
                
 
 

1 

  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
             PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 
                  Rua Riachuelo n. 115 - 7º andar – São Paulo - SP – Brasil  (+5511) 3119 9915 

 

 

 

Processo n.º 0017018-25.2016.8.26.0050. 

4ª Vara Criminal da Capital/SP. 

Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Apelados: José Aldemário Pinheiro Filho e outros. 

 

Razões de apelação do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

 

 

Egrégio Tribunal 

Colenda Câmara 

Douta Procuradoria de Justiça 

 

 

LETÍCIA ACHUR ANTONIO foi denunciada 

como incursa nas penas do artigo 299 por 6 vezes do CÓDIGO 

PENAL, em concurso material de infrações, IVONE MARIA DA 

SILVA foi denunciada como incursa 2339 vezes no artigo 171, 

‘caput’, do CP, 126 vezes no artigo 171, ‘caput’, do CP em 

combinação com o artigo 29 do CP, 3 vezes no artigo 299 do CP 

e artigo 288 do CP, em concurso material de infrações, CARLOS 

FREDERICO GUERRA ANDRADE, foi denunciado  423 vezes 

como incurso nas penas do artigo 171, ‘caput’, do CP, 5 vezes no 

artigo 299 do CP, artigo 65 da Lei 4591/65, nos termos do artigo 

69 do mesmo diploma penal; FABIO HORI YONAMINE, foi 

denunciado como incurso nas penas do artigo art. 288, 249 

vezes no artigo 171, ‘caput’, do CP, 2 vezes no artigo 299 do CP 

em combinação com o artigo 29 do CP, artigo 1º, da Lei 
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12.683/12 em concurso material de infrações, VITOR LEVINDO 

PEDREIRA, foi denunciado 444 vezes como incurso nas penas 

do artigo 171, ‘caput’, do CP, artigo 299 do CP combinado com o 

artigo 29 do CP, artigo 65 da Lei 4591/65 nos termos do artigo 

69 do mesmo diploma penal;  ROBERTO MOREIRA FERREIRA, 

foi denunciado como incurso nas penas do artigo 288, do CP, 

444 vezes no artigo 171, ‘caput’, do CP, artigo 299 do CP em 

combinação com o artigo 29 do CP, 2 vezes no artigo 171, 

parágrafo 2º, I, do CP, artigo 1º, da Lei 12683/12, artigo 65 da 

Lei 4591/65; LUIGI PETTI, foi denunciado como incurso nas 

penas do artigo 288, 820 vezes no artigo 171, ‘caput’, do CP, 2 

vezes no artigo 171, parágrafo 2º, I, do CP, 6 vezes no artigo 299 

do CP combinado com o artigo 29 do CP, artigo 65 da Lei 

4591/65; TELMO TONOLLI, foi denunciado como incurso nas 

penas do artigo 288 do CP, 925 vezes no artigo 171, ‘caput’, do 

CP, 6 vezes no artigo 299 do CP em combinação com o artigo 29 

do CP, 2 vezes no artigo 171, parágrafo 2º, inciso I, do CP; JOSÉ 

ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, foi denunciado 812 vezes como 

incurso nas penas do artigo 171, ‘caput’, do CP, art. 288, art. 1º 

da Lei 9613, inciso VII combinado com o artigo 1º, da Lei 

12.683/12, 6 vezes no artigo 299 do CPP combinado com o 

artigo 29 do mesmo diploma legal, 3 vezes no artigo 171, 

parágrafo 2º, inciso I, do CP, sendo que tudo em concurso 

material de infrações, nos termos do artigo 69 do CP; ANA 

MARIA ÉRNICA, foi denunciada como incursa 2364 vezes no 

artigo 171, ‘caput’, do CP, 564 vezes no artigo 171, ‘caput’, 

combinado com o artigo 29 do CP, 2 vezes no artigo 171, 

parágrafo 2º, I, do CP em combinação com o artigo 29 do CP, 4 

vezes no artigo 299 do CP e artigo 288 do CP nos termos do 

artigo 69 do mesmo diploma penal; VAGNER DE CASTRO, foi 

denunciado como incurso 2366 vezes no artigo 171, ‘caput’, do 

CP, 556 vezes no artigo 171, ‘caput’, combinado com o artigo 29 

do mesmo diploma penal, 6 vezes no artigo 299 do CP, 171 

parágrafo 2º, inciso I, combinado com o artigo 29 do CP, e artigo 

288 do CP, em concurso material de infrações e JOÃO VACCARI 
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NETO, foi denunciado como incurso 2357 vezes no artigo 171, 

‘caput’, do CP, artigo 288 do CP, artigo 1º, VII, da Lei 9613/98 

c.c. o artigo 1º, da Lei 12.683/12 em combinação com o artigo 

29 do mesmo diploma penal, 442 vezes no artigo 171, ‘caput’, do 

CP combinado com o artigo 29 do CP, artigo 65 da Lei 4591/65 

combinado com o artigo 29 do CP, 3 vezes o artigo 299 do CP, 

duas vezes no artigo 171, parágrafo 2º, I, cc o artigo 29 do CP, 

nos termos do artigo 69 do mesmo diploma penal. 

O Promotor de Justiça subscritor ficou 

designado neste feito até o oferecimento da denúncia não tendo 

acompanhado os atos processuais que culminaram com a 

absolvição sumária. Diante da complexidade dos autos foi 

designado para interpor o recurso de apelação e acompanhar o 

feito até final desfecho. 

A denúncia foi parcialmente recebida, 

conforme decisão de fls. 9497/9542, após desmembramento da 

mesma com relação aos denunciados Luiz Inácio Lula da Silva, 

Marisa Letícia da Silva, Fábio Luiz Lula da Silva, Igor Ramos 

Pontes e José Aldemário Pinheiro Filho cujo objeto da acusação 

está sendo apreciado nos autos do processo-crime n.º 5046512-

94.2016.404.7000, em trâmite pela 13ª Vara Federal de 

Curitiba/PR. 

O Ministério Público apresentou a petição 

do Recurso em Sentido Estrito, todavia, não foram apresentadas 

as razões recursais porque ocorreu o decurso de prazo após 

notificação de promotor de Justiça oficiante na 4ª Vara Criminal 

da Capital (fls. 10.567).  

LETÍCIA ACHUR ANTONIO teve denúncia 

aceita como incursa nas penas do art. 299 do Código Penal, por 

uma vez, com relação ao empreendimento LIBERTY 

BOULEVARD. A Ordem dos Advogados do Brasil apresentou 

resposta à acusação (fls. 9790/9800) em favor de referida ré 

arguindo, em suma, que a acusada participou da assembleia na 
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qualidade de advogada, prestando assessoria jurídica às partes, 

e que por tal razão sua conduta é atípica. Ademais, afirmou que 

a exordial acusatória é inepta. Já a própria defesa da acusada 

presentou sua resposta à acusação (fls. 10025/10056) 

afirmando que a denúncia é inepta, que há litispendência e 

violação da coisa julgada. Ademais, afirmou que atuou como 

advogada e, portanto, sua conduta é atípica. Por fim, disse que a 

matéria discutida na ação é de caráter cível. 

IVONE MARIA DA SILVA teve denúncia 

aceita como incursa nas penas do art. 299 do Código Penal 

pelos empreendimentos CASA VERDE, LIBERTY BOULEVARD e 

COLINA; no art. 288 do Código Penal e art. 171, caput, por nove 

vezes, ambos do Código Penal, com relação ao empreendimento 

CASA VERDE; e no art. 171, caput, c.c. art. 29, ambos do 

Código Penal, por três vezes, com relação ao empreendimento 

SOLARIS. Em sua resposta à acusação, postulou pela 

declaração de inépcia da inicial, da violação da coisa julgada e a 

absorção do crime de falso no crime de estelionato por ser crime 

meio para a ocorrência deste. Afirmou que a questão das 

cobranças de taxas é de matéria cível e não configura o crime de 

estelionato. 

CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE 

teve denúncia aceita como incurso nas penas do art. 171, caput, 

do Código Penal, com relação ao empreendimento A´BSOLUTO; e 

no art. 65 da Lei nº 4.591/64, com relação ao empreendimento 

A´BSOLUTO. A defesa dele postulou pela rejeição da denúncia 

diante de sua inépcia e ausência de justa causa. No mérito 

afirmou que a sua conduta é atípica, vez que era advogado da 

empresa e nunca atuou nas Sociedades de Propósitos 

Específicos que atuaram no caso. 

FABIO HORI YONAMINE teve denúncia 

aceita como incurso nas penas do art. 171, caput, do Código 

Penal, com relação ao empreendimento LIBERTY BOULEVARD; 

e no art. 288 do Código Penal. O acusado, em sua defesa, 
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requereu a rejeição da denúncia do Ministério Público diante da 

inépcia desta, bem como pela ausência de justa causa. No mais, 

declarou que os fatos narrados na exordial acusatória são da 

esfera cível (fls. 10313/10336). 

VITOR LEVINDO PEDREIRA teve denúncia 

aceita como incurso como incurso nas do art. 171, caput, do 

Código Penal, com relação ao empreendimento A´BSOLUTO; sete 

vezes infração ao art. 171, caput, c.c. art. 29, ambos do Código 

Penal, com relação ao empreendimento ILHAS D´ITÁLIA; catorze 

vezes infração ao art. 171, caput, c.c. art. 29, ambos do Código 

Penal, com relação ao empreendimento ALTOS DO BUTANTÃ; e 

como incurso nas penas do art. 65 da Lei nº 4.591/64 com 

relação ao empreendimento A´BSOLUTO. Em sua resposta à 

acusação (fls. 9803/9822) afirmou que não trabalhava na 

empresa OAS Empreendimentos S/A à época dos crimes 

descritos na denúncia. No mais, requereu a declaração de 

inépcia da inicial acusatória. 

ROBERTO MOREIRA FERREIRA teve 

denúncia pela prática do crime previsto no art. 288 do Código 

Penal, e art. 171, caput, do Código Penal, com relação ao 

empreendimento A´BSOLUTO; no art. 171, caput, c.c. art. 29, 

ambos do Código Penal, por sete vezes, com relação ao 

empreendimento ILHAS D´ITÁLIA; no art. 171, §2º, I, do Código 

Penal, com relação ao empreendimento ILHAS D´ITÁLIA; no art. 

171, §2º, I, do Código Penal, com relação ao empreendimento 

SOLARIS; no art. 65 da Lei nº 4.591/64 com relação ao 

empreendimento A´BSOLUTO; e no art. 171, caput, c.c. art. 29, 

ambos do Código Penal, por catorze vezes, com relação ao 

empreendimento ALTOS DO BUTANTÃ. Sua defesa afirmou que 

não trabalhava na OAS Empreendimentos S/A à época da 

maioria dos crimes. No único crime ocorrido enquanto 

empregado da empresa, busca demonstrar que o inquérito 

policial instaurado para apurar o eventual crime foi arquivado. 
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No mais, requer a declaração de inépcia da exordial acusatória, 

bem como a declara que a matéria é de âmbito cível. 

LUIGI PETTI foi denunciado como incurso 

nas penas do art. 288 do e art. 171, caput, ambos do Código 

Penal, com relação ao empreendimento A´BSOLUTO; no art. 

171, caput, c.c. art. 29, ambos do Código Penal, por sete vezes, 

com relação ao empreendimento ILHAS D´ITÁLIA; no art. 171, 

§2º, I, c.c. art. 29, ambos do Código Penal, com relação ao 

empreendimento ILHAS D´ITÁLIA; no art. 171, caput, do Código 

Penal, por três vezes, com relação ao empreendimento SOLARIS; 

no art. 171, caput, com relação ao empreendimento CASA 

VERDE, no art. 171, caput, c.c. art. 29, ambos do Código Penal, 

por sete vezes, com relação ao empreendimento CASA VERDE; 

no art. 65 da Lei nº 4.591/64 com relação ao empreendimento 

A´BSOLUTO; e no art. 171, caput, c.c. art. 29, ambos do Código 

Penal, por catorze vezes, com relação ao empreendimento ALTOS 

DO BUTANTÃ. Sua defesa requereu, em sua resposta à 

acusação (fls. 9966/10022), a declaração da inépcia da inicial 

acusatória e de litispendência. Afirmou que o Parquet reabriu 

um procedimento investigatório, que já havia sido arquivado, 

sem novas provas. No mais, declarou que os aportes financeiros 

dados pelos cooperados era devido, que a redução da área do 

Residencial Ilhas d'Itália foi realizada pela própria Bancoop, bem 

como a questão da incorporação do condomínio A'bsoluto é de 

matéria cível. 

TELMO TONOLLI foi denunciado como 

incurso nas penas do art. 288 do CP; e no art. 171, caput, do 

Código Penal com relação ao empreendimento CASA VERDE, 

como incurso no art. 171, caput, c.c. art.  29, ambos do Código 

Penal, por sete vezes com relação ao empreendimento CASA 

VERDE; no art. 171, caput, do Código Penal com relação ao  

empreendimento LIBERTY BOULEVARD; no art. 171, caput, do 

Código Penal, por três vezes, com relação ao empreendimento 

SOLARIS; no art. 171, caput, c.c. art. 29, ambos do Código 
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Penal, por sete vezes, com relação ao empreendimento ILHAS 

D´ITÁLIA; no art. 171, §2º, I, com relação ao empreendimento 

ILHAS D´ITÁLIA; no art. 171, caput, do Código Penal, com 

relação ao empreendimento A´BSOLUTO; e no art. 171, caput, 

c.c. art.29, ambos do Código Penal, catorze vezes com relação ao 

empreendimento ALTOS DO BUTANTÃ. O réu apresentou 

resposta à acusação (fls. 9835/9895) afirmando, em síntese, que 

a denúncia é inepta e que há litispendência com o processo 

julgado na 5ª Vara Criminal local. Ademais, alega que o Juízo 

recebeu parte da denúncia que possuíam as mesmas descrições 

de crimes rejeitados, bem como o aporte financeiro dado pelos 

cooperados era legal, assim como a hipoteca realizada com o 

banco. Por fim, declara que o Ministério Público reabriu, sem 

novas provas, um procedimento investigatório que já havia sido 

arquivado e que a questão da não entrega dos apartamentos é 

ilícito civil e não atinge a esfera criminal.  

JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO foi 

denunciado como incurso nas penas do art. 288 do Código 

Penal; no art. 171, caput, do Código Penal, com relação ao 

empreendimento CASA VERDE; no art. 171, caput, do Código 

Penal, com relação ao empreendimento LIBERTY BOULEVARD; 

no art. 171, caput, c.c. art. 29, ambos do Código Penal, por sete 

vezes, com relação ao empreendimento ILHAS D´ITÁLIA; no art. 

171, caput, c.c. art. 29, ambos do Código Penal, por sete vezes, 

com relação ao empreendimento CASA VERDE; no art. 171, 

caput, do Código Penal, por três vezes, com relação ao 

empreendimento SOLARIS; no art. 171, §2º, I, do Código Penal, 

com relação ao empreendimento SOLARIS; no art. 171, §2º, I, 

c.c. art. 29, ambos do Código Penal, com relação ao 

empreendimento ILHAS D´ITÁLIA; e no art. art. 171, caput, c.c. 

art. 29, ambos do Código Penal, por catorze vezes, com relação 

ao empreendimento ALTOS DO BUTANTÃ. Em sua resposta à 

acusação requereu a rejeição da denúncia vez que esta é inepta 

e não possui a justa causa necessária (fls. 10556/10565). 
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ANA MARIA ÉRNICA foi denunciada como 

incursa nas penas do art. 288 do Código Penal; no art. 299 do 

Código Penal, por cinco vezes, com relação aos 

empreendimentos CASA VERDE, SOLARIS, ILHAS D´ITÁLIA, 

A´BSOLUTO E ALTOS DO BUTANTÃ; no art. 171, caput, do 

Código Penal, por nove vezes, com relação ao empreendimento 

CASA VERDE; no art. 171, caput, do Código Penal, por quatro 

vezes, com relação ao empreendimento SOLARIS; no art. 171, 

caput, c.c. art. 29, ambos do Código Penal, por três vezes, com 

relação ao empreendimento SOLARIS; no art. 171, caput, do 

Código Penal, por doze vezes, com relação ao empreendimento 

ILHAS D´ITÁLIA; no art. 171, §2º, I, do Código Penal, com 

relação ao empreendimento ILHAS D´ITÁLIA; no art. 171, caput, 

c.c. art. 29, ambos do Código Penal, com relação ao 

empreendimento A´BSOLUTO; no art. 65 da Lei nº 4.591/64, 

com relação ao empreendimento A´BSOLUTO; no art. 171, 

caput, do Código Penal, por treze vezes, com relação ao 

empreendimento ALTOS DO BUTANTÃ. Sua apresentou sua 

resposta à acusação arguindo preliminar de incompetência do 

Juízo diante da conexão com o processo julgado pela 5ª Vara 

Local. No mérito, requereu, em suma, o reconhecimento da falta 

de justa causa, a atipicidade dos fatos que deram causa à 

denúncia de estelionato e crime de falso, bem como pelo crime 

de associação criminosa (fls.10908/10922). 

VAGNER DE CASTRO foi denunciado como 

incurso no art. 288 do Código Penal, no art. 299 do Código 

Penal, por sete vezes, com relação aos empreendimentos CASA 

VERDE, LIBERTY BOULEVARD, SOLARIS, ILHAS D´ITÁLIA, 

A´BSOLUTO, COLINA e ALTOS DO BUTANTÃ; no art. 171, 

caput, do Código Penal, por nove vezes, com relação ao 

empreendimento CASA VERDE; no art. 171, caput, do Código 

Penal, por quatro, com relação ao empreendimento SOLARIS; no 

art. 171, caput, do Código Penal, por doze vezes, com relação ao 

empreendimento ILHAS D´ITÁLIA; no art. 171, §2º, I, do Código 

Penal com relação ao empreendimento ILHAS D´ITÁLIA; no art. 
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171, caput, c.c. art. 29, ambos do Código Penal, com relação ao 

empreendimento A´BSOLUTO; no art. 65 da Lei nº 4.591/64 

com relação ao empreendimento A´BSOLUTO; no art. 171, 

caput, do Código Penal, por quinze vezes, com relação ao 

empreendimento ALTOS DO BUTANTÃ. Em sua resposta à 

acusação requereu a declaração da nulidade de todos os atos 

praticados no processo tendo em vista a declaração de suspeição 

dos promotores. Argui, ainda, que há falta de justa causa, bem 

como violação à coisa julgada. No mérito aduz que os fatos que 

levaram à denúncia por estelionato são atípicos e que a matéria 

deve ser discutida em âmbito cível. Subsidiariamente, requereu 

a absorção do falso por ser crime meio do estelionato (fls. 

10847/10876). 

JOÃO VACCARI NETO foi denunciado 

como incurso no art. 288 do Código Penal; no art. 299 do Código 

Penal, por quatro vezes, com relação aos empreendimentos 

SOLARIS, ILHAS D´ITÁLIA, A´BSOLUTO e ALTOS DO BUTANTÃ; 

no art. 171, caput, do Código Penal, por quatro vezes com 

relação ao empreendimento SOLARIS; no art. 171, caput, c.c. 

art. 29, ambos do Código Penal, por três vezes, com relação ao 

empreendimento SOLARIS; no art. 171, caput, do Código Penal, 

por doze vezes, com relação ao empreendimento ILHAS 

D´ITÁLIA; no art. 171, §2º, I, do Código Penal com relação ao 

empreendimento ILHAS D´ITÁLIA; no art. 171, caput, c.c. art. 

29, ambos do Código Penal, com relação ao empreendimento 

A´BSOLUTO; no art. 171, caput, do Código Penal, por treze 

vezes, com relação ao empreendimento ALTOS DO BUTANTÃ; no 

art. 65 da Lei nº 4.591/64, com relação ao empreendimento 

A´BSOLUTO. A defesa apresentou resposta à acusação (fls. 

10720/10740) arguindo preliminarmente a existência de 

litispendência, com relação ao processo n.º 0017872-

34.2007.8.26.0050 em curso na 5ª Vara Criminal local, bem 

como prevenção com esta Vara Judicial. No mérito afirma que os 

aportes financeiros eram legais, bem como toda a transferência 

dos empreendimentos para a OAS foi homologada judicialmente 
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por um Juízo Cível, quem teria competência para discutir a 

matéria do presente caso, pois não há crime. Diz ainda que não 

há justa causa na denúncia apresentada pelo Ministério Público 

e que esta é inepta. 

Após apresentação das defesas prévias, a 

ilustre Magistrada “a quo”, encontrou uma solução para 

encerrar o processo e absolveu sumariamente todos os apelados 

por motivos diversos que não se coadunam, em hipótese 

alguma, com as provas carreadas nos autos.  

Em linhas gerais acatou todos os pedidos 

formulados pelos apelados desprezando a contundente prova 

produzida na investigação criminal com mais de 84 pessoas 

ouvidas como testemunhas e vítimas e os milhares de 

documentos demonstrando as fraudes perpetradas pelos ora 

apelados. 

A ilustre Magistrada simplesmente 

desprezou a existência desse esquema criminoso perpetrado 

pelos apelados pertencentes ao núcleo BANCOOP e repetido 

pelos apelados pertencentes ao núcleo OAS, que gerou 

sofrimentos, angústias e decepções de toda sorte a 7.138 (sete 

mil, cento e trinta e oito) famílias, evidentemente não englobadas 

totalmente na denúncia. Um total de 3.110 (três mil, cento e 

dez) unidades em empreendimentos inacabados e 3.182 (três 

mil, cento e oitenta e dois) unidades em empreendimentos 

acabados que foram submetidos a inúmeros estelionatos, quer 

por parte do núcleo BANCOOP, quer por parte do núcleo OAS. 

Nos empreendimentos descontinuados 846 (oitocentas e 

quarenta e seis) unidades; enfim, um total de 7.138 (sete mil, 

cento e trinta e oito) famílias desamparadas.  

