP, inclusive 
cheques da entidade para assinatura do então Diretor Administrativo 
Financeiro da aludida Cooperativa Habitacional: 
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A TESTEMUNHA PROTEGIDA X, ouvida em 
juízo a fls. 8.694, ratificou seu depoimento na fase pré-processual e 
informou que foi gerente financeira da BANCOOP e que o apelado 
JOÃO VACCARI NETO assinava os cheques da aludida cooperativa no 
período que exerceu o cargo de Diretor Administrativo Financeiro logo 
depois da saída de Ricardo Berzoini, na mesma época que LUIS 
MALHEIRO era presidente da entidade: 

 

 

 

O próprio apelado TOMÁS EDSON BOTELHO 
FRAGA, por ocasião de seu interrogatório (fls.12.127/12128), afirmou 
que JOÃO VACCARI NETO assinava cheques da BANCOOP na sede 
do Sindicato dos Bancários, na qualidade de Diretor Administrativo 
Financeiro, na época que LUIS MALHEIRO era presidente da 
cooperativa. E mais, disse que um motoboy recebia a incumbência de 
levar referidos cheques à JOÃO VACCARI NETO na sede do Sindicato 
dos Bancários, no mesmo sentido dos depoimentos prestados por 
FLÁVIO FERNANDES DOS SANTOS, RONALDO WILLIAM DE 
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OLIVEIRA e da TESTEMUNHA X, que exerceu o cargo de gerente 
financeira da BANCOOP: 
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O apelado JOÃO VACCARI NETO integrou a 
organização criminosa e realizou atos fraudulentos de gestão que 
restam configurados como crimes adiante descritos utilizando como 
instrumento a Cooperativa Habitacional dos Bancários, tanto como 
Diretor Administrativo Financeiro, bem como Diretor Presidente da 
entidade.  

A alegação de JOÃO VACCARI NETO em seu 
interrogatório de que era apenas um figurante na época que exerceu o 
cargo de Diretor Administrativo Financeiro na gestão de LUIS 
MALHEIRO cai por terra também ao se observar a emissão de vários 
cheques da Bancoop, bem como do contrato de promessa de venda e 
compra com cláusula suspensiva firmado no ano de 2000 entre a 
HELBOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e a 
BANCOOP, tendo como objeto um terreno no bairro do Tatuapé, 
assinado por JOÃO VACCARI NETO.  
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Para demonstrar o total conhecimento das 
negociatas criminosas na BANCOOP pelo acusado JOÃO VACCARI 
NETO, seguem abaixo cópia do contrato social e alteração contratual 
da empresa BAN ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E 
SERVIÇOS S/C LTDA assinados pelo apelado, bem como pelo apelado 
TOMÁS e pelos falecidos LUIS MALHEIRO e MARCELO RINALDO: 
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Como se verá adiante a BAN 
ADMINISTRADORA é uma das empresas criadas pelos dirigentes da 
BANCOOP para atender os fins da organização criminosa. 

Do mesmo modo, integrou a organização 
criminosa o apelado TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA que figurou 
na BANCOOP como diretor técnico e como sócio concomitante das 
empresas fantasmas MIZU, MIRANTE e GERMANY, como se verá 
adiante. 

O próprio TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA 
em seu interrogatório admite sua participação em referidas empresas 
fantasmas, mas alegou que integrou o quadro societário das mesmas 
por imposição do falecido presidente da BANCOOP – LUIS 
MALHEIRO, o que não é crível tendo em vista que recebeu valores 
consideráveis de aludidas empresas conforme se verá adiante 
(fls.12.117/12.118). 
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A apelada LETICYA ACHUR ANTONIO, a 
pretexto de prestar assistência jurídica para a Cooperativa 
Habitacional dos Bancários deu todo suporte para a criação da 
empresa GERMANY, utilizada nos golpes criminosos da quadrilha, 
sendo que em seu interrogatório (fls.12.063) confirmou “ter apenas 
carimbado” o contrato social da GERMANY: 

 

A apelada LETICYA tinha pleno conhecimento 
dos estatutos da Cooperativa Habitacional dos Bancários e também da 
legislação vigente que impede dirigentes de cooperativa a terem 
empresas que prestem serviços para referidas entidades (fls. 12.064), 
quando indagada sobre questões éticas dessa relação entre a empresa e 
a BANCOOP respondeu evasivamente: 
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Ainda em seu interrogatório LETICYA foi 
indagada pelo Ministério Público (fls. 12.075): 
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Não é crível que uma advogada contratada pela 
Cooperativa Habitacional dos Bancários tenha apenas “carimbado” o 
estatuto social da empresa GERMANY, utilizada para perpetrar 
diversos golpes contra as vítimas/cooperados e tenha continuado a dar 
assistência jurídica inclusive contra os cooperados em assembleias 
gerais ordinárias e extraordinárias, impedindo que muitas vítimas 
pudessem ter acesso a referidas reuniões, contribuindo para a 
ocultação da existência de empresas fantasmas criadas pelos então 
dirigentes da BANCOOP, conforme se verá adiante. 
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A vítima CLÉBER BORGES DE AGUIAR, em 
juízo (fls.8483) disse que LETICYA ACHUR ANTONIO, nas 
publicações da BANCOOP, afirmava que os contratos firmados com os 
fornecedores apresentavam toda segurança aos cooperados, iludindo-
os, dando guarida jurídica a organização criminosa instalada naquela 
Cooperativa: 

 

A advogada LETICYA ACHUR ANTONIO 
concorreu para a organização criminosa, que se instalou na 
BANCOOP, não só auxiliando na criação da empresa GERMANY, 
como também atestando uma segurança nos contratos firmados com os 
fornecedores, tendo inclusive a própria acusada criado uma empresa 
para administrar os “condomínios” dos empreendimentos da 
Cooperativa totalmente irregulares com relação aos terrenos, 
escrituras e execução de obras, conforme as condutas descritas adiante. 

Ademais, a apelada HENIR RODRIGUES DE 
OLIVEIRA, esposa de TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA, aderiu à 
organização criminosa ao se unir com LETICYA ACHUR ANTONIO 
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criando a empresa VITA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA 
IMOBILIÁRIA para administração de condomínios dos 
empreendimentos da BANCOOP, conforme se verá adiante. A apelada 
HENIR vendia as unidades habitacionais da BANCOOP e 
concomitantemente se tornou sócia da advogada da Cooperativa 
Habitacional “emprestando” seu registro perante o CRECI para tornar 
viável referida empresa perante os órgãos competentes, sem ter 
praticado qualquer ato vinculado a sua atividade. Essa confissão de 
HENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA demonstra que a VITA foi criada 
fraudulentamente para suceder a empresa BAN ADMINISTRADORA 
DE CONDOMÍNIOS que pertencia à própria BANCOOP e a TOMÁS 
EDSON BOTELHO FRAGA - marido de HENIR. 

Uma sucessão de empresas, sendo a primeira 
denominada BAN ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS criada 
pela BANCOOP e tendo como sócio TOMÁS EDSON BOTELHO 
FRAGA, diretor da cooperativa, para controlar os cooperados com 
relação à ausência de documentos como escrituras dos terrenos e das 
unidades habitacionais, a falta de habite-se, dentre outros que 
impediam a efetiva constituição de condomínios!!!  

E coincidentemente, aquela mesma advogada 
que só “carimbou” a empresa fantasma GERMANY, se põe como sócia 
da empresa VITA que tem uma corretora de imóveis “de fachada” que é 
a apelada HENIR para suceder aquela empresa BAN, que tem em seus 
quadros societários ninguém menos que TOMÁS EDSON BOTELHO 
FRAGA... 

Desta forma, HENIR RODRIGUES DE 
OLIVEIRA aderiu à organização criminosa e com a empresa VITA, 
conscientemente emprestou seu CRECI e contribuiu para que a 
quadrilha viesse a lesar milhares de cooperados. 

No interrogatório HENIR confessa tal 
empréstimo de sua credencial oficial de corretora de imóveis perante o 
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CRECI, sem, contudo, exercer as atividades pertinentes ao seu registro 
perante a aquela autarquia ao arrepio da Lei n.º 6.530, de 12 de maio 
de 1978: 

 

 

 

 

LETICYA ACHUR ANTONIO era mais que uma 
simples “carimbadora” de contratos sociais, vez que deu legalidade ao 
estatuto da empresa BAN ADMINISTRADORA, consoante se verifica 
na sua parte final que foi constituída com a participação de TOMÁS 
EDSON BOTELHO FRAGA, dirigente da BANCOOP e com a chancela 
do então Diretor Administrativo Financeiro JOÃO VACCARI NETO, 
firmado em 16 de agosto de 1999: 
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Mas não é só. LETICYA ACHUR ANTONIO 
também teria atuado como uma mera carimbadora na alteração 
contratual da empresa fantasma MIZU GERENCIAMENTO E 
SERVIÇOS S/C LTDA – EPP que teve sua razão social alterada para 
MIRANTE ARTEFATOS DE CONCRETO S/E LTDA – EPP? 

A MIZU funcionou na sede da BANCOOP, sendo 
que ninguém que trabalhou na Cooperativa ou os apelados sabiam 
qual a sua atividade, mas mesmo assim a ilustre advogada, apelada 
neste feito deu sua chancela para sua alteração fraudulenta. 
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LETICYA ACHUIR ANTONIO, contratada como 
advogada da BANCOOP, tinha como “costume” carimbar estatutos 
sociais de empresas fantasmas e contratos de gaveta como o contrato 
de cessão do denominado FUNDO VEREDAS que desviou 16 
apartamentos para ex-dirigentes da BANCOOP e para empresa 
fantasma MIZU, que a apelada inclusive deu sua chancela para 
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modificação de seu contrato social como se viu acima, em prejuízo aos 
milhares de cooperados/vítimas. 
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Por outro lado, a apelada ANA MARIA ÉRNICA, 
a partir de 2005, na qualidade de diretora administrativa financeira 
deu suporte a organização criminosa para lesar milhares de 
cooperados, seja manipulando dados, balanços e outros documentos 
para assegurar a aprovação de contas em assembleias gerais 
ordinárias e extraordinárias fraudulentas e ainda ocultando prejuízos 
decorrentes das fraudes perpetradas pela organização criminosa, como 
se verá adiante. 

Ao longo do tempo a quadrilha criava as chapas 
para eleição de diretoria da BANCOOP para a perpetuação do poder 
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na Cooperativa Habitacional dos Bancários e eram formadas com o 
pleno conhecimento de seus integrantes, inclusive no que diz respeito à 
eleição do conselho fiscal, conforme interrogatório de ANA ÉRNICA: 
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Só para ilustrar, em período anterior a gestão de 
ANA ÉRNICA, mas com a efetiva participação de JOÃO VACCARI 
NETO, o conselheiro fiscal SIDNEY DE JESUS era motorista do 
sindicato dos bancários e laranja em negócios escusos dos ex-dirigentes 
da Cooperativa Habitacional dos Bancários, conforme se verá adiante. 

A testemunha DANILO MANOEL ANTUNES 
CORREIA foi ouvida em juízo a fls. 8.766/8.780 e afirmou que era 
funcionário da BANCOOP e foi escolhido para integrar a chapa única 
daquela entidade como Conselheiro Fiscal em 2003 e categoricamente 
afirmou que nunca teve acesso a movimentação financeira da 
cooperativa e aprovava as contas sem qualquer conhecimento técnico 
na época em que LUIS MALHEIRO era presidente e JOÃO VACCARI 
NETO era o diretor administrativo financeiro: 
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ADRIANA LAGE CORREA, esposa de Danilo, foi 
ouvida como testemunha e afirmou que figurou como conselheira fiscal 
depois da morte de LUIS MALHEIRO e que JOÃO VACCARI NETO 
era presidente da BANCOOP e nunca teve acesso a dados para 
aprovação de contas e que não tinha aptidão para tal cargo (fls. 8.785): 

 

 As diversas gestões na BANCOOP se mostram 
idênticas quanto ao modus operandi da quadrilha no tocante ao 
conselho fiscal que exercia ao longo dos anos apenas uma mera 
formalidade sem qualquer questionamento das contas fraudadas e ao 
final aprovadas em assembleias armadas que contavam inclusive com 
a participação de funcionários e pessoas estranhas aos quadros de 
cooperados da entidade. 

Depreende-se das declarações prestadas por 
MARCOS MIGLIACCIO que os balanços da BANCOOP só começaram 
a surgir em 2007, após as investigações do Ministério Público (fls. 
8.266): 
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Mas não é só, ANA MARIA ÉRNICA teve uma 
participação intensa na organização criminosa no que pertine a 
movimentação financeira fraudulenta da Cooperativa Habitacional dos 
Bancários, na confusão negocial, na captação de empréstimos 
solidários entre empreendimentos, que na verdade representavam 
simulações, bem como outras condutas adiante descritas que lesaram 
milhares de cooperados e ainda representaram a prática de crimes de 
estelionato e de lavagem de capitais, dentre outros. 

 

E ainda, na venda de terrenos e descontinuidade 
de empreendimentos, ANA MARIA ÉRNICA e JOÃO VACCARI NETO 
sem consultar os cooperados previamente causaram prejuízos às 
vítimas repassando os empreendimentos para construtoras, conforme 
afirma MARCOS MIGLIACCIO em juízo a fls.8.267: 
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Toda e qualquer venda de terrenos deveriam ser 
submetidas previamente a Assembleias Gerais Ordinárias ou 
Extraordinárias e jamais realizadas sem essa anuência. Com as 
declarações prestadas pela vítima MARCOS MIGLIACCIO foram 
juntados documentos atestando essa venda e os cooperados do 
empreendimento habitacional MOEMA TOWER não tiveram o 
ressarcimento correspondente a fração ideal de cada um. 

Pelo que foi explanado neste item foram 
individualizadas as condutas dos apelados a configurar o crime de 
quadrilha ou bando descrito no artigo 288 do Código Penal, que foi 
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modificado pela Lei 12.850/13, todavia, referida modificação não 
alterou a sua essência. 

O tipo penal apenas diminuiu de 04 pessoas para 
03 pessoas associadas para o cometimento de crimes, mantendo intacta 
a pena privativa de liberdade de 01 a 03 anos de reclusão. 

Nesse sentido a jurisprudência firmou o seguinte 
entendimento: 

TJMG – 1.0570.13.000490-8/001 – Apelação 
Criminal – [...] 3 - Com o advento da Lei 
12.850/2013, houve alteração substancial no delito 
previsto no art. 288, parágrafo único do CP, 
passando a denominar-se de associação criminosa, 
tendo havido redução do aumento do parágrafo 
único do dobro para até à metade, deve o atual 
regramento, mais benéfico, retroagir, para 
alcançar os delitos praticados antes da sua 
vigência. Relator: Antônio Armando dos Anjos – 
Publicação: 21.10.2014. 

STJ – HC 216996/BA – 6ª Turma – [...] Com o 
advento da Lei n. 12.850/2013, foi dada nova 
redação ao artigo 288 do Código Penal, ocasião em 
que também foi reduzido o aumento previsto no 
parágrafo único. Assim, por ser lex mitior nesse 
ponto, deve retroagir para alcançar os delitos 
praticados anteriormente à sua vigência, por força 
do disposto no artigo 5º, XL, da Constituição 
Federal [...]. Relator: Rogério Schietti Cruz – 
Publicação 01.10.2014. 

Essa nova adequação está relacionada a 
tipificação de Organização Criminosa nos termos do artigo 2º da Lei 
12.850/13 que criou uma nova figura típica daquele que de algum 
promove, constitui, financia ou integra uma organização criminosa que 
não se aplica ao presente caso, por ser norma penal incriminadora que 
não alcança fatos pretéritos. 
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Todavia, no presente caso, a definição de 
organização criminosa que estava prevista na Lei 9034/95 foi 
recepcionada no artigo 1º, §1º da Lei 12.850/13 e se adequa ao caso 
concreto. 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe 
sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da 
prova, infrações penais correlatas e o procedimento 
criminal a ser aplicado. 

§1o. Considera-se organização criminosa a associação 
de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente 
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 
que informalmente, com objetivo de obter, direta ou 
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, 
mediante a prática de infrações penais cujas penas 
máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que 
sejam de caráter transnacional. 

A Lei 9034/95 equiparava a organização 
criminosa ao crime de quadrilha ou bando previsto no artigo 288 do 
Código Penal e a nova lei é mais benéfica no que tange a aspectos 
penais e processuais penais como a regulamentação da delação 
premiada e outros institutos penais nela descritos. 

Em que pese a mudança da denominação do 
crime de quadrilha ou bando para associação criminosa, nada altera a 
tipificação das condutas dos acusados no caso em questão. 

Observando que a quadrilha ou bando resta 
configurada e se trata de crime permanente, que tem como 
característica a permanência e a estabilidade, devendo existir o 
animus associativo, que restou demonstrado com relação aos apelados, 
sendo que ao longo do tempo, alguns apelados foram aderindo a 
quadrilha ou associação e se vinculando de forma estável para o 
cometimento de crimes de estelionatos e lavagem de dinheiro, dentre 
outros.  
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A partir do próximo tópico serão analisadas as 
empresas fantasmas GERMANY, MIZU, MIRANTE e outras empresas 
criadas pela diretoria da BANCOOP visando desviar valores em 
prejuízo de milhares de cooperados. As empresas criadas seguem em 
um quadro para visualização da extensão da organização criminosa: 

 

 

 

EMPRESAS LIGADAS A DIRIGENTES DA BANCOOP 
BANCOOP FUNDADA EM 22/08/1996 

 
 

 NOME EMPRESA SÓCIOS DATA fundação 

    

A PROMOASSESSO ASSUNTOS CONTABEIS  Marcelo Rinaldo 80%,  
Dorival Cardoso 20% 

22/02/1996 

b EMP. PLANEJAMENTO ASSES. 
PARTICIPAÇÕES  

Tomaz Edson Botelho Fraga 77.9% 11/04/1996 

 BANCOOP - A COOPERATIVA  Luiz Eduardo Saeger Malheiro,Ricardo J. 
Berzoini, Andre Luiz Rodrigues, Adozinda 
Praça de Almeida, Ana Tercia Sanches, Jose 
Osmar Boldo, Jose Maercio de Mello, 
Eduardo Guerino Rondino, Jose Pinheiro de 
Miranda, João Vaccari Neto. 

22/08/1996 

1 INFOPRESS ASSESSORIA EM 
INFORMATICA  

 

Alessandro Robson Bernardino 99%, 
 Maria da Penha Bernardino 1% 

11/03/1997 

2 BAN e depois CONSERVIX  Bancoop 98%, Tomaz Botelho Fraga 2% - 
Depois - Marcelo Rinaldo 50% e Helena da 
Conceição P. Lage 50%. 

24/05/1999 

3 HABITABEM GER. E SERVIÇOS S/C LTDA  

 

Marcelo Rinaldo 27/09/1999 

4 MEGARENT LOCACAO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS  

 

Marcelo Rinaldo 99% 09/05/2000 

5 GERMANY COM. e EMP. DE OBRAS 
LTDA  

 Luiz Eduardo Saeger Malheiro, Tomaz Edson 
Botelho Fraga, Alessandro Robson 
Bernardino, Marcelo Rinaldo. 

31/05/2001 
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6 MASTER FISH - peixes água doce  Germany construtora 80%, Rosmael Lucas 
Evangelista 15%, Sidnei de Jesus 5% 

29/04/2002 

7 MIRANTE /MIZU  Tomaz Edson Botelho Fraga 23%, Alessandro 
Robson Bernardino 23%, Luiz Eduardo Saeger  
Malheiro 23%, Marcelo Rinaldo 23%, Fabio 
Luiz Silveira 8%. 

23/07/2002 

8       NOVA ERA ADMINISTRAÇÃO Helena Lage,Valdirene Souza,Maria 
Silveira,Claudinete Ribeiro,Carmem Yamaguti 

28/01/2004 

9 AGRICOLA BEBEDOURO  DO VALE  Luiz Eduardo Saeger Malheiro 25%, Marcelo 
Rinaldo 25%, Alessandro Robson Bernardino 
25%, Tomaz Edson Botelho Fraga 25%. 

22/06/2004 
Adquirida inicio 

de 2004 

10 VITA Admin. e cons. Imobiliária.  Henir Rodrigues de Oliveira 26%, Leticya 
Achur Antonio 74% 

11/08/2004 

11 TOP SERV APOIO OPERAC. E SERV. LTDA 

 

Luiz Eduardo Saeger Malheiro 93% 26/08/2004 

12 ADM SERVICOS AUX. ADM.LTDA   

 

Tomaz Edson Botelho Fraga 99% 31/08/2004 

 

B) DA EMPRESA GERMANY CONSTRUTORA E ESQUEMAS 
ANTERIORES COM EMPREITEIROS: 

Nesse período, visando lesar milhares de 
cooperados, a partir de 27 de junho de 2001 foi constituída a empresa 
GERMANY COMERCIAL E EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA tendo 
como sócios cotistas LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO (diretor 
Presidente da Bancoop), TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA 
(inicialmente cooperado e posteriormente diretor administrativo 
financeiro e diretor técnico da Bancoop), ALESSANDRO ROBSON 
BERNADINO (inicialmente cooperado e depois conselheiro fiscal da 
Bancoop) e MARCELO RINALDO (membro do conselho de 
administração da Bancoop e contador de aludida cooperativa). 

A empresa GERMANY COMERCIAL E 
EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA., visava lucros e tinha como 
exclusivo objetivo inicial de fornecer mão de obra para a construção dos 
empreendimentos imobiliários da BANCOOP (cópia anexa a presente 
manifestação). 
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LETICYA ACHUR ANTONIO assessorou a 
quadrilha dando subsídios jurídicos para a celebração do contrato da 
empresa GERMANY redigindo seus termos, conforme se depreende do 
documento juntado com a cota de oferecimento desta denúncia (segue 
cópia anexa a presente manifestação). 

A apelada LETICYA ultrapassou todos os limites 
da advocacia e passou a praticar atos ilegais dando guarida ao grupo 
criminoso, mesmo tendo ciência da fraude como afirmou em juízo e 
como restou demonstrado no item anterior. 

TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA em seu 
interrogatório (fls. 12.111/12.162) se disse arrependido de ter 
participado da GERMANY e das outras empresas fantasmas... 

Para assegurar a realização de negócios escusos 
entre a BANCOOP e a GERMANY, o acusado JOÃO VACCARI NETO, 
na condição de diretor administrativo financeiro, contando com o 
respaldo do falecido LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO, permitiu 
que a empresa GERMANY utilizasse as dependências da Cooperativa 
Habitacional dos Bancários, sendo que o falecido contador MARCELO 
RINALDO, cuidava das contas bancárias, movimentações financeiras, 
pagamentos e outras atividades referentes a essa empresa captadora 
de mão de obra no mesmo local onde as contas bancárias, 
movimentações financeiras, pagamentos e outras atividades contábeis 
da BANCOOP. 

O contrato social da GERMANY tinha como 
endereço de suas “atividades” a sede da própria BANCOOP. 

 

              (Contrato social da GERMANY que consta do apenso 67 dos autos) 
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Essa relação espúria e criminosa entre a 
BANCOOP e GERMANY resta evidenciada pelo contrato de comodato 
firmado entre o representante maior da cooperativa o falecido LUIZ 
EDUARDO SAEGER MALHEIRO, que também era sócio da 
empreiteira e o representante de aludida empresa MARCELO 
RINALDO, contador da BANCOOP, observando que foi cedida a 
mesma sala onde funcionava o departamento de contabilidade de 
BANCOOP sob a supervisão do próprio MARCELO RINALDO (apenso 
67). 

O contrato de comodato firmado entre a 
GERMANY e BANCOOP era de conhecimento de todos dirigentes da 
aludida cooperativa e, em especial, de JOÃO VACCARI NETO, Diretor 
Administrativo Financeiro corresponsável pelo pagamento das contas 
de água, luz, IPTU pela comodante BANCOOP em benefício da 
comodatária GERMANY. 
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A empresa GERMANY que ocupava o mesmo 
espaço físico da Cooperativa Habitacional dos Bancários ainda 
figurava como sócia de uma empresa denominada MASTER FISH, que 
tinha como um dos sócios o senhor SIDNEI DE JESUS, motorista da 
BANCOOP e conselheiro fiscal da cooperativa. Sendo que nesse 
período (março de 2002) o Diretor Administrativo Financeiro era o 
apelado JOÃO VACCARI NETO, como se depreende abaixo do 
contrato social constante no Anexo 67 destes autos: 
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A BANCOOP possuía um departamento de 
engenharia para supervisão das obras referentes aos empreendimentos 
e conforme depoimento prestado pelo senhor RICARDO LUIS DO 
CARMO, engenheiro chefe de aludido departamento da cooperativa, 
que afirmou “...a BANCOOP, através de MARCELO RINALDO, sabia 
quais os prestadores de serviço que ganhavam mais dinheiro, que 
tinham mais lucro nas obras da BANCOOP. Diante disso, os dirigentes 
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da BANCOOP passaram a tentar quebrar as empresas pertencentes 
aos empreiteiros, dentre os quais a empreiteira IRMÃOS PERUZO e 
cooptavam os melhores empregados dessas empreiteiras, sendo que a 
engenheira ANGELA cortou abruptamente os contratos com essas 
empreiteiras, foi então quando surgiu a GERMANY, a MIRANTE e 
outros prestadores de serviços que tinham como sócios dirigentes da 
BANCOOP. ” (fls. 3462/3468). 

A testemunha RICARDO LUIS DO CARMO 
confirmou em juízo o depoimento prestado ao Ministério Público (fls. 
8723/8765). 

O diretor administrativo financeiro JOÃO 
VACCARI NETO tinha conhecimento dessas operações que envolviam 
inúmeras movimentações financeiras, em especial nesse período que a 
GERMANY foi criada e operava como departamento da BANCOOP, ou 
melhor, como uma empresa coligada a empreiteira BANCOOP.  

No período compreendendo 13 de fevereiro de 
1999 a 26 de fevereiro de 2002, os responsáveis pela gestão financeira 
e administrativa da BANCOOP, o falecido LUIZ EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO e JOÃO VACCARI NETO, sempre contando com a 
colaboração efetiva de TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA e dos 
falecidos diretores ALESSANDRO ROBSON BERNADINO e 
MARCELO RINALDO, segundo depoimento prestado pelo empreiteiro 
VALTER AMARO DA SILVA que ”tendo sido contratado para realizar 
serviços de pintura de fachadas dos edifícios e das casas construídas 
pela Cooperativa, sendo que recebia por seus serviços após a emissão 
de notas fiscais da empresa de sua titularidade AMARO OLIVEIRA 
CONSTRUÇÕES S/C LTDA, conforme cópias anexas ora apresentadas 
(doc. I). O declarante de 1998 até 2006 realizou muitos serviços para a 
BANCOOP, porém, se viu obrigado a emitir notas fiscais de serviços de 
pintura de fachadas de empreendimentos da BANCOOP sem ter 
efetivamente prestado tais serviços em algumas oportunidades, isto 
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porque o engenheiro coordenador das obras dos empreendimentos da 
BANCOOP RICARDO LUIZ DO CARMO exigiu que o declarante em 
pelo menos quatro oportunidades diferentes emitisse notas fiscais de 
serviços prestados e após o recebimento dos cheques da BANCOOP 
descontava os mesmos na boca do caixa do BANCO CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA 0689, onde a empresa do 
declarante possuía conta e após efetuar o saque em dinheiro 
depositava o valor na conta corrente de HELIO MALHEIRO, irmão do 
LUIZ CARLOS SAEGER MALHEIRO, à época presidente da 
BANCOOP. O declarante era obrigado a realizar tais operações, pois, 
caso contrário a BANCOOP, através do engenheiro RICARDO LUIZ 
DO CARMO, simplesmente romperia o contrato com o declarante como 
prestador de serviços”. E segue aludido empreiteiro “o declarante nesta 
oportunidade apresenta as notas fiscais da empresa AMARO 
CAVALCANTE CONSTRUÇÕES S/C LTDA de número 000067 de 
12/04/2000, no valor de R$ 3500,00, de número 000072 de 08/05/2000 
no valor de R$ 5000,00, de número 000083 de 24/07/2000 no valor de 
R$ 2500,00 e de número 000107 de 01/02/2000 no valor de R$ 5.000,00, 
sendo esta última sem lançamento no livro de registro de notas fiscais 
das quais se recorda ter recebido em cheque nominal a AMARO 
CAVALCANTE CONSTRUÇÕES S/C LTDA e após sacar esses valores 
depositava em dinheiro na conta corrente de HELIO MALHEIRO. O 
declarante com relação a essas notas fiscais frias que se viu obrigado a 
emitir acabou efetuando o pagamento dos impostos devidos, conforme 
pode ser verificado nos documentos contábeis de sua empresa. ” (fls. 
3.416/3.418). 

O depoente VALTER AMARO DA SILVA 
confirmou em juízo o depoimento prestado ao Ministério Público, 
consoante se extrai de fls. 7.862/7.884. 

Nesse período, entre janeiro a julho de 2000, 
mais uma vez constata-se que o falecido LUIZ EDUARDO SAEGER 
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MALHEIRO e JOÃO VACCARI NETO eram os responsáveis pela 
gestão administrativa e financeira da BANCOOP. 

A corroborar o esquema criminoso implantado 
pela organização criminosa verifica-se o depoimento prestado por 
HELIO MALHEIRO que...” exibido o depoimento do senhor VALTER 
AMARO DA SILVA e o declarante confirma que realmente o senhor 
VALTER AMARO DA SILVA efetuou depósito em sua conta corrente 
para patrocinar para patrocinar campanhas políticas do PT. O 
declarante em conversas constantes com seu irmão LUIS EDUARDO 
SAEGER MALHEIRO foi informado que a situação financeira da 
BANCOOP estava cada vez mais comprometida, isto porque, a cada 
campanha eleitoral de pessoas ligadas ao PARTIDO DOS 
TRABALHADORES – PT , valores de grande monta eram desviados o 
que ocasionava rombos financeiros que levavam a paralisação de obras 
e ao prejuízo de milhares de cooperados da BANCOOP.” (fls. 
3.470/3.478). 

A testemunha HELIO MALHEIRO faleceu, 
irmão de LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO, mas foi ouvida na 
Comissão Parlamentar de Inquérito da BANCOOP instalada na 
Assembleia Legislativa de São Paulo e confirmou na íntegra o seu 
depoimento prestado no Ministério Público, conforme DVD juntado aos 
autos contendo depoimentos colhidos na aludida CPI BANCOOP. Em 
um dos trechos do depoimento prestado na fase pré-processual (fls. 
3470/3478) afirmou peremptoriamente que valores de grande monta 
eram desviados da BANCOOP para campanhas político partidárias do 
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT: 
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A organização criminosa que se instalou na 
BANCOOP, de forma descarada, além de transformar uma cooperativa 
habitacional em um balcão de negócios criminosos servia também para 
achacar os cooperados visando favorecer políticos e suas respectivas 
campanhas eleitorais, como relatou MARCELO LUIS STRAFACE que 
disse em juízo (fls. 7.900/7.949), com todas as letras, que recebeu em 
dinheiro, na boca do caixa da BANCOOP, por um lote de adesivos para 
a campanha presidencial de 2002 para o então candidato LULA. 
Dinheiro este surrupiado dos cooperados para atender a ladroagem, a 
pouca vergonha, a desfaçatez do CAIXA DOIS ou do DINHEIRO NÃO 
CONTABILIZADO como preferia chamar DELÚBIO SOARES, o 
antecessor do apelado VACCARI nas finanças do PT: 
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VACCARI e seus comparsas fizeram escola na 
BANCOOP arquitetando esquemas criminosos para surrupiar valores 
e desviá-los para o PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT. 

No caso da GERMANY pode se verificar o 
repasse de R$ 60.000,00 para o PARTIDO DOS TRABALHADORES 
através de um cheque como se fosse uma “doação legal”, todavia, se 
trata de dinheiro surrupiado da BANCOOP, em prejuízo de milhares 
de cooperados, pelo que se extrai destes autos: 

 

 

Além dos crimes eleitorais, resta evidente que os 
valores foram desviados induzindo e mantendo em erro as vítimas, 
mediante a fraude engendrada a partir da suposta fachada de 
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Cooperativa Habitacional dos Bancários, causando prejuízos a esses 
incautos cooperados que acreditaram no sonho da casa própria. 

A organização criminosa, a partir de 10 de março 
de 2003, tendo no comando da BANCOOP, através de Assembleia 
Geral, o falecido LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO como diretor 
Presidente, o apelado JOÃO VACCARI NETO, como diretor 
Administrativo Financeiro, em substituição de RICARDO JOSÉ 
RIBEIRO BERZOINI que tinha sido eleito para ser diretor 
administrativo financeiro em 27 de fevereiro de 2002, mas que pouco 
exerceu tais funções ao ser convidado para assumir o Ministério da 
Previdência Social, bem como o apelado TOMÁS EDSON BOTELHO 
FRAGA como diretor técnico, contando com o auxilio dos falecidos 
ALESSANDRO ROBSON BERNADINO e MARCELO RINALDO  em 
24 de julho de 2003 transformaram a empresa GERMANY 
COMERCIAL E EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA em GERMANY 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., alterando seu capital 
social enquadrando em empresa de médio/grande porte referida 
empresa laranja, coligada a empreiteira BANCOOP.  

Para dar continuidade nos desvios e fraudes que 
serão adiante demonstrados, a organização criminosa, para não 
chamar muito a atenção dos milhares de vítimas que aderiram a 
BANCOOP para alcançar o sonho da casa própria, nessa referida 
alteração social da GERMANY, retiraram-se como sócios o falecido 
LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO e o apelado TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA, que juntos com também apelado e diretor 
administrativo financeiro JOÃO VACCARI NETO integravam a 
direção da BANCOOP a partir de 28 de fevereiro de 2003.  

A GERMANY CONSTRUTORA E 
INCORPORAÇÕES não tinha em seus quadros nenhum engenheiro 
responsável, sendo utilizado o corpo técnico da “empreiteira” 
BANCOOP. 
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Figurou e ainda figura como sócia da GERMANY 
CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA, a secretária da 
BANCOOP, a ré HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA LAGE, que 
aceitou a incumbência para figurar como laranja de aludida empresa e 
recebeu da BANCOOP e empresas coligadas a quantia vultosa de 
R$72.173,57. 

Segundo levantamento do Laboratório de 
Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, através dos integrantes da 
quadrilha que dirigiam a Cooperativa a GERMANY 
“CONSTRUTORA” recebeu da BANCOOP e empresas coligadas o 
valor de R$ 21.864.893,01 (relatório complementar fls. 11.416 e segs.)1. 

A GERMANY, todavia, movimentou suas contas 
correntes através de lançamentos em um total de R$ 21.864.893,042 
em créditos e um total de R$ 22.114.746,193 em débitos, segundo 
relatório complementar fls. 11.416 e seguintes, do Laboratório de 
Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do Ministério Público. 

A diferença entre o valor recebido e efetivamente 
computado nas contas correntes da GERMANY representa o valor de 
aproximadamente R$ 249.853,104 e também desviados em benefício de 
terceiros e em prejuízo dos milhares de cooperados. 

Conforme depoimento do engenheiro chefe da 
BANCOOP, o senhor RICARDO LUÍS DO CARMO (ver hiperlink – 
depoimento Ricardo Luís do Carmo), o superfaturamento da 
GERMANY chegava a 20 % (vinte por cento) dos valores cobrados, o 
que representa um prejuízo aproximado (estimativa) de R$ 

                                                           
1 O valor constante na denúncia de R$ 85.545.118,37 que constou por erro material foi devidamente 
retificado. 
2  O valor de R$ 36.411.267,04 que constou por erro material foi devidamente retificado. 
3  O valor de R$ 36.534.574,57 que constou por erro material foi devidamente retificado. 
4  Trata-se de valor retificado decorrente da diferença existente entre as entradas e saídas de contas da 
Germany, sendo que por erro material constava o valor de R$ 49.122.851,00. 
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4.372.978,005 (Quatro Milhões, Trezentos e Setenta e Dois Mil, 
Novecentos e Setenta e Oito Reais) para os milhares de cooperados.   

Em juízo, RICARDO LUÍS DO CARMO disse 
que a GERMANY substituiu as empreiteiras com um valor superior, 
confirmando seu depoimento prestado ao Ministério Público (fls. 
8.737/8.738): 

 

 

                                                           
5 O valor representa o percentual de superfaturamento apontada pela testemunha Ricardo Luiz do 
Carmo e o valor anterior de R$ 18.000.000,00 que constou por erro material foi devidamente retificado. 
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Assim, pelos valores desviados é possível 
estabelecer que a organização criminosa desviou da BANCOOP o valor 
aproximado e estimado de R$ 22.000.000,006 através da empresa 
GERMANY e em prejuízo dos cooperados mencionados a partir do item 
II desta manifestação. 

A empresa GERMANY pelo que se extrai das 
provas dos autos foi criada para atender interesses criminosos dos ora 
apelados e ainda fomentar campanhas políticas do Partido dos 
Trabalhadores em detrimento de milhares de cooperados que foram 
lesados ao serem induzidos em erro mediante fraude, consistente em 
dar aparência de legalidade com aprovação de contas fajutas e 
assembleias gerais arranjadas da BANCOOP, que é na verdade uma 
cooperativa de fachada, acarretando prejuízos consubstanciados a 
cooperados que não receberam a casa própria e outros cooperados que 
apesar de terem tomado posse de seus imóveis construídos pela 
BANCOOP não receberam as respectivas escrituras e ainda se viram 
obrigados a realizar pagamentos de aportes ilegais visando assim a 
quadrilha, formada pelos ora apelados, acobertar os rombos financeiros 
causados pelas fraudes perpetradas, como se verá adiante. 

 
Serviu também a empresa GERMANY para a 

prática dos crimes de lavagem de capitais descritos no item III do 
presente recurso. 

                                                           
6 O valor representa o valor total movimentado pela Germany em prejuízo aos cooperados e cujo valor 
anterior de R$ 58.000.000,00 que constou por erro material foi devidamente corrigido. 
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Surpreendentemente causa espanto verificar que 
a ilustre Magistrada não enfrentou referidas provas demonstrando a 
existência de uma empresa criada por dirigentes da Cooperativa em 
afronta absoluta a legislação e ao próprio estatuto da BANCOOP, que 
superfaturou e desviou valores em prejuízo de milhares de cooperados, 
que exerceu suas atividades nas dependências da cooperativa, que teve 
seus pagamentos aprovados em assembleias fraudulentas por parte 
dos ora apelados VACCARI, TOMÁS EDSON e ANA MARIA ÉRNICA 
com o suporte jurídico criminoso de LETICYA ACHUR ANTONIO.  

 

C) DA EMPRESA FANTASMA MIZU GERENCIAMENTO E 
SERVIÇOS S/C LTDA. 

A estrutura da organização criminosa que se 
estabeleceu na BANCOOP ainda contou com a criação de outras 
empresas, dentre as quais, a MIZU GERENCIAMENTO E SERVIÇOS 
S/C LTDA., constituída em 25 de julho de 2002, tendo como sede social 
a Rua Hermógenes La Regina, 145 – Centro –Poá/SP. Todavia, 
segundo depoimento prestado pelo senhor FÁBIO LUIZ SILVEIRA, 
referida empresa funcionava no 5º andar da Rua Líbero Badaró, 112, 
sede da BANCOOP. Essa empresa criada pela organização criminosa 
tinha como sócios os falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO, 
ALESSANDRO ROBSON BERNADINO, MARCELO RINALDO e o 
apelado TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA. Segundo FÁBIO LUIZ 
SILVEIRA, que foi contratado para trabalhar como assistente 
comercial da MIZU GERENCIAMENTO E SERVIÇOS em 02 de 
janeiro de 2003, período que o cargo de diretor administrativo 
financeiro era exercido por RICARDO JOSÉ RIBEIRO BERZOINI 
apenas de direito, posto que nesse mesmo dia assumiu o Ministério da 
Previdência Social. Segundo FÁBIO LUIZ SILVEIRA, a empresa 
MIZU não tinha qualquer finalidade específica e ninguém sabia qual a 
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seu verdadeiro objetivo social (anexo 67 ), o que também foi confirmado 
por seu sócio TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA (anexo 67) e em seu 
interrogatório em juízo, a outra empregada da MIZU, a senhora 
CAMILA RIBEIRO DE JESUS (anexo 67) e em juízo, contratada para 
trabalhar como auxiliar administrativa da MIZU em outubro de 2002, 
também afirmou peremptoriamente desconhecer a verdadeira 
finalidade de referida empresa que sempre funcionou no interior da 
BANCOOP, mais precisamente na sala do falecido MARCELO 
RINALDO. 

Sobre a MIZU, o senhor FÁBIO LUIZ SILVEIRA 
disse que apesar de ter sido contratado para trabalhar em referida 
empresa desconhecia o endereço de sua sede social, pois, tal empresa 
fantasma sempre funcionou nas dependências da BANCOOP. 

O depoente FÁBIO LUIZ SILVEIRA confirmou 
os fatos em juízo (fls. 7.975): 

 

Diante da necessidade de dar continuidade aos 
desvios de valores pertencentes a milhares de cooperados, a 
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organização criminosa resolveu transformar a MIZU que tinha sua 
atividade desconhecida em outra fonte de rendimentos para a 
quadrilha, alterando o a razão social de MIZU GERENCIAMENTO E 
SERVIÇOS S/C LTDA para MIRANTE ARTEFATOS DE CONCRETO 
LTDA, convidando o inexperiente empregado FÁBIO LUIZ SILVEIRA 
para integrar o quadro societário da empresa que forneceria blocos de 
concreto para as obras em andamento dos empreendimentos da 
BANCOOP. Depreende-se que a empresa MIRANTE sucessora da 
empresa fantasma MIZU teve o início de suas atividades em maio de 
2003, período que a Cooperativa Habitacional dos Bancários – 
BANCOOP era dirigida por LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO, 
tendo como diretor administrativo financeiro JOÃO VACCARI NETO e 
como diretor técnico TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA que foram 
eleitos através de Assembleia Geral Ordinária de 28 de fevereiro de 
2003. 

Aliás, as contas referentes ao período de 2002 
foram aprovadas por unanimidade em referida Assembleia Geral 
Ordinária, tendo entre as contas o pagamento à empresa fantasma 
MIZU GERENCIAMENTO E SERVIÇOS pela prestação de serviços 
completamente desconhecidos no montante aproximado de R$ 
1.009.469,127 (Hum Milhão, Nove Mil e Quatrocentos e Sessenta e 
Nove Reais e Doze Centavos), como se verá adiante. (Relatório 
complementar fls. 38/39) A quadrilha ainda fez constar na aprovação 
de contas da BANCOOP em 2002, em referida Assembleia Geral que a 
Cooperativa apurou um resultado líquido negativo no período de 2002 
no valor de R$ 600.832,10 (Seiscentos Mil Reais e Oitocentos e Trinta e 
Dois Reais e Dez Centavos) !!!. 

A utilização da empresa fantasma MIZU 
GERENCIAMENTO E SERVIÇOS pela organização criminosa serviu 
também para captação de recursos da BANCOOP e destinação para 

                                                           
7 O valor que constava anteriormente por erro material de R$ 540.000,00 foi devidamente retificado. 
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campanhas políticas eleitorais do PARTIDO DOS TRABALHADORES 
– PT, sendo que as questões atinentes aos crimes eleitorais já foram 
encaminhadas a Procuradoria Geral da República no curso das 
investigações. 

As planilhas de controle financeiro da empresa 
fantasma MIZU GERENCIAMENTO E SERVIÇOS apresentados pelo 
senhor FÁBIO LUIZ SILVEIRA é possível detectar vários lançamentos 
com a rubrica “DOAÇÃO PT”, porém tais lançamentos correspondem a 
cheques nominais a BANCOOP, totalizando o valor de R$ 43.210,00 
para aludido partido político, conforme depoimento prestado por 
FÁBIO LUIZ SILVEIRA e os documentos por ele apresentados e 
também conforme consta a fls. 3.555 do volume 17 dos autos principais 
destacando-se os controles de conta corrente como o que se descreve a 
seguir, além dos microfilmes de cheques constantes no apenso 09 
destes autos.   



 

 

  

99 

 

 

O esquema criminoso visando o desvio 
sistemático de valores dos cofres da Cooperativa Habitacional dos 
Bancários é revelado com o simples cruzamento de microfilmes de 
cheques emitidos pela MIZU, como o cheque abaixo de número 072, 
datado de 15 de outubro de 2002, nominal a BANCOOP e que na 
planilha de controle de movimentação financeira da MIZU aparece o 
destinatário real – “DOAÇÃO PT”: 
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Outro cheque de titularidade da MIZU, número 
069, datado de 14 de outubro de 2002, no valor de R$ 3.700,00, 
nominal à BANCOOP, tinha como verdadeiro destinatário  - DOAÇÃO 
PT -conforme a planilha interno de controle financeiro da MIZU.  
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Mais um cheque de titularidade da MIZU, 
número 070, datado de 14 de outubro de 2002, no valor de R$,00, 
nominal à BANCOOP, tinha como verdadeiro destinatário  - DOAÇÃO 
PT -conforme a planilha interno de controle financeiro da MIZU.  
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As operações acima descritas demonstram a 
triangulação onde a BANCOOP efetuava pagamentos para a empresa 
fantasma MIZU que, por seu turno, atendendo as solicitações de caixa 
2 para campanhas eleitorais emitia cheques nominais a Cooperativa 
Habitacional dos Bancários e depois da compensação bancária eram 
sacados na boca do caixa no posto avançado da BANCOOP ou através 
de outras operações financeiras fraudulentas diante da confusão 
negocial e contábil, como se verá adiante. 
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Outro exemplo da fraude perpetrada pelos ora 
apelados simulando operações e desviando quantias vultosas da 
BANCOOP se verifica pela observância do controle financeiro interno 
da MIZU com relação ao cheque número 063, datado de 19 de setembro 
de 2002, nominal ao Centro Espírita Redenção e na planilha consta o 
destinatário “DOAÇÃO”. 

 

 

Da planilha interna de controle financeiro 
mencionada e acima mencionada  no período de setembro e outubro de 
2002 depreende-se que os principais credores da empresa fantasma 
MIZU são a BANCOOP e a GERMANY. 

Importante destacar que as planilhas internas 
de controle financeiro foram apresentadas por FABIO LUIZ SILVEIRA 
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e os microfilmes dos cheques foram obtidos através de ordem judicial 
de quebra de sigilo bancário e  juntados aos autos, sendo depois 
inseridos nos relatórios do CAEx e também objeto de análise objetiva 
pelo sistema SIMBA, conforme relatório complementar de fls. 
11.416/11.777, mas todas essas provas simplesmente foram ignoradas 
pela ilustre Magistrada. 

A movimentação financeira da empresa 
fantasma MIZU GERENCIAMENTO E SERVIÇOS sangrou os cofres 
da BANCOOP em R$ 867.701,568, conforme relatório complementar – 
fls. 11.461, em prejuízo de milhares de cooperados nos anos de 2002 e 
2003. 

 
A senhora CAMILA DE JESUS RIBEIRO, filha 

de SIDNEI DE JESUS, CONSELHEIRO FISCAL DA BANCOOP, 
recebeu em cheques da MIZU a quantia de R$ 32.095,789, conforme 
relatório complementar, e repassou tais valores sacados aos dirigentes 
da BANCOOP, sendo que exercia a função de auxiliar administrativa 
da empresa fantasma MIZU GERENCIAMENTO E SERVIÇOS que 
funcionava no 5º andar da BANCOOP, nas dependências da 
cooperativa e não soube dizer o que referida empresa executava de 
serviços. Ainda afirmou que trabalhou para a GERMANY que durante 
um período também funcionou dentro das dependências da BANCOOP 
(anexo 67). 

 
Em juízo, CAMILA DE JESUS RIBEIRO 

(fls.8.031/8.032) disse que recebeu diversos cheques nominais que 
foram sacados na boca do caixa a pedido do falecido MARCELO 
RINALDO e ainda que a sede da MIZU ficava na BANCOOP: 
 

                                                           
8 O valor de R$ 901.793,56 que constou na denúncia por erro material foi devidamente retificado. 
9 O valor de R 52.095,78 que constou na denúncia por erro material foi devidamente retificado. 



 

 

  

105 

 

 

 
 
Outras provas contundentes das práticas 

criminosas simplesmente ignoradas pela ilustre Magistrada...  
 
Mais uma vez, a título exemplificativo se 

reproduz abaixo um cheque de titularidade da empresa MIZU, nominal 
à CAMILA RIBEIRO DE JESUS, que recebia um pouco mais que um 
salário mínimo sacando na BOCA DO CAIXA o valor de R$ 9.000,00 
(Nove Mil Reais) que consta da quebra de sigilo bancário: 
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A falta de apreciação ou desinteresse em 

apreciar as provas carreadas nos autos causa perplexidade, vez que 
são inúmeros cheques juntados nos autos e mencionados em todas as 
manifestações do Ministério Público e ainda reproduzidas nos 
depoimentos e declarações colhidas no curso da investigação criminal e 
repetidas em juízo na presença da ilustre Magistrada... 

 
Outros cheques emitidos pela MIZU, nominais a 

auxiliar administrativa CAMILA RIBEIRO DE JESUS são abaixo 
reproduzidos apenas a demonstrar a miopia processual na análise do 
contexto probatório: 
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O relatório do Laboratório de Tecnologia contra a 
Lavagem de Dinheiro do Ministério Público apontou pagamentos da 
MIZU no total de R$ 57.590,5810 ao senhor SIDNEI DE JESUS, que foi 
ouvido no Ministério Público e afirmou que recebia um salário de R$ 
900,00 por mês. Segundo relatos o senhor SIDNEI DE JESUS não era 
cooperado e trabalhava como motorista da BANCOOP. 

 
O senhor SIDNEI DE JESUS figurou como 

conselheiro fiscal da BANCOOP em várias gestões, todavia, não tinha 
nenhuma condição para examinar balanços, demonstrativos 
financeiros e outros documentos contábeis daquela cooperativa 
habitacional. 

Em juízo, SIDNEI DE JESUS (fls.8.034/8.048) 
afirmou que apesar de não ser cooperado, era motorista da BANCOOP 
e depois funcionário da BAN ADMINISTRADORA, foi nomeado e 
eleito conselheiro fiscal: 

 
 

 

                                                           
10 O valor de R$ 62.590,00 que constava por erro material na denúncia foi devidamente corrigido. 
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Mas não é só, o senhor SÉRGIO LUIZ 
MARCELINO foi contratado em abril de 2002 para trabalhar na 
GERMANY que tinha sua sede dentro da Cooperativa Habitacional 
dos Bancários – 5º andar e que o depoente e outros empregados da 
BANCOOP, GERMANY e MIZU eram obrigados a sacar valores 
referentes a cheques nominais a esses empregados, inclusive para o 
próprio SÉRGIO LUIZ MARCELINO e que os valores de saques 
variavam entre R$ 5.000,00 a R$ 20.000,00.  
 

 

 
(Anexo 68 dos autos) 
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Apesar de constar nas manifestações anteriores 
a expressa menção de valores sacados na boca do caixa por SERGIO 
LUIZ MARCELINO e que foram ignorados pela ilustre Magistrada “a 
quo”, a título exemplificativo, seguem abaixo dois cheques de 
titularidade da MIZU, nominais a MARCELINO conforme seus 
depoimentos constantes nos autos e que integram os relatórios do 
CAEx e posterior análise do sistema SIMBA: 
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(ANEXO 9) 

 

Pelos lançamentos do Laboratório de Tecnologia 
contra a Lavagem de Dinheiro foi constatado que o senhor SÉRGIO 
LUIZ MARCELINO sacou a quantia de R$ 67.971,1711, conforme 
relatório complementar, cuja parte desses valores foram repassados a 
dirigentes da BANCOOP (anexo 68). 

 
Em juízo, SÉRGIO LUIZ MARCELINO (fls. 

7.998/8.026) disse que fiscalizava obras para a GERMANY que 
funcionava inicialmente na sede da BANCOOP e que JOÃO VACCARI 
NETO tinha conhecimento do funcionamento das empresas que 
funcionavam no interior da BANCOOP, ou seja, a GERMANY e a 
MIZU (fls. 8.014): 

                                                           
11 O valor de R$ 96.971,17 que constava por erro material na denúncia foi devidamente corrigido. 
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E mais, SÉRGIO LUIZ MARCELINO afirmou 

em juízo que o falecido LUIZ MALHEIRO reclamava que tinha que dar 
dinheiro para campanhas eleitorais, inclusive diversas pessoas ligadas 
a movimentos sindicais pertencentes ao PT – Partido dos 
Trabalhadores começaram a frequentar a BANCOOP e que referida 
cooperativa era um portfólio, um cartão de visita por conta da sua 
atividade (fls. 8.016/8.017): 
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A empresa MIZU pelo que se extrai das provas 

dos autos foi criada para atender interesses criminosos dos ora 
apelados e ainda fomentar campanhas políticas do Partido dos 
Trabalhadores em detrimento de milhares de cooperados que foram 
lesados ao serem induzidos em erro mediante fraude, consistente em 
dar aparência de legalidade com aprovação de contas fajutas e 
assembleias gerais arranjadas da BANCOOP, que é na verdade uma 
cooperativa de fachada, acarretando prejuízos consubstanciados a 
cooperados que não receberam a casa própria e outros cooperados que 
apesar de terem tomado posse de seus imóveis construídos pela 
BANCOOP não receberam as respectivas escrituras e ainda se viram 
obrigados a realizar pagamentos de aportes ilegais visando assim a 
quadrilha, formada pelos ora apelados, acobertar os rombos financeiros 
causados pelas fraudes perpetradas, como se verá adiante. 

 
Serviu também a empresa MIZU para a prática 

dos crimes de lavagem de capitais descritos no item III do presente 
recurso. 

Surpreendentemente causa espanto verificar que 
a ilustre Magistrada não enfrentou referidas provas demonstrando a 
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existência de uma empresa criada por dirigentes da Cooperativa em 
afronta absoluta a legislação e ao próprio estatuto da BANCOOP, que 
superfaturou e desviou valores em prejuízo de milhares de cooperados, 
que exerceu suas atividades nas dependências da cooperativa, que teve 
seus pagamentos aprovados em assembleias fraudulentas por parte 
dos ora apelados VACCARI, TOMÁS EDSON e ANA MARIA ÉRNICA 
com o suporte jurídico criminoso de LETICYA ACHUR ANTONIO.  

 
D) DA EMPRESA MIRANTE ARTEFATOS DE CONCRETO  

LTDA. 

A partir de maio de 2003, a MIZU 
GERENCIAMENTO E SERVIÇOS S/C LTDA teve seu estatuto social 
alterado e a razão social passou a ser MIRANTE ARTEFATOS DE 
CONCRETO LTDA, mantendo mesmo CNPJ e utilizando a mesma 
conta corrente de sua antecessora, tendo como objeto social a 
fabricação de blocos de concreto e figurando como sócios os falecidos 
LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO, ALESSANDRO ROBSON 
BERNADINO, MARCELO RINALDO, o apelado TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA e FÁBIO LUIZ SILVEIRA, ex-empregado da 
MIZU. (Anexo 68)  

A MIRANTE ARTEFATOS DE CONCRETO 
LTDA., passou a fabricar blocos de concreto para os empreendimentos 
da BANCOOP, todavia, a qualidade de seus produtos e a quantidade 
produzida não atendia a necessidade e a demanda das obras em 
execução. 

Diante da baixa qualidade dos blocos, a 
BANCOOP acabava arcando com a compra de produtos similares de 
outros fornecedores e os blocos produzidos pela MIRANTE eram 
utilizados em construções acessórias, como muros e divisórias, 
conforme depoimentos prestados por RICARDO LUIZ DO CARMO, 
engenheiro chefe da BANCOOP, HELIO MALHEIRO e DANILO 
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MANOEL ANTUNES CORREA que trabalhava no setor de 
engenharia da cooperativa (fls. 3.470/3.478, vol. 16). 

RICARDO LUIZ DO CARMO (fls. 8723/8765), 
DANILO MANOEL ANTUNES CORREA (fls. 8766/8780) confirmaram 
em juízo que os blocos produzidos eram de baixa qualidade. No mesmo 
sentido foi o depoimento de HELIO MALHEIRO nos autos da CPI 
BANCOOP constante em DVD juntado nos autos e que 
peremptoriamente afirmou que a MIZU foi “transformada” na 
MIRANTE ARTEFATOS DE CONCRETO e que o esquema 
fraudulento era de conhecimento de JOÃO VACCARI NETO que a 
época era diretor administrativo financeiro da BANCOOP, senão 
vejamos:  
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Pela análise do Laboratório de Tecnologia contra 
a Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Estado de São Paulo a 
MIRANTE e sua antecessora MIZU, vez que ambas tinham o mesmo 
CNPJ e utilizaram a mesma conta corrente, movimentando através de 
lançamentos de crédito aos principais destinatários no valor total de 
R$ 4.944.710,8912, conforme relatório complementar de fls.103/104 do 
Laboratório de tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro e em 
transferências e cheques analisados que foram depositados através da 
BANCOOP o montante R$ 1.264.969,0013 (Um Milhão, Duzentos e 
Sessenta e Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Nove Reais), conforme 
relatório complementar – fls. 11.536/11.537. 

A MIRANTE recebeu valores não contabilizados 
através da BANCOOP e o desvio fraudulento representa um prejuízo 
aos cooperados superior a R$ 2.624.825,2614 (Dois Milhões, Seiscentos 
e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Seis 
Centavos) com as atividades da MIRANTE, conforme relatório 
complementar – fls. 11.555, além do prejuízo para os cooperados com a 
aquisição de blocos de concreto de baixa qualidade como pode ser 
verificado em diversos edifícios e casas que apresentam problemas de 
infiltrações, rachaduras, dentre outros defeitos nas edificações da 
BANCOOP. 

A empresa MIRANTE pelo que se extrai das 
provas dos autos foi criada para atender interesses criminosos dos ora 
apelados e ainda fomentar campanhas políticas do Partido dos 
Trabalhadores em detrimento de milhares de cooperados que foram 
lesados ao serem induzidos em erro mediante fraude, consistente em 
dar aparência de legalidade com aprovação de contas fajutas e 
assembleias gerais arranjadas da BANCOOP, que é na verdade uma 
cooperativa de fachada, acarretando prejuízos consubstanciados a 
cooperados que não receberam a casa própria e outros cooperados que 

                                                           
12 O valor de R$ 4.382.230,38 que constava na denúncia por erro material foi devidamente retificado. 
13 O valor de R$ 2.137.615,00 que constava na denúncia por erro material foi devidamente retificado. 
14 O valor de R$ 2.244.615,00 que constava na denúncia por erro material foi devidamente retificado. 
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apesar de terem tomado posse de seus imóveis construídos pela 
BANCOOP não receberam as respectivas escrituras e ainda se viram 
obrigados a realizar pagamentos de aportes ilegais visando assim a 
quadrilha, formada pelos ora apelados, acobertar os rombos financeiros 
causados pelas fraudes perpetradas, como se verá adiante. 

 
Serviu também a empresa MIRANTE para a 

prática dos crimes de lavagem de capitais descritos no item III do 
presente recurso. 

Outro conjunto de provas que não foi 
devidamente apreciado pela ilustre Magistrada “a quo”. 

 

 
E) DA EMPRESA BAN ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS 

E SERVIÇOS S/C LTDA. 