Não se trata de mero inadimplemento ou de 

relações contratuais controvertidas como quer fazer crer a 

ilustre Magistrada “a quo”, mas de um esquema criminoso que 

lesou e continua lesando milhares de famílias com o sonho 
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interrompido da casa própria, seja por não entregar as unidades 

habitacionais, seja por não construir os edifícios, seja por fatiar 

terrenos sem a autorização dos cooperados ou ainda, seja por 

não entregar a escritura àqueles que efetuaram os pagamentos 

contratualmente combinados. 

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 Câmara 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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No caso vertente, os apelados do núcleo 

BANCOOP entregaram de forma fraudulenta os 

empreendimentos imobiliários aos apelados do núcleo da 

empreiteira OAS, sucessora que deu continuidade na prática 

dos mesmos crimes contra milhares de famílias.  

A absolvição sumária não se aplica ao caso 

vertente, senão vejamos. 

O instituto da absolvição sumária não é 

uma inovação que foi inserida na reforma do Código de Processo 

Penal através da lei 11.719/08.  

Ao contrário, nos processos afetos ao rito do 

Tribunal do Júri já estava previsto no artigo 411 do Código de 

Processo Penal e sobre o assunto o ilustre penalista e professor 

Dirceu de Mello, quando atuava como Procurador de Justiça, 

asseverou que “ somente quando extreme de dúvidas é que 

se antecipará o Juiz de Direito ao Tribunal Popular, no 

reconhecimento da legítima defesa em favor do homicida. 

”1 

Por óbvio que no rito do procedimento 

comum esse conceito muda apenas quanto ao tipo penal 

apreciado pelo juiz singular, que somente se antecipará se não 

pairar nenhuma dúvida sequer sobre o reconhecimento de 

atipicidade penal nos fatos descritos na denúncia.  

                                        
1 Revista JUSTITIA, vol. 75, p. 299, 1971. 
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Na nova sistemática do Código de Processo 

Penal se confundem as causas de rejeição da denúncia com a 

absolvição sumária, respectivamente previstas nos artigos 395 e 

397 do Código de Processo Penal. Sobre esse assunto adverte 

Aury Lopes Jr:  

“Como se percebe da simples leitura, o artigo em questão acaba por 

arrolar duas condições da ação – que bem poderiam estar no artigo 

395 - e que se opera em momento posterior, quando a denúncia ou a 

queixa já foi recebida. Os quatro incisos do art. 397 nada mais fazem 

do que reproduzir duas condições da ação: prática de fato 

aparentemente criminoso e punibilidade concreta. Os incisos I e II 

(causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade) são meros 

desdobramentos da condição prevista no inciso III (fato narrado não 

constitui crime). Já o inciso IV é a conhecida condição de punibilidade 

concreta. E por que essas condições da ação estão no art. 397 como 

causas de absolvição sumária? Por que são questões intimamente 

vinculadas ao mérito, ao elemento objetivo da pretensão acusatória, e 

dizem respeito a interesse da defesa, que como regra, acabam sendo 

alegados depois, na resposta preliminar do art. 396 -A.”2 

A ilustre Magistrada “a quo” de maneira 

perfunctória e simplista, sem uma análise mais detida nas 

provas deduzidas no procedimento investigatório criminal, 

absolveu sumariamente a todos os ora apelados sem verificar 

que para tanto só poderia fazê-lo se os fatos narrados 

evidentemente (sem quaisquer dúvidas) não constituíssem 

crimes previstos no nosso ordenamento jurídico penal. 

Como se verá adiante, a decisão que 

determinou a absolvição sumária dos ora apelados 

simplesmente desprezou as declarações prestadas pelas vítimas 

e testemunhas e não considerou os documentos que apontam 

para a tentativa dos apelados (situações que estão 

individualmente descritas na denúncia e que serão objeto de 

apreciação adiante) de vender o mesmo imóvel duas vezes 

para a mesma pessoa,  bem como da venda do mesmo 

                                        
2 Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, vol. I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, pp. 
390/392. 
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imóvel para pessoas diferentes, desdobro de terreno após a 

venda de diversos apartamentos (acarretando, entre outras 

coisas, o desaparecimento de garagens vendidas), e ainda as 

práticas ilegais de dirigentes e ex-dirigentes da BANCOOP, 

que foram analisadas pelo Judiciário, sendo que em vários 

casos narrados na denúncia foram proferidas  decisões do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de assegurar o 

direito dos cooperados em ter a escritura de seus imóveis, 

sem tem ter de pagar qualquer valor a mais para a BANCOOP 

ou OAS.  

O fato é que a BANCOOP teve uma 

administração ruinosa, que desprezou o direito assegurado de 

centenas de cooperados e simplesmente transferiu os 

empreendimentos para a construtora OAS, transformando a 

natureza jurídica dos contratos de adesão a uma cooperativa 

habitacional para empreendimentos imobiliários comerciais, 

sendo que para tal transformação os apelados se valeram de 

meios fraudulentos, mantendo em erro as vítimas, causando 

prejuízos devidamente descritos na exordial, inclusive deixando 

de entregar escrituras definitivas aos cooperados, impondo 

pagamentos de desligamento da cooperativa e aportes 

financeiros indevidos amparados em assembleias gerais fajutas 

e arranjadas. 

Ao contrário do que foi aduzido pela 

Magistrada “a quo”, depreende-se que a denúncia narrou os 

fatos de maneira pormenorizada e individualizada e, portanto, 

presentes as condições da ação, quais sejam, legitimidade, 

interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido e justa causa. 

Ademais, destaca-se o conceito de justa 

causa esposado por Afrânio Silva Jardim que assim definiu-a 

como sendo “o suporte probatório mínimo que deve ter ação 

penal relacionando-se com indícios de autoria, existência 

material de uma conduta típica e alguma prova de sua 

antijuridicidade e culpabilidade. Somente diante de todo 
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este conjunto probatório é que, a nosso ver, se coloca o 

princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal 

pública. ”3 

A denúncia neste feito não é uma peça 

literária ou jornalística, mas um instrumento técnico, nos 

termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e contém a 

exposição dos fatos criminosos, com todas as suas 

circunstâncias, a qualificação dos acusados, ora apelados, a 

classificação dos crimes e o rol das testemunhas. 

Não há falar em inépcia da denúncia. 

O ilustre jurista Hélio Tornaghi explanou 

que “no tocante à possibilidade jurídica do pedido, o 

problema não está em saber se, no caso concreto, o autor 

tem realmente o direito (substantivo) que alega ter, o que é 

questão de mérito; mas saber se, em tese, os fatos que 

enuncia são adequados à descrição legal do que ele pede. ”4 

Arremata Paulo Rangel que “uma denúncia 

inepta não narra o fato criminoso com todas as suas 

circunstâncias, ou, se narra o fato, não é ele criminoso. ”5 

Ora, basta um rápido exame, sem adentrar 

profundamente no mérito, para concluir que nas 112 (cento e 

doze) páginas a denúncia narra as condutas criminosas 

praticadas pelos apelados devidamente adequadas as descrições 

legais dos crimes de estelionato, falsidade ideológica, associação 

criminosa, contra a incorporação imobiliária e contra a 

organização de cooperativas. 

Por outro lado, a decisão ora atacada está 

embasada em dados inverídicos, que repercutem diretamente no 

amago de sua fundamentação equivocada para justificar que as 

                                        
3 Direito Processual Penal, 11ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 97. 
4 A relação processual penal. 2ª ed. São Paulo, Saraiva, 1987, p. 250.  
5 Direito Processual Penal, 22ª ed. São Paulo, Atlas, 2014, p.289 
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condutas dos apelados representam ilícitos civis e não infrações 

penais.  

Importante analisar detidamente o que 

afirmou a Juíza de Direito6: 

“Diante disso, as questões do aporte financeiro realizada pelos 

cooperados, a falta de entrega dos imóveis, incorporação imobiliária e 

redução da área do empreendimento Residencial Ilhas d'Italia são, de 

fato, de caráter notadamente cível. 

-------- 

Alguns cooperados ingressaram com ações cíveis com o intuito de 

amparar seu direito patrimonial. Inclusive, nos autos n.º 0003276-

55.2013.8.26.0011, os pedidos, relacionados aos fatos ora em 

julgamento, realizados por dois cooperados em face da BANCOOP e da 

OAS Empreendimentos S/A foram julgados improcedentes. A própria 

transferência dos empreendimentos da BANCOOP foi acordada entre 

esta e o Ministério Público nos autos da Ação Civil Pública n. º 

583.00.2007.245877-1 (fls. 3123/3137). Cumpre destacar que tal 

acordo foi homologado pelo TJSP. “ 

Causa espanto que na sentença que 

absolveu sumariamente doze acusados, uma Juíza de Direito 

aponte como ponto central de sua fundamentação uma 

decisão que foi reformada em segundo grau, onde o Tribunal 

de Justiça reconhece que em razão do termo de adesão e 

compromisso de participação dos cooperados (processo n. 

0003276-55.2013.8.26.0011 – mencionado pela Juíza “a 

quo”) não se mostra justificável a cobrança de valores 

indevidos depois de muito tempo do pagamento das parcelas 

devidas e contratadas com a BANCOOP. Nessa decisão, o 

Tribunal de Justiça destaca que não pode ser considerado válido 

esse novo acordo firmado muito tempo depois com a OAS. Senão 

vejamos: 

 

                                        
6 Sentença de Absolvição Sumária, fls. 10.986/10.987. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003276-55.2013.8.26.0011. COMARCA: São 
Paulo (3ª Vara Cível). 
APELANTE: Fabio Silva Souza e outro. 
APELADOS: OAS Empreendimento S/A e BANCOOP -Cooperativa 
Habitacional dos Bancários. 
 
VOTO 5481 
 
COMPRA E VENDA COOPERATIVA CONHECIMENTO DO RECURSO - 
Ainda que o recurso de apelação apresente os mesmos argumentos da 
petição inicial, é certo que ataca especificamente os fundamentos da 
decisão apelada, e busca seu afastamento LEGITIMIDADE BANCOOP - 
Termo de adesão e compromisso de participação foi originalmente 
firmado entre o cooperado e a BANCOOP, procurando os apelantes a 
quitação do preço do imóvel e pela nulidade da exclusão deles da 
aludida cooperativa. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Embora 
relação entre cooperativa e cooperativados, e apesar da celeuma que 
envolve o tema, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e 
consumidor. COBRANÇA DE VALOR ADICIONAL DE SALDO DEVEDOR. 
Não se mostra justificável a imposição, ao apelante, de um acordo 
celebrado entre as apeladas, apenas, em março de 2009, ou seja, 
muito tempo após à quitação das prestações estipuladas no contrato, 
com a previsão de cobrança de novos valores. Inexigibilidade. 
Precedentes desta Corte DANO MORAL Não caracterizado. Mero 
dissabor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
 

Mas não é só! A fundamentação da ilustre 

Magistrada está também estruturada e embasada no Termo de 

Ajustamento de Conduta – TAC – firmado entre o Ministério 

Público (Promotoria de Justiça do Consumidor) e a Bancoop, nos 

autos da Ação Civil Pública n.º 583.00.2007.245877-1, e que 

acabou sendo objeto de duro questionamento na apreciação de 

um recurso da própria Bancoop, que resultou no seguinte 

Acórdão: 

Apelação Cível. Ação cominatória ajuizada em face da Cooperativa 

Habitacional Bancoop. Caracterização de relação de consumo, com 

incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inexigibilidade da 

cobrança de rateio final. Embora exista previsão contratual de 

apuração final do custo do empreendimento, não houve demonstração 

dos gastos. Valores calculados de forma unilateral. Inadmissibilidade. 

Quitação integral do preço dos imóveis pelos autores. Pedido de 

outorga de escritura procedente Valor arbitrado a título de multa 
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diária que se mostra adequado Manutenção da R. Sentença. Nega-se 

provimento ao recurso. 

(TJ-SP - APL: 02218622520098260100 SP 0221862-25.2009.8.26.0100, 

Relator: Christine Santini, Data de Julgamento: 28/04/2015, 1ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2015) 

Nesse Acórdão, a ilustre Relatora 

expressamente asseverou que o malfadado TAC – Termo de 

Ajustamento de Conduta - não serve de escudo para blindar a 

BANCOOP, os seus dirigentes e ex-dirigentes, senão vejamos: 

Note-se, por fim, que o alegado fato novo consistente na celebração de 

acordo entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Bancoop, 

expressamente ressaltou que “a celebração do presente acordo não 

impede que os cooperados exerçam todos os direitos que lhe são 

assegurados pelo ordenamento jurídico (especialmente pela Lei 

Federal nº 5.764/71) e pelo Estatuto da BANCOOP, ou que ajuízem 

ações individuais ou coletivas contra a Cooperativa visando assegurar 

seus interesses.”. Logo, tal acordo não se mostra capaz de influenciar o 

julgamento da presente ação, que objetiva a proteção de direito 

individual consistente na condenação da ré à outorga da propriedade 

dos bens aos autores. Assim, diante da inexigibilidade da cobrança do 

rateio final, reconhecida, inclusive, por decisões judiciais (fls. 60 e fls. 

71/76), e da quitação integral pelos autores dos preços dos imóveis, de 

rigor a condenação da ré à outorga da escritura aos autores, devendo 

ser mantida a R. Sentença apelada, inclusive no que tange ao valor de 

R$ 1.000,00 aplicado a título de multa diária, por se mostrar adequado 

e suficiente. 3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso. 

E mais, esse TAC não alcança e nunca 

alcançou as relações espúrias da BANCOOP no repasse 

criminoso a empreiteira OAS, como se verá adiante. 

Na denúncia7 foi destacado que o aludido 

TAC não alcança as condutas criminosas imputadas aos ora 

apelados:  

“Em verdade, o r. Juízo quando homologou tais acordos não ingressou 

em nenhum momento na análise da forma, do modo e do móbil 

precursor, sobretudo, não se inteirou acerca da essência da aceitação, 

                                        
7 Denúncia constante nos autos, fls. 80/81. 
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da progênie da transação. Fez de maneira mecânica com base no 

provimento 953/05, artigo 4º e parágrafos, do Conselho Superior da 

Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo103, 

conforme abaixo: 

 

 

Outrossim, importante frisar que o acordo firmado pela BANCOOP, em 

20 de maio de 2008, junto ao próprio Ministério Público do Estado de 

São Paulo representado pelo Excelentíssimo Senhor Doutor João Lopes 

Guimarães, à época 1º. Promotor de Justiça do Consumidor, nos autos 

da ação civil pública 583.00.2007.245877-1 que tramitou perante a 37ª. 

Vara Cível do Foro Central da Capital homologado por sentença de 5 

de março de 2009 e mantida por decisão unânime da 10ª. Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça Bandeirante não tem o condão 

de afastar, eliminar ou suprimir todas as altercações acima deduzidas, 

porque, simplesmente, não dizem respeito as fraudes supracitadas que 

são posteriores a formatação deste acordo, e, em verdade, tratou 

apenas de extinguir parte de uma ação civil pública promovida antes 

dos fatos, objeto desta investigação (fls. 2496/2508).   

Referido acordo diz respeito, basicamente, a observância de exigências 

comezinhas que não eram respeitadas pela BANCOOP e que deram 

margem a confecção da referida ação civil pública. Ei-las: a) registro 

dos memoriais de incorporação imobiliária dos empreendimentos da 

BANCOOP; b) discriminação das contas referentes a cada 

empreendimento da BANCOOP ; c) da diferenciação de cada 
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empreendimento da BANCOOP no cadastro nacional das pessoas 

jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda; d) restituição das 

importâncias pagas pelos cooperados relacionados a 

empreendimentos da BANCOOP cujas obras físicas não tiveram ainda 

início ; e) abstenção da realização de lançamento de novos 

empreendimentos pela BANCOOP ; f) da demonstração, por meio de 

informações disponibilizadas em páginas próprias devidamente 

indicadas no sítio da BANCOOP na INTERNET, da necessidade de 

cobranças a título de reforço de caixa ou apuração final; f) das 

obrigações adicionais da BANCOOP  e h) das disposições finais. Com 

isso o pedido do Ministério Público, letra ‘a’, itens i, ii e iii, na letra ‘b’, 

itens i e ii e na letra ‘c’ do pleito de mérito apresentado na petição 

inicial da ação civil pública n. 583.00.2007.245877-1 em curso na 37ª. 

Vara Cível do Foro Central da Capital tornaram-se prejudicados. 

Subsequentemente, o Poder Judiciário homologou o acordo, nos 

termos da sentença de fls. 2509/2517 e, na oportunidade, além de 

homologar o acordo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 

269, III, do CPC, reconheceu a inépcia da inicial e declarou que o 

Ministério Público, no que pertine a desconsideração da personalidade 

jurídica da BANCOOP, ante a sua impossibilidade jurídica, carecia de 

razão, motivo por que julgou extinto o processo, sem exame do 

mérito, nos moldes do artigo 267, VI, combinado com o artigo 295, I, 

cc.com seu parágrafo único, III, ambos do CPC. ” 

 

Na denúncia foi descrito o “modus operandi” 

dos apelados partindo, inclusive, da total afronta ao que ficou 

estipulado no aludido TAC, posto que, “tais cláusulas ainda 

que constantes do acordo não foram respeitadas e 

obedecidas quando das transmissões imobiliárias dos 

empreendimentos para a OAS constituindo-se no início das 

ações nucleares de engodo e embuste que deram margem 

aos estelionatos discutidos nesta denúncia. À bem da 

verdade o núcleo BANCOOP x OAS utilizou, espertamente, 

institutos de direito civil e processual civil para alavancar 

os atos nucleares de inúmeros estelionatos e lavagem de 

dinheiro”8.    

                                        
8 Denúncia constante nos autos, fl. 81. 
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Importante destacar que os autos da ação 

penal n.º 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, em trâmite na 13ª 

Vara Federal de Curitiba, foi originada da remessa destes autos 

pela ilustre Magistrada “a quo”, que entendeu ser incompetente 

para julgar o feito. Posteriormente, como já relatado, o Juiz 

Federal Sérgio Moro recebeu apenas parte do processo 

envolvendo o ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da 

Silva e devolveu para 4ª Vara Criminal da Capital o restante do 

feito envolvendo os ora apelados. 

Na instrução do processo criminal n.º 

5046512-94.2016.4.04.7000/PR, em trâmite pela 13ª Vara 

Federal de Curitiba, foi arrolado como testemunha da defesa o 

então Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor de São 

Paulo, João Lopes Guimarães Filho, cujo depoimento segue 

anexado a presente apelação, onde destacamos o seguinte 

diálogo naquele Juízo Federal: 

 

“-------- 

Defesa: - Eu acho que podemos…. Na verdade, eu gostaria de saber se 

o senhor acompanhou o processo de transferência do Edifício Mar 

Cantábrico à OAS, quer dizer, isso foi acompanhado pelo Ministério 

Público? 

Depoente: - Não foi. 

 

-------- 

Defesa: - Certo. E havia, enfim, era objeto desse acordo também a 

transferência do empreendimento Mar Cantábrico a terceiros?  

Depoente: - Não, não, nenhum deles. 

-------” 

 

Como se vê, esse TAC – Termo de 

Ajustamento de Conduta - nunca teve como objeto nenhum 
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empreendimento transferido pela BANCOOP para a OAS. Ao 

contrário, serviu de instrumento para mascarar as práticas 

criminosas dos ora apelados, conforme descrito 

detalhadamente na denúncia! 

A falaciosa argumentação apresentada por 

alguns dos apelados, que juntaram o famigerado e desastroso 

TAC firmado nos autos da ação civil pública n.º 

583.00.2007.245877-1, levaram a erro a ilustre Magistrada “a 

quo”, que considerou que tal termo de ajustamento de conduta, 

que foi celebrado entre o Ministério Público e  a Bancoop em 

2007, muito tempo antes do ingresso da empreiteira OAS para 

assumir ilegalmente os empreendimentos, como sendo 

verdadeiro e em conformidade com as condutas descritas nestes 

autos e perpetradas pelos ora apelados, que continuaram 

cobrando indevidamente aportes financeiros, que foram vedados 

expressamente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Assim, os apelados conseguiram um fato 

inédito: ludibriaram milhares de cooperados e também uma 

experiente e combativa Juíza de Direito, que foi induzida a erro e 

injustamente absolveu sumariamente os apelados, conforme foi 

acima destacado e como se verá adiante. 

Na decisão equivocada de absolvição 

sumária a Juíza “a quo” discorre que os eventos noticiados na 

peça acusatória são meramente negócios que devem ser 

analisados apenas na órbita civil colacionando os ensinamentos 

de Guarnieri9, “quando o direito patrimonial possa ser 

satisfeito antes de qualquer procedimento penal, o ato se 

põe como negócio privado. ” 

Pois é, esse argumento da ilustre 

Magistrada amparado nos ensinamentos de Guarnieri serve 

exatamente para fundamentar a continuidade do processo 

criminal, uma vez que as vias extrajudiciais ou judiciais na 

                                        
9 Sentença de absolvição sumária, fl. 10.986. Opus cit. Diritto Penale e Influenze Civilstiche, p. 219. 
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esfera cível foram ineficientes e insuficientes a reparar o prejuízo 

das vítimas, observando que os apelados agiram dolosamente na 

prática dos crimes descritos na denúncia, especialmente, os 

estelionatos. 

Aliás, o direito patrimonial de centenas de 

vítimas ficou evidenciado ao longo da investigação criminal, uma 

vez que pagaram pelos imóveis e os edifícios sequer foram 

construídos...  