 
A organização criminosa também contava com a 

empresa BAN ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E 
SERVIÇOS S/C LTDA constituída em 25 de maio de 1999, período em 
que eram responsáveis o diretor presidente falecido LUIZ EDUARDO 
SAEGER MALHEIRO e o diretor administrativo financeiro, o apelado 
JOÃO VACCARI NETO. A referida empresa tinha suas cotas divididas 
em 98% para a BANCOOP e 2% para o apelado TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA. A referida administradora foi constituída e tinha 
como verdadeira intenção controlar os cooperados que recebiam suas 
unidades habitacionais, todavia, não tinham as escrituras definitivas e 
tampouco o “habite-se” do empreendimento.  

 
O senhor VANDER LUIZ SILVEIRA afirmou em 

depoimento que trabalhou na BAN ADMINISTRADORA e como não 
era possível registrar as convenções de condomínio sem a escritura 
definitiva, a BANCOOP figurava como “síndico/administrador” do 
empreendimento mantendo assim os incautos cooperados em erro 
permanente com relação aos seus imóveis. (Anexo 67) 
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VANDER LUIZ SILVEIRA confirmou em juízo 
(fls. 8.065/8.089) que poucos edifícios tinham convenção de condomínio 
para regular as atividades do empreendimento:  
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A quadrilha ainda faturava alto dos incautos 
cooperados e a BAN ADMINISTRADORA recebeu destes e da própria 
BANCOOP o valor de R$ 818.742,16 (Oitocentos e Dezoito Mil, 
Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Dezesseis Centavos) (Relatório 
38-2010). 

 
A folha de pagamento da BAN 

ADMINISTRADORA era gerada no departamento pessoal da 
BANCOOP, cujo custo operacional era arcado pelos milhares de 
cooperados lesados (anexo 67).  
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O que foi confirmado por VANDER LUIZ 
SILVEIRA em juízo (fls. 8075): 

 

 
 

F) DA EMPRESA CONSERVIX LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA. 

Ocorre que a quadrilha visando dar continuidade 
na prática de fraudes em prejuízo de milhares de cooperados resolveu 
alterar a razão social e as atividades da BAN ADMINISTRADORA, 
retirando da sociedade a BANCOOP e o apelado TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA e em 16 de agosto de 2004, arquivaram a alteração 
do contrato social e criaram a empresa CONSERVIX LIMPEZA E 
SERVIÇOS LTDA, figurando como sócios o falecido MARCELO 
RINALDO e a denunciada HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA 
LAGE. O objeto da nova empresa restringia-se a limpeza e conservação 
de empreendimentos e acesso aos edifícios.  

 
A empresa CONSERVIX recebeu da BANCOOP 

e empresas coligadas, segundo relatório do Laboratório de Tecnologia 
contra a Lavagem de Dinheiro o valor de R$ 359.433,87 (Relatório 
38/2010). 
 
 

G) DA EMPRESA VITA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA 
IMOBILIÁRIA LTDA. 

Visando ainda dar continuidade ao controle dos 
cooperados que recebiam suas unidades habitacionais sem habite-se e 
sem a escritura definitiva, a BANCOOP anunciou que a BAN 
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS S/C LTDA., 
seria sucedida pela empresa VITA ADMINISTRAÇÃO E 
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA que foi constituída pelas 
apeladas LETICYA ACHUR ANTONIO e HENIR RODRIGUES DE 
OLIVEIRA, em 11 de agosto de 2004. 
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A quadrilha anunciou a nova empresa VITA que 
daria continuidade aquilo proposto pela BAN ADMINISTRADORA DE 
CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS LTDA: 

 

Segundo relatório do Laboratório de Tecnologia 
contra a Lavagem de Dinheiro, a empresa VITA ADMINISTRAÇÃO E 
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA recebeu a quantia de R$ 
20.878,36 da BANCOOP além de valores recebidos dos cooperados em 
seus empreendimentos. (Relatório 38/2010)  

 

 

 

H) DA AQUISIÇÃO DE TERRENOS SUPERFATURADOS PARA 
OS EMPREENDIMENTOS DA BANCOOP. 
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Os prejuízos determinados pela organização 
criminosa ainda podem ser detectados pelo cruzamento de informações 
contidas nos depoimentos prestados ao longo da investigação criminal 
e o relatório do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de 
Dinheiro do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

O superfaturamento e a escolha sem critérios 
técnicos na aquisição de terrenos contava com a participação dos 
apelados TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA, JOÃO VACCARI 
NETO, LETICYA ACHUR ANTONIO e dos falecidos LUIZ EDUARDO 
SAEGER MALHEIRO, ALESSANDRO ROBSON BERNADINO e 
MARCELO RINALDO.  

Segundo relato do engenheiro chefe da 
BANCOOP, o senhor RICARDO LUIZ DO CARMO (fls. 3462/3468) o 
apelado TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA tinha como principal 
função na organização criminosa escolher os terrenos para os 
empreendimentos da Cooperativa Habitacional dos Bancários e este, 
por sua vez, contratava os serviços da empresa DELLA LIBERA 
CONSULTORIA S/C LTDA, de titularidade de  CARLOS ROBERTO 
DELLA LIBERA e de CARLOS ROBERTO DELLA LIBERA FILHO 
que pelos seus supostos conhecimentos técnicos realizavam ou 
determinavam a terceiros uma “inspeção” prévia nos terrenos e depois 
fazia os contatos com os proprietários dos terrenos para negociação 
com a BANCOOP. 

RICARDO LUIZ DO CARMO confirmou em juízo 
que o engenheiro da empresa DELLA LIBERA fazia uma conta de 
“padaria” nos cálculos de projeto referentes a terrenos (fls.8.728/9): 
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No mesmo sentido foi o depoimento prestado por 
MARCELO BAKER que adquiriu uma unidade habitacional no 
RECANTO DAS ORQUÍDEAS e que por seus levantamentos no curso 
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do ano de 2006 pode constatar que a empresa DELLA LIBERA 
CONSULTORIA S/C LTDA, de titularidade de CARLOS ROBERTO 
DELLA LIBERA e de CARLOS ROBERTO DELLA LIBERA FILHO, 
cobrava valores elevadíssimos da BANCOOP para a escolha de 
terrenos para construção de empreendimentos ou simplesmente 
revendia tais terrenos para a Cooperativa Habitacional (fls. 
3.459/3460). 

MARCELO BAKER ouvido em juízo (fls. 
7.885/7.917) confirmou que a BANCOOP adquiriu o referido terreno 
através de uma empresa de consultoria (fls. 7.897/7.898): 
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Pela simples verificação de escrituras de alguns 
terrenos adquiridos pela quadrilha que se instalou na BANCOOP, é 
possível determinar um superfaturamento na compra de aludidos 
imóveis, senão vejamos. 

Conforme livro de registro n.º 02 do 3º Cartório 
de Registro de Imóveis de São Paulo, matrícula 68.779, referente a um 
terreno localizado na Avenida Parada Pinto, Horto Florestal, em 12 de 
julho de 2001 referido imóvel foi vendido pela empresa FATOR – 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A para o senhor Carlos 
Roberto Della Libera Filho no valor de R$ 221.000,00 (Duzentos e 
Vinte e Um Mil Reais) no dia 12 de julho de 2001 e em pouco mais de 
um ano, ou seja, no dia 01 de outubro de 2002, foi celebrado um 
instrumento particular de promessa de compra e venda entre este 
último e a BANCOOP, ficando ajustado o valor de referido terreno em 
R$ 1.750.000,00 (Hum Milhão, Setecentos e Cinquenta Mil Reais) em 
parcelas mensais com vencimento até 15 de agosto de 2006. (Constante 
nos autos). 

A ilustre Magistrada “a quo”, afirma na sentença 
absolutória que o superfaturamento não restou evidente em razão da 
inexistência nos autos de um laudo de avaliação, negando assim os 
dados materiais apresentados referentes a compra do terreno pela cifra 
de R$ 221.000,00 e a venda para a BANCOOP, em pouco mais de um 
ano, por R$ 1.750.000,00, como demonstram os documentos juntados 
nestes autos.  
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O relatório do Laboratório de Tecnologia contra a 
Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Estado de São Paulo 
(fls. 35/40 - Item 3.5.4) detectou que no período que compreende a 
investigação de 2001 a 2008, “a BANCOOP realizou transferências 
para um grupo de pessoas e empresas que compartilham a mesma 
conta corrente. O valor total das transferências chega à soma de R$ 
4.653.740,55 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, 
setecentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos) ”. Referida 
conta corrente é de titularidade de Carlos Roberto Della Libera: 
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Beneficiário Valor total 

CARLOS ROBERTO DELLA LIBERA 557.372,74 

CARLOS ROBERTO DELLA LIBERA FILHO 261.573,34 

CIA COMERCIAL E CONSTRUTORA JACEGUAVA 396.578,14 

CID IGUATEMY MACEDO DE ANDRADE 1.992.283,04 

DELLA LIBERA CONSTRUTORA LTDA. 393.101,31 

HANAKA IMOBILIARIA S.A. 379.627,58 

ILA CIA INTERNACIONAL DE COMERCIO 199.930,54 

LUCIANO SACCAB ZARZUR 58.472,77 

ROBERTO GEBARA 207.622,15 

STAND CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA. 162.178,94 

VITO LEONARDO SANSONE 45.000,00 

TOTAL 4.653.740,55 

 

A escolha dos terrenos sem critérios técnicos e 
sem uma análise de mercado, com superfaturamentos explícitos, 
acarretou sérios prejuízos a milhares de cooperados como apontou a ex-
empregada da BANCOOP a senhora PATRÍCIA POLICASTRO 
NASCIMENTO, que trabalhou no setor de custos de empreendimentos 
da cooperativa habitacional (vide anexo 68). 

PATRÍCIA POLICASTRO NASCIMENTO foi 
contratada pela engenheira ANGELA MARIA MARQUES e como 
orçamentista não existia em seu setor nenhuma pessoa responsável 
pelo planejamento e cronograma de obras sendo que os terrenos eram 
escolhidos sem qualquer critério técnico. Diante das graves 
constatações verificadas na BANCOOP, a testemunha PATRÍCIA 
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POLICASTRO NASCIMENTO apresentou um Trabalho de Conclusão 
de Curso superior de engenharia civil na Universidade Anhembi 
Morumbi sobre o “Planejamento estratégico em cooperativas 
habitacionais”, apontando as principais irregularidades 
administrativas daquela cooperativa habitacional (anexo 68). No 
mesmo sentido foi o depoimento prestado por MARIA ANGÉLICA 
COVELLO SILVA (anexo 68). 

PATRÍCIA POLICASTRO NASCIMENTO, em 
juízo a fls. 8.090/8.104, afirmou que com relação aos terrenos 
adquiridos pela BANCOOP constatou em seu trabalho que não 
existiam arquivos, não existiam projetos de sondagens acessíveis a 
todos do departamento de engenharia que trabalhava: 
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No mesmo sentido foi o depoimento de MARIA 
ANGÉLICA COVELO SILVA, ouvida em juízo a fls. 8.105/8.125, que 
afirmou categoricamente que em 2000 na BANCOOP não existia um 
planejamento detalhado no andamento das obras sendo que a 
engenharia de suporte era muito precária (fls. 8.108): 

 



 

 

  

131 

 

A engenheira ANGELA MARIA MARQUES 
CAMPO, contratada pela BANCOOP para gerir as obras dos 
empreendimentos foi ouvida em juízo como testemunha do juízo (fls. 
9.797/9.829) e afirmou que a empresa GERMANY foi contratada para 
realizar a construção e a fundação dos empreendimentos e não soube 
apontar qual seria o engenheiro ou técnico responsável para discutir 
questões técnicas das obras limitando-se apenas a conversar com a 
acusada HELENA LAGE e o falecido ALESSANDO ROBSON 
BERNADINO, o que representa um verdadeiro absurdo e resta 
evidenciada a natureza fantasma da GERMANY que como construtora 
não tinha um responsável técnico...: 

 

                  

 

Ao contrário do que afirmou a ilustre Magistrada 
tentando afastar as condutas dolosas dos ora apelantes como sendo a 
BANCOOP gerida de forma irresponsável e inexperiente verifica-se, na 
verdade que a falta de planejamento estratégico consistia em um 
sistema criminoso adotado pela organização criminosa a fim de 
dificultar o acesso à movimentação financeira, custos operacionais, 
despesas em geral, fornecedores, entre outros, desviando recursos e 
apontando como sendo a causa dos prejuízos a falta de atualização e de 
avaliação de mercado dos empreendimentos. 
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I) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS 
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DA BANCOOP. 

Os desvios fraudulentos ocorreram tanto na 
gestão do senhor LUIZ SAEGER MALHEIRO, como na gestão do 
senhor JOÃO VACCARI NETO com relação à contratação de serviços 
de segurança dos empreendimentos, que na gestão de MALHEIRO foi 
contratado o senhor ANDY ROBERTO GURCZYNSKA e a sua 
empresa ARG SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA que 
receberam o total de R$ 440.125,81 (ANDY recebeu o valor de 
R$166.051,03 e a empresa ARG recebeu o valor de R$ 274.074,78) que 
segundo a direção da BANCOOP, na gestão de JOÃO VACCARI 
NETO, assegurava que tais valores eram superfaturados.(anexo e 
juntado o depoimento prestado na CPI BANCOOP que acompanha a 
presente manifestação). 

O senhor ANDY ROBERTO GURCZYNSKA e a 
sua empresa ARG SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA foram 
dispensados e substituídos em 2005, sendo contratada a empresa 
CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, que em pouco mais de um 
ano, a partir do mês de fevereiro de 2005, recebeu dos apelados JOÃO 
VACCARI NETO e ANA MARIA ÉRNICA, em cheques e 
transferências eletrônicas o montante de R$1.581.019,23, ou seja, três 
vezes mais do anterior contratado, observando que a segurança 
prestada pela CASO restringiu-se a canteiros de obra com seguranças 
desarmados. O depoimento prestado por FREUD GODOY na Comissão 
Parlamentar de Inquérito da BANCOOP da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo revela tal situação (depoimento prestado na CPI 
BANCOOP – DVD nos autos). 
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Em juízo, FREUD GODOY a fls. 7.951/7.971 
disse que a empresa CASO sucedeu a empresa ARG SEGURANÇA na 
BANCOOP assumindo os mesmos locais indicados para vigilância, o 
que por si não justificaria o valor triplicado, superfaturado, pago pela 
Cooperativa na gestão de JOÃO VACCARI NETO e ANA MARIA 
ÉRNICA: 

 

Esse depoimento prestado por FREUD GODOY 
desmente o apelado JOÃO VACCARI NETO quando foi ouvido em 30 
de março de 2010 em Comissão Permanente de Direitos Humanos do 
Senado Federal, acompanhado de seu advogado constituído nestes 
autos: 

...“A segunda questão que o senhor coloca, que eu acho 
que é importante, essa foi a troca da Caso. Foi uma 
decisão gerencial nossa. E nós fizemos uma avaliação de 
que o serviço prestado pela empresa do Sr. Andy era 
deficiente, especialmente porque nós precisávamos de 
vigilantes armados, porque, na construção civil, há 
muitos equipamentos de grande valor, como... 

Principalmente alumínio, cobre, fios... Enfim, canos de 
cobre... Enfim, todas essas situações que merecem e 
devem ter a proteção”... 



 

 

  

134 

 

 
JOÃO VACCARI NETO foi perguntado sobre o 

assunto referente à troca da empresa de segurança na Comissão 
Parlamentar de Inquérito das ONGs no Senado Federal, acompanhado 
de seu advogado constituído nestes autos: 

... 
 

“SR. JOÃO VACCARI NETO: Então, essa foi a 
motivação nós tivemos a tínhamos segurança que era 
segurança desarmada e como eu falei na outra reunião 
que nós tivemos numa obra há valores bastante altos e 
que sofre ação 
constante de furto, como por exemplo cabos telefônicos 
cabos elétricos alumínios metais peças que são 
equipamentos caros e nós queríamos e preferimos ter 
vigilância armada para poder impor um pouco mais de 
respeito para evitar qualquer tipo de furto de nossos 
obras e por uma gerencial nós fizemos então o 
rompimento do acordo em virtude do que já não estava 
sendo bons os serviços com a outra empresa e passamos 
a fazer a contratação da empresa do Caso(F) Segurança 
que é uma empresa tradicional em São Paulo presta 
serviços a várias outras entidades e empresa.” 

 
 

ANA MARIA ÉRNICA, por ocasião de seu 
interrogatório judicial (fls. 12.002/12.054) quando inquirida sobre a 
substituição da empresa ARG SEGURANÇA pela empresa CASO que 
em razão de problemas fiscais realizou a troca e ainda porque a 
empresa ARG utilizava monitoramento a distância dos locais que 
deveriam ser vigiados: 
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Afinal, depreende-se que os apelados mentem 
quanto ao real motivo da troca de empresa de vigilância e dão 
justificativas desencontradas que não fundamentam o pagamento de 
quase o triplo do valor referente a empresa que foi substituída, 
observando que no momento em que a empresa CASO assumiu muitos 
empreendimentos estavam descontinuados e abandonados, sem 
qualquer tipo de equipamento que justificasse um gasto exorbitante e 
desproporcional.  

Chama atenção também que a empresa CASO 
SISTEMAS DE SEGURANÇA prestava serviços à época a três 
clientes: o Sindicato dos Bancários, a sede do Partido dos 
Trabalhadores e a BANCOOP e ainda o depoente FREUD GODOY 
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naquele período inicial da contratação prestava serviços como assessor 
especial da Presidência da República, durante o mandato de Luís 
Ignácio Lula da Silva. 

A ilustre Magistrada “a quo” afirmar na 
sentença que não se fez prova do superfaturamento referente a 
contratação da empresa CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA é 
seguramente negar a realidade, pois, basta confrontar os números 
discrepantes dos pagamentos efetuados a sua antecessora ARG e os 
valores pagos a CASO na época que inúmeros empreendimentos 
estavam descontinuados ou abandonados sem materiais ou 
equipamentos de valor nos aludidos terrenos... 

Por outro lado, a BANCOOP, nesse período, 
dirigida por JOÃO VACCARI NETO e ANA MARIA ÉRNICA 
apresentava em 2005 um déficit de R$ 70.000.000,00 (Setenta Milhões 
de Reais) com diversas obras paralisadas e sem dinheiro para a 
continuidade de inúmeros empreendimentos e com centenas de 
cooperados sem as suas unidades habitacionais, sendo que os ora 
apelados fraudavam balanços, omitiam documentos e movimentações 
financeiras escusas, desviavam valores através de empresas fantasmas 
ou empresas ligadas ao grupo criminoso com superfaturamentos e 
ainda cobravam os denominados aportes financeiros das vítimas 
justificando falsamente que as obras estavam inacabadas em razão dos 
custos elevados sem revelar a verdadeira razão das dificuldades 
financeiras decorrentes das fraudes e desvios criminosos. 

J) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CRIMINOSA DA BANCOOP. 

JOÃO VACCARI NETO, ANA MARIA ÉRNICA, 
TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA e os falecidos LUIZ EDUARDO 
SAEGER MALHEIRO, ALESSANDRO ROBSON BERNADINO e 
MARCELO RINALDO, nos períodos respectivos de gestão da 
BANCOOP, valeram-se de expediente criminoso para induzir e manter 
em erro milhares de cooperados, consistente em unificar contas 
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correntes dos empreendimentos, acarretando um total descontrole 
financeiro para impedir a análise adequada de créditos e débitos da 
cooperativa, acarretando um prejuízo às vítimas enumerados nos itens 
I e II, da presente manifestação. 

Da fundação da BANCOOP de 1996 até março de 
2003 cada empreendimento da cooperativa possuía uma conta corrente 
permitindo assim que os cooperados/adquirentes pudessem 
acompanhar e fiscalizar as contas, verificar entradas e saídas de cada 
obra. 

As contas correntes dos empreendimentos da 
BANCOOP foram abertas na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 
agência 104, conforme relatório 39/10, fls. 7, do Laboratório de 
Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro juntado nos autos. 

No curso do ano de 2002, para aumentar o fluxo 
de caixa da BANCOOP e agilizar as obras dos empreendimentos 
vendidos ou a venda, foi implementado um setor para formatar 
processos junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para utilização 
pelos cooperados do FGTS – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO 
DE SERVIÇO. 

Foi criado um setor na BANCOOP para agilizar 
os processos de liberação do FGTS – FUNDO DE GARANTIA POR 
TEMPO DE SERVIÇO e trabalhava nesse setor o empregado 
RONALDO WILLIAM DE OLIVEIRA que atendia os cooperados e 
confeccionava os pedidos de liberação.  

Em meados de novembro de 2002, o senhor 
RONALDO WILLIAM DE OLIVEIRA foi chamado para uma reunião 
com o então presidente da BANCOOP, o falecido LUIZ EDUARDO 
SAEGER MALHEIRO e com a apelada LETICYA ACHUR ANTONIO 
e foi orientado a agilizar os procedimentos para liberação do FUNDO 
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, pois, a direção 
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da CAIXA ECONOMICA FEDERAL estaria liberando um valor 
aproximado de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais). Após essa 
reunião, o senhor RONALDO WILLIAM DE OLIVEIRA e LETICYA 
ACHUR ANTONIO estiveram com o responsável pelas liberações de 
FGTS da CAIXA ECONOMICA FEDERAL e ficou ajustado entre a 
instituição financeira e a BANCOOP a apresentação de laudos falsos 
sobre o andamento de obras de empreendimentos que sequer tinham 
sido iniciados. Na sequência foram liberados tais valores que seriam 
depositados nas contas correntes abertas na CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL correspondente ao valor de liberação de FGTS de cada 
empreendimento (anexo 68). 
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RONALDO WILLIAM DE OLIVEIRA, ouvido 
em juízo (fls. 8.126/8.172) confirmou inclusive que o cronograma de 
obras segundo um funcionário da CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
não era condizente o percentual de execução das obras e o efetivo 
andamento das obras (fls.8.161): 

 

Em meados de março de 2003, para evitar o 
controle efetivo sobre a destinação dos valores recebidos provenientes 
da liberação do FGTS, bem como sobre as entradas e saídas de cada 
empreendimento, o falecido LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO e 
JOÃO VACCARI NETO, responsáveis pela gestão administrativa e 
financeira da BANCOOP, encerraram as contas correntes da CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL e abriram uma conta corrente ÚNICA no 
BANCO BRADESCO S/A, denominada “conta POOL”, que tinha como 
objeto a movimentação financeira de todos os empreendimentos da 
BANCOOP, acarretando assim uma confusão financeira gerando um 
total descontrole sobre as entradas e saídas destinadas a cada 
empreendimento e facilitando a quadrilha a manipulação de balanços e 
as respectivas aprovações de contas. 

AS FRAUDES PRATICADAS CONTRA A 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL NARRADAS NESTE ITEM SÃO 
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OBJETO DE INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL E 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL A PARTIR DE 
REQUERIMENTO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSCRITOR.  

As informações bancárias e fiscais são objeto de 
compartilhamento com a Justiça Federal para apuração das fraudes 
na liberação do FGTS e a utilização indevida desses valores pelos 
dirigentes da BANCOOP não existindo conexão probatória, lógica ou 
instrumental com a investigação criminal relatada neste processo. 

A denominada “conta POOL” da BANCOOP no 
Banco Bradesco S/A facilitou os atos criminosos da quadrilha, vez que 
foram abertas na mesma agência contas correntes da GERMANY, 
MIZU/MIRANTE, BAN ADMINISTRADORA, CONSERVIX, empresas 
coligadas ao grupo criminoso. 

O relatório do Laboratório de Tecnologia contra a 
Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Estado de São Paulo 
aponta as movimentações bancárias e transferências entre a conta 
corrente “POOL” da BANCOOP e as contas correntes abertas na 
mesma agência da GERMANY, MIZU/MIRANTE, BAN 
ADMINISTRADORA, CONSERVIX, dentre outras, conforme relatório 
39/10, fls. 7/8, do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de 
Dinheiro juntado nestes autos. 

Na sede da BANCOOP funcionava um setor de 
recebimentos de cooperados e no período compreendido entre agosto de 
2002 a novembro de 2004, o falecido MARCELO RINALDO, 
previamente ajustado e com identidade de propósitos com TOMÁS 
EDSON BOTELHO FRAGA e JOÃO VACCARI NETO, e com os 
falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO, ALESSANDRO 
ROBSON BERNADINO, implementaram um esquema fraudulento no 
recebimento de parcelas de aquisição de unidades habitacionais das 
vítimas/cooperados, cujos valores eram desviados e fraudulentamente 
computados nos controles internos contábeis da cooperativa. 
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A partir de agosto de 2002, FLÁVIO 
FERNANDES DOS SANTOS trabalhava no setor denominado CAIXA 
da BANCOOP e era responsável pelo recebimento de parcelas de 
pagamento das unidades habitacionais pelos cooperados. 

A suposta suspeição suscitada pela ilustre 
Magistrada a respeito da testemunha FLÁVIO FERNANDES DOS 
SANTOS será abordada adiante. 

O depoente FLAVIO FERNANDES DOS 
SANTOS, descreveu com detalhes as facilidades para alguns 
cooperados (fls.8.192/8.193): 
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----- 

 

No exemplo acima, a quebra de pagamento de 
multa para OSVALDO MARTINEZ BARGAS, que integrou o Conselho 
Fiscal no período que JOÃO VACCARI NETO foi Diretor Presidente e 
ANA MARIA ÉRNICA foi Diretora Administrativa 
Financeira...enquanto milhares de cooperados eram cobrados 
indevidamente para cobrir os rombos causados pela organização 
criminosa. 
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Essa prova foi apresentada na fase de 
investigação criminal no Ministério Público e em audiência na 
presença da ilustre Magistrada “a quo”, sendo tais comprovantes 
juntados e constam dos autos. 

Mais uma vez, apesar de considerar 
desnecessário e repetitivo, não há outra alternativa senão a de 
reproduzir neste arrazoado algumas dessas provas apresentadas pela 
“desacreditada” testemunha FLÁVIO FERNANDES DOS SANTOS: 

1. Isenção de multa do apelado TOMÁS EDSON BOTELHO 
FRAGA (Anexo 68): 
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2. Isenção de multas de OSVALDO MARTINES BARGAS (anexo 
68): 
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O senhor FLÁVIO FERNANDES DOS SANTOS 
recebeu uma ordem expressa de MARCELO RINALDO (já falecido), 
com o conhecimento e anuência dos demais dirigentes mencionados no 
parágrafo anterior, que todo o recebimento de parcelas de pagamento 
de prestações de unidades habitacionais efetuadas no setor “CAIXA” 
não deveriam ser registradas e apenas no comprovante do cooperado 
deveria constar a quitação daquela parcela.  
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Os valores recebidos e não registrados no 
sistema de controle da BANCOOP eram entregues por FLÁVIO 
FERNANDES DOS SANTOS ao falecido MARCELO RINALDO que, 
por seu turno, realizava depósitos em cheques diretamente na conta 
corrente da GERMANY, desviando esses valores em prejuízo dos 
cooperados, conforme se verifica no depoimento e documentos 
apresentados por FLÁVIO FERNANDES DOS SANTOS. (Anexo 68). 

Tais fatos foram confirmados em juízo por 
FLÁVIO FERNANDES DOS SANTOS (fls. 8.198/8.190) que afirmou 
ter realizado depósitos nas contas da GERMANY e ainda que eram 
confeccionados cheques para fornecedores: 
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O depoente FLÁVIO FERNANDES DOS 
SANTOS afirmou ainda em juízo (fls. 8.198/8.199) que além de 
descontos indevidos, a diretoria da BANCOOP arcava com os 
honorários da apelada LETICYA ACHUR ANTONIO, demonstrando 
inclusive sua efetiva participação na organização criminosa em 
prejuízo de milhares de vítimas. A testemunha inclusive confirma que 
muitas concessões de descontos indevidos eram para beneficiar 
integrantes do Sindicato dos Bancários e pessoas ligadas ao Partido 
dos Trabalhadores – PT. Essas concessões feitas pela quadrilha aos 
companheiros e aliados políticos representam uma afronta ao universo 
de cooperados lesados com cobranças ilegais, criminosas e muitos 
deixaram de receber suas unidades habitacionais: 

 

 

 

Essas isenções e benefícios concedidos a um 
grupo seleto de pessoas ligadas aos dirigentes da BANCOOP, em 
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detrimento dos demais cooperados que, por seu turno, eram cobrados 
até indevidamente com aportes ilegais demonstra que a quadrilha 
considerava a BANCOOP como sendo exclusiva “empreiteira” do grupo 
criminoso e de seus companheiros. 

Assim, não se trata de analisar apenas o 
depoimento FLÁVIO FERNANDES DOS SANTOS, mas todo o 
contexto probatório. 

  

K -1) EMPRÉSTIMOS CAPTADOS PELA BANCOOP:  

Entre as medidas de contenção apresentadas 
pelos dirigentes da BANCOOP em supostas operações de saneamento 
financeiro da cooperativa encontram-se empréstimos com cláusula de 
confidencialidade, entre a referida cooperativa e o SINDICATO DOS 
BANCÁRIOS, sem a devida anuência dos cooperados e conforme se 
extrai dos anexos destes autos diversos empréstimos do SINDICATO 
DOS BANCÁRIOS para a BANCOOP superando a cifra de R$ 
10.480.000,00, no período de 2004/2008. 

Atualmente a BANCOOP possui empréstimos 
com cláusula de confidencialidade com o SINDICATO/FEDERAÇÃO 
DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO no valor de R$ 45.320.000,00, sem 
a anuência dos cooperados, conforme se depreende do balanço social de 
2009, conforme quadro abaixo: 
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De outro lado, não se justifica a captação de 
recursos sem a autorização dos cooperados junto ao fundo FDIC – 
BANCOOP – CNPJ 06.871.540/0001-27, sem a devida anuência dos 
cooperados em operações sem qualquer transparência, sem uma 
indicação precisa da destinação de aproximadamente R$ 35.000.000,00 
(Trinta e Cinco Milhões de Reais) nos balanços e demonstrativos 
financeiros da Cooperativa Habitacional onerando milhares de 
vítimas.  