Sobre a configuração do estelionato, Miguel 

Reale Jr.10 sustenta que “O estelionato (...) constitui um 

polinômio, composto pelos elementos ardil ou fraude, que 

induz ou mantém alguém em erro, estabelecendo-se no 

plano psicológico uma relação causal entre o ardil e o erro, 

levando a pessoa à qual se dirige o ardil a praticar um ato de 

disposição, que conduz à obtenção de uma vantagem 

econômica ilícita de um lado e causa um prejuízo 

patrimonial de outro. ” 

Para que não restem dúvidas, o ardil é 

estruturado a partir de pura retórica para que a parte contrária 

seja enganada. No caso concreto vislumbra-se a indução a erro 

das vítimas mediante artifício, que nada mais é do que uma 

transformação ou modificação aparente da realidade, 

mediante a qual o criminoso insere no plano fático, 

circunstâncias inexistentes, ou, de outra maneira, camufla 

as existentes11. 

Além disso, verifica-se na denúncia que as 

condutas narradas evidenciam a idoneidade no artifício 

perpetrado e o consequente resultado representado pelo erro que 

incidiram as vítimas pela falsa percepção da realidade. 

                                        
10 Dever de Lealdade do administrador de empresa e direito penal. In: Miguel Reale, Miguel Reale Jr., 
Eduardo Reale Ferrari (Org.). Experiências do direito. Campinas: Millenium, 2004, p. 247. 
11 Salvador Netto, Alamiro Velludo. Direito penal e a propriedade privada: a racionalidade do sistema 
penal na tutela do patrimônio. Tese de Livre-Docência apresentada na Faculdade de Direito de São 
Paulo: 2013, p.117. 



                
 
 

24 

  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
             PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 
                  Rua Riachuelo n. 115 - 7º andar – São Paulo - SP – Brasil  (+5511) 3119 9915 

 

Nos fatos descritos na denúncia ainda se 

evidencia a patente causalidade entre a conduta e alteração de 

consciência das vítimas. 

Seguramente, a ilustre Magistrada não 

conseguiu visualizar que os ilícitos perpetrados pelos apelados 

se consubstanciam nos delitos de estelionato contratuais que é 

bem definido por Salvador Netto, pois, “ de fato, se não é 

adequado amarrar o conteúdo das normas penais em 

proposições do Direito Privado, não parece correto um 

esforço para evitar identidades. Esta infiltração do conteúdo 

do Direito Civil ou Comercial no âmbito penal é de todo 

positiva, já que outorga coerência no ordenamento jurídico 

como um todo e, ao mesmo tempo, traz segurança jurídica 

ao salientar a firmeza e o caráter uníssono dos institutos. ”12   

Os princípios da boa-fé e da probidade que 

regem os contratos, nos termos do que dispõe o artigo 422 do 

Código Civil, não foram observados pelos apelados que 

conhecedores da situação da BANCOOP, realizaram negócios 

criminosos, posto que na gestão da cooperativa habitacional não 

prestaram contas, utilizaram de empresas fantasmas e diante da 

confusão negocial deixaram de entregar unidades habitacionais 

a centenas de vítimas, fraudaram atas de assembleias, 

simplesmente resolveram transferir diversos empreendimentos a 

empreiteira OAS, que deveria figurar como sucessora da 

Cooperativa Habitacional dos Bancários e não como  uma nova 

incorporadora, impondo cláusulas leoninas e situações 

fraudulentas que representaram a prática de estelionatos 

narrados na denúncia.  

Adiante, essa questão contratual será 

abordada nos exatos termos da denúncia. 

                                        
12 Salvador Netto, Alamiro Velludo. Direito penal e a propriedade privada: a racionalidade do sistema 
penal na tutela do patrimônio. Tese de Livre-Docência apresentada na Faculdade de Direito de São 
Paulo: 2013, p.117.  
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A ilustre Magistrada ”a quo” afirmou em 

sua decisão que “para que o crime se configure, a fraude deve 

ter por fim o lucro ilícito e não o mero inadimplemento da 

obrigação (fls.10.985). 

Infelizmente a digna Juíza de Direito foi 

induzida a erro pelos apelados. 

Ora, a denúncia narra uma série de 

fraudes, vez que as vítimas adquiriram da BANCOOP, mediante 

adesão, unidades habitacionais determinadas com o preço de 

custo estabelecido e não cotas de um empreendimento 

imobiliário qualquer. E mais, as vítimas firmaram contratos com 

a Cooperativa Habitacional dos Bancários onde ficou estipulado 

o número exato de prestações e, quando os empreendimentos de 

aludida cooperativa foram transferidos para a empreiteira OAS, 

passou a ser exigido o preço de mercado dos imóveis já quitados 

ou não. 

E o que é pior, aqueles que já tinham 

quitado os valores avençados com a BANCOOP, com a 

transferência criminosa para a OAS, continuaram sendo lesados 

conforme narrado na exordial acusatória.  

Nelson Hungria sobre o estelionato e fraude 

civil de forma magistral destaca que existe“(...) identidade 

perfeita, de modo e de finalidade, entre a fraude que integra 

o estelionato e o dolo que vicia os contratos de caráter 

econômico. Uma e outra estão enfeixados num mesmo 

conceito: malicioso engano, referido a uma locupletação 

injusta. ”13 

Por óbvio que a denúncia não narra 

condutas que se revestem de mero descumprimento contratual 

entre partes, ao contrário, discorre a peça acusatória acerca de 

diversas fraudes praticadas pelos apelados, até antes mesmo da 

                                        
13  Comentários ao Código Penal. Vol. VII, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 172. 
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obtenção da vantagem ilícita, ludibriando os cooperados que 

passaram a ser obrigados a ceder diante da possibilidade de 

perder seus imóveis. 

Ora, em tais relações contratuais onde se 

depreende o vício na vontade de uma das partes e ainda a 

utilização do engodo para fazer prevalecer o que foi ajustado de 

maneira criminosa entre uma Cooperativa Habitacional e uma 

empreiteira comercial restam configurados os crimes de 

estelionatos, descritos na denúncia. 

De sorte que os apelados provocaram o 

engano nas vítimas sobre elemento substancial do contrato, 

como descrito na peça acusatória.  

A antiga máxima que um ilícito criminal 

sempre será um ilícito civil, mas o ilícito civil nem sempre será 

um ilícito criminal deve ser aplicada caso a caso. 

Nestes autos, vislumbra-se uma sucessão 

de eventos reveladores das fraudes penais perpetradas pelos 

apelados disfarçadas em transações jurídicas “lícitas”.  E nesse 

sentido o ilustre jurista Nelson Hungria asseverou que “há 

quase sempre fraude penal quando, relativamente idôneo o 

meio iludente, se descobre na investigação retrospectiva do 

fato, a idéia preconcebida, o propósito ab initio da 

frustração do equivalente econômico”. 14 

Logo, estamos diante de ilícitos penais e 

concomitantemente de ilícitos civis. 

A denúncia está estruturada de acordo com 

as infrações penais cometidas contra as vítimas, por 

empreendimento.   

Assim, necessária se faz a descrição por 

capítulos da denúncia visando demonstrar que a decisão 

                                        
14 Comentários ao Código Penal. Vol. VII, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 203. 
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atacada que determinou a absolvição sumária não merece 

prosperar por nenhum de seus fundamentos. 

 

Empreendimento Casa Verde. 

 

Na primeira parte da peça acusatória (fls. 

3/12) estão descritos os crimes praticados pelos apelados no 

empreendimento Casa Verde, que serão analisados visando 

demonstrar que não é caso de absolvição sumária: 

I- Consta do anexo procedimento investigatório criminal 

que, no dia 28 de janeiro de 2013, por volta de 19 horas, na rua São 

Bento 413, auditório amarelo1, Edifício Martinelli, nesta comarca, 

VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA ÉRNICA e IVONE MARIA DA SILVA, - 

núcleo BANCOOP, agindo previamente conluiados e absolutamente 

mancomunados com JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, “Léo 

Pinheiro”, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, e Ricardo Marques Imbassahy 

– núcleo OAS Empreendimentos S/A, com o propósito de burlar a Lei 

das Cooperativas, os três primeiros omitiram em documento particular 

denominado ata de assembleia seccional – Casa Verde – declaração 

que dele devia constar, ou seja, ‘a observância da tríplice notificação 

do artigo 38, parágrafo 1º, da Lei 5764/71’, gerando, pois, vício quanto 

a essência da assembleia, assim como fizeram declaração falsa ou 

diversa da que deveria ser escrita, ou seja, de que ‘foram esclarecidos 

todos os passos para a validação do acordo’ com o objetivo de criar 

obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, 

conforme documento público de fls. 2615. 

II- Consta do anexo procedimento investigatório criminal que, no dia 
28 de janeiro de 2013, por volta de 19 horas, na rua São Bento 413, 
auditório amarelo, nesta comarca, VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA 
ÉRNICA e IVONE MARIA DA SILVA, - núcleo BANCOOP, agindo 
previamente conluiados e absolutamente mancomunados com JOSÉ 
ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, “Léo Pinheiro”, LUIGI PETTI, TELMO 
TONOLLI, e Ricardo Marques Imbassahy – núcleo OAS 
Empreendimentos S/A obtiveram para eles, vantagem ilícita, em 
prejuízo dos cooperados da seccional Casa Verde, que foram induzidos 
em erro, através do artifício consistente em fraudar assembleia de 
transmissão de transferências e obrigações imobiliárias para a OAS 
Empreendimentos S/A a fim de ratificar Termo de Acordo para 
Finalização da Construção do Residencial Casa Verde com Extinção da 
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Seccional Casa Verde e Transferência de Direitos e Obrigações para 
OAS Empreendimentos S/A, além da cobrança indevida de taxa de 
eliminação e demissão em detrimento dos cooperados, consoante 
termo de fls. 2616/2632, firmado em 14 de janeiro de 2013, nesta 
comarca. 

 

No primeiro item, verifica-se claramente que 

está descrita a conduta de falsidade ideológica perpetrada pelos 

apelados mencionados na omissão da ata da assembleia 

seccional do empreendimento Casa Verde de declaração que 

dela devia constar referente a observância da lista tríplice de 

notificação prevista no artigo 38, parágrafo 1º, da Lei 5.764/71 

acarretando vício insuperável quanto a essência da Assembleia 

de cooperados, bem como inseriram declaração falsa ou diversa 

da que deveria ser escrita referente a esclarecimentos de todos 

os passos para a validação de acordo entre a BANCOOP e a OAS 

na transmissão do empreendimento com o claro objetivo de criar 

obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, 

conforme documento público de fl. 2615. 

Já no item II, verifica-se por conta dessa 

fraudulenta assembleia seccional do empreendimento Casa 

Verde, os apelados mencionados obtiveram para eles, vantagem 

ilícita, em prejuízo dos cooperados daquele empreendimento que 

foram induzidos em erro, através do artifício consistente em 

fraudar a assembleia de transmissão de transferências e 

obrigações imobiliárias para a OAS Empreendimentos S/A, a fim 

de ratificar o Termo de Acordo para finalização da construção do 

Residencial Casa Verde, com a extinção da Seccional e a 

respectiva transferência de direitos e obrigações para a OAS, 

bem como a cobrança indevida de taxa de eliminação e demissão 

em detrimento dos cooperados, conforme documento apontado 

na denúncia a fls. 2616/2632, firmado em 14 de janeiro de 

2013. 

A denúncia descreve o fato criminoso e 

aponta a Ata da Assembleia Ordinária que foi falsificada 
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ideologicamente e serviu para a prática dos crimes de estelionato 

como a cobrança indevida de taxas de desligamento e demissão 

da Bancoop e os aportes financeiros indevidos para a OAS, : 

 

 

E mais, nesse capítulo, a denúncia busca 

explicitar com detalhes a exposição dos fatos criminosos e suas 

circunstâncias, conforme se depreende do seguinte trecho:15 

Apurou-se que os denunciados vinculados a BANCOOP omitiram 

propositalmente no documento denominado ata de assembleia 

extraordinária que não foram realizadas a tríplice notificação exigida 

                                        
15 Denúncia oferecida, fls. 4/5. 
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pela Lei 5764/71 ferindo de morte a essência do ato, além disso, 

consignaram falsamente que os passos para a validação do acordo 

foram esclarecidos, vez que não é possível fazer acordo precedido de 

ato absolutamente nulo que inviabilizou, justamente, a volição dos 

cooperados. Com isso os denunciados VAGNER, ANA e IVONE 

pretenderam em comum acordo com JOSÉ ALDEMÁRIO, LUIGI e TELMO 

criar obrigação jurídica e alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante, qual seja, proporcionar o transpasse do empreendimento 

imobiliário residencial Casa Verde à OAS Empreendimentos S/A, gerando 

benefícios patrimoniais para o grupo dos três últimos denunciados em 

detrimento dos milhares de cooperados, assim como propiciar aos três 

denunciados da BANCOOP, a obtenção de vantagem indevida, em 

prejuízo alheio, com a cobrança de taxas de eliminação e demissão. 

Constatou-se, ademais, que embora a OAS Empreendimentos S/A, pelos 

denunciados, JOSÉ ALDEMARIO, LUIGI e TELMO tenham assumido e 

cobrado aportes incompatíveis aos cooperados, mesmo assim deixaram 

de entregar a torre A não entregando 112 unidades autônomas das 336 

unidades autônomas que deveriam existir englobando-se o cômputo das 

três torres gerando, consequentemente, um prejuízo estimado de R$ 

20.000.000,00 (vinte milhões de reais) cujo valor exato será, 

oportunamente, aferido pericialmente. 

Como a ilustre Magistrada pode afirmar que 

se tratam de meros ilícitos civis com uma prova robusta 

demonstrando que 112 unidades autônomas sequer foram 

construídas? 

Sem uma análise mais aprofundada do 

mérito encerrar um processo que narra fatos gravíssimos, com 

inúmeras vítimas afetadas pelas fraudes perpetradas, sem ao 

menos ouvi-las sob o crivo da ampla defesa e o contraditório, é 

no mínimo questionável. 

O Ministério Público, em razão do número 

elevado de vítimas, descreveu nesse capítulo, por amostragem, 

situações que envolveram 8 ofendidos pelos golpes perpetrados 

pelos apelados16 e, para não tornar exaustivo e repetitivo o 

presente recurso, segue transcrita uma das situações para 

compreensão dos fatos e a efetiva demonstração da 

                                        
16 Denúncia constante nos autos – fls. 5/8 
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impertinência da absolvição sumária, diante do extenso quadro 

probatório produzido no curso das investigações criminais: 

III- Consta do anexo procedimento investigatório criminal que VAGNER 

DE CASTRO, ANA MARIA ÉRNICA e IVONE MARIA DA SILVA, a partir de 

janeiro de 2013, nesta comarca, previamente ajustados entre eles, 

obtiveram para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo a 

vítima Vivian Ortega de Freitas com dados qualificativos a fls. 33594, 

em erro, mediante artifício consistente em cobrar taxa de eliminação e 

demissão, respectivamente, fora das hipóteses legais. 

IV- Consta do anexo procedimento investigatório criminal que VAGNER 

DE CASTRO, ANA MARIA ÉRNICA e IVONE MARIA DA SILVA, a partir de 

janeiro de 2013, nesta comarca, previamente conluiados com JOSÉ 

ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, “Léo Pinheiro”, LUIGI PETTI e TELMO 

TONOLLI, concorreram para que os dois denunciados, representando a 

OAS Empreendimentos S/A, obtivessem vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, mantendo a vítima Vivian Ortega de Freitas, em erro, mediante 

artifício. 

Além da exposição precisa dos fatos 

criminosos depreende-se na denúncia a narrativa detalhada do 

que foi apresentado pela vítima Vivian Ortega de Freitas 

descrevendo o artifício utilizado pelos apelados mencionados 

para induzi-la a erro para a obtenção da vantagem indevida, que 

lhe acarretou um prejuízo de R$ 55.811,39 acrescido das 

parcelas de reforço, observando que o imóvel sequer foi 

construído, com indicação de documentos que foram juntados 

nos autos, senão vejamos17: 

 Apurou-se que a vítima adquiriu no dia 1º de junho de 2001, pelo 

preço de R$ 55.811,39, a unidade 44, do bloco A, do empreendimento 

residencial CASA VERDE situado na rua Reims 118, Casa Verde, 

conforme termo de adesão de fls. 3361/3369 (respeitando-se o preço 

de custo, conforme cláusula 4.5, &3º, fls. 3363). Ocorre que, inobstante 

ter quitado a integralidade do imóvel, a BANCOOP exigiu reforço de 

caixa para que a sua torre finalmente fosse entregue. Chegou a pagar a 

contragosto 16 parcelas das 30 parcelas e quando constatou que a 

construção da torre não acontecia, então, parou de pagar. Contou, 

ainda, que foi feita uma ‘reunião’ sem as formalidades legais e o 

empreendimento foi transferido da BANCOOP para a OAS. Salientou 

                                        
17 Denúncia constante nos autos, fls. 8/9. 
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que havia uma quantidade ínfima de pessoas naquela ‘reunião’, 

posteriormente declarada assembleia. Expôs que quando a OAS entrou 

no empreendimento, não localizaram seu nome como cooperada, vez 

que a BANCOOP tratou de eliminá-la do rol de adquirente não 

recebendo a restituição do que pagou, não recebendo o imóvel; enfim 

sofrendo um prejuízo de, em tese, R$ 55.811,39 mais as parcelas do 

reforço. Soube que a OAS entrou no empreendimento e a BANCOOP, a 

revelia de qualquer ciência dos cooperados, transferiu também o 

terreno onde as torres estão construídas e a faltante para a OAS. 

Asseverou que até hoje a torre A não foi entregue pela OAS 

Empreendimentos S/A representada, pois, pelos denunciados. 

Situação gravíssima e que se repetiu com 

pelo menos 112 famílias que sonhavam com a aquisição de seus 

imóveis na TORRE A do empreendimento da Casa Verde, mas 

que nada receberam.  

Ainda nesse capítulo foram narradas 

situações referentes as vítimas que receberam seus imóveis, mas 

diante da fraudulenta transferência do empreendimento da Casa 

Verde da Cooperativa Habitacional dos Bancários para a OAS 

Empreendimentos, foram obrigadas a arcar com aportes 

financeiros criminosos, em total desrespeito ao que fora 

contratado com a BANCOOP, referente a aquisição pelo preço de 

custo, e ainda a efetuar o pagamento de taxa de demissão da 

Cooperativa. Referidas vítimas, que se recusaram a arcar com 

esses custos determinados pelos apelados, simplesmente não 

receberam suas escrituras e tampouco obtiveram o competente 

registro dos imóveis. 

A denúncia é clara com relação a essas 

condutas criminosas, segue uma dessas situações constantes 

na aludida peça acusatória18: 

VII- Consta do anexo procedimento investigatório criminal que 

VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA ÉRNICA e IVONE MARIA DA SILVA, 

em 28 de janeiro de 2013, nesta comarca, previamente ajustados entre 

eles, obtiveram para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo 

                                        
18 Denúncia constante nos autos, fls. 6. 
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a vítima Roberto Yoshiaki Imamura, em erro, mediante artifício 

consistente em cobrar taxa de eliminação fora das hipóteses legais. 

VIII- Consta do anexo procedimento investigatório criminal que 

VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA ÉRNICA e IVONE MARIA DA SILVA, a 

partir de janeiro de 2013, nesta comarca, previamente conluiados com 

JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, “Léo Pinheiro”, LUIGI PETTI, Diretor 

de Desenvolvimento e TELMO TONOLLI, Gerente de Incorporações 

concorreram para que os três denunciados, representando a OAS 

Empreendimentos S/A, obtivessem vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, mantendo a vítima Roberto Yoshiaki Imamura, em erro, 

mediante artifício retratado no documento de fls. 6871/6877, de 24 de 

agosto de 2012. 

Os fatos noticiados pela vítima Roberto 

Yoshiaki Imamura foram descritos de forma pormenorizada pelo 

Ministério Público, conforme segue no trecho transcrito da 

denúncia19: 

 

Apurou-se que a vítima Roberto adquiriu uma unidade autônoma, em 

junho de 2001, no bloco C, de número 65, do residencial Casa Verde, 

pelo preço de custo de R$ 57.564,66, conforme termo de adesão e 

compromisso de participação de fls. 6878/6886 (respeitando-se 

sempre o preço de custo, conforme cláusula 4.5, & 3º, - fls. 6880). 

Informou que quitou a sua unidade, antes da cobrança de aporte pela 

BANCOOP. Não o pagou e o questionou no Poder Judiciário. Também 

contou que não foi notificado, nos termos da Lei, para a assembleia de 

transferência da BANCOOP à OAS, aliás, sequer recebeu ata da 

assembleia. Aduziu que com o ingresso da OAS lhe exigiram um novo 

aporte de R$ 50.000,00, em 24 de agosto de 2012, para regularização 

da situação imobiliária conforme tabela de fls. 6872. Contou que até os 

dias atuais uma torre não foi finalizada no condomínio, ou seja, o bloco 

A, nem tampouco a piscina e a finalização da entrada principal. Disse 

que não tem escritura e nem registro do imóvel. Sintetizou: a OAS, 

pelos denunciados, entrou no empreendimento e não tomou nenhuma 

providência para terminá-lo. Também mencionou que a BANCOOP, 

pelos denunciados, lhe exigiu o pagamento de R$ 21.309,53 em 

decorrência de taxa de eliminação, conforme documento denominado 

aditivo a termo de adesão de fls. 68707. Por fim, também informou 

                                        
19 Denúncia constante nos autos, fl. 10. 
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que o terreno do empreendimento foi passado para a OAS, sem a 

anuência dos moradores. 

 

 

Nesse capítulo ainda estão devidamente 

narradas, por amostragem, as condutas dos apelados 

mencionados referentes as vítimas André Paulo Machado, Tania 

Regina Gofredo e Francisca Assunção Alves da Costa Cabrel. 

Todas as vítimas mencionadas no referido capítulo da denúncia 

foram ouvidas em declarações nos autos e apresentaram 

documentos comprovando os fatos noticiados. 

 

 

Empreendimento Liberty Boulevard. 

 

Neste capítulo20, a denúncia descreve 

pormenorizadamente a conduta dos apelados, sendo que 

VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA e LETYCIA 

ACHUR ANTONIO, representando o núcleo BANCOOP, omitiram 

na Ata da Assembleia do empreendimento Liberty Boulevard 

declaração que dela devia constar, consistente na observância 

da tríplice notificação do artigo 38, § 1º da Lei 5.764/71, 

burlando a lei das cooperativas e acarretando um vício 

insuperável quanto a essência da assembleia com a imposição 

de um quórum baixíssimo de 17  cooperados das 288 unidades 

autônomas de aludido empreendimento. Esses 3 apelados 

fizeram ainda constar declaração falsa ou diversa da que deveria 

ser escrita na aludida ata simulando a possibilidade de defesa 

contra a ratificação do acordo, com o claro objetivo de criar 

obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, 

conforme documento juntado nos autos. Esses apelados do 

                                        
20 Denúncia constante nos autos, fls. 12/15. 
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núcleo BANCOOP estavam previamente ajustados e com 

identidade de propósitos com os apelados JOSÉ ALDEMÁRIO 

PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI, FÁBIO HORI e TELMO 

TONOLLI, pertencentes ao núcleo OAS, para burlar a Lei das 

Cooperativas. 

Os mencionados apelados do núcleo 

BANCOOP e os apelados do núcleo OAS, com referidas 

falsidades ideológicas obtiveram para eles vantagens indevidas e 

ilícitas, em prejuízo dos cooperados adquirentes das unidades 

habitacionais do empreendimento Liberty Boulevard, que foram 

induzidos em erro mediante artifício consistente em fraudar a 

assembleia de transmissão de transferências e obrigações 

imobiliárias para a OAS Empreendimentos, além da cobrança 

indevida de aportes financeiros e de taxa de eliminação e 

demissão da BANCOOP. 

Mas não é só, os apelados do núcleo OAS 

ainda obtiveram para eles vantagem indevida, em prejuízo dos 

cooperados do empreendimento Liberty Boulevard induzindo-os 

em erro através do artifício consistente em dar em hipoteca as 

futuras unidades do Bloco A ao Banco Santander, como garantia 

de um financiamento no valor de R$ 13.060.000,00. Depreende-

se ainda que os apelados do núcleo OAS simplesmente não 

construíram o referido Bloco A, em prejuízo de 144 ex-

cooperados no total de R$ 10.656.000,00. 

Essas condutas criminosas foram 

detalhadas, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito 

constante da denúncia: 

XVII- Consta do anexo procedimento investigatório criminal que, no dia 

25 de julho de 2011, na rua São Bento 413, auditório amarelo8, por 

volta de 19 horas, nesta comarca, VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA 

DA SILVA, e LETÍCIA ACHUR ANTONIO, agindo previamente conluiadas 

e absolutamente mancomunados com JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO 

FILHO, “Léo Pinheiro” e LUIGI PETTI, FÁBIO HORI YONAMINE e TELMO 

TONOLLI munidos do propósito de burlar a Lei das Cooperativas, os 

três primeiros omitiram em documento particular denominado ata de 
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assembleia – Liberty Boulevard – declaração que dele devia constar, ou 

seja, ‘a observância da tríplice notificação do artigo 38, parágrafo 1º, 

da Lei 5764/71’ gerando, pois, vício quanto a essência da assembleia 

com a imposição de quórum de apenas 17 cooperados das 288 

unidades autônomas constantes do residencial Liberty Boulevard, 

assim como fizeram declaração falsa ou diversa da que deveria ser 

escrita, ou seja, ‘abertura ao plenário a possibilidade de defesa contra 

a ratificação do acordo’, com o objetivo de criar obrigação e alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme documento 

público de fls. 2718. 

XVIII- Consta do anexo procedimento investigatório criminal que, no 

dia 25 de julho de 2011, por volta de 19 horas, nesta comarca, VAGNER 

DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA e LETÍCIA ACHUR ANTONIO, 

agindo previamente conluiados e absolutamente mancomunados com 

JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, “Léo Pinheiro”, LUIGI PETTI, FÁBIO 

HORI YONAMINE e TELMO TONOLLI, obtiveram para eles, vantagem 

ilícita, em prejuízo dos cooperados do empreendimento Liberty 

Boulevard, que foram induzidos em erro, através do artifício 

consistente em fraudar assembleia de transmissão de transferências e 

obrigações imobiliárias para a OAS Empreendimentos S/A a fim de 

ratificar Termo de Acordo para Finalização da Construção do 

Residencial Liberty Boulevard com Extinção da Seccional Liberty 

Boulevard e Transferência de Direitos e Obrigações para OAS 

Empreendimentos S/A, além da cobrança indevida de taxa de 

eliminação e demissão em detrimento dos cooperados, consoante 

termo de fls. 2719/2731, firmado em 07 de abril de 2011, nesta 

comarca com respectivo aditivo firmado em 17 de junho de 2011. 

XIX- Consta do anexo procedimento investigatório criminal que, no dia 

27 de fevereiro de 2014, JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, “Léo 

Pinheiro”, FÁBIO HORI YONAMINE e TELMO TONOLLI, obtiveram para 

eles, vantagem ilícita, em prejuízo dos cooperados do 

empreendimento Liberty Boulevard induzindo-os em erro através do 

artifício consistente em dar em hipoteca as futuras unidades do bloco 

‘A’ do residencial em questão ao Banco Santander Brasil, inscrito no 

CNPJ (MF) sob o número 90.400.888/0001-42 como garantia de um 

financiamento no valor de R$ 13.060.000,00 (treze milhões e sessenta 

mil reais), conforme documento de fls. 2830 referente a matrícula 

39.867 do referido imóvel. 

XX- Consta do anexo procedimento investigatório criminal que JOSÉ 

ALDEMÁRIO PINHEIRO, “Léo Pinheiro”, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI e 

FÁBIO HORI YONAMINE agindo previamente mancomunados 

obtiveram vantagem ilícita em prejuízo alheio de 144 ex-cooperados, 



                
 
 

37 

  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
             PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 
                  Rua Riachuelo n. 115 - 7º andar – São Paulo - SP – Brasil  (+5511) 3119 9915 

 

responsáveis pelas unidades autônomas, induzindo-os em erro, sob a 

promessa de construção da Torre A no residencial Liberty Boulevard, 

mediante artificio, não o fizeram gerando o prejuízo global de, 

aproximadamente, R$ 10.656.000,00 (dez milhões seiscentos e 

cinquenta e seis mil reais) conforme será, oportunamente, aferido 

pericialmente. 

 

A exposição dos fatos criminosos foi 

esmiuçada na peça acusatória, sendo acompanhada de farta 

documentação encartada no processo criminal, senão vejamos: 

 

Apurou-se que os denunciados vinculados a BANCOOP omitiram 

propositalmente no documento denominado ata de assembleia 

extraordinária que não foram realizadas a tríplice notificação exigida 

pela Lei 5764/71 ferindo de morte a essência do ato, além disso, 

consignaram falsamente que havia possibilidade de defesa contra a 

ratificação do acordo à medida em que não havendo quórum 

suficiente por vício de origem na notificação dos cooperados, 

evidentemente, não houve qualquer possibilidade efetiva de defesa 

contra o acordo originariamente maculado pela ilegalidade. Nessa 

perspectiva salienta-se o depoimento de Carlos Mafra, um dos 

representantes, no sentido de que mais de 150 pessoas foram 

impedidas de participar, sob a alegação de inadimplência, mesmo 

estando a questão sub judice (fls. 2886). Com isso os denunciados 

VAGNER, IVONE e LETÍCIA pretenderam em comum acordo com JOSÉ 

ALDEMÁRIO, LUIGI, FÁBIO e TELMO criar obrigação jurídica e alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, proporcionar o 

transpasse do empreendimento imobiliário residencial Liberty à OAS 

Empreendimentos S/A, gerando benefícios patrimoniais para o grupo 

dos quatro últimos denunciados em detrimento dos milhares de 

cooperados, assim como propiciar aos três denunciados da BANCOOP, 

a obtenção de vantagem indevida, em prejuízo alheio, com a cobrança 

de taxas de eliminação e demissão. 

 

Constatou-se, ademais, que embora a OAS Empreendimentos S/A, 

pelos denunciados, JOSÉ ALDEMARIO, LUIGI, FÁBIO e TELMO tenham 

assumido e cobrado aportes incompatíveis aos cooperados, mesmo 

assim deixaram de entregar a torre A do residencial Liberty Boulevard 

gerando, portanto, prejuízos a 144 cooperados que não receberam as 
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suas unidades autônomas no importe aproximado de R$ 43.000.000,00 

(quarenta e três milhões) cujo valor será, oportunamente, aferido 

pericialmente. 

 

Menciona-se que os denunciados JOSÉ ALDEMÁRIO, FÁBIO e TELMO, 

em sociedade de propósito específico deram as 105 unidades 

autônomas futuras da torre A em garantia real de hipoteca, sem a 

ciência ou anuência dos cooperados, sendo certo que embolsaram o 

valor do financiamento de R$ 13.060.000,00 (treze milhões e sessenta 

mil reais) em prejuízo dos cooperados, vez que sequer iniciaram a 

construção da torre encontrando-se a obra completamente 

abandonada. Evidente que se a OAS, pelos denunciados, não pagar o 

financiamento, como de fato, provavelmente, não o fará posto sua 

condição de insolvente e em recuperação judicial, a instituição 

bancária vai executar as unidades autônomas de cada um dos 105 

cooperados que serão lesados. Exemplo de vítimas: Maria Helena 

Keiko Ando, Hiromith Goto e José Evangelista de Assis, entre outras. 

 

Causa espanto a decisão que absolveu 

sumariamente os apelados mencionados neste Capítulo, uma 

vez que não se trata de uma mera suposição do Ministério 

Público,  sendo que vítimas foram ouvidas em declarações nos 

autos do Procedimento Investigatório Criminal21, como o senhor 

Carlos Mafra.  

Existem documentos ainda a demonstrar 

que as vítimas Maria Helena Keiko Ando, Hiromith Goto e José 

Evangelista de Assis estão entre os 105 cooperados lesados. 

Segue trecho das declarações de Carlos Mafra, que relata que 

mais de 150 cooperados/vítimas foram impedidos de ingressar 

na assembleia fraudulenta, sob o pretexto de estarem 

inadimplentes em razão de não terem efetuado os pagamentos 

indevidos de rateios impostos pelos apelados: 

                                        
21 Declarações de vítima constante nos autos, fls. 2826/2829. 
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Seria desnecessária a reprodução de 

trechos da denúncia, de declarações e de documentos, todavia, a 

absolvição sumária não pode ser confirmada diante do contexto 

probatório, que deve ser apreciado no curso da instrução 

criminal, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 

A aludida ata fraudada consta dos autos, 

mas a título ilustrativo segue abaixo transcrita onde se observa 

que apenas 17 cooperados estavam presentes, sendo que 150 

pessoas foram impedidas de participar de aludida assembleia, 

conforme trecho das declarações prestadas por Carlos Mafra ao 

Ministério Público, sob o pretexto de estarem inadimplentes, 

apesar de uma liminar judicial concedida garantindo que não 

estavam inadimplentes.  

Neste caso, verifica-se um outro fato 

relevante, pois, o núcleo de apelados da OAS deu como garantia 

real de hipoteca os 105 apartamentos da Torre A e embolsaram 

a quantia de R$ 13.060.000,00, em prejuízo desse conjunto de 
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cooperados e sequer iniciaram as obras para a construção de 

aludidas unidades habitacionais. 

O argumento da Magistrada “a quo” é frágil 

e sem qualquer sustentação jurídica ao mencionar 

erroneamente a Sumula 308 do STJ que dispõe acerca da 

responsabilidade hipotecária: “A hipoteca firmada entre a 

construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à 

celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia 

perante os adquirentes do imóvel. ” 

O fundamento utilizado na sentença de 

absolvição sumária teve origem uma premissa falsa. 

Olvidou-se a ilustre Juíza que o caso 

vertente não se limita a uma legítima hipoteca, ao contrário, se 

traduz em uma fraude penal, posto que os apelados do núcleo 

OAS não poderiam dispor de futuras unidades habitacionais 

pertencentes a cooperados que, por seu turno, firmaram 

contratos com a BANCOOP, a preço de custo e que não 

autorizaram a transferência dos seus imóveis à OAS. 

 

E mais, a ata fraudulenta serviu de 

instrumento para ajuizar ações civis temerárias contra o 

conjunto vítimas adquirentes de unidades habitacionais do 

aludido empreendimento.  

 

Nisso, a apelada LETYCIA ACHUR 

ANTONIO, do núcleo BANCOOP, e o apelado CARLOS 

FREDERICO GUERRA ANDRADE, do núcleo OAS, 

operacionalizaram o esquema sob o aspecto jurídico para 

alcançar o resultado criminoso desejado pelos grupos em todos 

os empreendimentos implicados, seja beneficiando a BANCOOP 

com as cobranças indevidas de taxas de demissão e 

desligamento da Cooperativa, seja beneficiando a OAS com as 



                
 
 

41 

  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
             PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 
                  Rua Riachuelo n. 115 - 7º andar – São Paulo - SP – Brasil  (+5511) 3119 9915 

 

cobranças indevidas de aportes financeiros transformando o 

negócio jurídico da relação de cooperativismo para uma relação 

meramente comercial levando em conta valores cobrados pelo 

mercado imobiliário.  

 

Suprimir a possibilidade de submeter tais 

questões à Justiça Criminal, com a oitiva de testemunhas, de 

vítimas, dos apelados e da apreciação da farta documentação 

juntada nos autos, diante dos indícios veementes de autoria e 

materialidade delitiva, é o mesmo que desprezar a existência do 

prejuízo sofrido pelas vítimas e a inexistência das escrituras e 

dos edifícios que não foram construídos pelos apelados. 
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Empreendimento Mar Cantábrico. 

 

Neste capítulo22, a denúncia descreve 

pormenorizadamente a conduta dos apelados, sendo que 

VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA e LETICIA 

ACHUR ANTONIO, representando o núcleo BANCOOP, omitiram 

na Ata da Assembleia do empreendimento Mar Cantábrico 

declaração que dela devia constar, consistente na observância 

da tríplice notificação do artigo 38, § 1º da Lei 5.764/71, 

burlando a lei das cooperativas e acarretando um vício 

insuperável quanto a essência da assembleia com a imposição 

de um quórum baixíssimo de 42  cooperados das 112 unidades 

autônomas de aludido empreendimento. Esses 3 apelados 

fizeram ainda constar declaração falsa ou diversa da que deveria 

ser escrita na aludida ata simulando a possibilidade de defesa 

contra a ratificação do acordo, com o claro objetivo de criar 

obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, 

conforme documento juntado nos autos. Esses apelados do 

núcleo BANCOOP estavam previamente ajustados e com 

identidade de propósitos com os apelados JOSÉ ALDEMÁRIO 

PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI, FÁBIO HORI e TELMO 

TONOLLI, pertencentes ao núcleo OAS, para burlar a Lei das 

Cooperativas. 

Os mencionados apelados do núcleo 

BANCOOP e os apelados do núcleo OAS, com referidas 

falsidades ideológicas obtiveram para eles vantagens indevidas e 

ilícitas, em prejuízo dos cooperados adquirentes das unidades 

habitacionais do empreendimento Mar Cantábrico, que foram 

induzidos em erro mediante artifício consistente em fraudar a 

assembleia de transmissão de transferências e obrigações 

imobiliárias para a OAS Empreendimentos, além da cobrança 

                                        
22 Denúncia constante dos autos, fls. 15/22.  
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indevida de aportes financeiros e de taxa de eliminação e 

demissão da BANCOOP. 

Essas condutas criminosas foram 

detalhadas, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito 

constante da denúncia: 

XX- Consta do anexo procedimento investigatório criminal que, no dia 

27 de outubro de 200910, por volta de 19 horas, nesta comarca, JOÃO 

VACCARI NETO, ANA MARIA ÉRNICA e VAGNER DE CASTRO, agindo 

previamente conluiados e absolutamente mancomunados com JOSÉ 

ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, “Léo Pinheiro”, LUIGI PETTI e TELMO 

TONOLLI11, munidos do propósito de burlar a Lei das Cooperativas os 

três primeiros omitiram em documento particular denominado ata de 

assembleia – Mar Cantábrico – declaração que dele devia constar, ou 

seja, ‘a observância da tríplice notificação do artigo 38, parágrafo 1º, 

da Lei 5764/71’ gerando, pois, vício quanto a essência da assembleia 

com a imposição de quórum de apenas 42 dos cooperados das 112 

unidades autônomas constantes do condomínio Mar Cantábrico, assim 

como fizeram declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, ou 

seja, ‘abertura ao plenário sobre a possibilidade de defesa contra a 

ratificação do acordo’, com o objetivo de criar obrigação e alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme documento 

público de fls. 274312. 

XXI- Consta do anexo procedimento investigatório criminal que, no dia 

27 de outubro de 2009, por volta de 19 horas, nesta comarca, JOÃO 

VACCARI NETO, ANA MARIA ÉRNICA, VAGNER DE CASTRO, agindo 

previamente conluiados e absolutamente mancomunados com JOSÉ 

ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, vulgo “Léo Pinheiro”, LUIGI PETTI e 

TELMO TONOLLI, obtiveram para eles, vantagem ilícita, em prejuízo 

dos cooperados da empreendimento Mar Cantábrico, que foram 

induzidos em erro, através do artifício consistente em fraudar 

assembleia de transmissão de transferências e obrigações imobiliárias 

para a OAS Empreendimentos S/A a fim de ratificar Termo de Acordo 

para Finalização da Construção do Residencial Mar Cantábrico com 

Extinção da Seccional Mar Cantábrico e Transferência de Direitos e 

Obrigações para OAS Empreendimentos S/A, além da cobrança 

indevida de taxa de eliminação e demissão em detrimento dos 

cooperados, consoante termo de fls. 2744/2757, firmado em 08 de 

outubro de 2009, nesta comarca. 
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A exposição dos fatos criminosos foi 

esmiuçada na peça acusatória, sendo acompanhada de farta 

documentação encartada no processo criminal, senão vejamos: 

Apurou-se que os denunciados vinculados a BANCOOP omitiram 

propositalmente no documento denominado ata de assembleia 

extraordinária que não foram realizadas a tríplice notificação exigida 

pela Lei 5764/71 ferindo de morte a essência do ato, além disso, 

consignaram falsamente que havia possibilidade de defesa contra a 

ratificação do acordo à medida em que não havendo quórum 

suficiente por vício de origem na notificação dos cooperados, 

evidentemente, não houve qualquer possibilidade efetiva de defesa 

contra o acordo originariamente maculado pela ilegalidade. Nessa 

perspectiva salienta-se o depoimento de Carlos Mafra, um dos 

representantes, no sentido de que mais de 150 pessoas foram 

impedidas de participar, sob a alegação de inadimplência, mesmo 

estando a questão sub judice (fls. 2886). Com isso os denunciados 

JOÃO, ANA e VAGNER pretenderam em comum acordo com JOSÉ 

ALDEMÁRIO, LUIGI e TELMO criar obrigação jurídica e alterar a verdade 

sobre fato juridicamente relevante, qual seja, proporcionar o 

transpasse do empreendimento imobiliário Mar Cantábrico à OAS 

Empreendimentos S/A, gerando benefícios patrimoniais para o grupo 

dos três últimos denunciados em detrimento dos milhares de 

cooperados, assim como propiciar aos três denunciados da BANCOOP, 

a obtenção de vantagem indevida, em prejuízo alheio, com a cobrança 

de taxas de eliminação e demissão. 

A absolvição sumária com relação as 

condutas dos ora apelados descritas não se justifica, pois, os 

elementos probatórios não se apresentam como simples ilícitos 

civis, mas sim demonstram um conjunto de ações fraudulentas 

e criminosas que lesaram inúmeras vítimas. 

Ademais as vítimas não tinham alternativa 

diante do fraudulento acordo da BANCOOP com a OAS, ou 

aceitavam a imposição feita pelos apelados de aderir as novas 

regras de pagamentos extras ilegais ao núcleo OAS, ou 

simplesmente perdiam as suas unidades habitacionais. Aqueles 

cooperados que ainda não tinham as suas unidades 

construídas, se não aderissem as novas condições impostas 
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perderiam parte dos valores pagos e não teriam o contrato 

cumprido. 

Nesse referido empreendimento, os 

apelados JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO e ROBERTO 

MOREIRA FERREIRA e Danilo Villa Costa, previamente 

ajustados e com identidade de propósitos, obtiveram vantagem 

ilícita em prejuízo de Luciane Giongo Galvão, mantida em erro, 

mediante artifício, venderam coisa alheia como própria, ou seja, 

a sua unidade autônoma de número 64 A, conforme narra a 

denúncia de forma precisa e detalhada23: 

XXII- Consta do anexo procedimento investigatório criminal que, no dia 

8 de maio de 2015, JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO, “Léo Pinheiro”, 

ROBERTO MOREIRA FERREIRA, e Danilo Villa Costa agindo previamente 

mancomunados, com identidade de propósitos e desígnios, obtiveram 

vantagem ilícita em prejuízo da vítima Luciane Giongo Galvão, mantida 

em erro, mediante artifício, eis que venderam coisa alheia como 

própria, ou seja, a sua unidade autônoma de número 64 A, do edifício 

Salinas, condomínio Solaris, situado na avenida General Monteiro de 

Barros 638, Astúrias, Guarujá para Manoel Luiz Gonçalves e Mara 

Fátima Rodrigues Gonçalves, nos termos da certidão do Registro de 

Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de fls. 

1386/1390, que se refere a escritura pública de venda e compra com 

cessão de direitos de ocupação. 