Em nenhuma Assembleia realizada pelos 
apelados VACCARI, ANA ÉRNICA, TOMAZ, com a participação de 
LETICYA os cooperados foram informados sobre a captação de 
recursos através de contratos de mútuo com cláusula de 
confidencialidade contrariando frontalmente os estatutos da 
BANCOOP. 

Observe-se, finalmente que os prejuízos 
acarretados que passaram a ser arcados pelos cooperados ocorreram 
por conta dos desvios e fraudes perpetradas pela quadrilha. 
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II. DOS CRIMES DE ESTELIONATO 

A) DO DESVIO DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMISSÃO DE 
CHEQUES E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DA BANCOOP: 

 

No período compreendido entre 09 de junho de 
2003 a 29 de maio de 2008, a partir da Rua Líbero Badaró, 159, 5º 
andar, nesta Comarca, os apelados JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS 
EDSON BOTELHO FRAGA, ANA MARIA ÉRNICA e o falecido LUIZ 
EDUARDO SAEGER MALHEIRO, previamente ajustados e nos 
períodos determinados respectivamente nas gestões em que foram 
eleitos para administrar a cooperativa habitacional dos bancários – 
BANCOOP obtiveram para eles e para terceiros, vantagem ilícita, 
induzindo e mantendo em erro os cooperados, mediante artifício 
consistente em concentrar as movimentações financeiras da 
cooperativa em contas correntes emitindo cheques nominais a própria 
cooperativa ou nominais para a Instituição Financeira, mediante 
endosso em branco procedendo a denominada liquidação no caixa, 
resultando em um prejuízo às vítimas no valor aproximado de R$ 
20.000.000,00 (Vinte Milhões de Reais), conforme totalizações 
constantes no relatório do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem 
de Dinheiro do Ministério Público do Estado de São Paulo (Relatório 
38/2010). 

Pela análise dos milhares de documentos 
bancários constantes nos apensos do presente inquérito policial pelo 
Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do Ministério 
Público vislumbra-se que a Cooperativa Habitacional dos Bancários - 
BANCOOP, através de seus responsáveis legais, ora apelados e 
mencionados nesta alínea, emitia cheques valendo-se do expediente de 
saques na boca do caixa sem indicar o destinatário e tampouco 
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constando a identificação dos portadores dos aludidos cheques, 
conforme o que foi descrito pela técnica do aludido laboratório em 
relatório complementar a fls. 52: 

“Dentre as operações realizadas entre as 
contas da BANCOOP, verificaram-se, no 
período entre 09/06/2003 e 29/05/2008, 77 
(setenta e sete) operações, totalizando R$ 
18.290.621,3915 (dezoito milhões, duzentos e 
noventa mil, seiscentos e vinte e um reais e 
trinta e nove centavos), cujos cheques 
continham a observação “SQ21”. 
 
Deste total, 44 cheques pertencem à conta 
corrente 0076406, da agência 3459, do 
Bradesco, cujo valor total chega a R$ 
14.046.172,1616 (quatorze milhões, quarenta e 
seis mil, cento e setenta e dois reais e 
dezesseis centavos). ” 
 

Aliás, a sigla SQ 21 não foi definida pelo 
Ministério Público, mas sim pelo BANCO BRADESCO S/A para 
operações de suas agências e postos bancários, conforme se extrai de 
um julgamento do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas 
Gerais, no acórdão 21.338/14/3ª 17 

O sujeito passivo emitiu o cheque 746 como parte do pagamento da 
NF 830, em conformidade com a Planilha 1. Verifica-se que a mesma 
letra que preencheu o cheque o endossou (considerações). As fls.189 
dos autos temos a fita de detalhes do Caixa do Banco Bradesco 
discriminando todas as transações bancárias imediatas após o 
“saque” do cheque na “boca do caixa”, operação esta identificada 
através do carimbo na frente do cheque escrito “CAIXA”, conforme 

                                                           
15 O valor de R$ 12.314.078,79 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
16 O valor de R$ 9.058.511,69 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
17 Disponibilizado no Diário Eletrônico em 30/04/2014  - PTA/AI 01.000168712-76 – Impugnante: Mister 
Mix Atacadista e Distribuidora Ltda. 
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modelo abaixo e identificado através da operação bancária de 
código SQ 21 (terminologia do Banco Bradesco). 

 
O esquema criminoso na gestão da BANCOOP 

concernente a movimentação financeira através dos apelados JOÃO 
VACCARI NETO, TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA, ANA MARIA 
ÉRNICA e dos falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO, 
MARCELO RINALDO, ALESSANDRO ROBSON BERNADINO 
compreendia nas respectivas administrações a emissão de cheques 
nominais à cooperativa habitacional ou a Instituição financeira onde 
as contas correntes eram movimentadas e assim procediam aos desvios 
de quantias variáveis de acordo com os interesses da organização 
criminosa. 

Todavia, o depoimento de FLÁVIO 
FERNANDES DOS SANTOS, além de ser considerado isolado no 
contexto probatório, estaria eivado de suspeição posto que foi 
investigado em inquérito policial, já arquivado, acerca de uma 
apropriação indébita praticada com relação a um recebimento de um 
cooperado que foi desviado para uma conta corrente conforme sentença 
absolutória (fls. 18.626): 
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E mais, segundo a ilustre Magistrada “a quo” o 
relato de TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA a respeito dos 
pagamentos efetuados na boca do caixa para pagamento de 
empreiteiros foi considerado como prova contundente e verdadeira, em 
detrimento do suspeito relato de FLÁVIO FERNANDES DOS 
SANTOS, como descreve outro trecho da sentença atacada a fls. 
18.627:  
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É preocupante o posicionamento da ilustre 
Magistrada na mensuração e consideração de provas nos autos, posto 
que, FLÁVIO FERNANDES DOS SANTOS não foi o único a indicar a 
ocorrência costumeira da quadrilha em realizar saques na boca do 
caixa de cheques nominais a Cooperativa ou as empresas do grupo 
criminoso ou a laranjas utilizados no esquema que desviou valores 
consideráveis em detrimento de todos os cooperados. 

Exemplo disso são os depoimentos prestados por 
SERGIO LUIZ MARCELINO, tanto na fase de investigação criminal, 
como em juízo. MARCELINO sacava cheques nominais na boca do 
caixa e entregava valores em espécie a dirigentes da BANCOOP à 
época, senão vejamos (anexo 68): 
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Alguns desses cheques sacados na boca do caixa 
por SERGIO LUIZ MARCELINO para atender os interesses da 
quadrilha serão abaixo reproduzidos, apesar de já mencionados em 
diversas manifestações do Ministério Público e ainda constantes nos 
autos e nos relatórios do CAEx e no denominado sistema SIMBA 
(Anexo 9 – fls. 3962/3963 e 3968/3969): 
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Em juízo (fls. 8013), MARCELINO reafirmou a 
existência do esquema criminoso, inclusive que outros funcionários da 
BANCOOP sacavam dinheiro na boca do caixa mediante apresentação 
de cheques da cooperativa e das empresas do esquema criminoso: 
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O depoente SERGIO LUIZ MARCELINO ainda 
afirmou que todos os dirigentes da BANCOOP, inclusive JOÃO 
VACCARI NETO tinham pleno conhecimento do esquema criminoso, 
até porque VACCARI à época dos fatos era Diretor Administrativo 
Financeiro da Cooperativa Habitacional: 

 

Mas não é só, a própria auxiliar administrativa 
que prestou serviços na MIZU, na GERMANY e na BANCOOP, 
CAMILA RIBEIRO DE JESUS, ao ser questionada sobre os valores 
recebidos em cheques em valores muito acima de seus rendimentos que 
não ultrapassavam mais que um pouco acima de um salário mínimo 
afirmou peremptoriamente que (anexo 68):  
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Depreende-se que CAMILA RIBEIRO DE 
JESUS, em juízo confirmou o seu depoimento anteriormente prestado 
ao Ministério Público (fls. 8031/8.032): 
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Apenas para ilustrar, apesar de constar nos 
apensos analisados pelo Ministério Público a exaustão e ainda 
constantes nos relatórios do CAEx e no sistema SIMBA, replicam-se 
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alguns cheques recebidos por CAMILA e sacados na BOCA DO CAIXA 
em caixa específico para isso (fls. 3966/3967, 3982/3983, 3985/3986 – 
anexo 9): 
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Outros depoimentos, portanto, foram colhidos no 
mesmo sentido, comprovando as fraudes através de apresentação de 
cheques da BANCOOP, da MIZU, da MIRANTE e da empresa 
GERMANY na boca do caixa. 

A afirmação de prova única deduzida sobre o 
esquema criminoso formatado pelos ora apelados colocando em 
suspeição a testemunha FLAVIO FERNANDES DOS SANTOS afronta 
o senso comum. 

Essa sistemática criminosa de saques na boca do 
caixa foi confirmada também pela subgerente financeira da 
BANCOOP, testemunha X, tanto na fase pré processual (anexo 68), 
como em juízo (fls. 8691/8722): 
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A ilustre Magistrada “a quo” afirmou ter 
“garimpado” cheques nos apensos e nada demonstra a participação dos 
ora apelados, em total discrepância com a prova produzida, vez que 
deve ser analisada no contexto global e não isoladamente.  

Causa espanto que a ilustre Magistrada sequer 
considerou o depoimento de FLAVIO FERNANDES DOS SANTOS e 
considerou como verdadeiros os argumentos apresentados pelo apelado 
TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA que afirmou que os cheques 
sacados na boca do caixa se prestavam a pagamentos de empreiteiros, 
prática usual, sendo certo que os pagamentos para a GERMANY se 
deram dentro do compatível com a Cooperativa e pelo número elevado 
de obras... (fls. 18.627): 
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Considerar que o apelado TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA possui credibilidade é um verdadeiro atentado ao 
senso mediano das pessoas, posto que esse apelado foi um dos 
responsáveis pelo desvio de valores de notas fiscais frias emitidas pelos 
empreiteiros que antecederam a empresa criminosa GERMANY. Mas 
não é só, a empreiteira GERMANY superfaturou valores em 
percentual igual ou superior a 20 % do preço praticado pelo mercado. 

 

Essas afirmações não são conclusões do 
Ministério Público, mas relatos contundentes, firmes e seguros, como 
os depoimentos prestados pelo engenheiro da BANCOOP à época dos 
fatos RICARDO LUIZ DO CARMO, tanto na fase pré processual 
(Anexo 67) como em juízo (fls. 8723/8780): 
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A credibilidade de TOMÁS EDSON BOTELHO 
FRAGA é nenhuma pelo contexto probatório, ainda mais que era 
dirigente da BANCOOP e titular da empresa fantasma MIZU, da 
MIRANTE, da GERMANY e ainda exigia notas fiscais frias de 
prestadores de serviço da Cooperativa para fomentar campanhas 
político partidárias do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT. 

 
A corroborar os dados obtidos na análise 

financeira pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de 
Dinheiro do Ministério Público do Estado de São Paulo o depoimento 
de FLÁVIO FERNANDES DOS SANTOS, caixa da BANCOOP que 
exemplificou o funcionamento da fraude com relação a cheques 
emitidos pelos apelados de titularidade da Cooperativa Habitacional e 
nominais ao BRADESCO, onde “o depoente recebia, por exemplo, 
quatro faturas de quatro fornecedores diferentes no valor total de R$ 
40.000,00 (Quarenta Mil Reais) e mais um papel com um valor 
determinado de por exemplo R$ 40.000,00 com o visto do presidente da 
BANCOOP e esse cheque era nominal ao BRADESCO S/A e em 
seguida um dos diretores fazia o pagamento no posto avançado e 
provavelmente retirava o valor em dinheiro daquela diferença ou dava 
outro destino  que não é de conhecimento do depoente.” (Anexo 67) 

 
A testemunha FLÁVIO FERNANDES DOS 

SANTOS confirmou tais fatos em juízo (fls. 8.188/8.189): 
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As movimentações financeiras demonstram que 
tal expediente facilitou e facilita a manipulação e desvio dos recursos 
em prejuízo de milhares de cooperados, sejam aqueles que não 
receberam suas unidades habitacionais, sejam aqueles que foram 
cobrados indevidamente por valores adicionais em razão dos desvios 
praticados. 

Pela apuração e conferência dos cheques e 
demais documentos constantes nos autos, vislumbra-se que parte dos 
recursos foram sacados na “boca do caixa”, ou ainda, destinados a 
GERMANY como fornecedora de mão de obra e “construtora” e ainda 
cheques nominais ao BANCO BRADESCO, sendo certo que esses 
expedientes utilizados pelos dirigentes da BANCOOP, entre centenas 
de cheques de valores variados, facilitaram assim os desvios de 
recursos da cooperativa para fins escusos. O percentual dessas 
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operações chega a 91% (noventa e um por cento) das movimentações 
bancárias selecionadas no pedido de quebra e realizadas, conforme 
conclusão do relatório n.º 38/10 do Laboratório de Tecnologia contra a 
Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Estado de São Paulo.  

Apenas para deixar expresso que os cheques 
nominais a própria BANCOOP no período investigado é de R$ 
80.553.314,2518, conforme relatório complementar do CAEX – 
fls.11.459, e os cheques nominais ao BRADESCO S/A sem identificação 
em boa parte dos cheques com relação ao destinatário é de R$ 
40.030.024,2319, no período de 2002 até 2008, de titularidade da 
BANCOOP com valores variados. 

O relatório complementar do CAEX analisando a 
quebra do sigilo bancário da BANCOOP pelo sistema SIMBA apontou 
que “apesar de não haver desencaixe financeiro, esse tipo de transação 
causa estranheza porque não se justifica o débito com emissão de 
Cheque TB e saque SQ21 e o crédito na mesma conta bancária. 
Lembrando que o Cheque TB foi criado através da Circular BACEN n.º 
3256/2004 com a finalidade de transferências de recursos sem a 
incidência de CPMF envolvendo instituições distintas (fls. 11.467). 

 
No relatório complementar (fls. 53) alguns 

lançamentos extraídos da quebra de sigilo bancário enviada através do 
SIMBA (Cooperação Técnica Caso SIMBA 003-MPSP-000486-10), para 
cada um dos cheques citados. Incluído, ainda o cheque 901592 no valor 
de R$ 4.939.548,70, não citado no trabalho anterior, mas que segue o 
mesmo tipo de transação. Abaixo segue um dos cheques para 
apreciação, observando que o titular do cheque como depositante é a 
BANCOOP, agência 3459, conta corrente 007640-6 e o destino de 
referido cheque TB é a própria BANCOOP, agência 3459 e a mesma 
conta corrente 007640-6, ou seja, não se pode admitir que tal operação 
tenha sido utilizada para não incidência de CPMF!!!. 

                                                           
18 O valor de R$ 98.194.270, 29 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
19 O valor de R$ 40.646.024,23 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
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Os apelados JOÃO VACCARI NETO e ANA 

MARIA ÉRNICA tentaram justificar essas operações como sendo 
aquelas previstas pelo Banco Central para as hipóteses do mesmo 
titular com contas correntes diferentes, o que não é o caso. 

 
Nos relatórios do CAEx verifica-se que essas 

operações com cheques TB do Banco Bradesco, agência 3459, conta 
007640-6 da BANCOOP para esse mesmo titular, mesma agência e 
conta corrente só se justifica para simular operações para burlar 
balanços e iludir os Cooperados.  

 
Essas operações se deram no âmbito da 

denominada conta POOL da BANCOOP onde não é possível 
determinar origem de créditos e débitos dos empreendimentos e os 
cheques TB – Transferência Bancária – servem apenas para simular 
uma movimentação, observando que o saldo da conta POOL, após a 
referida operação com a emissão do cheque TB para a mesma conta 
gera um crédito e imediatamente um débito, sem alterar em nada o 
valor descrito no extrato. 
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E mais, outra espécie de operação fraudulenta 

são os denominados empréstimos solidários e se verifica que foram 
realizadas inúmeras operações de empréstimos solidários, ou seja, 
empréstimos entre seccionais ou empreendimentos desviando os 
recursos aportados pelos cooperados de um empreendimento para 
outro, a fim de “viabilizar” as obras mais adiantadas.  
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Essas operações de empréstimos solidários são 
lançadas contabilmente, mas na conta POOL da BANCOOP essas 
movimentações não são detectadas porque não são capazes de gerar 
qualquer débito ou crédito que venha a modificar o saldo existente. E 
com uma agravante, posto que a quadrilha não realizava qualquer tipo 
de consulta ao grupo de cooperados superavitários e tampouco 
consultava o grupo de cooperados deficitários. 

Os cooperados desconheciam as referidas 
operações e só tomaram conhecimento de aludidos empréstimos 
solidários muito tempo depois da realização dessas operações, como 
afirmou PEDRO GALUCHI em declarações prestadas em juízo a partir 
de fls. 8.505: 
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Diversas ações foram propostas por cooperados 

que se insurgiram contra os referidos empréstimos solidários, como no 
processo n.º 0187236-48.2007.8.26.0100, que tramitou pela 12ª Vara 
Cível - Foro Central Cível – em que o Magistrado apontou que tal 
empréstimo solidário “cuida-se de verdadeira confissão de ilicitude e de 
total desprezo pelos direitos e interesses dos cooperados, revelando, 
por parte da cooperativa apelada, prática intensamente abusiva”. 
Arrematou ainda o ilustre Juiz que “a par disso, a apelada 
(BANCOOP) sequer foi capaz de justificar as razões que levaram ao 
atraso das obras, inexistindo prova de qualquer uma das hipóteses 
previstas nos §§ 3º e 4º do termo de adesão, de tal sorte que o atraso em 
questão só pode ser imputado, no mínimo, a incompetência da 
cooperativa na gestão do empreendimento”.20 

E não é só, a confusão negocial entre as 
empresas GERMANY e MIZU com a BANCOOP causa espanto e 
demonstra o total descaso com os cooperados que acabaram 
abandonados a própria sorte, enquanto que os dirigentes responsáveis 
pela BANCOOP no período acima mencionado sangraram os cofres da 
cooperativa em benefício próprio e também para fomentar campanhas 
políticas. 

A triangulação fraudulenta entre a BANCOOP e 
tais empresas, conforme já foi explanado na análise das empresas 
MIZU, MIRANTE e GERMANY que pertenciam a dirigentes da 
aludida cooperativa, pode ser detectada também na doação de 
campanha para o Comitê Financeiro do Partido dos Trabalhadores 
efetuada pela GERMANY CONSTRUTURA E INCORPORADORA no 
valor de R$ 60.000,00, conforme se depreende do exame dos apensos e 
                                                           
20 No mesmo sentido - Processo:0107711-80.2008.8.26.0003  - 3ª Vara Cível - Foro Regional III 
Jabaquara -Juiz: Danilo Mansano Barioni - Valor da ação: R$ 47.656,50. Reqte: Cooperativa 
Habitacional dos Bancários de São Paulo – Bancoop e Reqdo: Lucianne G. G.. 
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também das informações obtidas junto ao Tribunal Superior Eleitoral 
através de cheque datado de 18 de agosto de 2004, de titularidade da 
referida empresa. 

A doação efetuada pela empresa GERMANY 
para o comitê financeiro do Partido dos Trabalhadores tem apenas 
aparência lícita, pois, na verdade foi uma forma fraudulenta de burlar 
a legislação eleitoral que os dirigentes da BANCOOP, que pertencem a 
referido partido político, encontraram para beneficiar seus candidatos. 

O Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem 
de Dinheiro do Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou 
uma conclusão interessante sobre o valor total movimentado pela 
BANCOOP e o no mês de novembro de 2004, período em que se 
observaram diversas movimentações de saídas das contas da 
BANCOOP de R$ 8.593.182,0321, período este coincidente com a morte 
dos dirigentes LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO, 
ALESSANDRO ROBSON BERNADINO e MARCELO RINALDO e 
com a escolha de JOÃO VACCARI NETO, que era até então diretor 
administrativo financeiro e assumiu o cargo de Diretor Presidente da 
aludida cooperativa, conforme relatório complementar (fls. 
11.514/11.515):   

Considerando todas as contas da BANCOOP, 
inclusive as de suas seccionais, a Cooperativa 
movimentou um total de R$ 492.221.624,7122 
(quatrocentos e noventa e dois milhões, duzentos 
e vinte e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais 
e setenta e um centavos) de entradas e um total 
de R$ 518.591.514,2023 (quinhentos e dezoito 
milhões, quinhentos e noventa e um mil, 
quinhentos e quatorze reais e vinte centavos) de 

                                                           
21 O valor de R$ 44.484.839,07 que constou na denúncia por erro material foi devidamente retificado. 
22 O valor de R$ 248.756,315,01 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
23 O valor de R$ 248.756,315,01 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
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saídas no período compreendido entre 01/01/2003 
a 30/08/2007. 

 

O grande pico de movimentação se deu no mês 
de setembro de 2004, quando saíram das contas 
da BANCOOP R$ 29.171.557,6224 (vinte e nove 
milhões, cento e setenta e um mil, quinhentos e 
cinquenta e sete reais e sessenta e dois 
centavos). (Relatório complementar – fls. 100) 

Outra conclusão do Laboratório de Tecnologia 
contra a Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Estado de São 
Paulo diz respeito à movimentação muito acima da média de saídas 
através de cheques nominais a própria correntista ou sacados na boca 
do caixa da conta corrente da empresa GERMANY CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA durante o mês de setembro de 2004 
representada pelo valor de R$ 1.414.283,8825 (um milhão, quatrocentos 
e quatorze mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e oito 
centavos)(relatório complementar fls. 11.486):   

A Germany Construtora e Incorporadora Ltda., 
por sua vez, movimentou o total de R$ 
14.574.734,6926 (quatorze milhões, quinhentos e 
setenta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro 
reais e sessenta e nove centavos), tendo seu pico 
no mês de setembro de 2004, R$ 1.414.283,8827 
(um milhão, quatrocentos e quatorze mil, 

                                                           
24 O valor de R$ 44.484.839,07 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido e 
se referia ao mês de novembro de 2004. 
 
25 O valor de R$ 4.295.115,64 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
 
26 O valor de R$ 34.422.085,36 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
 
27 O valor de R$ 4.295.115,64 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
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duzentos e oitenta e três reais e oitenta e oito 
centavos). 

A título exemplificativo, diante dos milhares de 
cheques emitidos pela Cooperativa Habitacional através dos 
integrantes da quadrilha, verifica-se a emissão de dois cheques de 
titularidade da BANCOOP, sendo um dos cheques emitidos em 
outubro de 2004, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), 
nominal a BANCOOP, assinado por LUIZ EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO e TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA, endossado no 
verso por LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO e o outro cheque no 
valor de R$ 55.760,00, emitido em 17 de janeiro de 2005, nominal a 
BANCOOP e assinado por JOÃO VACCARI NETO e TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA, endossado no verso por JOÃO VACCARI NETO. 
Ambos os cheques foram depositados em conta corrente de titularidade 
do HOTEL GRAN HYATT – SÃO PAULO e se destinaram ao 
pagamento de estadias para os GRANDES PRÊMIOS DE FÓRMULA 
1 – INTERLAGOS – de 2004 e 2005.  

E o apelado JOÃO VACCARI NETO em seu 
interrogatório afirmou que tais cheques foram decorrentes de 
operações para isenção de CPMF! Tal versão afronta o bom senso e 
demonstra o total descontrole administrativo da BANCOOP que 
passou a ser utilizada para fins criminosos com claros desvios de 
valores para atividades completamente estranhas a cooperativa 
habitacional em prejuízo de milhares de vítimas. 
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A ilustre Magistrada afirma na sentença 
absolutória, ora atacada, que “é mesmo curioso que um cheque de uma 
cooperativa habitacional tenha sido utilizado para pagamento de 
estadia em hotel.”  

Olvida-se a Magistrada “a quo” que o episódio 
vai além da curiosidade, posto que a BANCOOP pertence ao conjunto 
de cooperados e não aos seus diretores!!! 
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Em nenhum momento, os ora apelados 
VACCARI, ANA ÉRNICA e LETICYA ACHUR apontaram nos 
balanços e prestações de contas os gastos referentes aos dois cheques 
que serviram para efetuar pagamentos de eventos de FÓRMULA 1 ou 
para pagamento de estadias em hotel. 

Se a ilustre Magistrada “a quo” desconhece de 
onde a Acusação tirou a conclusão de que os cheques serviram para 
pagamento de hospedagem para espectadores dos Grandes Prêmios e 
quem seriam os beneficiários de tais hospedagens, mais uma vez o 
Ministério Público aponta a prova contida nos autos e que esclarece 
essa questão de forma incisiva e determinante, inclusive sobre os 
beneficiários (grupos de hospedagem contratado pela empresa Alpha 
Sports). 

A afirmação contida na sentença a respeito do 
período do pagamento de um dos cheques da BANCOOP para o evento 
de FÓRMULA 1 em São Paulo de que a “alegação da Acusação conflita 
com a própria data em que o segundo cheque pagou hospedagem para 
espectadores dos Grandes Prêmios” é preocupante, pois, a ilustre 
Magistrada para desbancar a prova dos autos perdeu seu valioso 
tempo consultando um calendário de eventos confrontando as datas 
dos cheques concluindo erroneamente que entre a data do cheque e do 
evento teriam se passado aproximadamente nove meses. Mas olvidou-
se que para eventos dessa magnitude existem reservas prévias, como 
foi o caso em questão. 
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Assim, não se trata de um “fato curioso”, mas 
sim de mais um desvio praticado pelos ora apelados. Não há falar em 
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coincidência, pois, os cheques endossados em branco emitidos em anos 
diferentes foram destinados a eventos completamente estranhos às 
atividades de uma cooperativa habitacional em prejuízo de milhares de 
cooperados. 

Ademais, não poderiam os ora apelados na 
qualidade de dirigentes emitir cheques com endosso em branco, pois, 
toda movimentação financeira deve estar de acordo com os objetivos da 
Cooperativa Habitacional e todos os credores devem ser identificados 
para constar na competente prestação de contas para ser aprovada em 
assembleia geral ordinária ou extraordinária perante a comunidade de 
cooperados... 

Aliás, são milhares de lançamentos bancários 
demonstrando o desvio de recursos da Cooperativa Habitacional para 
fins escusos e criminosos como já evidenciado nos itens anteriores da 
presente manifestação e bastava a ilustre Magistrada analisar 
detidamente a denúncia, a cota de oferecimento da denúncia, 
manifestações ao longo do processo, os memoriais, os documentos e 
proceder a uma leitura atenta dos depoimentos e declarações dos autos 
e observar os dados objetivos dos relatórios confeccionados pelo CAEx.  

Salta aos olhos através do informativo da 
BANCOOP – 2006 – que JOÃO VACCARI NETO, na qualidade de 
Presidente da Cooperativa, em assembleia ordinária, APROVOU AS 
CONTAS DE 2004 E 2005, quando era diretor administrativo 
financeiro apresentando uma série de justificativas pífias e totalmente 
dissociadas da realidade contábil da BANCOOP sobre o passivo de 
referida entidade que em 2005 já apresentava um endividamento 
aproximado de R$ 70.000.000,00 (Setenta Milhões de Reais). 

Os apelados alegam que a falta de recursos para 
conclusão de empreendimentos ocorreu por conta da suposta falta de 
planejamento e previsão de gastos ou pela necessidade de pagamento 
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de valores residuais por parte dos cooperados, sem nunca ter 
mencionado os desvios de valores e fraudes praticadas pela quadrilha.  

 
A VERDADE É OUTRA, POIS, A FALTA DE 

RECURSOS DA BANCOOP SE DEVE ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE 
AOS DESVIOS FRAUDULENTOS PRATICADOS PELOS 
APELADOS QUE FORMARAM UMA VERDADEIRA 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PREJUDICANDO MILHARES DE 
COOPERADOS. 

 
A partir do próximo tópico serão analisados os 

empreendimentos BANCOOP, sendo que da época dos fatos até a 
presente data depreende-se a seguinte situação nos termos do quadro 
demonstrativo abaixo: 

  

 NOME SITUAÇÃO  Em 2015 

    

1 BELA CINTRA Vítimas pensam em se 

unir e finalizar 

CONDOMINIO CONSTRUÇÃO  

2 Casa verde Passado para a OAS -

parado 

PARADO OAS NÃO FARÁ 

3 Colina Park Passado para a OAS - 

parado 

Assembleia anulada 

judicialmente 

4 Anália Franco Vítimas pensam em se 

unir e finalizar (parado)  

CONDOMINIO CONSTRUÇÃO 

5 liberty Passado para a OAS Parado a 3.5 anos 

6 Mooca Parado  Parado 

7 Clementino Grupo assumiu prejuízos 

da construção 

80 MIL CADA  

8 Penha Passado para a OAS PARADO OAS NÃO FARÁ 

9 Vila inglesa Parado Parado 

10 Butantã OAS assumiu e finalizou Finalizado 
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2 torres 

11 Maison 

Piaget 

Construtora MSM 

assumiu - 

Parado – Bradesco cortou 

financiamento 

12 Ilhas Itália OAS assumiu 2009 Pronto 

13 Mar 

cantábrico 

OAS ASSUMIU -  Virou SOLARIS            pronto 

desde 2013 

14 Saint paul TARJAB ASSUMIU  Pronto 

 

 

Através do Google Maps e outros recursos foi 
possível fotografar os empreendimentos e proceder a comparação do 
estado em que se encontram atualmente. Para tanto confeccionamos 
uma tabela dos endereços dos empreendimentos inacabados da 
BANCOOP, a seguir: 

 

ENDEREÇOS DOS INACABADOS BANCOOP 

 

 NOME 

INACABADOS 

BANCOOP 

ENDEREÇO 

   

1 BELA CINTRA RUA BELA CINTRA 336 A 338 – PERTO DA 

CONSOLAÇÃO 

2 Casa verde RUA REIMS 120 – CASA VERDE ZONA NORTE 

3 Colina Park AGENOR COUTO MAGALHAES 418  - PIRITUBA 

4 Anália Franco RUA FRANCISCO MARENGO 1210 – APÓS METRO 

CARRAO 

5 Liberty RUA   CONSELHEIRO FURTADO 868 – CENTRO SP 

6 Mooca RUA MARINA CRESPI 160 - MOOCA 

7 Clementino R. Afonso Celso, 1078 - Saúde São Paulo, 04119-061 
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8 Penha RUA SÃO FLORENCIO 1320 E VIRGILIO MACHADO 635 

(TEM 2 ENTRADAS) BAIRRO TICOATIRA 

9 Vila inglesa RUA RUBEN DE SOUZA 387– INTERLAGOS 

10 Butantã Avenida Nossa Senhora da Assunção, 647 – Butantã 

11 Maison Piaget R. Domingos da Costa Mata, 395 – Santana 

12 Ilhas Itália Rua Marina Crespi, 232, Mooca, São Paulo – SP. 

13 Mar cantábrico Av General Monteiro de Barros, 638 – Praia das 

Astúrias, Guarujá. 