Apurou-se que a vítima Luciane é adquirente da unidade autônoma 64 

A do edifício Salinas, condomínio Solaris e não mera cota. Ao longo de 

mais de 10 anos de toda a relação contratual, primeiro com a 

BANCOOP, depois com a OAS, as obrigações foram religiosamente 

cumpridas. Em 2009 com a transferência da seccional Mar Cantábrico, 

atualmente, Solaris para a OAS, a vítima Luciane foi cobrada em mais 

R$ 123.466,23 (cento e vinte e três mil quatrocentos e sessenta e seis 

reais e vinte e três centavos), de acordo com o documento de fls. 

1381/1385, muito embora já tivesse quitado o imóvel desde 2003, 

inclusive as intermediárias. A depoente, por sua vez, desprovida de 

dinheiro para quitar esse controverso valor foi orientada a procurar 

uma empresa denominada TALENTO BRASIL CONSULT para fazer esse 

financiamento do saldo devedor; aliás, empresa indicada pela própria 

OAS. Devido a demora da própria empresa em propiciar meios para a 

                                        
23 Denúncia constante nos autos, fls. 17/18. 
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feitura do financiamento, notadamente porque a OAS não cedia 

propositalmente uma certidão, o saldo devedor da vítima, no segundo 

semestre de 2014, foi reajustado para R$ 138.101,56 (cento e trinta e 

oito mil cento e um reais e cinquenta e seis centavos) No início de 

2015, a vítima foi informada através da empresa supracitada, pelo 

funcionário de prenome Rodrigo, que ela fora designada para uma 

reunião de distrato do contrato13 e, nessa reunião, constatou que, 

unilateralmente, impuseram o valor de R$ 194.806,48 valor que, 

segundo o cálculo deles, equivaleria, sem correção, ao montante de R$ 

253.465,08 (total das parcelas pagas) com a dedução de 25% (multa 

atribuída a vítima)14 E dentro da OAS soube que seu apartamento foi 

vendido pelo denunciado Roberto Moreira Ferreira e outro para 

Manoel Luiz Gonçalves e Mara Fátima Rodrigues Gonçalves, sob a 

alegação de ‘inadimplência’ da vítima. Também destacou que o 

apartamento foi ‘vendido’ pelo valor de R$ 474.952,50 (quatrocentos e 

setenta e quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 

centavos)15, valor aquém do praticado na época (v. informação de fls. 

1394). Também soube que para motivar a alegação de inadimplência 

disseram que ela não respondera a uma correspondência que, mais 

tarde, soube que fora encaminhada à Belo Horizonte, local em que 

nunca manteve endereço. A vítima, ainda, desde a entrega do imóvel 

pagou o laudêmio em torno de R$ 6.000,00, condomínio e IPTU (R$ 

8.000,00). 

Portanto, o artifício da OAS, pelos denunciados, foi desrespeitar a 

cessão contratual e solicitar novo aporte financeiro, inviabilizar a 

realização do financiamento inserindo interposta pessoa jurídica para 

agilizar e não fazê-lo e ainda postergar a entrega de certidão e 

encaminhar notificação para endereço inexistente. O prejuízo da 

vítima é evidente à medida em que venderam imóvel alheio como 

próprio quando a questão estava sub judice (autos 1046794-

34.2015.8.26.0100 – 5ª. Vara Cível de SP). 

 

A decisão que absolveu sumariamente os 

apelados fez menção a um inquérito policial arquivado que 

investigava o crime de estelionato contra a vítima Lucianne 

Giongo Galvão porque “nas palavras do representante do 

Parquet, da simples leitura dos autos se depreende que o 

negócio civil não foi realizado à contento da parte que 
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deverá discutir direitos e deveres decorrentes de contrato 

na seara cível.”24  

Esse arquivamento reflete exatamente a 

falta de informações à época sobre a existência dessa 

complexa estrutura criminosa envolvendo os apelados do 

núcleo BANCOOP e os apelados do núcleo OAS. A percepção do 

Ministério Público e do Poder Judiciário se limitava a 

verificação superficial de uma relação contratual 

pretensamente lícita. 

O referido esquema criminoso não seria 

descoberto se cada vítima ingressasse individualmente com 

representações para instauração de inquéritos policiais. 

Provavelmente, pela visão estreita e míope sobre a relação 

contratual individual, não seria possível qualquer providência na 

órbita criminal, diante da complexa estrutura criminosa 

arquiteta pelos ora apelados. 

Aliás, foi assim que a estrutura criminosa 

arquitetada pelos núcleos da BANCOOP e da OAS conseguiu 

ludibriar centenas de vítimas ao dar um aspecto lícito 

mascarando as práticas criminosas em meros ilícitos ou 

conflitos cíveis. 

Daí a dificuldade enfrentada ao longo da 

investigação criminal, onde não se presumiu ou imputou crimes 

a bel prazer do Ministério Público, ao contrário, os Promotores 

de Justiça que elaboraram a denúncia foram provocados por 

uma representação criminal apresentada por uma Associação de 

Cooperados que foram vítimas dos ora apelados e pediam 

providências para cessar as condutas criminosas que estavam 

lesando centenas de adquirentes. 

Essa relação jurídica controvertida e 

complexa revela, mais uma vez que tais fatos, em tese, 

                                        
24 Fls. 10.304. 
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configuram ilícitos penais e, pelos indícios de autoria e 

materialidade delitiva, não poderiam ser objeto da absolvição 

sumária questionada.  

Ainda nesse capítulo foram narradas 

situações referentes as vítimas que receberam seus imóveis, mas 

diante da fraudulenta transferência do empreendimento Mar 

Cantábrico da Cooperativa Habitacional dos Bancários para a 

OAS Empreendimentos, foram obrigadas a arcar com aportes 

financeiros criminosos, em total desrespeito ao que fora 

contratado com a BANCOOP, referente a aquisição pelo preço de 

custo, e ainda a efetuar o pagamento de taxa de demissão da 

Cooperativa. Referidas vítimas, que se recusaram a arcar com 

esses custos determinados pelos apelados, simplesmente não 

receberam suas escrituras e tampouco obtiveram o competente 

registro dos imóveis. 

A denúncia é clara com relação a essas 

condutas criminosas, segue uma dessas situações constantes 

na aludida peça acusatória, que causou sérios prejuízos a vítima 

Walter Didário Júnior25: 

XXIII- Consta do anexo procedimento investigatório criminal que, no 

período compreendido entre setembro de 2009 a setembro de 2013, 

nesta comarca, JOÃO VACCARI NETO, ANA MARIA ÉRNICA e IVONE 

MARIA DA SILVA, agindo previamente conluiados e absolutamente 

mancomunados com JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, “Léo 

Pinheiro”, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, e Ricardo Marques Imbassahi, 

os três primeiros concorreram para que os três últimos, na qualidade 

de representantes da OAS Empreendimentos S/A obtivessem para 

eles, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Walter Didário Júnior que 

foi mantida em erro através de artifício no valor de R$ 468.395,71 

(quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e 

setenta e um centavos). 

Apurou-se que a vítima adquiriu a unidade autônoma 153 A, e não 

mera cota, pelo valor de custo de R$ 293.314,09, em 1º de junho de 

2003, conforme termo de adesão de fls.6441/6448 (respeitando-se o 

preço de custo, conforme cláusula 4.5, & 3º, fls.6443). Em 2008 quitou 

                                        
25 Denúncia constante nos autos, fls. 18/20. 
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o imóvel, conforme documento de fls. 6454/6455. Ocorre que em 2009 

após a realização da assembleia fraudada de transmissão dos direitos e 

obrigações do empreendimento Mar Cantábrico, atual Solaris, à OAS, 

recebeu a informação de que o valor atualizado de seu imóvel, o de 

número 153 A (Salinas) estava em R$ 519.400,00 (quinhentos e 

dezenove mil quatrocentos reais) e que restaria um valor de R$ 

51.004,29, (cinquenta e um mil quatro reais e vinte e nove centavos), 

conforme documento de fls. 6462/6466, subscritos pelos denunciados 

LUIGI e TELMO, porque o restante, ou seja, R$ 468.395,71 

(quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e 

setenta e um centavos) já fora pago à BANCOOP, conforme figura 

abaixo: 

 

Ressalte-se que a OAS, pelos denunciados, já havia reconhecido o valor 

pago à BANCOOP de R$468.395,71 (quatrocentos e sessenta e oito mil 

trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos); contudo, 

em que pese os valores expressamente reconhecidos pela OAS para a 

surpresa da vítima, em setembro de 2013, afirmaram que o imóvel 

valeria R$ 1.286.444,70 (um milhão duzentos e oitenta e seis mil 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos). Deste 

modo, indiscutível a manobra fraudulenta. Assim: junho de 2003, o 

valor do imóvel era de R$ 293.314,09 (duzentos e noventa e três mil 

trezentos e quatorze reais e nove centavos); setembro de 2009, o valor 

era de R$ 519.400,0016 (quinhentos e dezenove mil quatrocentos 

reais) e setembro de 2013, o valor era de R$ 1.286.444,70 (um milhão 

duzentos e oitenta e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e 

setenta centavos) Sem mais delongas, o valor cobrado a mais pela OAS 

de R$ 666.654,60 (seiscentos e sessenta e seis mil seiscentos e 

cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) é resultante de artifício 

proveniente de fraude material produzida naquela irregular 

assembleia de transmissão da seccional, multiplicação absurda e irreal 

do preço, que deveria ser ‘fechado’, já que a OAS desrespeitando a 

cessão contratual age como incorporadora e condiciona a entrega do 
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imóvel e obtenção de escritura e registro imobiliário a um valor 

exorbitante. Esclarece-se, por importantíssimo, que a OAS é sucessora 

da BANCOOP e não poderia agir dessa maneira. 

Necessário informar que em 2009, após a transferência para a OAS, a 

vítima foi procurada por um escritório de advocacia, que lhe cobrou o 

valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para não perder o imóvel, 

porque segundo eles quando a OAS assumiu o empreendimento foi 

feita uma nova metragem e seu apartamento seria um pouco maior do 

que aquele vendido. A vítima, por sua vez, disse que primeiro teria de 

verificar se realmente o tamanho excedia ao contratado para, então, 

fazer eventual pagamento da diferença. Posteriormente, quando o 

prédio de trás estava sendo quase finalizado, a sua esposa procurou o 

engenheiro da obra e soube que não haveria qualquer indivíduo de 

sobrenome “Didário” como proprietário de um duplex. 

Verifica-se, claramente, que o valor de custo consignado no momento 

da aquisição na planta foi totalmente ignorado pela OAS, através de 

seus denunciados, que artificiosamente continuaram 

injustificadamente cobrando valores a mais em face da vítima Valter 

Didário restando inequívoco prejuízo à medida em que não pode 

desfrutar do imóvel que lhe pertenceria, a rigor. Enfim, o seu prejuízo 

mínimo, sem contar correção, juros e taxas indevidas, girou em torno 

de R$ 468.395,71 (quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e 

noventa e cinco reais e setenta e um centavos). 

 

Além da situação narrada pela vítima 

Walter Didário, depreende-se que outras vítimas sofreram 

prejuízos em decorrência do esquema criminoso arquitetado 

pelos apelados JOÃO VACCARI NETO, ANA MARIA ÉRNICA e 

VAGNER DE CASTRO,  que obtiveram para eles, vantagem 

ilícita, em prejuízo alheio, mantendo a vítima Eliana Vaz de Lima 

em erro, mediante artifício consistente em cobrar R$ 

33.129,5717 (trinta e três mil cento e vinte e nove reais e 

cinquenta e sete centavos) de taxa de eliminação fora das 

hipóteses legais, assim como mantendo a vítima Tania Viviani de 

Oliveira em erro, mediante artifício consistente em cobrar R$ 

12.146,52 (doze mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta e 

dois centavos) também de taxa de eliminação, no dia 17 de 

novembro de 2009; além de cobrar taxas de demissões, 
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respectivamente, no dia 24 de novembro de 2009, em face da 

vítima Celso Marques de Oliveira, mantendo-a em erro, 

mediante artifício consistente na cobrança de R$ 52.385,57 

(cinquenta e dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e 

cinquenta e sete centavos) e, no dia 23 de novembro de 2009, 

em face da vítima Marcos Martins da Cunha, mantendo-a em 

erro, mediante artifício consistente na cobrança de R$ 20.052,67 

(vinte mil e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos).26 

A denúncia ainda narra nesse capítulo 

situações específicas, por amostragem, relacionadas as vítimas 

Marcos Martins da Cunha e Eliana Vaz de Lima27. 

Esse conjunto probatório, portanto, não 

possibilita o reconhecimento de uma absolvição sumária, vez 

que as questões são complexas e dependem de uma apreciação 

aprofundada de mérito no curso de uma instrução criminal. 

Afirmar que tais situações se resumem a inadimplemento ou 

meras questões contratuais é negar a realidade e menosprezar o 

senso comum. Não se restringe a acusação a uma ou duas 

vítimas, mas dezenas de pessoas que se prontificaram a 

comparecer no Ministério Público para prestar declarações e 

apresentar documentos atestando a prática de delitos penais por 

parte dos apelados mencionados. 

Com todo o respeito a ilustre Magistrada “a 

quo”, a decisão questionada deve ser reformada. 

 

Empreendimento Ilhas D´Itália. 

Neste capítulo28, a denúncia descreve 

pormenorizadamente a conduta dos apelados, sendo que JOÃO 

VACCARI NETO, VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA 

                                        
26 Conforme denúncia constante nos autos, fls. 20/21 e declarações prestadas pelas vítimas e 
documentos juntados nos autos as fls.850/850 v. e 856/859, 1450/1454 e 3052/3053. 
27 Denúncia constante nos autos, fls. 21/22. 
28 Denúncia constante nos autos, fls. 23/36. 
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SILVA e LETICIA ACHUR ANTONIO, representando o núcleo 

BANCOOP, omitiram na Ata da Assembleia do empreendimento 

Ilhas D´Itália declaração que dela devia constar, consistente na 

observância da tríplice notificação do artigo 38, § 1º da Lei 

5.764/71, burlando a lei das cooperativas e acarretando um 

vício insuperável quanto a essência da assembleia com a 

imposição de um quórum baixíssimo de 66 cooperados das 255 

unidades autônomas de aludido empreendimento. Esses 4 

apelados fizeram ainda constar declaração falsa ou diversa da 

que deveria ser escrita na aludida ata simulando a possibilidade 

de defesa contra a ratificação do acordo, com o claro objetivo de 

criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante, conforme documento juntado nos autos. Esses 

apelados do núcleo BANCOOP estavam previamente ajustados e 

com identidade de propósitos com os apelados JOSÉ 

ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI, TELMO 

TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, VÍTOR LEVINDO 

PEDREIRA e Humberto Maltez Garrido Filho pertencentes ao 

núcleo OAS, para burlar a Lei das Cooperativas. 

Os mencionados apelados do núcleo 

BANCOOP e os apelados do núcleo OAS, com referidas 

falsidades ideológicas, obtiveram para eles vantagens indevidas 

e ilícitas, em prejuízo dos cooperados adquirentes das unidades 

habitacionais do empreendimento Mar Cantábrico, que foram 

induzidos em erro mediante artifício consistente em fraudar a 

assembleia de transmissão de transferências e obrigações 

imobiliárias para a OAS Empreendimentos, além da cobrança 

indevida de aportes financeiros e de taxa de eliminação e 

demissão da BANCOOP. 

Essas condutas criminosas foram 

detalhadas, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito 

constante da denúncia: 

XXVI- Consta do anexo procedimento investigatório criminal que, no 

dia 16 de dezembro de 2009, por volta de 19 horas, na rua São Bento 
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413, auditório amarelo25, nesta comarca, JOÃO VACCARI NETO, ANA 

MARIA ÉRNICA e VAGNER DE CASTRO, agindo previamente conluiados 

e absolutamente mancomunados com JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO 

FILHO, “Léo Pinheiro”, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO 

MOREIRA FERREIRA, VÍTOR LEVINDO PEDREIRA e Humberto Maltez 

Garrido Filho munidos do propósito de burlar a Lei das Cooperativas, 

os três primeiros omitiram em documento particular denominado ata 

de assembleia seccional – Ilhas d´Itália declaração que dele devia 

constar, ou seja, ‘a observância da tríplice notificação do artigo 38, 

parágrafo 1º, da Lei 5764/71’, gerando, pois, vício quanto a essência da 

assembleia com a imposição de quórum de apenas 66 cooperados das 

255 unidades autônomas constantes do residencial Ilhas d´Itália, com o 

objetivo de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante, conforme documento público de fls. 2696. 

Apurou-se que os denunciados vinculados a BANCOOP omitiram 

propositalmente no documento denominado ata de assembleia 

extraordinária que não foram realizadas a tríplice notificação exigida 

pela Lei 5764/71 ferindo de morte a essência do ato. Com isso os 

denunciados JOÃO, ANA e VAGNER pretenderam em comum acordo 

com JOSÉ ALDEMÁRIO, LUIGI, TELMO, ROBERTO e VÍTOR criar 

obrigação jurídica e alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante, qual seja, proporcionar o transpasse do empreendimento 

imobiliário residencial Ilhas d’ Itália à OAS Empreendimentos S/A, 

gerando benefícios patrimoniais para o grupo dos cinco últimos 

denunciados em detrimento dos milhares de cooperados, assim como 

propiciar aos três denunciados da BANCOOP, a obtenção de vantagem 

indevida, em prejuízo alheio, com a cobrança de taxas de eliminação e 

demissão. 

XXVII- Consta do anexo procedimento investigatório criminal que, no 

dia 16 de dezembro de 2009, por volta de 19 horas, nesta comarca, 

JOÃO VACCARI NETO, ANA MARIA ÉRNICA e VAGNER DE CASTRO, 

agindo previamente conluiados e absolutamente mancomunados com 

JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, “Léo Pinheiro”, LUIGI PETTI, TELMO 

TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VÍTOR LEVINDO PEDREIRA, 

obtiveram para eles, vantagem ilícita, em prejuízo dos cooperados da 

seccional Ilhas d´Itália, que foram induzidos em erro, através do 

artifício consistente em fraudar assembleia de transmissão de 

transferências e obrigações imobiliárias para a OAS Empreendimentos 

S/A a fim de ratificar Termo de Acordo para Finalização da Construção 

do Residencial Ilhas d´Itália com Extinção da Seccional Residencial Ilhas 

d´Itália e Transferência de Direitos e Obrigações para OAS 

Empreendimentos S/A, além disso, cobraram indevidamente taxa de 
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eliminação e demissão, em detrimento dos cooperados, consoante 

termo de fls. 2697/2713, firmado em 4 de dezembro de 2009, nesta 

comarca. 

Narra a denúncia nesse capítulo diversos 

crimes de estelionato, por amostragem, referentes as vítimas 

Sandra de Melo Mariano, Maria de Jesus Sá Adib, Cláudio 

Martins Cabrera, Oswaldo Martins Gonçalves, Marcia Regina 

Bover, Vandele dos Santos Diniz, Osvaldo Martins Gonçalves, 

Márcia Cristina Didário e Paulo José Machado da Costa29 

A decisão que absolveu sumariamente os 

12 apelados ainda discorreu sobre o empreendimento A´bsoluto 

afirmando que foi construído em terreno cedido pela BANCOOP 

à OAS e o desmembramento do terreno original do 

empreendimento Ilhas D´Itália não resultou em prejuízo aos 

adquirentes da BANCOOP, pois, “sequer houve a existência de 

cooperados. ”30 

Disse mais a ilustre Magistrada “a quo” que 

os adquirentes do empreendimento Ilhas D´Itália foram 

informados dessa cessão da BANCOOP para a OAS através do 

informativo BANCOOP, datado de agosto de 2.016!!!! 

O problema relacionado a transferência de 

uma área que pertencia ao empreendimento Ilhas D´Itália pela 

BANCOOP à OAS atinge sim todos os adquirentes de unidades 

habitacionais deste último empreendimento. 

A denúncia descreve que no dia no dia 16 

de dezembro de 2009, por volta de 19 horas,  JOÃO VACCARI 

NETO, ANA MARIA ÉRNICA e VAGNER DE CASTRO, 

concorreram para que JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, 

vulgo “Léo Pinheiro”, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, 

ROBERTO MOREIRA FERREIRA, VÍTOR LEVINDO PEDREIRA 

e CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, obtivessem para 

                                        
29 Denúncia constante nos autos, fls. 25/29. 
30 Trecho da sentença absolutória fl. 10.989.  
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eles, vantagem ilícita, em prejuízo dos cooperados da seccional 

Ilhas d´Itália, que foram induzidos em erro, através do artifício 

consistente em fraudar assembleia de transmissão de 

transferências e obrigações imobiliárias para a OAS 

Empreendimentos S/A à medida em que os três primeiros 

omitiram em documento particular denominado ata de 

assembleia seccional – Ilhas d´Itália declaração que dele devia 

constar, ou seja, ‘a observância da tríplice notificação do artigo 

38, parágrafo 1º, da Lei 5764/71’, gerando, pois, vício quanto a 

essência da assembleia e com isso ratificaram Termo de Acordo 

para Finalização da Construção do Residencial Ilhas d´Itália com 

Extinção da Seccional Residencial Ilhas d´Itália e Transferência 

de Direitos e Obrigações para OAS Empreendimentos S/A com 

cláusula 4.2, ilegal de desdobramento de terreno, consoante 

termo de fls. 2697/2713, firmado em 4 de dezembro de 2009, 

nesta comarca. 