14 Saint paul Avenida Lins De Vasconcelos, 2999, Vila Mariana - 

 

 

 

 

 

 

 NOME Estado em 2010 Estado em 2014/15 

    

1 
BELA 

CINTRA 

 

 

SEM FOTOS ATUAIS 

EM 2015 CONTINUA IGUAL 
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2 
Casa 

verde 

 

 

 
 ESTADO EM 2010 ESTADO EM 2014/15 

3 
Colina 

Park 

  

 NOME Estado em 2010 Estado em 2014/15 

4 
Anália 

Franco 

 



 

 

  

188 

 

5 
liberty 

 
 

6 
Mooca 

  

 

 
 

 NOME Estado em 2010 Estado em 2014/15 
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7 
Clementino 

 

VITIMAS 

ASSUMIR

AM A 

OBRA 

COM NOS 

CUSTOS 

PREJUIZO 

  

8 Penha 

 

9 
Vila 

inglesa 

 

 

 

SEM FOTOS ATUAIS 

EM 2015 CONTINUA IGUAL 

 

FALTAM 3 TORRES. 

2011 
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10 
Butantã 

OAS 

ASSUMIU 

cobrando 

novos 

valores  

De todos 

 

 

 

11 
Maison 

Piaget 

 
Vítimas 

tentando 

concluir 

está 

parado 

em 2015 

  

12 
Ilhas 

Itália 
OAS 

ASSUMIU 

cobrando 

novos 

valores  

De todos 

 

2011 2013 

2011 
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13 
Mar 

cantábr

ico 
OAS 

ASSUMIU 

cobrando 

novos 

valores  

de todos 

 

14 
 

Saint 

paul 

 
TARJAB 

ASSUMIU 

cobrando 

novos 

valores  

De todos 

 

 
Além dos empreendimentos inacabados, como se 

vê nas fotos alguns desses empreendimentos foram terminados por 
outras Construtoras, o que não afasta o prejuízo sofrido pelas vítimas 
que foram obrigadas a dispender valores elevados para que as 
construções fossem finalizadas.  

 
As Associações de Adquirentes dos 

empreendimentos BANCOOP fizeram um levantamento demonstrando 
o conjunto de cooperados por empreendimento que sofreram prejuízos 
pela prática dos crimes dos ora apelados, conforme se verá adiante, 
observando que representantes-vítimas de cada empreendimento 
foram ouvidas tanto na fase da investigação criminal, como em juízo, 
senão vejamos: 
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B.EMPREENDIMENTO TORRES DA MÓOCA 

A partir do lançamento do empreendimento no 
ano de 2000 até maio de 2008, na Rua Líbero Badaró, n. 159, 5º andar,   
nesta Cidade e Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA, ANA MARIA ÉRNICA (a partir de 24 de fevereiro 
de 2005), juntamente com os falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), ALESSANDRO ROBSON 
BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) e MARCELO RINALDO 
(até 11 de novembro de 2004), contando com a participação de 
LETICYA ACHUR ANTONIO dando assessoria jurídica ao grupo 
criminoso, agindo dolosamente, mediante artifício consistente em 
atrair 252 vítimas ludibriando-as e iludindo-as para a aquisição de 
unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão a 
Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP e depois da 
quitação dos imóveis com a entrega das chaves  e 168 vítimas com 
imissão na posse,  todas as vítimas passaram a ser cobradas através de 
denominado aporte financeiro no valor de R$ 30.000,00 aproximado 
por unidade, tentaram obter vantagem indevida, para eles próprios e 
para terceiros, impedindo-as de receber suas escrituras definitivas de 
seus imóveis, causando um prejuízo de  total de aproximadamente R$ 
7.560.000,00, não logrando êxito no intento criminoso.     

Do lançamento do empreendimento até a 
presente data, a partir da Rua Líbero Badaró, n.º, nesta Cidade e 
Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON BOTELHO 
FRAGA, ANA MARIA ÉRNICA (a partir de 24 de fevereiro de 2005), 
juntamente com os falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO 
(até 11 de novembro de 2004), ALESSANDRO ROBSON BERNADINO 
(até 11 de novembro de 2004) e MARCELO RINALDO (até 11 de 
novembro de 2004), contando com a participação de LETICYA ACHUR 
ANTONIO dando assessoria jurídica ao grupo criminoso, agindo 
dolosamente, mediante artifício consistente em atrair 84 vítimas 
ludibriando-as e iludindo-as para a aquisição de unidades 
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habitacionais a preço de custo mediante adesão a Cooperativa 
Habitacional dos Bancários – BANCOOP, cujos imóveis não foram 
entregues causando um prejuízo aproximado por unidade de R$ 
55.000,00 (a época) representando um total de aproximadamente R$ 
4.620.000,00, logrando êxito no intento criminoso.      

As vítimas TANIA SANTOS ROSA (anexo 65), 
SUZETTE AYMI NISHISAWA  (anexo 65) que confirmou os fatos em 
juízo (fls. 8287/8297), CLOVIS PARDO (anexo 65) que confirmou em 
juízo (fls. 8297/8316) e CLEBER SCHERER (anexo 65) que confirmou 
em juízo (fls. 8317/8326) representando todas demais vítimas do golpe 
perpetrado pela quadrilha que se instalou na direção da BANCOOP.    

 

 C. EMPREENDIMENTO  BELA CINTRA 

 A partir do lançamento do empreendimento em 
2001 até maio de 2008, na Rua Líbero Badaró, n. 159, 5º andar,  nesta 
Cidade e Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA, ANA MARIA ÉRNICA (a partir de 24 de fevereiro 
de 2005), juntamente com os falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), ALESSANDRO ROBSON 
BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) e MARCELO RINALDO 
(até 11 de novembro de 2004), contando com a participação de 
LETICYA ACHUR ANTONIO dando assessoria jurídica ao grupo 
criminoso, agindo dolosamente, mediante artifício consistente em 
atrair 208 vítimas ludibriando-as e iludindo-as para a aquisição de 
unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão a 
Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP e depois da 
quitação dos imóveis com a entrega das chaves e 104 vítimas com 
imissão na posse, e todas as vítimas passaram a ser cobradas através 
de denominado aporte financeiro por unidade no valor médio de R$ 
55.000,00, tentaram obter vantagem indevida, para eles próprios e 
para terceiros, impedindo-as de receber suas escrituras definitivas de 
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seus imóveis, causando um prejuízo de  total de aproximadamente 
R$11.440.000,00, não logrando êxito no intento criminoso.      

Do lançamento do empreendimento até a 
presente data, a partir da Rua Líbero Badaró, n.º, nesta Cidade e 
Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON BOTELHO 
FRAGA (até final de setembro de 2005), ANA MARIA ÉRNICA (a 
partir de 24 de fevereiro de 2005), juntamente com os falecidos LUIZ 
EDUARDO SAEGER MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), 
ALESSANDRO ROBSON BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) 
e MARCELO RINALDO (até 11 de novembro de 2004), contando com a 
participação de LETICYA ACHUR ANTONIO dando assessoria 
jurídica ao grupo criminoso, agindo dolosamente, mediante artifício 
consistente em atrair 104 vítimas ludibriando-as e iludindo-as para a 
aquisição de unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão 
a Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP, mantendo-as 
em erro apresentando balanços e prestações de contas fraudulentas, 
conforme restou evidenciado no item I da presente denúncia, cujos 
imóveis não foram entregues às vítimas causando um prejuízo 
aproximado de R$ 80.000,00, por unidade à época, acarretando um 
prejuízo total de aproximadamente R$ 8.320.000,00, logrando êxito no 
intento criminoso.   

As vítimas Sr. IGNÁCIO LOYOLA BRANDÃO 
(anexo juntado com a denúncia CPI BANCOOP -5 ª REUNIÃO) que 
confirmou os fatos em juízo (fls. 8222/8228) e MARIA JOSÉ CORREA 
DE TOLEDO (fls. 3070) representando todas demais vítimas do golpe 
perpetrado pela quadrilha que se instalou na direção da BANCOOP.    

 

 

 

D. EMPREENDIMENTO  CASA VERDE 
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 A partir do lançamento do empreendimento em 
2001 até maio de 2008, na Rua Líbero Badaró, n. 159, 5º andar, nesta 
Cidade e Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA, ANA MARIA ÉRNICA (a partir de 24 de fevereiro 
de 2005), juntamente com os falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), ALESSANDRO ROBSON 
BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) e MARCELO RINALDO 
(até 11 de novembro de 2004), contando com a participação de 
LETICYA ACHUR ANTONIO dando assessoria jurídica ao grupo 
criminoso, agindo dolosamente, mediante artifício consistente em 
atrair 336 vítimas ludibriando-as e iludindo-as para a aquisição de 
unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão a 
Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP e depois da 
quitação dos imóveis com a entrega das chaves e 224 vítimas com 
imissão na posse, passaram todas as vítimas a ser cobradas através de 
denominado aporte financeiro por unidade no valor de R$ 25.000,00, 
tentaram obter vantagem indevida, para eles próprios e para terceiros, 
impedindo-as de receber suas escrituras definitivas de seus imóveis, 
causando um prejuízo de  total de aproximadamente R$ 8.400.000,00, 
não logrando êxito no intento criminoso.      

Do lançamento do empreendimento até a 
presente data, a partir da Rua Líbero Badaró, n.º, nesta Cidade e 
Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON BOTELHO 
FRAGA (até final de setembro de 2005), ANA MARIA ÉRNICA (a 
partir de 24 de fevereiro de 2005), juntamente com os falecidos LUIZ 
EDUARDO SAEGER MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), 
ALESSANDRO ROBSON BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) 
e MARCELO RINALDO (até 11 de novembro de 2004), contando com a 
participação de LETICYA ACHUR ANTONIO dando assessoria 
jurídica ao grupo criminoso, agindo dolosamente, mediante artifício 
consistente em atrair 112 vítimas ludibriando-as e iludindo-as para a 
aquisição de unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão 
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a Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP, mantendo-as 
em erro apresentando balanços e prestações de contas fraudulentas, 
conforme restou evidenciado no item I da presente denúncia, cujos 
imóveis não foram entregues às vítimas causando um prejuízo de R$ 
55.000,00 (a época do lançamento) por unidade e um  total de 
aproximadamente R$ 6.160.000,00, logrando êxito no intento 
criminoso.      

As vítimas LUCIO BUTTI (anexo 66) e 
APARECIDA PROCÓPIO (anexo 66) que confirmou em juízo (fls. 
8327/8329) relataram os fatos representando todas demais vítimas do 
golpe perpetrado pela quadrilha que se instalou na direção da 
BANCOOP.    

 

E. EMPREENDIMENTO COLINA PARK   

 A partir do lançamento do empreendimento em 
2002 até maio de 2008, na Rua Líbero Badaró, n. 159, 5º andar,  nesta 
Cidade e Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA, ANA MARIA ÉRNICA (a partir de 24 de fevereiro 
de 2005), juntamente com os falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), ALESSANDRO ROBSON 
BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) e MARCELO RINALDO 
(até 11 de novembro de 2004), contando com a participação de 
LETICYA ACHUR ANTONIO dando assessoria jurídica ao grupo 
criminoso, agindo dolosamente, mediante artifício consistente em 
atrair 145 vítimas ludibriando-as e iludindo-as para a aquisição de 
unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão a 
Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP e 40 vítimas 
depois da quitação dos imóveis com a entrega das chaves e com imissão 
na posse, passaram todas as vítimas a ser cobradas através de 
denominado aporte financeiro no valor médio de R$ 27.000,00, por 
unidade, tentaram obter  vantagem indevida, para eles próprios e para 
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terceiros, impedindo-as de receber suas escrituras definitivas de seus 
imóveis, causando um prejuízo de  total de aproximadamente R$ 
3.915.000,00, não logrando êxito no intento criminoso.      

Do lançamento do empreendimento até a 
presente data, a partir da Rua Líbero Badaró, n.º, nesta Cidade e 
Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON BOTELHO 
FRAGA (até final de setembro de 2005), ANA MARIA ÉRNICA (a 
partir de 24 de fevereiro de 2005), juntamente com os falecidos LUIZ 
EDUARDO SAEGER MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), 
ALESSANDRO ROBSON BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) 
e MARCELO RINALDO (até 11 de novembro de 2004), contando com a 
participação de LETICYA ACHUR ANTONIO dando assessoria 
jurídica ao grupo criminoso, agindo dolosamente, mediante artifício 
consistente em atrair 105 vítimas ludibriando-as e iludindo-as para a 
aquisição de unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão 
a Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP, mantendo-as 
em erro apresentando balanços e prestações de contas fraudulentas, 
conforme restou evidenciado no item I da presente denúncia, cujos 
imóveis não foram entregues às vítimas causando um prejuízo de R$ 
100.000,00, por unidade (à época) em um total de aproximadamente R$ 
14.000.000,00, logrando êxito no intento criminoso.     

A vítima ISMAEL GONZALES TEIXEIRA 
(anexo 66) que confirmou em juízo (fls. 8340/8368) relata os fatos 
representando todas demais vítimas do golpe perpetrado pela 
quadrilha que se instalou na direção da BANCOOP.    

 

F. EMPREENDIMENTO JARDIM ANÁLIA FRANCO 

 A partir do lançamento do empreendimento 
2001 até maio de 2008, na Rua Líbero Badaró, n. 159, 5º andar,  nesta 
Cidade e Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON 
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BOTELHO FRAGA, ANA MARIA ÉRNICA (a partir de 24 de fevereiro 
de 2005), juntamente com os falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), ALESSANDRO ROBSON 
BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) e MARCELO RINALDO 
(até 11 de novembro de 2004), contando com a participação de 
LETICYA ACHUR ANTONIO dando assessoria jurídica ao grupo 
criminoso, agindo dolosamente, mediante artifício consistente em 
atrair 264 vítimas ludibriando-as e iludindo-as para a aquisição de 
unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão a 
Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP e 132 vítimas 
depois da quitação dos imóveis com a entrega das chaves e com imissão 
na posse, passaram todas as vítimas a ser cobradas através de 
denominado aporte financeiro por unidade no valor de R$  54.000,00, 
tentaram obter  vantagem indevida, para eles próprios e para 
terceiros, impedindo-as de receber suas escrituras definitivas de seus 
imóveis, causando um prejuízo de  total de aproximadamente R$ 
14.256.000,00, não logrando êxito no intento criminoso.      

Do lançamento do empreendimento até a 
presente data, a partir da Rua Líbero Badaró, n.º, nesta Cidade e 
Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON BOTELHO 
FRAGA (até final de setembro de 2005), ANA MARIA ÉRNICA (a 
partir de 24 de fevereiro de 2005), juntamente com os falecidos LUIZ 
EDUARDO SAEGER MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), 
ALESSANDRO ROBSON BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) 
e MARCELO RINALDO (até 11 de novembro de 2004), contando com a 
participação de LETICYA ACHUR ANTONIO dando assessoria 
jurídica ao grupo criminoso, agindo dolosamente, mediante artifício 
consistente em atrair 132 vítimas ludibriando-as e iludindo-as para a 
aquisição de unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão 
a Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP, mantendo-as 
em erro apresentando balanços e prestações de contas fraudulentas, 
conforme restou evidenciado no item I da presente denúncia, cujos 
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imóveis não foram entregues às vítimas causando um prejuízo de R$ 
90.000,00, por unidade (à época) e um total de aproximadamente R$ 
11.880.000,00, logrando êxito no intento criminoso.      

As vítimas FILOMENA JUNES CARNEVALE 
(anexo 62), HELENA DE CAMPOS MALACHIAS (anexo 62), que 
confirmou em juízo (fls.8381/8412) ANTONIA GUILHERME LEONE 
MOLINA (anexo 62) e ANGELA DA GUIA GAZZOLA MARTINHO 
(anexo 62), que confirmou em juízo (fls. 8413/8450), relataram os fatos 
representando todas demais vítimas do golpe perpetrado pela 
quadrilha que se instalou na direção da BANCOOP.    

 

 

 

G. EMPREENDIMENTO LIBERTY BOULEVARD 

 A partir do lançamento do empreendimento em 
2002 até maio de 2008, na Rua Líbero Badaró, n. 159, 5º andar,  nesta 
Cidade e Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA, ANA MARIA ÉRNICA (a partir de 24 de fevereiro 
de 2005), juntamente com os falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), ALESSANDRO ROBSON 
BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) e MARCELO RINALDO 
(até 11 de novembro de 2004), contando com a participação de 
LETICYA ACHUR ANTONIO dando assessoria jurídica ao grupo 
criminoso, agindo dolosamente, mediante artifício consistente em 
atrair 288 vítimas ludibriando-as e iludindo-as para a aquisição de 
unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão a 
Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP e 144 vítimas 
depois da quitação dos imóveis com a entrega das chaves e com imissão 
na posse, passaram todas as vítimas a ser cobradas através de 
denominado aporte financeiro no valor médio por unidade de R$ 
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28.000,00, tentaram obter  vantagem indevida, para eles próprios e 
para terceiros, impedindo-as de receber suas escrituras definitivas de 
seus imóveis, causando um prejuízo de  total de aproximadamente R$ 
8.064.000,00, não logrando êxito no intento criminoso.      

Do lançamento do empreendimento até a 
presente data, a partir da Rua Líbero Badaró, n.º, nesta Cidade e 
Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON BOTELHO 
FRAGA (até final de setembro de 2005), ANA MARIA ÉRNICA (a 
partir de 24 de fevereiro de 2005), juntamente com os falecidos LUIZ 
EDUARDO SAEGER MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), 
ALESSANDRO ROBSON BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) 
e MARCELO RINALDO (até 11 de novembro de 2004), contando com a 
participação de LETICYA ACHUR ANTONIO dando assessoria 
jurídica ao grupo criminoso, agindo dolosamente, mediante artifício 
consistente em atrair 144 vítimas ludibriando-as e iludindo-as para a 
aquisição de unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão 
a Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP, mantendo-as 
em erro apresentando balanços e prestações de contas fraudulentas, 
conforme restou evidenciado no item I da presente denúncia, cujos 
imóveis não foram entregues às vítimas causando um prejuízo médio 
de R$ 80.000,00 por unidade (à época) em um total de 
aproximadamente R$ 11.520.000,00, logrando êxito no intento 
criminoso.      

A vítima OSCAR MILITÃO DA COSTA JÚNIOR 
– anexo 65, que faleceu no curso deste processo relatou os fatos 
representando todas demais vítimas do golpe perpetrado pela 
quadrilha que se instalou na direção da BANCOOP.    

 

H.EMPREENDIMENTO VILA CLEMENTINO 
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 A partir do lançamento do empreendimento 
2000 até maio de 2008, na Rua Líbero Badaró, n. 159, 5º andar,  nesta 
Cidade e Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA, ANA MARIA ÉRNICA (a partir de 24 de fevereiro 
de 2005), juntamente com os falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), ALESSANDRO ROBSON 
BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) e MARCELO RINALDO 
(até 11 de novembro de 2004), contando com a participação de 
LETICYA ACHUR ANTONIO dando assessoria jurídica ao grupo 
criminoso, agindo dolosamente, mediante artifício consistente em 
atrair 188 vítimas ludibriando-as e iludindo-as para a aquisição de 
unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão a 
Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP e 132 vítimas 
depois da quitação dos imóveis com a entrega das chaves e com imissão 
na posse, passaram todas as vítimas a ser cobradas através de 
denominado aporte financeiro no valor de R$ 12.000,00, tentaram 
obter vantagem indevida, para eles próprios e para terceiros, 
impedindo-as de receber suas escrituras definitivas de seus imóveis, 
causando um prejuízo de  total de aproximadamente R$ 2.256.000,00 
(à época), não logrando êxito no intento criminoso.      

Do lançamento do empreendimento até a 
presente data, a partir da Rua Líbero Badaró, n.º, nesta Cidade e 
Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON BOTELHO 
FRAGA (até final de setembro de 2005), ANA MARIA ÉRNICA (a 
partir de 24 de fevereiro de 2005), juntamente com os falecidos LUIZ 
EDUARDO SAEGER MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), 
ALESSANDRO ROBSON BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) 
e MARCELO RINALDO (até 11 de novembro de 2004), contando com a 
participação de LETICYA ACHUR ANTONIO dando assessoria 
jurídica ao grupo criminoso, agindo dolosamente, mediante artifício 
consistente em atrair 56 vítimas ludibriando-as e iludindo-as para a 
aquisição de unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão 
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a Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP, mantendo-as 
em erro apresentando balanços e prestações de contas fraudulentas, 
conforme restou evidenciado no item I da presente denúncia, cujos 
imóveis não foram entregues às vítimas causando um prejuízo médio 
por unidade de R$ 82.000,00 total de aproximadamente R$ 
4.592.000,00,(à época) logrando êxito no intento criminoso.   

As vítimas CLEBER BORGES DE AGUIAR (fls. 
3053), confirmou em juízo (fls.8317/8326) e PEDRO LUIZ DIAS 
GALUCHI (anexo 64), que confirmou em juízo (fls.8505/8524), 
relataram os fatos representando todas demais vítimas do golpe 
perpetrado pela quadrilha que se instalou na direção da BANCOOP.    

 

I.EMPREENDIMENTO VILLAS DA PENHA  

 A partir do lançamento do empreendimento em 
2001 até maio de 2008, na Rua Líbero Badaró, n. 159, 5º andar,  nesta 
Cidade e Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA, ANA MARIA ÉRNICA (a partir de 24 de fevereiro 
de 2005), juntamente com os falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), ALESSANDRO ROBSON 
BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) e MARCELO RINALDO 
(até 11 de novembro de 2004), contando com a participação de 
LETICYA ACHUR ANTONIO dando assessoria jurídica ao grupo 
criminoso, agindo dolosamente, mediante artifício consistente em 
atrair 256 vítimas ludibriando-as e iludindo-as para a aquisição de 
unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão a 
Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP e 128 vítimas 
depois da quitação dos imóveis com a entrega das chaves e com imissão 
na posse, passaram todas as vítimas a ser cobradas através de 
denominado aporte financeiro no valor de R$ 85.000,00 , tentaram 
obter vantagem indevida, para eles próprios e para terceiros, 
impedindo-as de receber suas escrituras definitivas de seus imóveis, 
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causando um prejuízo de  total de aproximadamente R$ 21.760.000,00 
(à época), não logrando êxito no intento criminoso.      

Do lançamento do empreendimento até a 
presente data, a partir da Rua Líbero Badaró, n.º159, 5º andar, nesta 
Cidade e Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA (até final de setembro de 2005), ANA MARIA 
ÉRNICA (a partir de 24 de fevereiro de 2005), juntamente com os 
falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO (até 11 de novembro 
de 2004), ALESSANDRO ROBSON BERNADINO (até 11 de novembro 
de 2004) e MARCELO RINALDO (até 11 de novembro de 2004), 
contando com a participação de LETICYA ACHUR ANTONIO dando 
assessoria jurídica ao grupo criminoso, agindo dolosamente, mediante 
artifício consistente em atrair 128 vítimas ludibriando-as e iludindo-as 
para a aquisição de unidades habitacionais a preço de custo mediante 
adesão a Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP, 
mantendo-as em erro apresentando balanços e prestações de contas 
fraudulentas, conforme restou evidenciado no item I da presente 
denúncia, cujos imóveis não foram entregues às vítimas causando um 
prejuízo médio por unidade de R$ 75.000,00 e um total de 
aproximadamente R$ 9.600.000,00 (à época), logrando êxito no intento 
criminoso.      

As vítimas ANSELMO DE OLIVEIRA (anexo 
66), CRISTIANA AMBRÓSIO MENDES (anexo 66) e BERNADETE 
BRAZ DA SILVA (anexo 66) relataram os fatos representando todas 
demais vítimas do golpe perpetrado pela quadrilha que se instalou na 
direção da BANCOOP.    

 

J.EMPREENDIMENTO VILA INGLESA  

 A partir do lançamento do empreendimento  em 
1999 até  maio de 2008, na Rua Líbero Badaró, n. 159, 5º andar,  nesta 
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Cidade e Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA, ANA MARIA ÉRNICA (a partir de 24 de fevereiro 
de 2005), juntamente com os falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), ALESSANDRO ROBSON 
BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) e MARCELO RINALDO 
(até 11 de novembro de 2004), contando com a participação de 
LETICYA ACHUR ANTONIO dando assessoria jurídica ao grupo 
criminoso, agindo dolosamente, mediante artifício consistente em 
atrair 187 vítimas ludibriando-as e iludindo-as para a aquisição de 
unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão a 
Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP e 124 vítimas 
depois da quitação dos imóveis com a entrega das chaves e com imissão 
na posse, passaram todas as vítimas a ser cobradas através de 
denominado aporte financeiro no valor médio de R$ 15.000,00, 
tentaram obter vantagem indevida, para eles próprios e para terceiros, 
impedindo-as de receber suas escrituras definitivas de seus imóveis, 
causando um prejuízo de  total de aproximadamente R$ 2.805.000,00, 
não logrando êxito no intento criminoso.      

Do lançamento do empreendimento até a 
presente data, a partir da Rua Líbero Badaró, n.º159, 5º andar,  nesta 
Cidade e Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA (até final de setembro de 2005), ANA MARIA 
ÉRNICA (a partir de 24 de fevereiro de 2005), juntamente com os 
falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO (até 11 de novembro 
de 2004), ALESSANDRO ROBSON BERNADINO (até 11 de novembro 
de 2004) e MARCELO RINALDO (até 11 de novembro de 2004), 
contando com a participação de LETICYA ACHUR ANTONIO dando 
assessoria jurídica ao grupo criminoso, agindo dolosamente, mediante 
artifício consistente em atrair 63 vítimas ludibriando-as e iludindo-as 
para a aquisição de unidades habitacionais a preço de custo mediante 
adesão a Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP, 
mantendo-as em erro apresentando balanços e prestações de contas 
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fraudulentas, conforme restou evidenciado no item I da presente 
denúncia, cujos imóveis não foram entregues às vítimas causando um 
prejuízo por unidade à época de R$ 60.000,00 e um total de 
aproximadamente R$ 3.780.000,00, logrando êxito no intento 
criminoso.      

As vítimas JAIRTON DA SILVA GONÇALVES 
(anexo 64), CLÁUDIA ALVES DE OLIVEIRA (anexo 64) e 
RAIMUNDO DE ASSIS SANTOS (anexo 64), confirmou em juízo (fls. 
8533/8544), relataram os fatos representando todas demais vítimas do 
golpe perpetrado pela quadrilha que se instalou na direção da 
BANCOOP.    

 

K.EMPREENDIMENTO ALTOS DO BUTANTÃ  

 A partir do lançamento do empreendimento em 
2000 até maio de 2008, na Rua Líbero Badaró, n. 159, 5º andar, nesta 
Cidade e Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA, ANA MARIA ÉRNICA (a partir de 24 de fevereiro 
de 2005), juntamente com os falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), ALESSANDRO ROBSON 
BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) e MARCELO RINALDO 
(até 11 de novembro de 2004), contando com a participação de 
LETICYA ACHUR ANTONIO dando assessoria jurídica ao grupo 
criminoso, agindo dolosamente, mediante artifício consistente em 
atrair 402 vítimas ludibriando-as e iludindo-as para a aquisição de 
unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão a 
Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP e 204 vítimas 
depois da quitação dos imóveis com a entrega das chaves e com imissão 
na posse, passaram todas as vítimas a ser cobradas através de 
denominado aporte financeiro no valor médio por unidade de R$ 
25.000,00, tentaram obter vantagem indevida, para eles próprios e 
para terceiros, impedindo-as de receber suas escrituras definitivas de 
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seus imóveis, causando um prejuízo de  total de aproximadamente R$ 
10.050.000,00 (à época), não logrando êxito no intento criminoso.      

Do lançamento do empreendimento até a 
presente data, a partir da Rua Líbero Badaró, n.º159, 5º andar, nesta 
Cidade e Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA (até final de setembro de 2005), ANA MARIA 
ÉRNICA (a partir de 24 de fevereiro de 2005), juntamente com os 
falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO (até 11 de novembro 
de 2004), ALESSANDRO ROBSON BERNADINO (até 11 de novembro 
de 2004) e MARCELO RINALDO (até 11 de novembro de 2004), 
contando com a participação de LETICYA ACHUR ANTONIO dando 
assessoria jurídica ao grupo criminoso, agindo dolosamente, mediante 
artifício consistente em atrair 198 vítimas ludibriando-as e iludindo-as 
para a aquisição de unidades habitacionais a preço de custo mediante 
adesão a Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP, 
mantendo-as em erro apresentando balanços e prestações de contas 
fraudulentas, conforme restou evidenciado no item I da presente 
denúncia, cujos imóveis não foram entregues às vítimas causando um 
prejuízo médio por unidade de R$ 55.000,00 (à época) e um total de 
aproximadamente R$ 10.890.000,00, logrando êxito no intento 
criminoso.    

As vítimas EDUARDO FERNANDES 
GONÇALVES (anexo 63), que confirmou em juízo (fls. 8550/8561), e 
MARLENE FERNANDES (anexo 63) relataram os fatos representando 
todas demais vítimas do golpe perpetrado pela quadrilha que se 
instalou na direção da BANCOOP.    

 

L– EMPREENDIMENTO PRAIA DE UBATUBA  

A partir do lançamento do empreendimento em 
2000 até maio de 2008, na Rua Líbero Badaró, n. 159, 5º andar, nesta 



 

 

  

207 

 

Cidade e Comarca, JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA, ANA MARIA ÉRNICA (a partir de 24 de fevereiro 
de 2005), juntamente com os falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), ALESSANDRO ROBSON 
BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) e MARCELO RINALDO 
(até 11 de novembro de 2004), contando com a participação de 
LETICYA ACHUR ANTONIO dando assessoria jurídica ao grupo 
criminoso, agindo dolosamente, mediante artifício consistente em 
atrair 96 vítimas ludibriando-as e iludindo-as para a aquisição de 
unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão a 
Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP e depois da 
quitação dos imóveis com a entrega das chaves e com imissão na posse, 
passaram todas as vítimas a ser cobradas através de denominado 
aporte financeiro no valor médio por unidade de R$ 18.000,00, 
tentaram obter vantagem indevida, para eles próprios e para terceiros, 
impedindo-as de receber suas escrituras definitivas de seus imóveis, 
causando um prejuízo de total de aproximadamente R$ 1.729.126,00 (à 
época), não logrando êxito no intento criminoso.      

Referido golpe perpetrado contra as vítimas 
adquirentes do empreendimento PRAIAS DE UBATUBA já era objeto 
de apuração criminal através do inquérito policial n.º 050.07.082416-3, 
tendo como vítima Antonio Pinto Sobrinho, ora apensado a estes autos, 
uma vez que existia também o expediente MP 18.0008/33421/07-8 que 
já estava apensado aos autos deste inquérito policial tendo como 
representante a vítima Sérgio Leal Lingren. 

A vítima SÉRGIO LEAL LINGREN – anexo 1 
confirmou em juízo (fls. 8560/8573) relatando os fatos representando 
todas as demais vítimas do golpe perpetrado pela quadrilha que se 
instalou na direção da BANCOOP.    
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No inquérito policial n.º 050.07.082416-3, o 
apelado JOÃO VACCARI NETO já foi ouvido e nega a existência de 
qualquer irregularidade naquele empreendimento. 

O mesmo se depreende dos depoimentos 
prestados pelo apelado JOÃO VACCARI NETO na CPI das ONGS em 
Brasília e na Comissão Permanente do Senado Federal de defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e outras em que nega peremptoriamente 
a existência de qualquer esquema criminoso na BANCOOP (ver anexo 
apresentado com os memoriais). 

Os desvios praticados pelos apelados que 
integram a organização criminosa computados nos itens I e II da 
presente denúncia correspondem aproximadamente a um prejuízo de 
R$ 171.168.327,00 (Cento e Setenta e Um Milhões, Cento e Sessenta e 
Oito Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais) para os cooperados da 
BANCOOP. 

 
Os apelados JOÃO VACCARI NETO, ANA 

MARIA ÉRNICA, TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA, contando com 
o auxílio de LETICYA ACHUR ANTONIO dando o suporte jurídico as 
pretensões da quadrilha, para acobertar as práticas criminosas 
descritas nos itens I e II deliberaram previamente ajustados e com 
identidade de propósitos e passaram a efetuar cobranças de valores 
indevidos, a título de aporte financeiro, aos cooperados/adquirentes dos 
empreendimentos abaixo relacionados: 

EMPREENDIMENTO ANO 

LANÇA-
MENTO 

Número de  

Cooperados 
VALOR DE 
APORTE POR 
UNIDADE 

VALOR TOTAL 
COBRADO 

MIRANTE DO TATUAPÉ    

 

1999 168 R$ 25.000,00 R$4.200.000,00 

PARQUE DAS FLORES
  

1998 78 R$8.000,00   R$   624.000,00 
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PORTAL DO 
JABAQUARA   

 

1997 333 R$5.000,00 R$ 1.665.000,00 

PARQUE MANDAQUI E 
CAHOEIRA   

 

1997 288 R$10.000,00 R$ 2.880.000,00 

PRAIA GRANDE   

 

1997 299 R$5.000,00 R$ 1.495.000,00 

RECANTO DAS 
ORQUÍDEAS   

 

1999 320 R$18.000,00 R$ 5.760.000,00 

TORRES DE PIRITUBA   

 

1996 224 R$5.000,00 R$ 1.120.000,00 

VILA AUGUSTA   

 

1998 96 R$5.000,00 R$    480.000,00 

VILA AUGUSTA   

 

1998 96 R$5.000,00 R$    480.000,00 

SWISS GARDEN  

 

2002 88 R$ 30.000,00 R$ 2.640.000,00 

VILA MARIANA   

 

1998 106 R$25.000,00 R$ 2.650.000,00 

TOTALIZAÇÃO -------- VÍTIMAS --------------------- TOTAL COBRADO 

----------------------- -------- 2096 ---------------------- R$23.994.000,00 

 

As vítimas através das Associações dos 
Adquirentes de empreendimentos BANCOOP realizaram uma 
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atualização dos prejuízos sofridos em 15 Seccionais, sendo elas: Vila 
Inglesa, Clementino, Altos do Butantã, Anália Franco, Casa Verde, 
Penha, Maison Piaget, Ilhas D´Itália, Liberty, Colina Park, Saint Paul, 
Mar Cantábrico (Solaris), Guarapiranga e Guadalupe apresentando 
dados alarmantes apontando um prejuízo de R$ 250.000.000,00 
(Duzentos e Cinquenta Milhões de Reais) sofrido por 3.495 vítimas, 
conforme quadro abaixo: 
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Nos casos em tela os crimes de estelionato 
praticados pelos acusados preenchem os dois requisitos para a 
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adequação típica as fraudes e a lesão patrimonial, que no caso em tela 
atingiu milhares de vítimas ao longo do tempo.  

Na sentença absolutória a ilustre Magistrada 
critica a superficialidade dos valores apontados pela acusação como 
prejuízo das vítimas, posto que “não se mede ou se confunde o prejuízo 
causado aos adquirentes com o valor dos imóveis que não foram 
entregues, nem se confunde o prejuízo com a vantagem ilícita indevida. 
” (fls.18.619). 

Ainda criticou a Juíza “a quo” que “ao cabo de 
seis anos de instrução e diante do imane volume de documentos 
produzidos, singela comparação entre o que dizia na denúncia e o que 
se disse depois de produzidas as provas mostra quão pouco de concreto 
teve a acusação para expor ao Juízo, por provas trazidas aos autos, 
como restaram demonstrados todos os elementos típicos das condutas 
imputadas. ” (fl. 18.619). 

Talvez a ilustre Magistrada não tenha 
vislumbrado a quantidade de pessoas ouvidas no curso da investigação 
criminal que, aliás foram inquiridas na sua presença CONFIRMANDO 
OS FATOS NARRADOS e RATIFICANDO DOCUMENTOS e outras 
PROVAS, inclusive dados constantes nos relatórios do CAEx. 

O Ministério Público ao oferecer a denúncia em 
2010 já contava com um acervo probatório denso e suficiente não só 
para dar início ao devido processo legal, que confirmado como foi em 
juízo sob o crivo do contraditório seria mais do que suficiente para a 
condenação dos apelados, senão vejamos. 

Na fase de investigação criminal, no gabinete do 
promotor de Justiça subscritor foram ouvidos 43 cooperados em 
situações distintas de prejuízo, muitos sem ter a sua unidade 
habitacional ou o empreendimento iniciado, outros com 
empreendimentos descontinuados e tantos outros com suas unidades 



 

 

  

213 

 

habitacionais sem a respectiva escritura e que pagaram indevidamente 
valores de aporte financeiro criminoso, logo, nessas circunstâncias é 
impossível diante do volume de fraudes determinar precisamente o 
valor do prejuízo de cada cooperado. Para cada empreendimento, 
conforme narra a denúncia, foi lançado um valor estimado de prejuízo, 
ao contrário do que pressupõe a ilustre Juíza. 

A seguir uma tabela das vítimas ouvidas na fase 
de investigação criminal 

VITIMAS OUVIDAS NO MP 

 NOME EMPREENDIMENTO DEPOIMENTO 

EM: 
SITUAÇÃO 2017 ANEXO 

      

1 FILOMENA JUNES CARNEVALE ANALIA FRANCO 2010 Inacabado  62 

2 HELENA DE C MALACHIAS ANALIA FRANCO 2010 Inacabado 62 

3 ANTONIO G L MOLINA ANALIA FRANCO 2010 Inacabado 62 

4 ANGELA GG MARTINHO ANALIA FRANCO 2010 Inacabado 62 

5 ANTONIA R VICENTE MIRANTE TATUAPÉ 2010 Cobrança irregular 63 

6 EDUARDO F GONÇALVES BUTANTA 2010 Transf. Para OAS 63 

7 MARLENE FERNANDES BUTANTA  2010 Transf. Para OAS 63 

8 REIKO F HIGUTI V. MARIANA 2010 Cobrança irregular 64 

9 CLEBER B DE AGUIAR V. CLEMENTINO 2010 Inacabado 64 

10 MARIA I. Z. MACHADO V. CLEMENTINO 2010 Inacabado 64 

11 PEDRO L. D. GALUCHI V. CLEMENTINO 2010 Inacabado 64 

12 JAIRTON D. S. GONCALVES V. INGLESA 2010 Inacabado 64 

13 RAIMUNDO D. A. SANTOS V. INGLESA 2010 Inacabado 64 

14 JOSE R. G. GAMEIRO V. CLEMENTINO 2010 Inacabado 64 

15 CLAUDIA A DE OLIVEIRA V. INGLESA 2010 Inacabado 64 

16 VALTER O SILVA MORADA INGLESA 2010 Cobrança irregular 64 

17 OSCAR M. C. JUNIOR LIBERTY 2010 Inacabado 65 

18 CLOVIS PARDO MOOCA 2010 Inacabado 65 

19 LADISLAU D. N. CABRAL TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

20 JOSE D DE PAULA SOLAR SANTANA 2010 Cobrança irregular 65 

21 MARIA A T BENEDITO TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

22 JOSE R PEREIRA TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

23 IVANILDA C GOMES TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

24 ROSANGELA A SIQUEIRA TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

25 MARISA G FERNANDES TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

26 VILMA SILINGARDI TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

27 SILVIA F D S NASCIMENTO TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

28 JOSE L D ALMEIDA TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 
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29 ELIZA M D NATALE TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

30 TANIA S R B MORAES MOOCA 2010 Inacabado 65 

31 SUZETTE A. NISHIAWA MOOCA 2010 Inacabado 65 

32 CLEBER SCHERER  MOOCA 2010 Inacabado 65 

33 ADALBERTO D S JOAQUIM HORTO FLORESTAL 2010 Cobrança irregular 65 

34 THEREZINHA A FERNANDES HORTO FLORESTAL 2010 Cobrança irregular 65 

35 GERALDA A S D ASSIS CACHOEIRA 2010 Cobrança irregular 65 

36 ISMAEL G TEIXEIRA COLINA PARK 2010 Inacabado 66 

37 APARECIDA PROCÓPIO CASA VERDE 2010 Inacabado 66 

38 DEJANIRA SOLER CACHOEIRA 2010 Cobrança irregular 66 

39 ANSELMO D EOLIVEIRA PALMAS 2010 Cobrança irregular 66 

40 CRISTIANO A MENDES PENHA 2010 Inacabado 66 

41 BERNADETE B DA SILVA PENHA 2010 Inacabado 66 

42 JOS A ROSSATO PALMAS 2010 Cobrança irregular 66 

43 HENRIQUE J M DA SILVA PALMAS   2010 Cobrança irregular 66 

 

Cada uma dessas vítimas apresentou 
documentos relacionados as fraudes praticadas pelos apelados em cada 
um dos empreendimentos mencionados na exordial acusatória e que 
balizaram o suporte da acusação. 

Além das vítimas mencionadas foram inquiridos 
ex-empregados da BANCOOP e responsáveis e ex-empregados das 
empresas utilizadas no esquema criminoso, observando que todos os 
que foram inquiridos confirmaram em juízo o que foi noticiado na 
denúncia. 

Tanto o Ministério Público, como a Assistência 
da Acusação apontaram mais de 1.000 (mil) decisões cíveis 
desfavoráveis a BANCOOP que cuidaram das cobranças indevidas de 
aportes financeiros, reparatórias de danos materiais com relação aos 
que não receberam suas unidades habitacionais, anulações de 
assembleias por vício decorrente do impedimento de participação de 
cooperados, dentre outras provas contundentes. 

O que se buscou em memoriais foi mencionar 
documentos e não reproduzi-los, observando que os relatórios do CAEx, 
apesar dos dois primeiros relatórios conterem erros de digitação não há 
vícios objetivos com relação aos fatos apurados e as conclusões sobre 
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institutos bancários, como a finalidade de TRANSFERÊNCIAS 
BANCÁRIAS, siglas como o SQ 21, identificação de destinatários de 
cheques e operações financeiras, identificação de contas correntes, 
dentre outros servem para o perfeito entendimento dos fatos noticiados 
nestes autos.  

Na sentença absolutória aponta a Magistrada “ a 
quo” que seria necessário “demonstrar quais foram os valores 
desviados, mediante artifício ou ardil limitando-se o Ministério Público 
a transcrever relatórios mencionados, os montantes movimentados nas 
contas bancárias, englobando aí tanto pagamentos realmente devidos ( 
a inúmeros fornecedores, mão de obra, tributos, etc...) quanto 
movimentações suspeitas, sem todavia apontá-las ou discriminá-las.” 
(fls.18.620) 

Causa espanto que tenha sido essa a conclusão 
da ilustre Magistrada a respeito da descrição das movimentações 
financeiras, como se a acusação estivesse balizada apenas na 
apresentação de dados bancários! 

Impossível neste caso, diante da confusão 
contábil inclusive reconhecida pela ilustre Magistrada ao indeferir 
uma perícia contábil requerida pela defesa, detalhar toda a 
movimentação financeira da BANCOOP e empresas criminosas 
separando os pagamentos lícitos dos desvios e fraudes perpetradas. 

Ademais, a denúncia buscou colocar valores 
movimentados pela BANCOOP e empresas criminosas da quadrilha 
destacando exatamente o descontrole financeiro que facilitou a prática 
de desvios e fraudes que foram exemplificadas. 

Assim sob essa ótica restam algumas indagações 
sobre o que significa ou não prejuízo: 
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Não é prejuízo o montante movimentado pela 
empresa MIZU, com valores destinados a pagamento de caixa 2 de 
campanhas partidárias em detrimento dos cooperados?  

Não é prejuízo a criação da MIRANTE -  fábrica 
de blocos de concreto com valores superfaturados e qualidade 
baixíssima comprometendo empreendimentos que apresentam 
problemas estruturais e de infiltrações em detrimento dos cooperados? 

Não é prejuízo exigir dos empreiteiros a emissão 
de notas frias para bancar campanhas políticas do Partido dos 
Trabalhadores? 

Não é prejuízo o desvio de 16 unidades 
habitacionais para o tal FUNDO VEREDAS? 

Não é prejuízo a cobrança de aportes financeiros 
ilegais impedindo que os cooperados que quitaram suas dívidas 
originárias com a BANCOOP de receber suas escrituras? 

Não é prejuízo o desvio de valores referentes ao 
pagamento de serviços estranhos a atividade da cooperativa 
habitacional?  

Não é prejuízo o superfaturamento dos serviços 
da GERMANY? 

Não é prejuízo o superfaturamento dos serviços 
da CASO SISTEMA DE SEGURANÇA? 

Não é prejuízo a criação de empresas estranhas a 
atividade de Cooperativa Habitacional como um pesque pague 
denominado MASTER FISH? 

Não é prejuízo a destinação de recursos para um 
Centro Espírita? 
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Não é prejuízo o pagamento de despesas para 
duas corridas de Fórmula 1 em São Paulo? 

Não é prejuízo superfaturar terrenos para a 
construção de empreendimentos? 

Não é prejuízo burlar balanços e prestações de 
contas?  

O prejuízo sofrido aproximado de todas as 
vítimas por empreendimento foi calculado a partir das declarações 
colhidas e pelo que se detectou nas movimentações financeiras e 
documentos obtidos no curso da investigação criminal e as respectivas 
confirmações sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 

Não se pode esquecer que os apelados através da 
criação das empresas por pessoas da direção da BANCOOP serviam 
para arrancar o dinheiro do caixa da entidade, em nítido confronto com 
a lei das cooperativas e com o estatuto da Cooperativa ludibriando 
milhares de cooperados 

O modus operandi dos apelados se configura pelo 
desvio de valores do caixa da BANCOOP visando não deixar rastros a 
partir da criação de empresas e, por conseguinte, gerar saques e 
pagamentos dificultando o rastreamento das fraudes.  

Chama a atenção que a ilustre Magistrada, sem 
ver uma nota fiscal de qualquer edificação ou serviço da GERMANY, 
dá credibilidade na versão da defesa do apelado TOMÁS, por exemplo, 
na alegação que os serviços dessa contratada foram prestados. 

Ademais, a Juíza “a quo” não conseguirá 
vislumbrar nenhuma nota fiscal da GERMANY diante da confusão 
contábil e administrativa da BANCOOP, segundo a própria auditoria 
realizada pela THERCO, cujo teor e finalidade já foi objeto de análise 
nestas razões recursais.  
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O crime de estelionato é na sua essência um 
crime material instantâneo, todavia, no caso em questão os apelados 
ao longo do tempo foram cobrando mês a mês das vítimas, ludibriando-
as com material jornalístico impresso mensalmente pela BANCOOP 
ocultando as fraudes, realizando Assembleias Gerais Ordinárias e 
Extraordinárias fajutas, lançando balanços dos empreendimentos sem 
constar as inúmeras fraudes perpetradas, captando empréstimos para 
cobrir os rombos decorrentes dos crimes praticados, ocultando dos 
cooperados a existência das empresas fantasmas, realizando aportes 
financeiros das unidades habitacionais para acobertar os rombos 
determinados pelas fraudes, não construindo unidades habitacionais a 
cooperados que pagaram em dia os valores cobrados pela cooperativa, 
comprando terrenos superfaturados, vendendo terrenos sem 
autorização dos cooperados, mantendo uma desordem proposital na 
administração, na contabilidade e nas finanças da BANCOOP, 
ludibriando as vítimas que depositavam as mensalidades na 
denominada conta POOL que não permite o acompanhamento e 
controle de créditos e débitos, entre outras condutas que mantiveram 
em erro as milhares de vítimas ao longo do tempo, transformando os 
crimes de estelionatos em delitos permanentes, como inclusive já se 
posicionou o Superior Tribunal de Justiça: 

Tratando-se de estelionato de rendas 
mensais, que duram no tempo, há 
permanência na consumação (delito 
eventualmente permanente), devendo o 
termo inicial da prescrição contar-se da 
cessação de permanência. 

(STJ, REsp,40.809, DJU 14.3.94, p.4531, in 
RBCCr 6/233). 
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Outra questão fundamental a ser observada 
refere-se ao errôneo posicionamento da ilustre Magistrada no tocante 
as tentativas descritas na denúncia, quando afirma que tais 
imputações estão esvaziadas pois entende que não configura o crime 
tentado de estelionato a cobrança de rateio que guarda previsão 
contratual (fls. 18.636): 

 

As cobranças de rateio são legais no sistema 
cooperativista, porém, não da forma como foram determinados os 
aportes pelos apelados JOÃO VACCARI NETO e ANA MARIA 
ÉRNICA que, unilateralmente, sem verificar a situação de cada 
empreendimento, sem convocação de Assembleias e pela estimativa da 
quadrilha na avaliação do valor de mercado das unidades 
habitacionais, mesmo após a entrega dos imóveis, procedia a cobrança 
abusiva e ilegal de valores complementares configurando os 
estelionatos na sua modalidade tentada, conforme descrito na 
denúncia. 

Apontou a Juíza “a quo “ que nos julgados cíveis 
de primeiro e segundo grau apenas “resta claro que a BANCOOP não 
conseguiu demonstrar a destinação dos recursos à construção dos 
empreendimentos respectivos, nem que os valores cobrados a título de 
rateio tenham sido aferidos em contabilidade regular”. (Fls. 18.636) 

Extrai-se de inúmeros julgados como o v. 
Acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 
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0628785.42.2008.8.26.0001, tendo como apelante a BANCOOP e 
apelada Andressa de Campos Silva, onde se depreende que o rateio 
determinado pelos apelados na BANCOOP é totalmente ilegal e 
desprovido de suporte jurídico ”diante das situações determinadas em 
contrato que prevê os seguintes pagamentos: a) entrada; b) parcelas 
mensais; c) parcelas anuais; d) parcela de entrega das chaves, ou seja, 
não há qualquer menção acerca da referida parcela de apuração final.” 

Nesse sentido, foram as declarações prestadas 
pelas vítimas na fase de investigação criminal que apresentaram seus 
contratos que tinham exatamente a previsão de cobrança dos 
pagamentos referentes a entrada, parcelas mensais, parcelas anuais e 
parcela de entrega das chaves, ou seja, sem qualquer menção acerca da 
referida parcela de apuração final como foi determinado pelos apelados 
VACCARI e ANA MARIA ÉRNICA, que OMITIRAM das vítimas, como 
já dito, as graves infrações cometidas referentes as empresas 
fantasmas, ludibriando-as com material jornalístico impresso 
mensalmente pela BANCOOP ocultando as fraudes, realizando 
Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias fajutas, lançando 
balanços dos empreendimentos sem constar as inúmeras fraudes 
perpetradas, captando empréstimos para cobrir os rombos decorrentes 
dos crimes praticados, ocultando dos cooperados a existência das 
empresas fantasmas, realizando aportes financeiros das unidades 
habitacionais para acobertar os rombos determinados pelas fraudes, 
não construindo unidades habitacionais a cooperados que pagaram em 
dia os valores cobrados pela cooperativa, comprando terrenos 
superfaturados, vendendo terrenos sem autorização dos cooperados, 
mantendo uma desordem proposital na administração, na 
contabilidade e nas finanças da BANCOOP, ludibriando as vítimas que 
depositavam as mensalidades na denominada conta POOL que não 
permite o acompanhamento e controle de créditos e débitos, entre 
outras condutas que mantiveram em erro as milhares de vítimas ao 
longo do tempo. 
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Desprezou a Juíza “a quo” as vítimas que se 
viram privadas de suas escrituras e que ainda receberam cobranças 
ilegais e s sendo acionadas judicialmente por valores que não eram 
devidos.  

Poderia a ilustre Magistrada ter “garimpado” as 
declarações das seguintes vítimas e os respectivos documentos por elas 
juntados: 

NOME DA VÍTIMA EMPREENDIMENTO Ano depoimento        Situação  ANEXO 

ANTONIA R VICENTE MIRANTE TATUAPÉ 2010 Cobrança irregular 63 

REIKO F HIGUTI V. MARIANA 2010 Cobrança irregular 64 

VALTER O SILVA MORADA INGLESA 2010 Cobrança irregular 64 

LADISLAU D. N. CABRAL TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

JOSE D DE PAULA SOLAR SANTANA 2010 Cobrança irregular 65 

MARIA A T BENEDITO TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

JOSE R PEREIRA TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

IVANILDA C GOMES TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

ROSANGELA A SIQUEIRA TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

MARISA G FERNANDES TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

VILMA SILINGARDI TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

SILVIA F D S NASCIMENTO TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

JOSE L D ALMEIDA TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

ELIZA M D NATALE TORRES PIRITUBA 2010 Cobrança irregular 65 

ADALBERTO D S JOAQUIM HORTO FLORESTAL 2010 Cobrança irregular 65 

THEREZINHA A FERNANDES HORTO FLORESTAL 2010 Cobrança irregular 65 

GERALDA A S D ASSIS CACHOEIRA 2010 Cobrança irregular 65 

DEJANIRA SOLER CACHOEIRA 2010 Cobrança irregular 66 

ANSELMO D EOLIVEIRA PALMAS 2010 Cobrança irregular 66 

JOS A ROSSATO PALMAS 2010 Cobrança irregular 66 

HENRIQUE J M DA SILVA PALMAS 2010 Cobrança irregular 66 

     

 

As vítimas ouvidas acima mencionadas 
apresentaram a publicidade que levou ao engodo, o contrato de adesão, 
dentre outros documentos sendo aqui reproduzidos para perfeito 
entendimento da prática do crime de estelionato em questão, a saber: 

A propaganda dos empreendimentos lançados 
pela BANCOOP destacava a forma de pagamento sem qualquer 
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menção a rateios finais ou qualquer outra parcela, a não ser aquelas 
previstas na publicidade: 
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Acima a tabela oficial do empreendimento que 
era entregue pelos representantes da BANCOOP, sem qualquer 
menção a pagamento de valores extras ou rateios. 

 

 

A BANCOOP para forçar o pagamento dos 
aportes financeiros ilegais, abusivos, criminosos notificava o cooperado 
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como se estivesse em débito com as parcelas devidas em aberto, como 
no caso abaixo: 

 

 

Todos os cooperados ao aderirem à BANCOOP 
recebiam o TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE 
PARTICIPAÇÃO – QUADRO RESUMO, onde constavam os dados 
qualificativos, o empreendimento e o plano geral de pagamento com 
todas as parcelas descritas referentes a unidade habitacional que 
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estava sendo adquirida. Em nenhum campo consta o tal aporte, a 
saber: 

 

 

 

 



 

 

  

226 

 

Assim, os cooperados mencionados na denúncia 
foram vítimas dos estelionatos tentados, vez que os apelados visavam 
obter para eles ou para terceiros, vantagem ilícita, em prejuízo de 
referidos cooperados, induzindo-os em erro, mediante artificio 
consistente em atrair as vítimas ludibriando-as e iludindo-as para 
aquisição de unidades habitacionais a preço de custo mediante adesão 
a BANCOOP e depois da quitação dos imóveis, com a entrega das 
chaves, com imissão na posse, todas as vítimas passaram a ser 
cobradas através do denominado aporte financeiro impedindo-as de 
receber suas escrituras definitivas de seus imóveis causando um 
prejuízo estimado e descrito na denúncia a cada uma delas nos tópicos 
correspondentes a cada empreendimento, não logrando êxito no intento 
criminoso. 

Vale salientar ainda que por conta dessas 
condutas criminosas foram ajuizadas mais de 1.000 (mil) ações cíveis, 
que ao final foram julgadas procedentes contra a BANCOOP. Ainda 
foram julgados improcedentes 797 (setecentos e noventa e sete) 
apelações interpostas pela BANCOOP. 

Contrapondo o posicionamento da ilustre 
Magistrada “a quo”,  que não enxergou crimes no presente feito vale 
mencionar que o Desembargador ENIO ZULIANI no Acórdão proferido 
na 4ª Cãmara de Direito Privado analisando um caso concreto da 
BANCOOP que se recusava a entregar a escritura a uma das vítimas 
em razão do não pagamento do aporte financeiro ilegal e abusivo 
destacou com todas as letras que o caso BANCOOP pode representar o 
MAIOR GOLPE DO SETOR IMOBILIÁRIO DO PAÍS! 
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Outro tópico questionável da sentença 
absolutória é o afastamento da conduta dolosa dos apelados 
considerando “o caos” administrativo da BANCOOP apenas como 
sendo resultante da inexperiência ou má gestão amadora e 
inconsequente!!!! 

Obviamente que não se pode aceitar que o 
apelado JOÃO VACCARI NETO seja inocentado porque no 
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entendimento equivocado da ilustre Magistrada, corroborando a tese 
defensiva absurda, que era apenas um fantoche (fls.18.646): 

 

Parece surreal que alguém assuma um cargo de 
Diretor Administrativo Financeiro sem que efetivamente assuma as 
responsabilidades civis e criminais decorrentes de suas funções!!! 

Durante os anos em que ocorreram as fraudes e 
os consequentes desvios na BANCOOP, VACCARI esteve à frente da 
Cooperativa Habitacional dos Bancários, seja como Diretor 
Administrativo Financeiro, seja como Diretor Presidente. Aliás, 
sempre dando o necessário respaldo aos demais integrantes da 
quadrilha para que os cooperados fossem mantidos em erro e não 
tivessem conhecimento dos crimes perpetrados. 

Apesar de pouco comparecer a sede da 
BANCOOP quando era Diretor Administrativo Financeiro, 
depoimentos revelam que JOÃO VACCARI NETO assinava 
documentos e cheques sob sua responsabilidade quando o Diretor 
Presidente à época era LUIZ MALHEIROS. E mais, quando não 
comparecia os documentos e cheques eram enviados para a sede do 
Sindicato dos Bancários onde eram assinados e depois devolvidos a 
Cooperativa Habitacional. 

Afirmar que JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS 
EDSON BOTELHO FRAGA, ANA MARIA ÉRNICA e LETICYA 
ACHUR ANTONIO não sabiam o que estavam praticando na 
BANCOOP é no mínimo pueril, posto que restou evidente a 
participação ativa de cada um dos apelados nas diversas condutas 
descritas nestes autos, nos itens acima descritos. 
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III. DOS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS 

 

No período compreendido entre 10 de janeiro de 
2003 a 29 de maio de 2008, a partir da Rua Líbero Badaró, 159, 5º 
andar, nesta Comarca, os apelados JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS 
EDSON BOTELHO FRAGA (até agosto de 2005), ANA MARIA 
ÉRNICA (a partir de 24 de fevereiro de 2005) e o falecido LUIZ 
EDUARDO SAEGER MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), 
contando com a participação dos falecidos MARCELO RINALDO (até 
11 de novembro de 2004) e ALESSANDRO ROBSON BERNADINO 
(até 11 de novembro de 2004), previamente ajustados e nos períodos 
determinados respectivamente nas gestões em que foram eleitos para 
administrar a cooperativa habitacional dos bancários – BANCOOP 
ocultaram e dissimularam a localização, disposição e movimentação de 
valores provenientes diretamente das atividades da organização 
criminosa descritas a partir dos itens I e II da denúncia, pelos fatos a 
seguir expostos. 