O núcleo BANCOOP agindo previamente 

conluiado com núcleo OAS concorreram para que a empreiteira 

OAS obtivesse vantagem ilícita em prejuízo dos cooperados da 

seccional Ilhas d’Itália à medida em que colocaram sub-

repticiamente cláusula ilegal, especificamente, aquela de 

item 4.2 que se refere a do item 4.1 (fls. 2698) ocasião em 

que sem uma regular assembleia de transferência 

“intrujaram” dolosamente no Termo de Acordo para 

Finalização da Construção do Residencial Ilhas d’Itália a 

possibilidade de desdobramento do terreno originário onde 

as três torres, Capri, Sardenha e Sicília do residencial Ilhas 

d’Itália seriam construídas suprimindo dos cooperados a 

área de garagem e de lazer descaracterizando o primogênito 

contrato firmado e aproveitando esse terreno de 

3.411,39m2 para construir outro empreendimento 

denominado A’BSOLUTO auferindo vantagem econômica da 

ordem de no mínimo R$ 5.000.000,0032 (cinco milhões de reais) 

em detrimento dos cooperados, sendo certo que o 

desdobramento, sem as formalidades legais, ficou averbado nas 
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matrículas 159.014 junto ao 7º. Cartório de Registro de Imóveis 

de São Paulo, especificamente matrículas 176.962 à 177.172, 

conforme documento de fls. 3404/3422. 

Eis as abusivas cláusulas: 

 

Desta forma, a BANCOOP, originariamente, 

alienou as unidades autônomas do condomínio residencial Ilhas 

d´Itália em área de 6.676,31 metros quadrados com a promessa 

contratual de edificação das torres, Sardenha, Capri e Sicília. 

Malgrado ter recebido os valores dos cooperados, não efetuou a 

construção das torres no período estabelecido contratualmente e 

resolveu transferir o empreendimento à OAS com essa cláusula 

de desdobramento embutida gerando, portanto, a diminuição 

considerável do espaço de edificação contratado pelos 

cooperados e inequívoco prejuízo, posto que lhe subtraíram 

espaço condominial e valor em seus apartamentos, que se viram 

despojados de área de lazer e mais uma vaga de garagem 

restando apenas 3.564,92m2 para erigir as três torres; de outro 

lado, proporcionaram a OAS Empreendimentos e OAS 31, um 

terreno para edificação do condomínio A’bsoluto, com a 

possibilidade de venda a preço de mercado. 

Enfim, os ora apelados vinculados à OAS 

conluiados com o núcleo da BANCOOP, acima citado se 

apropriaram de parte do terreno originário daquele residencial, 

algo em torno de 3.411,39 m2 - matrícula 159.014 (fls. 3404) e 

fizeram o desdobro gerando prejuízos para todos os cooperados 

do residencial Ilhas d´Itália, ou seja, 255 unidades autônomas 
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cujos responsáveis foram destituídos de sua área de lazer e 

garagens para que os denunciados, representantes da OAS 31 

obtivessem lucro às suas custas. 

Explica-se que o empreendimento A’bsoluto 

possui 168 unidades que foram vendidas pela média de R$ 

600.000,00/unidade totalizando R$ 100.800.000,00 (cem 

milhões e oitocentos mil reais) com lucro líquido da OAS 31 de 

50% algo em torno de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 

reais) em inequívoco prejuízo dos cooperados do 

empreendimento residencial Ilhas d´Itália, que tiveram 

artificiosamente seu terreno desdobrado para a construção de 

um novo empreendimento. 

Relevante anotar que várias vítimas 

dispuseram que adquiriram a unidade autônoma em terreno de 

7.500m2, segundo a cláusula 2º, do TERMO DE ADESÃO E 

COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO, in verbis: 

 

e afirmaram que conheceram o lugar do empreendimento. Assim 

antes de assinar o Termo de Adesão, cautelosamente, 

constataram junto ao 7º. Cartório de Registro Imobiliário da 

Capital, matrícula sob o número 30.432, a área total do terreno 

onde seria edificado o empreendimento Ilhas d’ Itália, ou seja, 

7.250 metros quadrados, conforme código de contribuinte – 



                
 
 

58 

  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
             PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 
                  Rua Riachuelo n. 115 - 7º andar – São Paulo - SP – Brasil  (+5511) 3119 9915 

 

IPTU 028.038.0054-3 e ALVARÁ DE APROVAÇÃO E 

EXECUÇÃO – PROCESSO 2002/0303148-9 requerido pela 

BANCOOP, afixado defronte ao empreendimento, bem como no 

processo do ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO também requerido pela 

BANCOOP, junto a PMSP, sob número 2009-0.046.696-7. 

Outras certidões de recolhimento de tributos (doc.4), e Certidão 

Negativa de Débitos (doc.5), em nome da BANCOOP foram 

exibidas e demonstram inequivocamente que a BANCOOP 

edificaria o empreendimento nesta área, todas vinculadas ao 

IPTU 028.038.0054-3 contendo 7.250 m2. Nestas condições o 

espaço necessário às garagens e perfeitas acomodações dos 

equipamentos das áreas comuns seriam suficientes (piscina, 

quadras de esportes, sauna, churrasqueiras, playground, etc.). 

Ocorre que, inexplicavelmente, conforme 

AV.33 e AV.34, a área total de 7.250 m2, designada a 

construção do empreendimento, em 18 de maio de 2010, foi 

desmembrada em duas áreas, denominadas em área “A” e “B”, 

contendo, cada uma delas, respectivamente, 3.411,39 m2 e 

3.564,92 m2, o que torna inviável acomodar a quantidade de 

432 vagas contratadas e sequer sabemos hoje quantas vagas 

estão disponíveis. Apurou, ainda, que a área desdobrada, 

denominada área “A”, contendo 3,411,39 m2, cujo valor de 

mercado hoje é de, aproximadamente, de R$10.234.170,00 (dez 

milhões, duzentos e trinta e quatro mil e cento e setenta reais), 

foi “VENDIDA”, em 04 de Outubro de 2010, à uma empresa 

denominada OAS 12 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, 

inscrita no CNPJ sob número 11.667.587/0001-03, pelo valor 

de R$1.843.358,58 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, 

trezentos e cinquenta e oito reais), o que requer atenção e 

apuração dos fatos por parte dos condôminos e do Ministério 

Público Estadual. Ainda se constatou que na ocasião faltava 1,5 

(um e meio) edifício a ser concluído.   Segundo o boletim 

econômico do CUB-SINDUSCON (sindicato oficial das 

construtoras), o custo por metro quadrado de construção na 

cidade de São Paulo em janeiro de 2011 era de R$1.118,74 
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(PADRÃO ALTO). Então gastar-se-ia na pior hipótese: 15.500 m2 

x 0,5 (metade do que falta construir do empreendimento) x 

R$1.118,74 = R$8.670.235,00 (oito milhões, seiscentos e setenta 

mil e duzentos e trinta e cinco reais), sem deslembrar que o 

terreno não está contido nesse valor. Segundo informações 

coligidas na investigação, a OAS Empreendimentos S/A cobra 

de cada unidade cerca de R$ 70.000,00. Temos, então: 

R$70.000,00 x 216 = R$15.120.000,00 (quinze milhões e cento e 

vinte mil reais). Lembrando que muitas unidades ainda não se 

encontram quitadas, a OAS perceberá por conta de créditos 

repassados pela BANCOOP, um valor ainda maior que os 

indevidos R$15.120.000,00 (quinze milhões de duzentos mil 

reais). 

A ilustre Magistrada “a quo” só pode ter 

sido induzida a erro ou então procedeu a leitura de outro 

processo. 

A peça acusatória ainda aponta para o 

crime de falsidade ideológica porque no dia 16 de dezembro de 

2009, por volta de 19 horas, os apelados do núcleo BANCOOP, 

JOÃO VACCARI NETO, ANA MARIA ÉRNICA e VAGNER DE 

CASTRO, concorreram para que JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO 

FILHO, vulgo “Léo Pinheiro”, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, 

ROBERTO MOREIRA FERREIRA, VÍTOR LEVINDO PEDREIRA 

e CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, obtivessem para 

eles, vantagem ilícita, em prejuízo dos cooperados da seccional 

Ilhas d´Itália, que foram induzidos em erro, através do artifício 

consistente em fraudar assembleia de transmissão de 

transferências e obrigações imobiliárias para a OAS 

Empreendimentos S/A à medida em que os três primeiros, ora 

apelados, omitiram em documento particular denominado ata de 

assembleia seccional – Ilhas d´Itália declaração que dele devia 

constar, ou seja, ‘a observância da tríplice notificação do artigo 

38, parágrafo 1º, da Lei 5764/71’, gerando, pois, vício quanto a 

essência da assembleia e com isso ratificaram Termo de Acordo 
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para Finalização da Construção do Residencial Ilhas d´Itália com 

Extinção da Seccional Residencial Ilhas d´Itália e Transferência 

de Direitos e Obrigações para OAS Empreendimentos S/A com 

cláusula 4.2, ilegal de desdobramento de terreno, consoante 

termo de fls. 2697/2713, firmado em 4 de dezembro de 2009, 

nesta comarca produzindo, consequentemente, prejuízos que 

seriam pericialmente aferidos no decorrer da ação penal, 

notadamente porque 255 famílias tiveram a sua área comum e 

de garagem consideravelmente diminuídas por conta do 

presente artifício. 

Depreende-se, portanto, que não estamos 

diante de um mero ilícito civil, sendo que além das infrações 

penais já mencionadas, ocorreu ainda um crime contra a 

incorporação imobiliária. 

Narra a exordial acusatória que no dia 31 

de maio de 2011, por intermédio da AV 12 (prenotação 288.959, 

de 6 de maio de 2011), ROBERTO MOREIRA FERREIRA, 

VÍTOR LEVINDO PEDREIRA, CARLOS FREDERICO GUERRA 

ANDRADE, LUIGI PETTI promoveram na incorporação 

afirmação falsa sobre a construção do condomínio A’bsoluto34 e 

para tanto concorreram de qualquer modo JOÃO VACCARI 

NETO, ANA MARIA ÉRNICA e VAGNER DE CASTRO, segundo 

os quais, propositalmente, concorreram para a mudança do 

projeto original vendido aos adquirentes da seccional Ilhas 

d’Itália à época, eis que promoveram irregular assembleia de 

transferência da seccional Ilhas d´Itália, sem a observância das 

formalidades legais e conseguiram ratificar o ilegal e abusivo 

termo de fls. 2697/2713 com cláusula nesse sentido, capítulo 

IV, item 4.2. 

Sabe-se que a incorporação é a junção de 

terreno e prédio. Assim o prédio será incorporado ao terreno. 

Ocorre que já havia a obrigação de incorporação de três 

edifícios, quais seja, Capri, Sardenha e Sicília no residencial 

Ilhas d’Itália com a metragem descrita no termo de fls. 2698 de 
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6.676,31m2, que, aliás, destoa da planta oficial abaixo, que é de 

7.250,00m2, aliás, também constante da matrícula 30.432 do 7º 

Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo, consoante fls. 748.  
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De todo modo, os ora apelados procederam 

nova incorporação em área que pertenceria, originariamente, ao 

residencial Ilhas d’Itália prestando, pois, afirmação falsa na 

incorporação no que diz respeito a construção das edificações, 

porquanto, a área de 6.676,31 m235 ou 7.250m2, conforme 

planta e matrícula 30.432 estava disponível apenas para a 

construção das edificações Sardenha, Sicília e Capri 

pertencentes ao aludido residencial, não sendo cabível tal 

repasse de terreno para o empreendimento A’bsoluto e muito 

menos na divisão do terreno. 

Embora a OAS 12 Empreendimentos 

Imobiliários, CNPJ 11.667.587/0001-03 tenha, primeiramente, 

expendido esforços para incorporar, conforme R.08 destacada a 

fls. 3408, fato é que essa incorporação se condicionou a um 

período de carência, nos termos do art. 34 da Lei 4.591/6431 (fls. 

3416), não se efetivando. Na sequência, em 31 de maio de 2011, 

conforme AV 12 destacada a fls. 3417, a OAS 31, pelos 

denunciados, ora apelados, transferiu-se em todos os direitos e 

obrigações da incorporação registrada sob o número 08 da 

matrícula 159.014 do 7º. Ofício Imobiliário de São Paulo e 

apresentou a documentação faltante prevista no artigo 32 da Lei 

4.591/64 para efetivar o processo de incorporação solidificando-

a. 

Assim pode-se afirmar que, em 31 de maio 

de 2011, sucedeu a formalização da incorporação do condomínio 

A’bsoluto. 

Neste passo, temos além do crime de 

estelionato, também resta configurado o crime contra a 

incorporação imobiliária com lesão a bens jurídicos diversos. 

A matéria é complexa, abrange diversas 

condutas que, em tese, configuram infrações penais e não 

                                        
31 Artigo 34. O incorporador poderá fixar, para efetivação da incorporação, prazo de carência, dentro do 
qual é lícito desistir do empreendimento. 
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poderiam ser alcançadas por uma sentença de absolvição 

sumária. 

A afirmação da ilustre Magistrada “a quo” 

que os cooperados foram devidamente informados sobre a 

aludida incorporação do terreno que lhes pertencia através de 

um “jornaleco” da BANCOOP chega a ser risível. 

Na denúncia, conforme se verá adiante 

neste recurso, foram abordadas as questões relacionadas ao 

chamamento dos cooperados para assembleias pelos ora 

apelados e que implicam na prática de infrações penais. 

 

Empreendimento Colina Park. 

 

Neste capítulo da denúncia consta que, no 

dia 18 de outubro de 2011, por volta de 18 horas, no prédio 

situado a rua São Bento 413, auditório amarelo, em São Paulo, 

VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA, agindo 

previamente conluiados e absolutamente mancomunados, com 

JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, “Léo Pinheiro”, LUIGI 

PETTI, FÁBIO HORI YONAMINE e TELMO TONOLLI, com o 

propósito de burlar a Lei das Cooperativas, os dois primeiros 

denunciados omitiram em documento particular denominado 

ata de assembleia seccional – condomínio Colina Park – 

declaração que dele devia constar, ou seja, ‘a observância da 

tríplice notificação do artigo 38, parágrafo 1º, da Lei 5764/71, 

gerando, pois, vício quanto a essência da assembleia, assim 

como fizeram declaração falsa ou diversa da que deveria ser 

escrita, ou seja, ‘abertura ao plenário a possibilidade de defesa 

contra a ratificação do acordo” com o objetivo de criar obrigação 

e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme 

documento público de fls. 2650.  
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Apurou-se que os ora apelados vinculados a 

BANCOOP omitiram propositalmente no documento 

denominado ata de assembleia extraordinária que não foram 

realizadas a tríplice notificação exigida pela Lei 5764/71, ferindo 

de morte a essência do ato, além disso, consignaram falsamente 

que havia possibilidade de defesa contra a ratificação do acordo 

à medida em que não havendo quórum suficiente por vício de 

origem na notificação dos cooperados, evidentemente, não houve 

qualquer possibilidade efetiva de defesa contra o acordo, 

originariamente, maculado pela ilegalidade.  

 

Com isso VAGNER e IVONE pretenderam 

em comum acordo com JOSÉ ALDEMÁRIO, LUIGI, FÁBIO e 

TELMO criar obrigação jurídica e alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante, qual seja, proporcionar a transferência 

do empreendimento imobiliário residencial Colina Park à OAS, 

gerando benefícios patrimoniais para o grupo dos quatro últimos 

apelados em detrimento dos milhares de cooperados, assim 

como propiciar aos dois denunciados da BANCOOP, a obtenção 

de vantagem indevida, em prejuízo alheio, com a cobrança de 

taxas de eliminação e demissão. 

 

Nessa senda assevera-se que o Poder 

Judiciário anulou a referida assembleia, exatamente, pelo vício 

insanável que ela continha, conforme decisão judicial 

confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
Processo n. 0215086-38.2011.8.26.0100 
Comarca: São Paulo (35ª Vara Cível Central) 
Apelantes: Ana Paula Rodrigues Elias e outros 
Apelada: Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo  
BANCOOP 



                
 
 

65 

  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
             PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 
                  Rua Riachuelo n. 115 - 7º andar – São Paulo - SP – Brasil  (+5511) 3119 9915 

 

Juíza: Cláudia Maria Pereira Ravacci 
Voto n. 4.066 
 
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA  
Cooperativa Habitacional. Alegação de vícios formais de convocação e 
obstáculo aos cooperados de participarem da Assembleia. Não 
comprovação de envio de circulares de convocação a todos os 
cooperados e ilegalidade do impedimento de participação das 
deliberações Nulidade reconhecida - Recurso provido. 
 

Como se vê, os apelados do núcleo 

BANCOOP e do núcleo OAS continuaram a fraudar Assembleias 

para alcançar o resultado criminoso através do descumprimento 

da legislação para convocação dos interessados, bem como 

através de impedimento criminoso de vítimas participarem de 

referidas Assembleias. 

  

Empreendimento Altos do Butantã. 

 

Nesse tópico da denúncia consta que, no 

dia 14 de abril de 2009, por volta de 19 horas, nesta comarca, 

JOÃO VACCARI NETO, ANA MARIA ÉRNICA e VAGNER DE 

CASTRO, agindo previamente conluiados e absolutamente 

mancomunados com JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, 

vulgo “Léo Pinheiro” e LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, com o 

propósito de burlar a Lei das Cooperativas omitiram em 

documento particular denominado ata de assembleia seccional – 

Altos do Butantã – declaração que dele devia constar, ou seja, ‘a 

observância da tríplice notificação do artigo 38, parágrafo 1º, da 

Lei 5764/71’, gerando, pois, vício quanto a essência da 

assembleia, assim como fizeram declaração falsa ou diversa da 

que deveria ser escrita, ou seja, ‘que vários cooperados 

apresentaram dúvidas que foram esclarecidas, sem ao menos 

indicar quem foram os cooperados’, com o objetivo de criar 

obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, 

conforme documento público de fls. 2607. 
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Apurou-se que os ora apelados vinculados a 

BANCOOP omitiram propositalmente no documento 

denominado ata de assembleia extraordinária que não foram 

realizadas a tríplice notificação exigida pela Lei 5764/71 ferindo 

de morte a essência do ato e consignando inadvertidamente 

declaração falsa diversa da que deveria ser escrita porque 

disseram que vários ‘cooperados apresentaram dúvidas que 

foram esclarecidas, sem ao menos discriminar quem eram os 

cooperados e quais as dúvidas’. Com isso os apelados JOÃO, 

ANA e VAGNER pretenderam em comum acordo com JOSÉ 

ALDEMÁRIO, LUIGI, TELMO, ROBERTO e VÍTOR criar 

obrigação jurídica e alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante, qual seja, proporcionar o transpasse do 

empreendimento imobiliário residencial Altos do Butantã à OAS 

Empreendimentos S/A, gerando benefícios patrimoniais para o 

grupo dos cinco últimos denunciados em detrimento dos 

milhares de cooperados, assim como propiciar aos três 

denunciados da BANCOOP, a obtenção de vantagem indevida, 

em prejuízo alheio, com a cobrança de taxas de eliminação e 

demissão. 

A denúncia ainda narra que, no dia 14 de 

abril de 2009, por volta de 19 horas, JOÃO VACCARI NETO, 

ANA MARIA ÉRNICA e VAGNER DE CASTRO, agindo 

previamente conluiados e absolutamente mancomunados com 

JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, vulgo “Léo Pinheiro”, 

LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA 

FERREIRA e VÍTOR LEVINDO PEDREIRA obtiveram para eles, 

vantagem ilícita, em prejuízo dos cooperados da seccional Altos 

do Butantã, que foram induzidos em erro, através do artifício 

consistente em fraudar assembleia de transmissão de 

transferências e obrigações imobiliárias para a OAS 

Empreendimentos S/A a fim de ratificar Termo de Acordo para 

Finalização da Construção do Residencial Altos do Butantã com 

Extinção da Seccional Altos do Butantã e Transferência de 

Direitos e Obrigações para OAS Empreendimentos S/A, além de 
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cobrar indevidamente taxa de eliminação e demissão em 

detrimento dos cooperados, consoante termo de fls. 2591/2605, 

firmado em 30 de março de 2009, nesta comarca. 

Importante destacar que nesse capítulo, a 

denúncia narra pormenorizadamente diversos estelionatos 

perpetrados pelos apelados, por amostragem, específicos do 

empreendimento Altos do Butantã32. 

Será reproduzido um dos casos neste 

recurso, a seguir: 

 

Consta da denúncia que JOÃO VACCARI 

NETO, ANA MARIA ÉRNICA e VAGNER DE CASTRO, no ano de 

2009 previamente conluiados com JOSÉ ALDEMÁRIO 

PINHEIRO FILHO, “Léo Pinheiro”, LUIGI PETTI, TELMO 

TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VÍTOR LEVINDO 

PEDREIRA concorreram para que os representantes da OAS 

Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivessem vantagem ilícita, 

em prejuízo alheio, mantendo a vítima Sérgio de Lima Paganim, 

em erro, no valor de R$ 97.676,04 (noventa e sete mil seiscentos 

e setenta e seis reais e quatro centavos) 

Nessa fraude penal apurou-se que a vítima 

Sérgio adquiriu no dia 1º de outubro de 2000, o apartamento 

125, do bloco B38, e não uma cota, do condomínio Residencial 

Altos do Butantã com o preço estimado em R$ 41.500,00, 

conforme termo de adesão de fls. 4126/4134. Após quitar em 

2005 as setenta e duas parcelas do contrato, nos termos da 

documentação de fls. 4139/4141, a BANCOOP se recusou a 

entregar o termo de quitação. Após obter as chaves foi 

surpreendido com um aporte ilegal da BANCOOP. Entrou na 

justiça através de uma associação de adquirentes que 

questionou judicialmente os aportes ilegais e a não execução do 

                                        
32 Casos de estelionatos relatados na denúncia de fls. 39/56. 
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restante das obras das torres inacabadas. Não pagou o aporte 

ilegal, por conta de decisão judicial. Contudo as torres não 

foram acabadas. Faltou a construção dos blocos A e D. Em 

2009, a vítima teve de pagar R$ 53.727,55 para a OAS (fls. 