O apelado JOÃO VACCARI NETO e o falecido 
LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO, a partir do dia 10 de janeiro 
de 2003, na qualidade de dirigentes administrativos da Cooperativa 
Habitacional dos Bancários, contando com a colaboração efetiva dos 
falecidos  ALESSANDRO ROBSON BERNADINO e MARCELO 
RINALDO,  valeram-se de expediente criminoso consistente em 
encerrar as contas correntes, dentre as quais as descritas no quadro 
abaixo, constante no relatório 39/10 do Laboratório de Tecnologia 
contra a Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Estado de São 
Paulo: 
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NOME DO BANCO 

CÓDIGO 

BANCO AGÊNCIA CONTA TITULAR 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 0689 3000007007 BANCOOP 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 0689 30000017380 BANCOOP 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 0689 3000007228 Bancoop Sec Analia Franco 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 0689 3000007287 Bancoop Sec Bela Cintra 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 0689 3000007309 Bancoop Sec Casa Verde 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 0689 3000007064 Bancoop Sec Horto Florestal 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 0689 3000017371 Bancoop Sec Hotel Atlantica 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 0689 3000007155 Bancoop Sec Mirante Tatuape 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 0689 3000007139 Bancoop Sec Rec Orquideas 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 0689 3000007082 Bancoop Sec Solar Santana 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 0689 3000007171 Bancoop Sec Torres da Mooca 

ITAÚ   2001 495023 Bancoop Sub 

 

Da fundação da BANCOOP de 1996 até janeiro 
de 2003 cada empreendimento da cooperativa possuía uma conta 
corrente permitindo assim que os cooperados/adquirentes pudessem 
acompanhar e fiscalizar as contas, verificar entradas e saídas de cada 
obra. 

Em seguida, os apelados JOÃO VACCARI NETO 
e o falecido LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO, a partir de 10 de 
janeiro de 2003, visando ocultar a efetiva localização, disposição e 
movimentação de valores provenientes diretamente das atividades da 
organização criminosa procederam a abertura das seguintes correntes, 
conforme relatório 39/10, fls. 7, do Laboratório de Tecnologia contra a 
Lavagem de Dinheiro juntado com a presente denúncia: 

 

NOME DO BANCO AGÊNCIA CONTA TITULAR 
DATA 

INICIAL 
DATA FINAL MÉDIA C/ANO MÉDIA D/ANO 
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BRADESCO 3459 6740 BANCOOP 10/01/2003 13/05/2005 8.795.683,79 8.787.953,32 

BRADESCO 3459 7240 BANCOOP 30/01/2003 06/05/2005 3.300.459,58 3.343.969,21 

BRADESCO 3459 7640 BANCOOP 07/04/2003 13/05/2005 154.184.115,72 154.524.102,72 

BRADESCO 2692 8698 BANCOOP 04/04/2007 14/03/2008 343.466,31 342.519,27 

BRADESCO 2692 8699 BANCOOP 28/03/2007 10/03/2008 770.747,75 760.659,80 

 

A conduta do apelado JOÃO VACCARI NETO e 
do falecido LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO teve o propósito de 
impedir o efetivo controle das entradas e saídas concernentes a cada 
empreendimento, ocultando a localização, disposição e movimentação 
de valores provenientes diretamente das atividades da organização 
criminosa, descritas a partir dos itens I e II da denúncia. 

 

(Relatório 39/10, fls. 13, do Laboratório de Tecnologia contra a 
Lavagem de Dinheiro) 

A concentração dos recursos captados pela 
BANCOOP foram sistematicamente desviados em montante 
aproximado de R$ 68.000.000,00, nos termos da somatória do item I b), 
c), e), f), g), h) e i) da presente denúncia, acarretando tal desvio um 
prejuízo descrito no item II, alíneas a),b), c), d), e), f), g), h) e i) no 
montante aproximado de R$ 100.770.000,00 (Cem Milhões, Setecentos 
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e Setenta Mil Reais) das 1.126 vítimas (Mil Cento e Vinte e Seis) que 
não receberam à época suas unidades habitacionais apesar de terem 
efetuado os pagamentos conforme contratos celebrados entre a 
BANCOOP e referidos adquirentes. 

O esquema para ocultação dos valores 
provenientes da prática dos crimes de estelionato consumados através 
da quadrilha ou bando que se estabeleceu na direção da Cooperativa 
Habitacional contava com sofisticada manipulação de dados dos 
balanços contábeis. Sendo que as condutas descritas na ocultação de 
bens, direitos ou valores serviam para retroalimentação dos crimes de 
estelionatos perpetrados na cobrança de valores indevidos, nos 
denominados aportes financeiros. 

A manipulação contábil pode ser facilmente 
detectada com diversas operações a seguir exemplificadas:  

As entradas de recursos lícitos, em especial na 
conta denominada POOL aberta no BANCO BRADESCO S/A, agência 
3459, conta corrente 7640, de titularidade da BANCOOP movimentou 
a quantia de R$ 323.997.854,12 (trezentos e vinte e três milhões, 
novecentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e 
doze centavos) de créditos e R$ 324.712.292,57 (trezentos e vinte e 
quatro milhões, setecentos e doze mil, duzentos e noventa e dois reais e 
cinquenta e sete centavos) em débitos, onde se depreende uma série de 
cheques, transferências eletrônicas e transferências bancárias que 
impossibilitam a destinação de aludidos recursos, conforme relatório 
39/10 do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do 
Ministério Público do Estado de São Paulo, fls. 12. 

A movimentação financeira da BANCOOP pelos 
apelados JOÃO VACCARI NETO, TOMÁS EDSON BOTELHO 
FRAGA (até agosto de 2005) e ANA MARIA ÉRNICA (a partir de 24 de 
fevereiro de 2005) e com os falecidos LUIZ EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), MARCELO RINALDO (até 
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11 de novembro de 2004) e ALESSANDRO ROBSON BERNADINO 
(até 11 de novembro de 2004), após o encerramento da conta corrente 
denominada POOL aberta no BANCO BRADESCO S/A, agência 3459, 
conta corrente 7640, de titularidade da BANCOOP, foi aberta a conta 
corrente 117640, agência 2692, Banco Bradesco de titularidade da 
BANCOOP movimentou a quantia de R$ 233.900.251,09 (duzentos e 
trinta e três milhões, novecentos mil, duzentos e cinquenta e um reais 
e nove centavos) de créditos e R$ 234.263.414,61 (duzentos e trinta e 
quatro milhões, duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e catorze 
reais e sessenta e um centavos) em débitos onde se depreende uma 
série de cheques, transferências eletrônicas e transferências bancárias 
que impossibilitam a destinação de aludidos recursos, conforme 
relatório 39/10 do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de 
Dinheiro do Ministério Público do Estado de São Paulo, fls. 12.  

 Nas movimentações financeiras dessas duas 
contas correntes da BANCOOP, foi possível identificar a emissão de 
cheques no montante de R$ 129.141.392,8828 (cento e vinte e nove 
milhões, cento e quarenta e um mil e trezentos e noventa e dois reais e 
oitenta e oito centavos), conforme relatório 38/10 do Laboratório de 
Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do 
Estado de São Paulo, fls. 12, com retificação no relatório complementar 
a fls. 11.436. 

Dentre as operações realizadas entre as contas 
da BANCOOP, verificaram-se, no período entre 09/06/2003 e 
29/05/2008, 77 (setenta e sete) operações, totalizando R$ 
18.290.621,3929 (dezoito milhões, duzentos e noventa mil, seiscentos e 
vinte e um reais e trinta e nove centavos), conforme relatório 
complementar do CAEx – fls.52, cujos cheques e transferências 
bancárias continham a observação “SQ21”. – Saque na boca do “caixa”, 
                                                           
28 O valor de R$ 169.952.558,45 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
 
29 O valor de R$ 12.314.078,79 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
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ocultando a efetiva destinação dos recursos desviados pela organização 
criminosa e a outra parte simulando operações de crédito e débito na 
mesma conta corrente, no mesmo dia e que ao final da compensação 
determinava a anulação da operação, servindo apenas para despistar 
as vítimas sobre a movimentação financeira da cooperativa e a 
manipulação para acobertar os desvios praticados pela organização 
criminosa. (Relatório complementar – fls. 11.466) 

Deste total, 44 cheques e transferências 
bancárias pertencem à conta corrente 0076406, da agência 3459, do 
Bradesco, cujo valor total chega a R$ 14.046.172,7630 (quatorze 
milhões, quarenta e seis mil, cento e setenta e dois reais e setenta e 
seis centavos) (relatório complementar fls. 11.466). 

Os outros 32 cheques e transferências bancárias 
referem-se à conta corrente 1176404, agência 2692, também do 
Bradesco, totalizando R$ 3.318.572,0331 (três milhões, trezentos e 
dezoito mil, quinhentos e setenta e dois reais e três centavos) (relatório 
complementar fls. 11.466). 

Informações constantes no relatório n.º 38/10, fls. 
27 do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do 
Ministério Público do Estado de São Paulo demonstram através do 
gráfico o período em que ocorreram os saques em dinheiro ou a 
dissimulação das operações de crédito e débito sem a efetiva 
comprovação de destino ou sua finalidade e que se prestaram a ocultar 
a localização e destinação dos recursos provenientes das operações 
criminosas da quadrilha ou bando.  

 

                                                           
30 O valor de R$ 9.058.511,69 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
 
31 O valor de R$ 3.255.567,10 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
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Foram observadas, no período de 02/05/2003 a 
25/05/2006, 654 operações da BANCOOP para o Banco Bradesco, todas 
relativas à emissão de cheques, que totalizam o valor de R$ 
39.746.352,9932 (trinta e nove milhões, setecentos e quarenta e seis 
mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) 
(relatório complementar – fls. 11.472). 

 
Como acontece com as operações BANCOOP-

BANCOOP, aqui os cheques emitidos também pertencem às contas 
1176404 e 0076406, sendo que somente 27 são da primeira, totalizando 
R$ 718.202,4133 (setecentos e dezoito mil, duzentos e dois reais e 
quarenta e um centavos), enquanto os demais 627 títulos pertencem à 
conta 0076406, somando R$ 39.028.150,2834 (trinta e nove milhões, 
vinte e oito mil, cento e cinquenta reais e vinte e oito centavos) 
(relatório complementar – fls.11.472) 

Destaca-se no relatório complementar do CAEx 
que a expressão SQ 21 significa “cheque pago em dinheiro no caixa”. 
Essas operações com 44 cheques com a observação SQ 21 estão listadas 

                                                           
32 O valor de R$ 40.423.750,09 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
 
33 O valor de R$ 738.538,60 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
 
34 O valor de R$ 39.685.211,49 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
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no anexo XV do relatório complementar no valor de R$ 18.290.621,39, 
ou seja, sacados na BOCA DO CAIXA da BANCOOP. Importante 
observar que saques em dinheiro com esses valores significativos não 
se justificam contabilmente. 

Conforme descrito pela testemunha FLÁVIO 
FERNANDES DOS SANTOS diversos desvios ocorriam através de 
cheques nominais ao BANCO BRADESCO e se destinavam a 
pagamento de títulos e ao saque de quantias em dinheiro destinados a 
organização criminosa, pois, “o depoente recebia, por exemplo, quatro 
faturas de quatro fornecedores diferentes no valor total de R$ 
40.000,00 (Quarenta Mil Reais) e mais um papel com um valor 
determinado de, por exemplo, R$ 40.000,00 com o visto do presidente 
da BANCOOP e esse cheque era nominal ao BRADESCO S/A e em 
seguida um dos diretores fazia o pagamento no posto avançado e 
provavelmente retirava o valor em dinheiro daquela diferença ou dava 
outro destino que não é de conhecimento do depoente.” (Anexo 67) 

Os apelados em memoriais ao apresentar 
documentos nos anexos 66 e seguintes tentaram justificar as operações 
de saque na boca do caixa com notas fiscais de fornecedores e 
prestadores de serviços que eram quitados em um único cheque. As 
totalizações desses cheques sacados na boca do caixa representam um 
montante aproximado de R$ 2.000.000,00, sendo que os saques na boca 
do caixa no período da quebra representam o valor de R$ 18.290.621,39  
(dezoito milhões, duzentos e noventa mil, seiscentos e vinte e um reais 
e trinta e nove centavos), conforme relatório complementar do CAEx – 
fls.52. 

Assim tais documentos juntados nos memoriais 
da defesa não se prestam a justificar os valores totais movimentados e 
sacados na boca do caixa representando uma diferença aproximada de 
R$ 16.000.000,00 (Dezesseis Milhões de Reais) que não foram 
justificados. 

Aliás, na Lei de Lavagem de Capitais o ônus da 
prova da licitude dos recursos cabe a defesa dos apelados que em 
momento algum conseguiu demonstrar a legalidade e procedência dos 
recursos destinados a partir dos saques na boca do caixa. 



 

 

  

237 

 

Frisando também que a ilustre Magistrada 
depois de ter recebido a densa documentação da defesa, por ocasião dos 
memoriais, não concedeu ao Ministério Público ciência de aludido 
material afrontando como já ressaltado em preliminar neste recurso o 
princípio do contraditório. 

 
A ocultação e dissimulação da localização, 

disposição e movimentação de valores provenientes diretamente das 
atividades da organização criminosa também se verificou com a 
movimentação financeira no período investigado entre as contas da 
BANCOOP mencionadas com um total de cheques nominais a própria 
BANCOOP no valor de R$ 49.891.639,9335 (quarenta e nove milhões, 
oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e 
noventa e três centavos). Deste valor, R$ 31.968.412,0536 (trinta e um 
milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e 
cinco centavos) foram transferidos por meio de cheques, e R$ 
17.923.227,8837 (dezessete milhões, novecentos e vinte três mil, 
duzentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) por meio de 
transferências bancárias. (Relatório complementar fls. 11.465). 

 
A efetiva destinação desses valores desviados 

passou a ser ocultada, dificultando a localização desses valores, pois, os 
cheques de titularidade da BANCOOP eram sacados na boca do caixa 
ou endossados em branco no verso e destinados a contas estranhas aos 
negócios da Cooperativa Habitacional. 

 
Importante observar que JOÃO VACCARI 

NETO e TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA, até novembro de 2004 
tinham poderes para realizar movimentações financeiras da 

                                                           
35 O valor de R$ 67.444.657,80 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
 
36 O valor de R$ 32.234.908,58 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
 
37 O valor de R$ 35.209.749,22 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
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Cooperativa em conjunto com o falecido LUIS MALHEIRO. A partir de 
2005, JOÃO VACCARI NETO, como Diretor Presidente e ANA MARIA 
ÉRNICA como Diretora Administrativa Financeira tinham amplos 
poderes para realizar as movimentações financeiras da BANCOOP, 
inclusive dar seguimento as movimentações da denominada conta 
POOL, visando a ocultação e a dissimulação de valores que foram 
movimentados sem qualquer controle para serem desviados em prol da 
organização criminosa e também para favorecer campanhas eleitorais 
através de operações trianguladas com empresas fantasmas buscando 
legitimar tais valores movimentados. 

 

A título exemplificativo, diante dos milhares de 
cheques emitidos pela Cooperativa Habitacional através dos 
integrantes da quadrilha, verifica-se a emissão de dois cheques de 
titularidade da BANCOOP, sendo um dos cheques emitidos em 
outubro de 2004, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), 
nominal a BANCOOP, assinado por LUIZ EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO e TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA, endossado no 
verso por LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO e o outro cheque no 
valor de R$ 55.760,00, emitido em 17 de janeiro de 2005, nominal a 
BANCOOP e assinado por JOÃO VACCARI NETO e TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA, endossado no verso por JOÃO VACCARI NETO. 
Ambos os cheques foram depositados em conta corrente de titularidade 
do HOTEL GRAN HYATT – SÃO PAULO e se destinaram ao 
pagamento de estadias para os GRANDES PRÊMIOS DE FÓRMULA 
1 – INTERLAGOS – de 2004 e 2005. (Vide cota da denúncia) 

Entre outras operações para a ocultação e 
dissimulação de localização, disposição e movimentação de valores 
provenientes diretamente das atividades da organização criminosa 
também se verificou com as operações cruzadas entre as contas 
correntes da BANCOOP e das empresas MIZU/MIRANTE e 
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GERMANY, dentre outras, mencionadas no item I da presente 
manifestação. 

A ilustre Magistrada poderia ter analisado no 
último relatório do CAEx baseado no sistema SIMBA e verificar o valor 
total de saques na boca do caixa (fls. 11.465/11.467) que é um dado 
objetivo e que demonstra o total descontrole financeiro da Cooperativa, 
sendo que nenhum cheque SQ 21 tem no verso a descrição dos 
pagamentos correspondentes a fornecedores ou similar. 

 

A triangulação criminosa entre a BANCOOP, 
GERMANY, MIZU/MIRANTE serviu para a ocultação e dissimulação 
de localização e disposição de valores provenientes das atividades da 
organização criminosa, sendo possível determinar conforme gráficos 
constantes no relatório n.º 38/10 do Laboratório de Tecnologia contra a 
Lavagem de Dinheiro. (Relatório 38/2010).  

 
 Depreende-se também que parte dos recursos 

desviados nesse esquema de triangulação de empresas com a 
BANCOOP serviu para destinar recursos em contas correntes dos 
integrantes da quadrilha ou bando, conforme se depreende dos 
apontamentos do relatório n.º 38/10 do Laboratório de Tecnologia 
contra a Lavagem de Dinheiro, fls.34: 

 

- LUIS EDUARDO SAEGER MALHEIRO recebeu R$ 83.916,1938 
(oitenta e três mil, novecentos e dezesseis reais e dezenove centavos) 
da BANCOOP (relatório complementar fls. 119) e R$ 305.515,7139 
(trezentos e cinco mil, quinhentos e quinze reais e setenta e um 
centavos) da Germany (relatório complementar fls. 11.533); 

                                                           
38 O valor de R$ 4.000,00 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
 
39 O valor de R$ 133.138,69 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
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- TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA recebeu R$ 403.329,4640 
(quatrocentos e três mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e 
seis centavos) da BANCOOP (relatório complementar fls. 125) e R$ 
152.289,7041 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove 
reais e setenta centavos) da Germany (relatório complementar fls. 
11.535). Recebeu também a quantia de R$ 33.206,94 da MIRANTE 
(fls.11.535); 

- MARCELO RINALDO, por sua vez, recebeu R$ 138.928,2342 (cento e 
trinta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos) 
da Germany (relatório complementar fls. 11.535); 

- ALESSANDRO ROBSON BERNADINO recebeu o valor de R$ 
129.786,1243 (cento e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais 
e doze centavos) da Germany (relatório complementar – fls. 11.521) –  

LETYCIA ACHUR ANTONIO recebeu R$ 302.373,4944 (trezentos e 
dois mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos) da 
BANCOOP, conforme relatório complementar – fls. 11.523. E ainda 
recebeu valores da MIRANTE o valor de R$ 33.206,94 (fls. 11.536).  

Com relação a JOÃO VACCARI NETO e ANA 
MARIA ÉRNICA verificadas as movimentações financeiras através do 
SIMBA nada significativo foi encontrado, a não ser valores recebidos 
da BANCOOP a título de remuneração. Ressalte-se apenas que JOÃO 
VACCARI NETO está sendo investigado em outros procedimentos na 
esfera Estadual e Federal e já foi condenado por crimes de lavagem de 
dinheiro, organização criminosa e corrupção passiva na denominada 

                                                           
40 O valor de R$ 79.186,74 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
 
41 O valor de R$ 81.742,28 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
 
42 O valor de R$ 65.655,39 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
 
43 O valor de R$ 63.096,47 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
 
44 O valor de R$ 66.980,00 que constou na denúncia por erro material foi devidamente corrigido. 
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OPERAÇÃO LAVA JATO, sendo que nesta última surgiram 
informações sobre movimentações suspeitas nas contas correntes de 
sua esposa, filha e outras pessoas a ele ligadas e que não foram 
alcançadas no presente processo criminal. 

Mas também se vislumbra que nessa relação de 
outros pagamentos feitos pela quadrilha através da referida 
triangulação entre as empresas MIZU/MIRANTE, GERMANY e 
BANCOOP, como os cheques e transferências enumerados na tabela 
3.3.8 referentes a valores recebidos pelos principais beneficiários 
descritos no relatório 38/10 do Laboratório de Tecnologia contra a 
Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Estado de São Paulo a 
fls. 23/25.  

 

A BANCOOP realizava “doações” para a CAPISC 
– Centro de Auxilio Pedagógico a Surdos e Cegos no valor total de R$ 
165.000,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Reais) e o Centro Espírita 
Redenção no valor de R$ 54.000,00, sendo que os pagamentos se 
davam pela Cooperativa e pelas empresas MIZU/MIRANTE, sendo que 
referidas doações dentre outras despesas estranhas a atividade da 
Cooperativa não eram lançadas nos balanços da cooperativa, 
acobertando, ocultando a efetiva destinação e movimentação de valores 
da quadrilha.  

 
Os apelados JOÃO VACCARI NETO e ANA 

MARIA ÉRNICA tinham a principal incumbência pela organização 
criminosa de acobertar tais operações criminosas, realizando operações 
financeiras para dissimular e ocultar a movimentação e localização de 
valores e dar aparência de licitude nos negócios da quadrilha, tanto é 
que a própria apelada ANA MARIA ÉRNICA em depoimento prestado 
a CPI – BANCOOP admitiu que foram efetuadas doações para a 
CAPISC e tais fatos sequer aparecem nos relatórios e contas da 
Cooperativa Habitacional dos Bancários. 



 

 

  

242 

 

 
JOÃO VACCARI NETO foi ouvido nos autos do 

inquérito policial apensado e em duas comissões parlamentares em 
Brasília e negou a prática dos fatos noticiados nestes autos 
(depoimentos anexos da presente manifestação) 

 
A Auditoria contratada pela quadrilha para 

verificar as contas da BANCOOP, no relatório da THERCO 
AUDITORES referentes ao exercício de 2005, em sua página 30, item 
3, destacou que o “saldo imobilizado impossibilita exame da existência 
física dos itens registrado no ativo fixo. ”  E mais, destacam os 
auditores que nas contas da BANCOOP há a “impossibilidade de 
controle e confronto”. (fls.3508 e segs.) 

 
Em outra auditoria realizada em 2007, na 

página 28, item 03, destacam os auditores da THERCO que o “relatório 
financeiro de fornecedores ou contas a pagar não possibilitam o 
confronto dos saldos contábeis. ” 

 
A auditoria realizada em 2008 ressalta na 

página 02, item 3, que “ o controle dos saldos impossibilita constatação 
da adequação dos saldos. ” 

 
A sentença absolutória proferida pela ilustre 

Magistrada “a quo” partiu de uma premissa que não se coaduna com a 
realidade ao considerar que os apelados conduziram juntos a 
Cooperativa e até contrataram uma auditoria e descontinuaram obras 
e realizaram acordos com Cooperados para devolução de quantias 
pagas... (Fls.18.652): 
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A ilustre Magistrada “a quo” foi induzida a erro 

pelos apelados, posto que se respalda nos contratos e termos de adesão 
dos cooperados à BANCOOP como se fossem empreendimentos 
imobiliários comerciais, todavia, as unidades habitacionais construídas 
ou que deveriam ser construídas pela BANCOOP não estão atreladas a 
valores imobiliários de mercado ou preço estimado e sim ao preço de 
custo do empreendimento, como inclusive restou demonstrado nestes 
autos. 

 
A Auditoria contratada pelos apelados serviu 

para apresentar dolosamente dados inverídicos aos cooperados, como 
se tivessem efetivamente buscando sanear as contas da Cooperativa, 
detectar os desvios e fraudes dando publicidade da contratação da 
THERCO... 

 
Mas na verdade, os apelados enganaram os 

cooperados quanto a conclusão das auditorias nos balanços, prestações 
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de contas e nas Assembleias Ordinárias ou Extraordinárias, que aliás 
foram fajutas e arranjadas como restou evidente nestes autos.  

 
Em decisão proferida no processo n.0104642-

12.2009.8.26.0001 que tramitou pela 2ª Vara Cível do Foro Regional de 
Santana, em ação de cobrança movida pela BANCOOP contra o 
cooperado Carlos Alberto Modesto que teria aderido ao 
empreendimento Parque Mandaqui a “preço estimado”, bem como teria 
assumido a responsabilidade por valores que poderiam ser necessários, 
no decorrer ou no final da obra através de um termo de adesão, 
verifica-se de maneira cristalina o modus operandi da quadrilha, senão 
vejamos as considerações acerca do instrumento padrão do Termo de 
Adesão e Compromisso de Participação onde a ilustre Magistrada 
julgou IMPROCEDENTE a ação de cobrança movida pela Cooperativa: 

“No mérito, a contestação deve ser acolhida. 
 
No instrumento padrão do “Termo de Adesão e 
Compromisso de Participação” consta: 
 
a) que o preço total inicial era “estimado” (cláusula 4.1); 
 
b) que o custo da unidade habitacional seria reajustado, 
anualmente, pelo “CUB Custo Unitário Básico da Construção 
Civil São Paulo, apurado pelo SIDUSCON/SP” (cláusula 5ª); 
 
c) na cláusula 16ª: “ao final do empreendimento, com a obra 
concluída e tendo todos os cooperados cumprido seus  
compromissos para com a COOPERATIVA, cada um deles 
deverá, exceto no que se refere a multas ou encargos 
previstos no Estatuto, neste instrumento, ou pôr decisão de 
diretoria, ou de assembléia, ter pago custos conforme a 
unidade escolhida/atribuída, considerando ainda os reajustes 
previstos no presente Termo” (negrito nosso); ou “ao final do 
empreendimento, com a obra concluída e tendo todos 
ASSOCIADOS cumprido seus compromissos para com a 
COOPERATIVA, cada um deles deverá, exceto no que se 
refere a multas ou encargos previstos no Estatuto, 
Regimento Interno, neste instrumento, ou por decisão de 
diretoria, ou de assembleia, ter pago custos conforme a 
unidade escolhida/atribuída, considerando ainda os reajustes 
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previstos no presente Termo, bem como aqueles previstos na 
cláusula 4.1 e seu parágrafo único”. 
 
Portanto, o preço dos contratos de aquisição de unidades 
condominiais autônomas estava vinculado ao “preço de 
custo” do empreendimento. 
 
No entanto, relevante observar o art. 10 do Estatuto Social 
da “Bancoop”: “A cooperativa manterá, em sua contabilidade, 
registros independentes para cada Seção, de forma que os 
custos diretos, despesas indiretas e receitas possam ser 
atribuídos especificadamente aos associados vinculados aos 
empreendimentos habitacionais respectivos” (sublinhados e 
negrito nosso). 
 
Complementa: a) o parágrafo único do art. 21 do Estatuto 
Social da “Bancoop”: “no caso da Cooperativa desenvolver, 
simultaneamente, mais de um empreendimento 
habitacional, a responsabilidade, perante a mesma, pelos 
compromissos por ela assumidos e relativos a determinada 
Seção será atribuída ao associado da Seção que deu origem à 
obrigação”; b) o art. 23 do Estatuto Social da “Bancoop”: “as 
perdas resultantes das operações sociais em determinada 
Seção serão atribuídas aos respectivos associados, na 
proporção do valor das operações imobiliárias 
compromissadas com a cooperativa”; c) o parágrafo segundo 
do art. 79 do Estatuto Social da “Bancoop”: “as perdas 
verificadas, que não tenham cobertura no 
Fundo de Reserva, serão ratadas entre os associados após a 
aprovação entre os associados após a aprovação do Balanço 
pela Assembléia Geral Ordinária na proporção das operações 
que houver realizado com a Cooperativa”. ” 

 
A BANCOOP nas ações cíveis que ajuíza sempre 

menciona a realização da aludida Auditoria para justificar a cobrança 
de aportes financeiros indevidos informando que a falta de receita se 
deve ao custo elevado das obras e a necessidade de rateio de despesas 
decorrentes inclusive de valorização dos imóveis que devem ser 
considerados para tal cobrança como sendo o valor do mercado 
imobiliário, em total afronta aos Termos de Adesão dos Cooperados 
que ao aderirem a referida Cooperativa Habitacional se 
comprometeram, mediante transparência e rigor na gestão 
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administrativa, a efetuar pagamentos de acordo com o valor de custo 
do empreendimento. 

 
A ilustre Magistrada que julgou 

IMPROCEDENTE a mencionada ação de cobrança de maneira precisa 
e contundente analisou as referidas auditorias da THERCO: 

“ A propósito, dessa auditoria externa, com relatório subscrito em 28 
de setembro de 2007, consta: 
“- Ingressos recebidos: compreende todos os recebidos pela 
Cooperativa ao longo do período, quer seja a título de contratos de 
adesão, reforços de caixa ou mesmo rateios de obras, para custeio das 
obras em andamento. O controle por seccional é feito através de 
balancetes contábeis, sendo que até 2004 os valores decorrentes dos 
recebimentos realizados ao longo do período foram lançados de 
forma sintética. Isto em função da ausência de controles financeiros 
devidamente individualizados, por cooperado, que pudessem 
compor o saldo acumulado apresentado nas demonstrações contábeis” 
(sublinhados nossos); 
“- Dispêndios pagos ou incorridos: compreende todos os valores 
pagos pela Cooperativa ao longo do período para viabilização e 
construção das obras em andamento, inclusive das unidades sem 
adesão. O controle por seccional é feito através de balancetes 
contábeis, em função do sistema financeiro não dispor de relatórios 
retroativos e individualizados que possibilitem compor o saldo 
acumulado apresentado nas demonstrações contábeis” (sublinhados 
nossos). 
- “O controle do saldo do imobilizado é realizado exclusivamente 
através dos registros contábeis, não existindo controle físico por 
alocação de cada um dos bens da Cooperativa. Este procedimento 
impossibilita o exame da existência física dos itens registrados no 
ativo fixo, bem como dos valores registrados a título de depreciação” 
(sublinhado nosso); 
- “Os relatórios financeiros de fornecedores ou contas a pagar não 
possibilitam o confronto dos saldos contábeis com os controles 
auxiliares destas contas. Em virtude da impossibilidade desse 
confronto, não foi possível concluir sobre a adequação dos saldos 
registrados nestas rubricas em 31 de dezembro de 2006” (sublinhado 
nosso); 
-  “a Cooperativa efetua o controle dos saldos de ingressos e 
dispêndios mantidos no grupo de resultados de exercícios futuros 
apenas nos livros contábeis, sendo que o registro da movimentação 
dos ingressos vem sendo realizado de forma sintética e não analítica 
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(por contrato), o que impossibilita a constatação da adequação dos 
saldos registrados nestas rubricas em 31 de dezembro de 2006” 
(sublinhado nosso); 
-  “a escrituração das unidades imobiliárias em construção, assim que 
concluídas, está condicionada, entre outros, à liberação da Certidão 
Negativa de Débitos (CND) a ser expedida pela Receita Federal, ...... 
A obtenção da referida certidão implica na comprovação dos 
recolhimentos do INSS por parte da Cooperativa, de forma 
individualizada, e por empreendimento. A Cooperativa, por sua vez, 
registrou estes recolhimentos até o exercício de 2004 de maneira 
unificada. 
Em virtude da adoção deste procedimento, não pudemos verificar a 
adequação do recolhimento dos valores de INSS até aquela data” 
(sublinhado nosso); 
-  “...... atualmente, a realização dos valores a receber reconhecidos 
nas demonstrações contábeis é incerta, e dependerá do sucesso do 
desfecho das negociações e ações de cobrança em andamento” 
(sublinhado nosso); 
-  “a Cooperativa realizou operações comerciais com terceiros (...... 
'Condomínio Edifício Santak' e 'EMURB Empresa Municipal de 
Urbanização') envolvendo prestação de serviços de construção civil. 
Entretanto, a atividade desenvolvida para estes terceiros não está 
abrangida no objeto social previsto no Estatuto da Cooperativa, 
procedimento este que poderá ser questionado em virtude da 
possibilidade de ocorrência de perdas ou por eventuais impostos 
incidentes” (sublinhados nosso); 
-  na rubrica “adiantamentos a terceiros”: “correspondem aos 
pagamentos efetuados a terceiros durante os exercícios de 2001 a 
2003, sem a correspondente comprovação através de documento 
hábil” (sublinhado nosso); 
-  “foram registradas na rubrica de retenções técnicas valores sem a 
identificação do documento fiscal, da seccional e do beneficiário a 
que se referem. Desta forma, não nos foi possível concluir sobre a 
adequação do saldo registrado em 31 de dezembro de 2006” 
(sublinhado nosso); 
-  quanto à aquisição de quota-parte do capital social e referente ao 
“Fundo Garantidor de Quitação (FGQ)”, “a Cooperativa não 
apresentou um controle individualizado da composição do seu 
capital social e do Fundo Garantidor de Quitação, identificando 
quais cooperados efetivamente fizeram suas aquisições” (sublinhado 
nosso); 
- “Examinamos anteriormente as demonstrações contábeis da 
Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo BANCOOP 
encerradas em 31 de dezembro de 2005, cujos valores estão 
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representados para fins de comparação. Todavia, em virtude de 
determinadas fragilidades identificadas nos controles internos da 
Cooperativa e da impossibilidade de conclusão sobre a adequação das 
principais contas contábeis, não emitimos opinião sobre as 
demonstrações na referida data”. 
 
Todavia, em que pese inexistente rastreabilidade contábil idônea --- 
como concluiu essa auditoria independente, contratada pela própria 
“Bancoop”, a respeito do destino dos recursos captados, tanto em 
relação aos pagamentos efetuados pelos aderentes-consumidores-
consorciados-promitentes compradores do empreendimento 
imobiliário-seção em litígio, como aqueles recebidos dos investidores 
do “Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FIDC 
BANCOOP” --- e sem que as contas de 2005 e 2006 tivessem sido 
previamente aprovadas, em assembléia geral, a “Bancoop”, 
unilateralmente, apurou, a partir de *2007 (fl. *), “déficit” desse 
empreendimento, em relação a(o) ré(u). 
A propósito, dispõe o art. 79, parágrafo segundo, do Estatuto Social: 
“As perdas verificadas, que não tenham cobertura no Fundo de 
Reserva, serão rateadas entre os associados após a aprovação do 
Balanço pela Assembléia Geral Ordinária na proporção das 
operações que houver realizado com a Cooperativa”. Contudo, 
inexistiam balanços, relativos aos exercícios sociais de 2005 e 2006, 
aprovados previamente à apuração unilateral de “déficit”, em *2007. ” 

 

 
A BANCOOP, pelo que se extrai da decisão 

acima descumpriu o disposto na Lei 5.764/71 em seu artigo 44 
que dispõe: 

 
Art. 44. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará anualmente 
nos 3 (três) primeiros meses após o término do exercício social, 
deliberará sobre os seguintes assuntos que deverão constar da ordem 
do dia: 
I - Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de 
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 
a) relatório da gestão; 
b) balanço; 
c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da 
sociedade e o parecer do Conselho Fiscal. 
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II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes 
da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da 
sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos 
Obrigatórios” (sublinhado nosso). 

 

Os ora apelados, no caso do julgamento acima e 
com todos os demais cooperados, evidentemente violaram o Estatuto 
social da BANCOOP que dispõe em seu artigo 39 que “A Assembléia 
Geral Ordinária realizar-se-á anualmente dentro dos 3 (três) meses 
seguintes ao término do exercício social, competi-lhe: I deliberar sobre 
as contas, relatórios da Diretoria, balanço geral e parecer do Conselho 
Fiscal”. 

 

O auditor ROGÉRIO VILLA, ouvido como 
testemunha da defesa nestes autos, foi o responsável pelas auditorias 
realizadas na BANCOOP pela THERCO (fls.9.087/9.106) e confirmou o 
descontrole contábil, administrativo e financeiro da BANCOOP, sendo 
que destacamos mais algumas falhas que serviram para acobertar a 
prática de crimes pela organização criminosa. 

 
Destaca-se, segundo ROGÉRIO VILLA que a 

BANCOOP não possuía controle físico por alocação de bens da 
entidade, sem o respectivo controle de saldo do imobilizado: 
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Tamanha a gravidade da situação da BANCOOP 
que ROGÉRIO VILLA afirmou em juízo que não era possível sequer 
examinar os documentos de 2005 para fazer um relatório: 

 

 
 

 
Evidente que os apelados JOÃO VACCARI 

NETO e ANA MARIA ÉRNICA, para tentar transparecer a licitude e a 
credibilidade da BANCOOP determinaram a realização dessas 
Auditorias e deram conhecimento público das mesmas, todavia, 
afirmaram para os cooperados que todas as contas da BANCOOP se 
encontravam em ordem, com a aprovação do Conselho Fiscal. 
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Aliás, ROGERIO VILLA, em juízo quando 
indagado sobre a divulgação dos relatórios contendo as graves falhas 
contábeis, administrativas e financeiras da BANCOOP informou que a 
divulgação deveria ser feita pela direção da entidade, sendo esta uma 
decisão interna da cooperativa: 

 

 
 
Para se ter uma ideia do esquema criminoso, a 

THERCO, segundo ROGÉRIO VILLA em juízo, constatou que a 
BANCOOP não tinha qualquer controle dos valores a receber e a 
pagar, inexistia qualquer controle de fornecedores e ainda constatou a 
inexistência de contas individualizadas por empreendimento: 
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O esquema arquitetado pela quadrilha contava 

ainda com a anuência dos conselheiros fiscais, que segundo relato de 
DANILO MANUEL ANTUNES CORREA e ADRIANA LAGE 
CORREA, que foram conselheiros fiscais, sendo que esta última 
afirmou que “sobre a sua participação como conselheira fiscal da 
Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP no ano de 2004, 
juntamente com outros conselheiros fiscais que não sabe declinar quem 
são as pessoas. A depoente esclarece que foi convidada por 
ALESSANDRO ROBSON BERNADINO para compor a chapa para a 
eleição de 2004 da direção da BANCOOP, sendo convidada 
especificamente para integrar a chapa como conselheira fiscal. 
Indagada sobre a composição da chapa a depoente esclarece que só 
conhecia o senhor LUIS EDUARDO SAEGER MALHEIRO que já era 
diretor presidente da BANCOOP. O senhor ALESSANDRO ROBSON 
BERNADINO fez esse convite a depoente porque residia no mesmo 
empreendimento. A depoente informa que tinha vistas de relatório de 
atividades da BANCOOP alguns dias antes da realização da 
Assembleia da BANCOOP e só tinha acesso a essa espécie de 
relatório/balanço sem qualquer dado mais preciso ou detalhado da 
movimentação financeira sendo impossível determinar qualquer tipo 
de irregularidade nessa documentação superficial que era apresentada 
aos conselheiros fiscais. Indaga a depoente se o referido relatório é o 
balanço constante nas publicações da BANCOOP respondeu que eram 
esses os relatórios superficiais apresentados que eram votados em 
assembleia e depois publicados na revista da BANCOOP. A depoente 
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não tinha qualquer acesso a movimentações financeiras e contábeis 
das atividades da cooperativa habitacional, sendo assim impossível 
apresentar qualquer questionamento sobre essas contas. A depoente 
esclarece que a apresentação desses balanços de 2004 e de novembro 
de 2004 a fevereiro 2005 aprovados em assembleias eram apresentados 
pelos dirigentes da BANCOOP. A depoente esclarece que as contas de 
2004 foram apresentadas e defendidas pelos seguintes diretores da 
BANCOOP – o diretor presidente LUIS EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO, o diretor administrativo financeiro JOÃO VACCARI 
NETO e pelo diretor técnico o senhor TOMÁS EDSON BOTELHO 
FRAGA na presença dos cooperados em assembleia que aprovaram 
sem qualquer restrição as contas da BANCOOP. A depoente esclarece 
que no período de novembro de 2004 até fevereiro de 2005 as contas 
foram apresentadas em assembleia através do sucinto balanço depois 
da morte de LUIS EDUARDO SAEGER MALHEIRO, ALESSANDRO 
ROBSON BERNADINO e MARCELO RINALDO, assim as contas 
apresentadas nesse balanço foram apresentadas e defendidas em 
Assembleia Geral pelo diretor presidente o senhor JOÃO VACCARI 
NETO e pelo diretor administrativo financeiro e diretor técnico 
TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA.  Indagada se tinha conhecimento 
das atividades de sua irmã HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA 
LAGE a depoente respondeu que desconhecia suas atividades sabendo 
apenas que trabalhava na BANCOOP com os dirigentes até a morte de 
LUIS EDUARDO SAEGER MALHEIRO” (anexo 67). 

  
Como já visto, DANILO MANUEL ANTUNES 

CORREA e ADRIANA LAGE CORREA confirmaram em juízo o 
esquema fraudulento na escolha de conselheiros fiscais que aprovam 
contas sem ter qualquer dado concreto para análise de balanços e 
movimentações financeiras. 

 
Reitera-se que figurava como conselheiro fiscal 

o senhor SIDNEI DE JESUS, que recebeu pagamento de um valor de 
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R$ 57.590,08 e ao ser ouvido no Ministério Público afirmou que recebia 
um salário de R$ 900,00 por mês. 

 E mais, esse senhor SIDNEI DE JESUS 
figurou como sócio da empresa MASTER FISH criada pelos diretores 
da BANCOOP e que não guardava nenhuma relação com as atividades 
da cooperativa. 

O senhor SIDNEI DE JESUS 
surpreendentemente figurava como CONSELHEIRO FISCAL DA 
BANCOOP e era um dos responsáveis pela aprovação das contas da 
Cooperativa Habitacional dos Bancários e segundo relato de 
testemunhas era motorista da BANCOOP. 

 
A sofisticação desse esquema criminoso visando 

a ocultação e dissimulação da localização, disposição e movimentação 
de valores provenientes diretamente das atividades da organização 
criminosa ainda contava com a aprovação dessas contas em 
Assembleias e depois tais “contas aprovadas” eram publicadas em 
Revistas da BANCOOP.  

 Visando assegurar a estabilidade da quadrilha 
os apelados JOÃO VACCARI NETO e ANA MARIA ÉRNICA 
impediam o ingresso de cooperados nas Assembleias Gerais, conforme 
se depreende do documento apresentado na fase pré processual pela 
vítima PEDRO GALUCHI no anexo destes autos e que foi objeto de 
questionamento judicial como já descrito no item destes memoriais 
referente a quadrilha ou bando: 
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Extrai-se dos depoimentos prestados por 
FLÁVIO FERNANDES, ex-caixa da BANCOOP, RONALDO 
WILLIAM DE OLIVEIRA, assistente administrativo para fins de 
FGTS da BANCOOP e ROSILAINE CRISTINA DOS SANTOS 
FLAUSINO, sub gerente administrativa, dentre outros, que tanto na 
gestão de LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO, quanto na gestão 
de JOÃO VACCARI NETO os empregados da BANCOOP assinavam a 
lista de presença das ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS E 
EXTRAORDINÁRIAS DA BANCOOP sem comparecerem aos referidos 
eventos permitindo assim que os dirigentes da cooperativa aprovassem 
as contas fraudulentas e outras questões de interesse da organização 
criminosa (depoimentos nos anexos 67 e 68).  

O esquema criminoso na BANCOOP é 
extremamente complexo e sofisticado. 
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E nossos Tribunais tem firmado entendimento 
sobre a configuração do crime de lavagem de capitais e os crimes 
antecedentes, sendo que à época em que os fatos foram praticados 
estava em vigor a Lei 9.613/98, considerada uma lei de segunda 
geração e que estabelecia um rol taxativo de crimes, dentre os quais, a 
configuração de organização criminosa, como ficou exaustivamente 
demonstrado nestes autos: 

DIREITO PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 
(LEI 9.613/98). PROVA DO CRIME 
ANTECEDENTE.DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. 1. 
A condenação pelo crime de lavagem de capitais exige sólido 
substrato probatório de que os recursos inseridos de forma 
aparentemente lícita no mercado tenham derivado da prática 
de determinados crimes (atualmente a legislação nacional 
permite a condenação pelo branqueamento de capitais 
independentemente da natureza do crime antecedente). Tal 
solidez probatória, todavia, não pressupõe padrões tão rígidos 
como aqueles exigidos para prolação de sentença condenatória 
direta acerca do crime antecedente. O que se exige é a 
demonstração de que os recursos movimentados pelo agente 
ostentem, acima de qualquer dúvida razoável, procedência 
ilícita. Na espécie, restou demonstrada a lavagem de recursos 
provenientes de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. 2. 
Ao magistrado, valendo-se das balizas normativas 
estabelecidas de forma bastante detalhada pelo Código Penal, 
cabe a tarefa de individualizar a pena de forma proporcional à 
conduta praticada pelo réu. Somente cabe a intervenção deste 
Tribunal quando houver nítido descompasso entre os critérios 
utilizados na dosimetria e os fatos em julgamento. Não se 
revelando desproporcionais os aumentos da pena decorrentes 
de circunstância judicial desfavorável e de causa de aumento, 
deve ser mantida a pena aplicada pelo juízo singular.45 

                                                           
45 (TRF-4 - ACR: 50191490220114047100 RS 5019149-02.2011.404.7100, Relator: LEANDRO PAULSEN, 

Data de Julgamento: 15/07/2015, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 20/07/2015). 
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Os apelados JOÃO VACCARI NETO, ANA 
MARIA ÉRNICA e TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA, juntamente 
com os demais dirigentes falecidos LUIS EDUARDO SAEGER 
MALHEIRO, ALESSANDRO ROBSON BERNADINO e MARCELO 
RINALDO arquitetaram um complexo esquema criminoso 
determinado essencialmente pela confusão negocial e administrativa, 
valendo-se de uma estrutura aparentemente lícita para que pudessem 
impunemente por muitos anos dissimular e ocultar valores 
provenientes do crime antecedente determinado pela organização 
criminosa que a época dos fatos estava consubstanciada pela quadrilha 
ou bando.  

Observando que na época dos fatos, como já 
mencionado neste arrazoado, a Lei 9.613/98 conceituava a 
caracterização como delito antecedente do crime cometido por 
organização criminosa e não crime de organização criminosa, portanto, 
dispensável a definição típica. A redação observada no artigo 1º, inciso 
VII daquela lei dá o condão específico para o sujeito ativo do crime 
praticado por organização criminosa, ou seja, como forma de 
cometimento de delito e não em crime antecedente de organização 
criminosa, como já foi abordado neste recurso. 

IV. DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA 

 

A partir de 04 de outubro de 2002 até o ano de 
2008, na Rua Líbero Badaró, n. 159, 5º andar,  nesta Cidade e 
Comarca, TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA, LETICYA ACHUR 
ANTONIO, agindo dolosamente, em concurso de pessoas, fizeram 
inserir declaração falsa consistente na elaboração de instrumento 
particular de substituição de dação em pagamento por pagamento em 
dinheiro e quitação de crédito hipotecário tendo como credor 
hipotecário e cedente hipotecário PEDRO FUCHTER e sua esposa e de 
outro lado como devedora hipotecária a Cooperativa Habitacional dos 
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Bancários – BANCOOP, representada pelo apelado TOMÁS EDSON 
BOTELHO FRAGA, e tal contrato falso confeccionado pela apelada 
LETICYA ACHUR ANTONIO, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante 
fazendo constar ainda dados falsos nas prestações de contas, balanços 
e outros documentos referentes a cooperativa contando com a 
participação de ANA MARIA ÉRNICA (a partir de 24 de fevereiro de 
2005), JOÃO VACCARI NETO e dos falecidos LUIZ EDUARDO 
SAEGER MALHEIRO (até 11 de novembro de 2004), ALESSANDRO 
ROBSON BERNADINO (até 11 de novembro de 2004) e MARCELO 
RINALDO (até 11 de novembro de 2004),  que manipularam os dados 
financeiros e contábeis da BANCOOP, logrando êxito no intento 
criminoso. 

Os documentos relativos a MIZU  (vide item I da 
denúncia) apresentados por FÁBIO LUIZ SILVEIRA demonstram o 
funcionamento da organização criminosa, sendo que em 04 de outubro 
de 2002, foi firmado um instrumento particular de substituição de 
dação em pagamento por pagamento em dinheiro e quitação de crédito 
hipotecário tendo como credor hipotecário e cedente hipotecário 
PEDRO FUCHTER e sua esposa e de outro lado como devedora 
hipotecária a Cooperativa Habitacional dos Bancários – BANCOOP, 
representada pelo apelado TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA, 
contando com a assessoria jurídica da apelada LETICYA ACHUR 
ANTONIO. O objeto da cessão dos direitos era referente a 16 
(dezesseis) apartamentos e a 16 (dezesseis) vagas de garagem do 
cedente hipotecário para a BANCOOP, que anteriormente adquiriu de 
PEDRO FUCHTER o terreno onde foi construído o empreendimento 
VEREDAS DO CARMO.  A cessão hipotecária dos 16 apartamentos do 
condomínio VEREDAS DO CARMO à BANCOOP não passou de uma 
grande farsa, consistindo em crime de falsidade ideológica, isto porque, 
referido instrumento de cessão hipotecária ocultava um contrato de 
gaveta com os verdadeiros beneficiários, quais sejam, LUIZ 
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EDUARDO SAEGER MALHEIRO com 12, 821% dos apartamentos, 
MIZU GERENCIAMENTO E SERVIÇOS S/C LTDA com 30,769% dos 
apartamentos, o FGQ- BANCOOP com 25,641 % dos apartamentos e a 
BANCOOP com 30,769% dos apartamentos. 
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Esse contrato de gaveta não aparece nos 
balanços oficiais da BANCOOP, cujas contas foram aprovadas pelos 
quadrilheiros em 28 de fevereiro de 2003. 

Ocorre que a cessão hipotecária por força do falso 
instrumento particular falso assinado pela BANCOOP, através de 
TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA com a assessoria jurídica para 
formulação desse contrato espúrio pela acusada LETICYA ACHUR 
ANTONIO, estabeleceu o lançamento na CONTABILIDADE OFICIAL 
DA BANCOOP da recompra de aludidos apartamentos que, em 
seguida, foram colocados a venda juntamente com os demais imóveis 
do empreendimento VEREDAS DO CARMO, observando que 43,59% 
dos 16 (dezesseis) apartamentos e garagens pertenciam a LUIZ 
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EDUARDO SAEGER MALHEIRO e a empresa fantasma MIZU 
GERENCIAMENTO E SERVIÇOS S/C LTDA. 

A evidência desse golpe perpetrado pela 
quadrilha foi descrita pela depoente ROSILAINE CRISTINA DOS 
SANTOS FLAUSINO (anexo 67) que por determinação da diretoria da 
BANCOOP assinou os cheques constantes nos documentos 
apresentados por FÁBIO LUIZ SILVEIRA (anexo 67) da MIZU 
GERENCIAMENTO E SERVIÇOS, GERMANY COMERCIAL E 
EMPREITEIRA LTDA ME, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS 
BANCÁRIOS e BANCOOP SECCIONAL FGQ. 

O fundo imobiliário criminoso VEREDAS DO 
CARMO capitalizou o valor de R$ 624.000,00 (Seiscentos e Vinte e 
Quatro Mil Reais), que nos balanços de 2002 em diante foram inseridos 
fraudulentamente nas aprovações de contas e no mínimo o valor de R$ 
272.001,60 correspondente a parte da cessão hipotecária da empresa 
fantasma MIZU e do falecido LUIZ EDUARDO SAEGER MALHEIRO 
saiu dos cofres da BANCOOP nos anos subsequentes através de 
operações financeiras falsas, como bem relata ROSILAINE 
FLAUSINO (anexo 67) e documentos apresentados por FÁBIO LUIZ 
SILVEIRA (anexo 67) cujo saldo devedor foi arcado pelos milhares de 
cooperados lesados com os golpes da quadrilha. 

TESTEMUNHA X, ouvida em juízo (fls. 
8.691/8.780) descreveu pormenorizadamente essa operação 
fraudulenta que foi ocultada dos cooperados: 
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E o que é mais grave, ANA MARIA ÉRNICA por 
ocasião de seu interrogatório afirmou que tal situação ocorreu antes de 
sua gestão e que teria revertido os valores de aludido FUNDO 
VEREDAS, todavia, não mencionou uma linha sobre eventual 
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informação dessa fraude aos cooperados em Assembleias e dessa 
conduta vislumbra-se a falsidade ideológica da apelada ANA MARIA 
ÉRNICA: 
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A apelada LETICYA ACHUR ANTONIO ao ser 
interrogada em juízo disse que não deu nenhuma assessoria jurídica 
na criação do fundo criminoso denominado VEREDAS, faltando com a 
verdade mais uma vez, posto que ficou evidente sua intensa 
participação na referida falsidade ideológica ao observar que os 
contratantes não dominavam questões jurídicas. Essa versão de 
apenas “carimbar” um papel sem se ater ao seu teor jurídico e ainda 
tendo como participante de aludido fundo a empresa fantasma MIZU 
(que a acusada LETICYA também “carimbou” na alteração contratual 
como já visto) e o então diretor presidente da BANCOOP não se 
sustenta e representa uma afronta ao bom senso. 

A ilustre Magistrada “a quo” afirmou na 
sentença absolutória que o Ministério Público inova quando sustenta 
que a partir de 24 de fevereiro de 2005, a apelada ANA MARIA 
ÉRNICA poderia participar da falsidade ideológica referente ao 
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criminoso FUNDO VEREDAS, vez que o crime se consumou no 
momento em que foi constituído, conforme trecho da decisão que ora se 
transcreve: 

 

 

A denúncia descreve que ANA MARIA ÉRNICA, 
a partir de seu ingresso na BANCOOP realizou manipulações de dados 
financeiros e contábeis e, portanto, praticou a falsidade ideológica nos 
balanços, prestações de contas e assembleias omitindo dos cooperados 
a existência do FUNDO VEREDAS. Nessa conduta, portanto, se 
verifica a falsidade ideológica, não decorrente da formulação e 
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execução dos atos referentes a criação do FUNDO VEREDAS com o 
desvio de 16 unidades habitacionais, que foram divididas entre parte 
dos apelados em um verdadeiro contrato de gaveta. Cabia a ANA 
MARIA ÉRNICA, como Diretora Administrativa Financeira, 
juntamente com JOÃO VACCARI NETO dar publicidade aos atos 
criminosos, mas preferiram omitir esses dados relevantes dos milhares 
de cooperados nos balanços, documentos contábeis, assembleias e 
outros documentos. 

Têm-se, portanto, dentre do contexto criminoso a 
criação do FUNDO VEREDAS e na sequência outra omissão por parte 
dos apelados que assumiram a BANCOOP a partir de 2005 que 
omitiram de forma criminosa a existência de referido contrato de 
gaveta que beneficiou parte da quadrilha. 

A ilustre Magistrada questiona a inexistência de 
qualquer documento comprovando o FUNDO VEREDAS e aí está a 
prática dos crimes de falsidade ideológica, posto que NÃO HÁ 
QUALQUER DOCUMENTO OFICIAL COMPROVANDO o contrato 
de gaveta e consiste a primeira conduta a criação e efetividade e não 
lançamento no sistema contábil a época do famigerado FUNDO 
VEREDAS (período que JOÃO VACCARI integrava a BANCOOP na 
sua direção financeira), já a segunda conduta resta traduzida pela 
omissão subsequente, a partir do conhecimento dos fatos criminosos 
pela nova diretoria, ou seja, JOÃO VACCARI NETO e ANA MARIA 
ÉRNICA que simplesmente omitiu os fatos dos cooperados em 
balanços, dados contábeis e assembleias, na denominada manipulação 
de dados financeiros. 

A apelada LETICYA ACHUR ANTONIO redigiu 
o contrato de gaveta e na qualidade de advogada aderiu a conduta 
criminosa tendo plena ciência da prática da infração penal. 
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De toda forma, as condutas acima descritas 
serviram como meio a enganar os milhares de cooperados, vítimas dos 
crimes de estelionato descritos na exordial acusatória. 

 

IV.DO PEDIDO. 

Ante o exposto, aguarda o Ministério Público seja 
a presente recurso julgado PROCEDENTE condenando JOÃO 
VACCARI NETO, como incurso nas penas do artigo 288, caput; do 
artigo 171, caput (1133 vezes); do artigo 171, caput c.c. o artigo 14, 
inciso II (2362 vezes); do artigo 299, caput (1 vez), dispositivos estes c.c. 
o artigo 69, caput, todos do Código Penal; do artigo 1º, inciso VII da Lei 
9613/98 c.c. o artigo 1º da Lei 9.034/95, ANA MARIA ÉRNICA, como 
incursa nas penas do artigo 288, caput; do artigo 171, caput (1133 
vezes); do artigo 171, caput c.c. o artigo 14, inciso II (2362 vezes); do 
artigo 299, caput (1 vez), dispositivos estes c.c. o artigo 69, caput, todos 
do Código Penal; do artigo 1º, inciso VII da Lei 9613/98 c.c. o artigo 1º da 
Lei 9.034/95,TOMÁS EDSON BOTELHO FRAGA, como incurso nas 
penas do artigo 288, caput do Código Penal, do artigo 171, caput (1133 
vezes); do artigo 171, caput c.c. o artigo 14, inciso II (2362 vezes); do 
artigo 299, caput (2 vezes), dispositivos estes c.c. o artigo 69, caput, 
todos do Código Penal; do artigo 1º, inciso VII da Lei 9613/98 c.c. o 
artigo 1º da Lei 9.034/95, LETICYA ACHUR ANTONIO, como incursa 
nas penas do artigo 288, caput; do artigo 171, caput (1132 vezes); do 
artigo 171, caput c.c. o artigo 14, inciso II (2362 vezes); do artigo 299, 
caput (2 vezes), dispositivos estes c.c. o artigo 69, caput, todos do Código 
Penal, HENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, como incursa nas penas 
do artigo 288, caput do Código Penal. 
 

Na fixação da pena, com relação a JOÃO 
VACCARI NETO requer-se a aplicação da pena privativa de liberdade 
bem acima do mínimo legal, observando o que dispõe o artigo 59 do 
Código Penal, vez que a culpabilidade, a conduta social do apelado que 
apesar de ser processado neste feito deu seguimento em outras 
práticas criminosas para fomentar campanhas eleitorais do Partido 
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dos Trabalhadores – PT - e ainda observando os motivos 
determinantes dos crimes que geraram imensa repercussão no meio 
social e um prejuízo inestimável a milhares de vítimas que viram ruir 
o sonho da casa própria. 

Todos os apelados não ostentam antecedentes 
criminais, todavia, nos termos do artigo 59 do Código Penal requer-se 
sejam as penas aplicadas acima do mínimo legal diante da 
culpabilidade e as consequências dos crimes praticados que lesaram 
milhares de vítimas causando prejuízos materiais e transtornos de 
toda a ordem, obrigando aos cooperados a ingressar com ações judiciais 
para reverter situações impostas decorrentes das fraudes aplicadas 
que só foram descobertas depois que as investigações do Ministério 
Público vieram a público. 

A sanção pecuniária deve ser aplicada em seu 
máximo aos acusados nos termos do que dispõe o artigo 60, §1º do 
Código Penal. 

  
São Paulo, 23 de janeiro de 2017. 

 

 José Carlos Guillem Blat 
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