4149), pois em reunião havida com o apelado VACCARI e outros 

cooperados recebeu a informação de que as torres só seriam 

construídas com o pagamento dos aportes à época exigidos pela 

BANCOOP ou, então, através da OAS que também cobraria 

valores adicionais de todos os adquirentes do empreendimento, 

inclusive daqueles que já haviam quitado os valores referentes 

as unidades habitacionais que já tinham sido entregues. Nessa 

reunião com VACCARI, que manteve a vítima em erro fazendo-a 

concluir que somente com o ingresso da OAS, as obras seriam 

finalizadas. Posteriormente, a vítima relatou que foi feita uma 

assembleia extraordinária, sem a presença da maioria dos 

cooperados e sem as formalidades legais de notificação. A vítima 

ainda mantida em erro teve de desistir das ações propostas em 

face da BANCOOP e se submeter as cobranças da OAS e ficou 

‘estipulado’ que pagaria o valor de R$ 53.727,55 após o registro 

da incorporação do imóvel pela OAS. Todavia, o registro 

aconteceu três anos depois, ou seja, em 2012 e só poderia pagar 

esse valor depois do registro de incorporação, não conseguindo 

fazer qualquer financiamento e ainda, primeiramente, sendo-lhe 

cobrado o valor de R$ 83.308,86 (fls. 4159), depois R$ 

91.551,89 (fls. 4160) depois R$ 97.569,76 (fls. 4162/4163) até 

alcançar a cifra de R$ 97.676,04 (fls. 4165/4166) sendo cobrado 

pela OAS no valor de R$ 97.676.04 (noventa e sete mil 

seiscentos e setenta e seis reais e quatro centavos) que não foi 

pago pela vítima que ajuizou uma ação de anulação de contrato 

ainda em curso. 

Na denúncia foram narrados os fatos 

criminosos de cobranças de aportes indevidos pela OAS e ainda 

valores referentes a taxas de eliminação da BANCOOP 

praticados pelos apelados contra as vítimas Eduardo Fernandes 
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Gonçalves33, Marlene Fernandes34, Julia Stefannini35, Roberto 

Batista Rodrigues36, Willians de Jesus Pereira37, Aparecida 

Mitiko Komatu38, Natália Corcione Miguel39, Marlene Pessin 

Lopes da Silva40, Viviane Fernandes41, Eunice Tereza Peres42, 

Robson Gonçalves da Silva43, Alexandre Erdei Szillagyl44, José 

Carlos Pinto Teixeira45 e Rogério Trava Airoldi46. 

Todas as vítimas acima mencionadas 

apresentaram farta documentação sobre os golpes perpetrados 

pelos apelados demonstrando que não se tratam as referidas 

condutas em meros ilícitos civis. 

 

Crime de quadrilha ou bando. 

Ainda foi descrita a conduta de associação 

criminosa porque no período entre 2009 – início das 

transferências das seccionais até janeiro de 2015 - JOSÉ 

ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, “Léo Pinheiro, LUIGI PETTI, 

TELMO TONOLLI, FÁBIO HORI YONAMINE, ROBERTO 

MOREIRA FERREIRA, JOÃO VACCARI NETO, ANA MARIA 

ÉRNICA, VAGNER DE CASTRO e IVONE MARIA DE CASTRO, 

integrantes, respectivamente, do núcleo OAS e do núcleo 

BANCOOP associaram-se em quadrilha para o fim de cometer 

crimes. 

                                        
33 Termo de declarações juntado nos autos a fls. 3438/3439 
34 Termo de declarações juntado nos autos a fls. 3440/3441 
35 Termo de declarações juntado nos autos a fls. 3442/3443 
36 Termo de declarações juntado nos autos a fls. 3444/3445 
37 Termo de declarações juntado nos autos a fls. 3446/3447 
38 Termo de declarações juntado nos autos a fls. 3448/3449 
39 Termo de declarações juntado nos autos a fls. 3450/3551 
40 Termo de declarações juntado nos autos a fls. 3452/3453 
41 Termo de declarações juntado nos autos a fls. 3454/3455 
42 Termo de declarações juntado nos autos a fls. 3456/3457 
43 Termo de declarações juntado nos autos a fls. 3458/3459 
44 Termo de declarações juntado nos autos a fls. 3461/3462 
45 Termo de declarações juntado nos autos a fls. 3463/3465 
46 Termo de declarações juntado nos autos a fls. 229/232 
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Importante destacar que todas as condutas 

nucleares questionadas nos autos 0017872-

34.2007.8.26.005047 da 5ª. Vara Criminal de São Paulo foram 

repetidas, pioradas e perpetuadas pelo núcleo OAS 

Empreendimentos S.A e, também, por suas sociedades de 

propósito específicos, que mancomunados com o núcleo 

BANCOOP simplesmente, fizeram tabula rasa de princípios 

comezinhos de direito imobiliário, direito civil, direito penal 

perpetrando toda sorte de crimes em prejuízo de terceiros. 

E nesse diapasão figuram como 

denunciados, os ora apelados, JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO 

FILHO, “Léo Pinheiro”, FÁBIO HORI YONAMINE, LUIGI PETTI, 

TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, VÍTOR 

LEVINDO PEDREIRA, CARLOS FREDERICO GUERRA 

ANDRADE, que perfazem o núcleo OAS Empreendimentos S/A; 

JOÃO VACCARI NETO, ANA MARIA ÉRNICA, VAGNER DE 

CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA e LETICYA ACHUR 

ANTONIO, que integram o núcleo BANCOOP e, por fim, a família 

Lula da Silva, a saber: Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia 

Lula da Silva48 segundo os quais, ligados a ambos os núcleos e 

que estão sendo processados criminalmente perante a 13ª Vara 

Federal de Curitiba. 

 

 

Da tríplice notificação, a transmissão criminosa dos 

empreendimentos e o ingresso da OAS como sucessora da 

BANCOOP. 

A denúncia descreve detalhadamente a 

questão que gira em torno da tríplice notificação e a transmissão 

                                        
47 Processo criminal julgado em 1º grau resultou incrivelmente em absolvição por insuficiência de provas 
dos acusados. A referida sentença, todavia, reconheceu a existência das fraudes perpetradas contra 
milhares de vítimas com a utilização de empresas fantasmas, descontrole financeiro e confusão negocial. 
O Ministério Público interpôs recurso de apelação que ainda está pendente de julgamento. 
48 Falecida em fevereiro de 2017. 
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criminosa dos empreendimentos, bem como o ingresso da OAS 

como sucessora da BANCOOP. 

Os cooperados não foram comunicados 

formalmente das assembleias, nos termos do artigo 38, 

parágrafo 1º, da Lei 5.764/71, que fez alusão expressa a tríplice 

convocação de modo que não tiveram escolha e se viram 

impossibilitados de orçar com outras construtoras; não foram 

intimados mediante carta registrada para comparecimento, nem 

receberam circulares, foram impedidos de votar, aqueles que 

participaram não receberam cópia das atas das reuniões que 

antecederam as assembleias e tampouco cópia das atas das 

próprias assembleias e nem assentiram livremente; muito 

menos, pois, obviamente, aqueles que foram impedidos. Pelo 

contrário, todos foram submetidos a toda sorte de exigências 

indevidas e ilegais, notadamente cláusulas abusivas sob a ótica 

do Código de Defesa do Consumidor.  

Neste tópico, vale, ademais, uma maior 

incursão: o primeiro passo seria a convocação dos cooperados, 

que deve ser feita com, no mínimo, 10 dias antes da realização 

da assembleia. O edital de convocação, que deve apresentar 

detalhadamente todos os itens que serão discutidos, deverá ser 

publicado em jornal de grande circulação e fixado nas 

dependências da cooperativa, nos locais frequentados pelos 

cooperados.  

Não é só. A convocação deve ser feita 

também via circular e distribuída aos cooperados. Enfim, as três 

situações operam concomitantemente. A ausência de uma delas 

gerará a invalidade da assembleia.  

Por fim, pontua-se que a convocação deve 

ser feita em, no mínimo, dez dias antes do dia marcado, através 

de edital, que detalha tudo que será discutido e deliberado. A 

divulgação do edital deve acontecer de forma tríplice, ou seja, 
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por meio de jornal, afixada nas dependências da cooperativa e 

por meio de circular enviada aos cooperados.49 

 Nesse sentido tem-se a seguinte decisão 

judicial: 

 

AÇÃO DECLARATÓRIA – ASSEMBLEIA GERAL – AUSÊNCIA DE 

CONVOCAÇÃO DO COOPERADO – INVALIDADE – TÍTULOS DE CRÉDITO 

EMITIDOS EM NOME DO ASSOCIADO POR FORÇA DE DELIBERAÇÃO 

DESSA ASSEMBLEIA – NULIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

– PROVAS SUFICIENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADO “...havendo previsão no estatuto da Cooperativa da 

necessidade de se enviar convocação para a Assembleia Geral a todos 

os associado, a inobservância desse procedimento torna a reunião 

inválida perante os cooperados que não foram regularmente 

convocados”50 

Tanto não obraram nos termos legais, que 

trataram de ‘consertar’ o doloso equívoco na assembleia da 

seccional Vilas da Penha, conforme se percebe da parte inicial 

do documento – fls. 2762. 

Esclarece-se que é na assembleia que os 

cooperados podem externar sua opinião, e destarte é importante 

que a assembleia conte com grande participação do quadro 

social e que observe a tríplice notificação. O cooperado tem de 

sentir-se parte de todo o processo também na hora da tomada 

                                        
49 Art. 38. A Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais 
e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as 
resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda 
que ausentes ou discordantes. 
§ 1º As Assembleias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, em primeira 
convocação, mediante editais afixados em locais apropriados das dependências comumente mais 
freqüentadas pelos associados, publicação em jornal e comunicação aos associados por intermédio de 
circulares. Não havendo no horário estabelecido, quorum de instalação, as assembléias poderão ser 
realizadas em segunda ou terceira convocações desde que assim permitam os estatutos e conste do 
respectivo edital, quando então será observado o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre a realização 
por uma ou outra convocação 
50 Apelação 420.475-1, Comarca de Muzambinho, Minas Gerais, 6ª. Câmara do Tribunal de Alçada do 
Estado de Minas Gerais, relatora Heloisa Combat, data do julgamento 17 de junho de 2004, data da 
publicação 10 de agosto de 2004 
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de decisões e não somente na hora de obedecê-las. Afinal, ele é 

dono da cooperativa ou deveria sê-lo no caso da BANCOOP. 

Apesar de existir contrato firmado anteriormente com a 

BANCOOP, com cláusula expressa de obrigação dos sucessores 

– a que título for – a OAS em conjunto com a BANCOOP criou 

novos custos aos ‘cooperados’ e quem não os aceitam é 

imediatamente eliminado da BANCOOP, sofre a cobrança de 

uma multa de 15% (taxa de eliminação) e terá, supostamente, o 

dinheiro restituído em suaves parcelas em 36 vezes, mas só 

depois de 12 meses. Enfim, mais leonino, impossível...  

Algumas das cláusulas que enfrentam esse 

assunto são uníssonas em retratar a hipótese de cessão e, 

consequentemente, sucessão contratual. Eis: cláusula 4.1 – fls. 

2619; cláusula 7.1 – fls. 2701; cláusula 4.1 – fls. 2722, 

cláusulas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 de fls. 2745 etc.. Nestas cláusulas 

que, praticamente, possuem o mesmo conteúdo e significação 

tem-se a hipótese claríssima de sucessão, v.g., cláusula 3.4 do 

acordo entabulado entre núcleo BANCOOP e núcleo OAS, no 

empreendimento Mar Cantábrico, atual condomínio Solaris51, 

que vem a assumir, expressamente, direitos e obrigações, na 

forma prevista pela Lei de Incorporações Imobiliárias 

caracterizando-se como verdadeira sucessora da BANCOOP, em 

cessão de empreendimento imobiliário.  

À propósito, a cláusula 13.1 é mais enfática 

ainda nesse sentido quanto a questão da sucessão em direitos e 

obrigações do contrato originário: 

  É assente em princípios basilares de 

Direito Civil e de Defesa do Consumidor que a parte que assumir 

direitos e obrigações de um contrato originário o faz em relação 

a todo o ativo e passivo. E é nula ou inválida qualquer cláusula 

ou qualquer deliberação feita entre as partes subscritoras do 

                                        
51 Fls. 2745, local do triplex 164 A ocultado à família do ex-Presidente Lula e que é objeto de processo 
criminal em trâmite pela 13ª Vara Federal de Curitiba. 
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acordo dizendo que não há sucessão (clausula 10.1. “g”)52 ou 

que eventuais outros débitos são de responsabilidade do 

consumidor-adquirente (cláusula 13.1.1. e seguintes). 

Efetivamente, a sucessão decorre dos termos gerais do acordo, 

lido e interpretado pela integralidade das cláusulas e não por 

uma cláusula isolada (interpretação dos contratos). 

Inclusive decisão recente do TJSP consagra 

esse entendimento: 

 

 

In casu, a cláusula 8.3, citada pelo relator, 

corresponde exatamente à cláusula 13.1. do SOLARIS53, não 

deixando sombra de dúvidas que, para esfera civil, a OAS é 

sucessora da BANCOOP. 

Por outro lado, a cláusula 8.1., “c.1.” e “h”, 

demonstra claramente que haverá alteração do valor das 

unidades adquiridas, imputando ao comprador novo saldo 

devedor já descaracterizando a anterior relação contratual: 

 

                                        
52 Fls. 2754. 
53Fls. 2756 – 14º. volume  
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Os demais documentos “Termo de Aceitação 

de Proposta Comercial” v.g., indicam que haverá nova 

integralização de valores independente da OAS ser claramente 

sucessora da BANCOOP, que recebeu contratos quitados. 

A penalização para aqueles que não 

quitarem o saldo é a perda da unidade, com a devolução dos 

valores já quitados pelo adquirente em 36 parcelas diretamente 

pela OAS – clausula 10.1. “d”, “e”, c/c 7.1.1 “d”, depois de 12 

meses, o que causa um dano terrível ao adquirente encontrando 

inclusive vedação no artigo 51, III, IV, e § 1º do Código de Defesa 

do Consumidor54. Vale dizer que esse mecanismo de devolver 

                                        
54 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 
fornecimento de produtos e serviços que: 
... 
III - transfiram responsabilidades a terceiros; 
... 
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; 
... 
§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: 
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; 
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a 
ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; 
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo 
do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. 
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valores espaçados no tempo tem sido amplamente rejeitado pelo 

Poder Judiciário, que determina a restituição integral do valor 

em parcela única, sem qualquer tipo de dedução – súmula 2 do 

TJSP: 

 

Por fim, considerando os termos do acordo, 

aqueles antigos cooperados que não assinaram com seu 

desligamento da BANCOOP (demissão), no prazo previsto na 

clausula 8.1. e seguintes, seriam eliminados, devendo receber os 

valores diretamente da BANCOOP, em 36 parcelas: 

 

Curioso que apenas o Ex-Presidente Lula e 

sua consorte, no caso que está em trâmite pela 13ª Vara Federal de 

Curitiba, tiveram um prazo demasiadamente elástico e em 

nenhum empreendimento transferido para a OAS foi observado 

tal benefício. 

Em resumo: houve claramente cessão de 

empreendimento imobiliário onde a OAS, por seu núcleo, não 

podia ter cobrado valor algum dos cooperados, alguns já quites, 

especialmente porque foi contemplada com estoques de 

apartamentos existentes nos empreendimentos, eventuais 

unidades dos desistentes ou ainda unidades daqueles 

considerados eliminados com a possibilidade de aliená-los para 

terceiros, a preço de mercado, e, ainda, com o benefício de pagar 

aqueles que não concordaram com a sua assunção, em amenas 

36 parcelas, depois de 12 meses reforçando, sobremodo, a ideia 

de sucessão e a indubitável lesão sofrida pelos ex-cooperados. 
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Enfim, tais cláusulas que se repetem nos 

termos contratuais de diversos empreendimentos transferidos 

ratificados em assembleias nulas são cláusulas caracterizadoras 

de artifícios, ludíbrios e engodos que visaram a configuração de 

vantagem ilícita em detrimento dos cooperados. 

A publicidade comercial veiculada pela 

BANCOOP informava que o cooperado quitaria seu imóvel em 72 

meses e, obviamente, não foi respeitada pela BANCOOP e 

tampouco pela OAS criando se a contragosto novos custos, sem 

respaldo contratual e legal violando, sobremaneira, preceitos do 

Código de Defesa do Consumidor – artigo 30 da Lei 8.078/90, a 

qual a OAS Empreendimentos S/A deve ser sujeitar. Nessa 

perspectiva representaremos a Promotoria de Justiça do 

Consumidor para as providências que entender cabíveis naquela 

esfera. 

Portanto, a transferência poderia ser feita, 

via cessão, porém sem a criação de novas regras que causassem 

insegurança jurídica nos contratos anteriores e onerassem, 

sobremodo, os cooperados, verdadeiros consumidores, na esteira 

do artigo 51 do CDC. Com a assunção por parte da OAS 

adicionou-se valores não previstos e, pasmem a própria OAS 

iniciou ações de despejo não levando em conta antigos 

compradores com pagamentos integralizados junto a BANCOOP, 

por exemplo, a vítima Roberto Batista do residencial Altos do 

Butantã (fls. 3444/3445). 

Diante deste cenário deveria a OAS, por seu 

núcleo, ter a obrigação de construir e escriturar os 

apartamentos faltantes sem a adição de novos custos. E nem 

isso foi capaz, porquanto vale informar que mais de uma Torre 

não foi construída nos empreendimentos transferidos pela 

cooperativa. 
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Da cessão contratual. 

E nesse entroncamento de conjugações, a 

mais grave se dispôs em relação a franca inobservância das 

prescrições doutrinárias acerca da cessão contratual por parte 

da OAS Empreendimentos S/A. 

Vale uma profunda reflexão sobre o fulcral 

tema:  

A cessão de contrato não foi prevista no 

Código Civil. Mas também não é proibida levando-se em conta 

os princípios da autonomia negocial e validade do negócio 

jurídico (capacidade das partes, objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável, forma prescrita e não proibição 

legal), juntamente com a admissibilidade da cessão de crédito e 

da cessão de débito torna-se, então, viável. Seu norte legal é o 

artigo 425 do CC, segundo o qual prescreveu que “é lícito às 

partes estipular contratos atípicos, observadas às normas gerais 

fixadas neste Código” 

Contudo, para a sua plena e indiscutível 

incidência precisa respeitar um sustentáculo magno e 

imprescindível, qual seja: a observância da manutenção na 

transferência da inteira posição ativa e passiva dos conjuntos de 

direitos e obrigações de que é titular uma pessoa ou, no caso 

vertente, um grupo de pessoas, derivados, pois, de um contrato 

bilateral, ou seja, o contrato base entabulado pelos cooperados 

com a BANCOOP. 

Importante relatar que a transferência 

abrange simultaneamente direitos e deveres (créditos e débitos) 

dependendo, outrossim, de uma aceitação do cedido. In casu, 

dos cooperados, o que já se mostrou inexistente do ponto de 

vista substancial e formal. 

Temos, por conseguinte, três personagens: 

CEDENTE – quem transferiu a posição contratual – no caso a 

BANCOOP através JOÃO VACCARI NETO, VAGNER DE 
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CASTRO, ANA MARIA ÉRNICA e IVONE MARIA DA SILVA, 

cada um concorrendo de uma maneira, de acordo com as suas 

atribuições dentro do esquema criminoso e dentro de cada 

empreendimento já discriminado anteriormente; CESSIONÁRIO 

– quem adquiriu a posição transmitida ou cedida – OAS 

Empreendimentos S/A, através de JOSÉ ALDEMARIO 

PINHEIRO FILHO e demais diretores, LUIGI, TELMO, FÁBIO, 

ROBERTO, VÍTOR e CARLOS, cada um concorrendo de uma 

maneira, de acordo com as suas atribuições dentro do esquema 

criminoso e em cada sociedade de propósito específico de cada 

empreendimento, e o CEDIDO, cooperados que “consentem livre 

e espontaneamente” na cessão feita pelo cedente. 

Leia-se “livre” e “espontaneamente”, fato, 

entretanto, que não ocorreu. As aceitações em sua maioria 

foram decorrentes de coações ou ameaças em desfavor dos 

cooperados, que deveriam não só concordar com a entrada da 

OAS em percentual de 90%55, como também abrir mão das 

ações promovidas em face da BANCOOP, se sujeitarem a 

cláusulas tipicamente abusivas, nos termos do Código de Defesa 

do Consumidor que se aplicaria a espécie, muito embora no 

contrato originário não se caracterizava relação de consumo, 

mas, sim, relação de cooperativa. 

À bem da verdade, conforme muitas vítimas 

narraram ao Ministério Público era ‘aceitar ou aceitar’, porque, 

de outro lado, caso não o fizessem, perderiam além do imóvel, o 

dinheiro aplicado; enfim, a decisão foi tomada com a “espada de 

Dâmocles sobre o pescoço presa apenas por um fio de rabo de 

cavalo”.56 

Enfatize-se, por importantíssimo, que o 

contrato originariamente entabulado com a BANCOOP 

denomina-se contrato base e não poderia ser descartado, porque 

                                        
55 Pelo menos 90% de aceitação 
56 Por essa razão à autodefesa de Vagner de Castro no sentido de que os cooperados tiveram ampla 
possibilidade de escolher a construtora que tocaria o empreendimento é risível. 
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nele não há a previsão de cessão de direitos a terceiros com a 

criação de novas regras e imposição de custos extras. 

Segundo a doutrinadora Maria Helena Diniz 

(2004, p. 456), ao discorrer sobre os requisitos da cessão de 

contrato tem-se: i- bilateralidade contratual, ou seja, aquele em 

que as partes estabelecem obrigações recíprocas; ii- contrato 

suscetível de ser cedido globalmente; iii- transferência ao 

cessionário dos direitos e deveres do cedente; iiii- anuência do 

cedido; iiiii- observância dos requisitos do negócio jurídico. 

Nesse sentido é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça57: 

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. 

ANUÊNCIA DO CEDIDO. EFEITOS DA CESSÃO EM RELAÇÃO AO 

CEDENTE. RELEVÂNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.  

1. A cessão de posição contratual é figura admitida pelo ordenamento 

jurídico, mormente ante o disposto nos arts. 421 e 425 do CC, 

consubstanciada na transmissão de obrigações em que uma das partes 

de um contrato (cedente) vê-se substituída por terceiro (cessionário), o 

qual assume integralmente o conjunto de direitos e deveres, 

faculdades, poderes, ônus e sujeições originariamente pertencentes 

àquele contratante original; sendo certa, portanto, a existência de dois 

negócios jurídicos distintos: (i) o contrato-base, em que se insere a 

posição a ser transferida; e (ii) o contrato-instrumento, o qual veicula a 

transferência propriamente dita.  

2. A anuência do cedido é elemento necessário à validade do negócio 

jurídico, residindo sua finalidade na possibilidade de análise, pelo 

cedido, da capacidade econômico-financeira do cessionário, de molde 

a não correr o risco de eventual inadimplemento; nesse ponto, 

assemelhando-se à figura do assentimento na assunção de dívida. 

3. Malgrado, portanto, a obrigatoriedade da anuência, esta assume 

capital relevância tão somente no que tange aos efeitos da cessão em 

relação ao cedente, haja vista que, vislumbrando o cedido a 

possibilidade de inadimplemento do contrato principal pelo 

cessionário, pode impor como condição a responsabilidade subsidiária 

                                        
57 Resp 1036530/SC Recurso Especial 2008/0047860-9, Ministro Marco Buzzi, 4ª. Turma, 25/03/2014 
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do cedente, não lhe permitindo a completa exoneração, o que, de 

regra, deflui da transmissão da posição contratual.  

4. No caso concreto, uma vez quitadas as obrigações relativas ao 

contrato-base, a manifestação positiva de vontade do cedido em 

relação à cessão contratual torna-se irrelevante, perdendo sua razão 

de ser, haja vista que a necessidade de anuência ostenta forte viés de 

garantia na hipótese de inadimplemento pelo cessionário. Dessa 

forma, carece ao cedido o direito de recusa da entrega da declaração 

de quitação e dos documentos hábeis à transferência da propriedade, 

ante a sua absoluta falta de interesse.  

5. Recurso especial provido. 

Percebeu-se, claramente, que a OAS, 

através dos apelados LUIGI, TELMO, FÁBIO, ROBERTO, 

VÍTOR e CARLOS com a conivência e participação de JOSÉ 

ALDEMARIO PINHEIRO, vulgo “LÉO PINHEIRO” que aderiu 

conscientemente, voluntariamente e dolosamente a essas 

transmissões frutos de “influências políticas” valendo-se da 

‘cegueira deliberada’, que será objeto de análise própria, relegou 

ao segundo plano, as disposições contratuais dos anteriores 

contratos primogênitos formulados pelos cooperados com a 

BANCOOP – o chamado contrato-base - não levando em 

consideração contratos já findos, concorrendo para a cobrança 

novamente de apartamentos já quitados com a BANCOOP, 

enfim, inovaram completamente na relação contratual dando 

outra ótica e tendência àquela já finalizada prejudicando, 

extraordinariamente, os cooperados; enfim, a OAS, por seu 

núcleo só se apropriou dos possíveis direitos e desprezou toda e 

qualquer obrigação a si exigível deixando de construir inúmeros 

empreendimentos que recebeu via transferência.  

Desta forma, o Ministério Público do Estado 

de São Paulo afirma, peremptoriamente, que a OAS 

Empreendimentos S/A, pelo núcleo de denunciados, ora 

apelados, em todos os empreendimentos citados na portaria 

obrou ilegalmente à medida em que muito embora tivesse 

recebido uma cessão contratual tratou de ignorar inteiramente 

os contratos cedidos desrespeitando princípios de Direito Civil 
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levando a cabo seu intuito criminoso com a perpetração de 

diversos crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de 

dinheiro (este último delito objeto de apuração em processo 

crime em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba). 

Relevante destacar que a OAS 

Empreendimentos S/A ao receber os empreendimentos obteve 

estoques que foram por eles apropriados em detrimento dos 

cooperados; a BANCOOP, por outro lado, recebeu os valores da 

transferência exigíveis da OAS Empreendimentos S/A e os 

cooperados perpetuam-se no prejuízo, quer não recebendo as 

unidades autônomas e não cotas, prometidas e por alguns, já 

quitadas, na época da BANCOOP, quer sendo obrigados a arcar 

com novos custos financeiros criados indevidamente pela 

desnaturação da cessão contratual. 

Em verdade, com a cessão, a OAS 

Empreendimentos S/A, por seus representantes, desconsiderou 

as pessoas que quitaram os imóveis anteriormente, bem 

anteriormente.  

Temos relatos de pessoas, ora vítimas 

discriminadas nessa peça, que pagaram pela unidade 

autônoma, 3, 4, 5 e até mesmo 6 anos antes da cessão à OAS e 

mesmo assim foram tratadas ilegalmente, mesmo assim tiveram 

suas prerrogativas aviltadas pelo núcleo OAS Empreendimentos 

S/A e pelas respectivas sociedades de propósitos específicos que 

assumiram alguns dos empreendimentos; enfim, não 

respeitaram o contrato quitado, não outorgaram a escritura 

pública e inviabilizaram e inviabilizam centenas de centenas de 

pessoas em tornaram-se proprietárias de seus imóveis, malgrado 

o integral pagamento. 

Destarte desde o começo da sucessão 

BANCOOP x OAS, inúmeros vícios de origem se mostraram 

presentes e que culminaram com crimes patrimoniais. 
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Como se vê, a decisão de absolvição 

sumária se deu fora do contexto legal e ceifou a possibilidade de 

apurar os fatos sob o crivo do contraditório e ampla defesa 

diante dos indícios mais que suficientes de autoria e 

materialidade delitiva dos crimes imputados aos apelados. 

 

Das homologações judiciais dos acordos de transferência das 

seccionais da BANCOOP para a OAS. 

 

A denúncia ainda discorre 

pormenorizadamente sobre as homologações judiciais dos 

acordos de transferências das seccionais da BANCOOP para a 

empreiteira OAS, nos seguintes termos. 

Em que pese vários acordos de 

transferência das seccionais tenham sido homologados 

judicialmente certo é que essa homologação, embora num 

primeiro momento confira um véu de legalidade às 

transferências, num momento posterior absolutamente imediato 

não se sustentam a ponto de garantir a legalidade, credibilidade 

e idoneidade das transferências dos empreendimentos 

imobiliários da BANCOOP, pelo núcleo de denunciados, para a 

OAS Empreendimentos S/A, também pelo seu núcleo de 

denunciados, todos ora apelados. 

E nesse tópico, temos a relevante 

participação dos causídicos, ora apelados, tanto da BANCOOP, 

Dra. LETYCIA ARCHUR ANTONIO, quanto da OAS, Dr. 

CARLOS FREDERICO, segundo os quais propositalmente 

submeteram ao crivo do Poder Judiciário, acordos precedidos de 

assembleias nulificadas por vício de origem, em desrespeito a lei 

e que embasaram estelionatos de toda natureza; enfim, não 

comunicaram dolosamente ao representante do Poder 

Judiciário, por razões óbvias, o modo e a forma pelos quais os 

acordos foram entabulados. 
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Além disso, no que pertine propriamente 

aos acordos, tem-se que o artigo 269, III, do Código de Processo 

Civil não se aplica ao caso em comento, não havendo, por 

conseguinte, qualquer resolução definitiva do mérito processual, 

porquanto a conciliação não foi produzida dentro de uma 

relação processual submetida ao jugo do Poder Judiciário.  

É cediço que a transação tratada no inciso 

III, do artigo 269 do CPC, vincula o juiz somente se presentes às 

condições da ação, pressupostos processuais e a matéria versar 

sobre direito disponível.  

Sob outro vértice, tem-se que o caso em 

testilha tratou de cuidar de acordo extrajudicial, feito fora de 

uma relação processual, mas que foi homologado pelo Juízo sem 

a observância da regra do artigo 269, III, do CP, modo de 

finalização processual com exame do mérito, este, sim, passível 

da feitura da coisa julgada. Tanto é verdade que para situações 

desta natureza faz-se possível manusear ação declaratória de 

nulidade de acordo extrajudicial, conforme decisões 

jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça abaixo 

colacionadas:  

“A decisão judicial que homologa acordo entre os litigantes não produz 

coisa julgada material, podendo ser anulada a avença por ação diversa 

da rescisória.”58  

“Cabe ação de nulidade se o autor não se insurge contra a sentença, 

mas contra o que foi objeto de manifestação de vontade das partes, a 

própria transação, alegando vício de coação.”59  

“A sentença homologatória pode ser desfeita pela ação prevista no art. 

486, não a obstando a alegação de coisa julgada.”60 

                                        
58 STJ, 2ª Turma. REsp. 536762/RS, 21.06.2005, Rel. Min. Eliana Calmon. DJU 15.08.2005, p. 240; no 
mesmo sentido: STJ - RESP 450431-PR (RSTJ 180/94); RESP 285651-MT (RSTJ 168/117), RESP 
38434-SP; RESP 143059-SP, RESP 112049-RS, RESP 81-RS. 
59 STJ, 2a. Turma. REsp 100.466-5-SP, 26.4.85. Rel. Min. Djaci Falcão. DJU 28.2.86, P. 2350; no mesmo 
sentido: REsp. 100.466, 26.04.85, Rel. Djaci Falcão, DJU 28.02.86; REsp. 13.102, 02.02.93, Rel. Athos 
Gumão Carneiro, DJU 08.03.93. 
60STJ, 4ª Turma. REsp. 112049/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 10.03.1997, DJU 28.04.1997, p. 
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Nessa compreensão a doutrina não destoa. 

Assim o inolvidável doutrinador Pontes de Miranda trilha o 

mesmo raciocínio, a saber: “A processualização do ato pela 

homologação do acordo não produz o efeito de validar vícios 

de direito material, o que permite a desconstituição da 

sentença por meio de ação rescisória” – negrito nosso.61  

Com isso quer-se mostrar que pouco 

importa tenham sido homologados ou não os acordos de 

transferência das seccionais, porque é inconteste pela prova 

produzida no caderno investigatório ministerial de que as 

vítimas não assentiram voluntariamente; sob outro aspecto, 

foram coagidas, compelidas, constrangidas a fazê-lo. 

Terminantemente, a liberdade de escolha não foi um ponto 

fundamental e existente nessas transferências.  

E o depoimento de todas as vítimas 

caminha exatamente nesse sentido. Estavam elas sob a seguinte 

dicotomia: ‘ou aceitavam a transferência com a OAS, ou então 

perdiam tudo, dinheiro investido e, principalmente, o 

apartamento sonhado’. 

Os atos jurídicos restaram maculados, 

restaram realçados com vícios de consentimento, restaram 

permeados com vícios essenciais de validade violando, por via de 

consequência, o direito material que trata da espécie exsurgindo 

hipóteses de fraude e coação e sobrepujando a possibilidade da 

incidência do direito adjetivo prescrito no artigo 486 do Código 

de Processo Civil.  

Enfrentou-se essa questão em tópico 

próprio para demonstrar ao Poder Judiciário o conluio, o prévio 

ajuste envolvendo o núcleo dirigente da BANCOOP com o núcleo 

dirigente da OAS, especialmente para proporcionar meios e 

                                                                                                                         
15879  
61PONTES DE MIRANDA, F. Cavalcanti.Tratado da Ação Rescisória: das Sentenças e de outras 
Decisões,1ªed., Campinas: Bookseller, 1998, p. 457. 
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fomentar crimes de estelionato contra os cooperados com a 

participação exclusiva dos denunciados, ora apelados, LETICYA 
62 e CARLOS FREDERICO. Aliás, LETICYA também participou 

de uma assembleia nulificada pelo vício de essência 

demonstrando a sua participação visceral no núcleo BANCOOP. 

Em verdade, o r. Juízo quando homologou 

tais acordos não ingressou em nenhum momento na análise da 

forma, do modo e do móbil precursor, sobretudo, não se inteirou 

acerca da essência da aceitação, da progênie da transação. Fez 

de maneira mecânica com base no provimento 953/05, artigo 4º 

e parágrafos, do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, conforme abaixo: 

 

  

Outrossim, importante frisar que o acordo 

firmado pela BANCOOP, em 20 de maio de 2008, junto ao 

próprio Ministério Público do Estado de São Paulo representado 

Promotor de Justiça do Consumidor, nos autos da ação civil 

                                        
62 Que não quis exercer o direito à defesa, aliás, sequer compareceu ao Ministério Público para silenciar-
se. 
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pública 583.00.2007.245877-1 que tramitou perante a 37ª. Vara 

Cível do Foro Central da Capital homologado por sentença de 5 

de março de 2009 e mantida por decisão unânime da 10ª. 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça Bandeirante 

não tem o condão de afastar, eliminar ou suprimir todas as 

altercações acima deduzidas, porque, simplesmente, não dizem 

respeito as fraudes supracitadas que são posteriores a 

formatação deste acordo, e, em verdade, tratou apenas de 

extinguir parte de uma ação civil pública promovida antes dos 

fatos63, objeto desta investigação, conforme já foi abordado 

anteriormente neste recurso.  

De mais a mais é consabido que as 

jurisdições são independentes, nos termos do artigo 935 do 

Código Civil, ‘de modo que a responsabilidade civil é 

independente da criminal, não se podendo questionar sobre a 

existência do fato, ou sobre quem seja seu autor, quando estas 

questões se acharem decididas no juízo criminal. 

Averbe-se, por oportuno, que os tais 

acordos celebrados e homologados pela BANCOOP não podem 

servir de instrumento criminoso de cobranças ilegais de valores 

que não estavam previstos contratualmente, observando ainda 

os antecedentes dessa cooperativa habitacional de fachada que 

teve ao longo de sua existência uma gestão fraudulenta e 

temerária, em afronta a lei 5764/71. 

Também não é demais lembrar que os 

pusilânimes acordos não evitam a fiscalização e eventuais 

providências administrativas em face da cooperativa insolvente, 

que lesou milhares de famílias, nos termos do artigo 92, II, da 

Lei 5.764/71. Conquanto não mais subsista o Banco Nacional 

de Habitação, certo é que referida tarefa incumbe a Caixa 

Econômica Federal.64 

                                        
63 Fls. 2496/2508. 
64 TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL AC 133649 97.02.07511-4 (TRF-2) Data de publicação: 02/05/2007 
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Pelas razões e argumentações levadas a 

efeito, a eventual alegação de que os acordos são válidos e, 

consequentemente, as deliberações em assembleia também o 

são, porque homologados judicialmente não representam a 

realidade descrita neste feito. 

 

Dos empreendimentos inacabados e do prejuízo global das 

vítimas.   

 

Estabelece-se que a tabela abaixo aponta-

nos pelo menos oito empreendimentos destacados na portaria e 

recebidos, via cessão imobiliária à OAS com a transferência de 

mais de 2000 unidades habitacionais, especificamente 2333 

(duas mil trezentos e trinta e três unidades) sendo certo que 

quatro empreendimentos, pelo menos, estão incompletos, entre 

os quais: Casa Verde (112), Liberty Boulevard (144), Penha (68) 

e Colina Park (108), este último com assembleia anulada 

judicialmente por vício.  

Através de um computo superficial e sujeito 

a acréscimo ou retificações, durante a ação penal, temos pelo 

menos 432 famílias que sequer receberam suas unidades 

habitacionais, sem computar, evidentemente, outros 

empreendimentos da BANCOOP, conforme tabela acima e sem 

levar em conta os inúmeros estelionatos perpetrados em 

desfavor de mais de duas mil vítimas.    

Levando-se em conta os empreendimentos 

que estão arrolados na investigação chegamos ao quantum de 

R$ 168.000.000,00 (cento e sessenta e oito milhões de reais) em 

prejuízo médio para as vítimas, sendo certo que parte desse 

valor já foi desembolsado pelas vítimas e ainda estão sendo 

                                                                                                                         
Ementa: , quando da análise dos autos, que a CEF é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da 
presente demanda. É induvidoso que a CEF sucedeu o extinto Banco Nacional da Habitação - BNH em 
todos os seus direitos e obrigações conforme estipulou o Decreto-Lei nº 2291 /86. 
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cobradas de forma ilegal para arcar com o restante referente a 

esses valores, para que os edifícios prometidos sejam levantados 

cujo valor total será aferido pericialmente, caso a decisão de 

absolvição sumária seja revertida.   

Em se tratando de torres inacabadas, 

aportes inexequíveis e prejuízo às vítimas, oportunamente, com 

esteio no artigo 231 do CPP apresentaremos relatório das 

decisões judiciais que refutam as novas regras de cobrança 

ilegais e coação das vítimas com o consequente perdimento de 

suas unidades habitacionais, caso o processo criminal seja 

retomado.  

Importante também reiterar que as 

homologações dos acordos ilegais celebrados entre a BANCOOP 

e a OAS não têm o poder de viabilizar novas cobranças às 

vítimas do maior golpe criminoso na área habitacional no Brasil. 

 

Da conduta especificada de cada denunciado para fins de 

observância do princípio constitucional da ampla defesa. 

 

Em tópico denominado “das homologações 

de acordos”, no item 6º, tracejamos em que consistiu a conduta 

dos advogados denunciados, ora apelados.  

Em relação a CARLOS FREDERICO, 

outrossim, há a sua participação em crime contra a 

incorporação imobiliária. 

Os integrantes do núcleo BANCOOP, JOÃO 

VACCARI NETO, Diretor Presidente, ANA MARIA ÉRNICA, 

Diretora Financeira-Administrativa, VAGNER DE CASTRO, 

antes Diretor Técnico e depois com a saída de Vaccari, Diretor 

Presidente e IVONE MARIA, sempre Diretora Técnica estão, 

igualmente, implicados nas determinações e confecções de atas 

de assembleias fraudulentas com a omissão de diretrizes legais 
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pertinentes a tríplice notificação exigível para dar validade 

jurídica ao ato, bem como patrocinaram a consignação de 

declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com o 

objetivo de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante.  

Esclarece-se que a própria IVONE MARIA, 

denunciada, ora apelada, disse que os advogados redigiam as 

atas (talvez se referindo a LETYCIA – fato que deveria ser 

analisado profundamente em juízo), mas que todos os Diretores 

que participavam do ato, ou seja, da assembleia de transferência 

das seccionais corrigiam, quer retificando, quer acrescentando, 

demonstrando que o poder de decisão e mando cabia a todos 

eles, sem hierarquia e todos os fatos estavam na esfera de 

conhecimento do quarteto. 

VACCARI, ainda, pode ser considerado o 

articulador da BANCOOP e o elo entre a cooperativa e LULA, já 

que absolutamente intrincado e relacionado com o Ex-

Presidente da República, aliás, alçado a categoria de tesoureiro 

nacional do Partido dos Trabalhadores.  

Não por outra razão tratou de, 

coincidentemente, em conluio com LÉO PINHEIRO, colocar a 

OAS Empreendimentos S/A a frente do Mar Cantábrico/Solaris, 

diferentemente da postura tomada em outros empreendimentos 

transferidos à OAS e que foram geridos por SPE proporcionando, 

consequentemente, meios para a ocultação do triplex 164 A 

sempre disponibilizado para o casal presidencial e que é objeto 

de processo criminal em curso na 13ª Vara Federal de Curitiba.  

Além disso, o núcleo BANCOOP, pelos 

denunciados, ora apelados, protagonizou cobranças ilegais de 

taxas de demissão e eliminação, proporcionou meios para que o 

estelionato perpetrado pelo núcleo OAS Empreendimentos, pelo 

chefe LÉO PINHEIRO e demais diretores fosse executado 

através de sociedades de propósitos específicos ou não. 
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Tanto é verdade a relação umbilical entre os 

grupos que o denunciado, ora apelado, TELMO chegou a 

participar de assembleias de transferência de seccionais.  

A participação fraudulenta de LUIGI em 

todos os termos com cláusulas leoninas ratificados nas inválidas 

assembleias de transferência é praticamente integral. Tinha ele 

total ciência dos termos que foram ratificados nas assembleias 

malfadadas e que prejudicavam, sobremaneira, os cooperados. 

LUIGI atuava com poder de mando e decisão, já que se tratava 

de Diretor de Incorporação e TELMO consubstanciava-se em 

seu braço direito, na qualidade de Gerente de Incorporação cuja 

tarefa estava afeta aos empreendimentos ora mencionados. 

Tanto um quanto o outro atuavam mediante procuração 

outorgada por LÉO PINHEIRO, aliás, FÁBIO também o fazia, 

conforme procuração de fls. 5192/5197. 

Ademais VÍTOR, CARLOS FREDERICO, 

ROBERTO MOREIRA e FÁBIO atuaram incisivamente tanto em 

sociedades de propósitos específicos para gerir 

empreendimentos transferidos anomalamente e que produziram 

estelionatos de várias estirpes, como também em crime contra a 

incorporação imobiliária, mormente no que tange ao 

empreendimento A’bsoluto. 

Desta forma, a alegação trazida a estes 

autos que VITOR e ROBERTO não estavam registrados na OAS 

Empreendimentos quando os fatos ocorreram não procede, 

posto que os estelionatos não se restringiram ao ano de 2009, ao 

contrário, foram sendo praticados, inclusive até março de 2016 e 

tais fatos e participações deveriam ser submetidas ao crivo do 

Poder Judiciário em nome da Verdade Real – um dos princípios 

que regem o processo penal constitucional.  

FÁBIO atuou também na época em que a 

OAS Empreendimentos por LÉO PINHEIRO ocultou o triplex 

164 A para disponibilizar ao Ex-Presidente da República e sua 
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esposa, posto que ocupava o cargo de Presidente da OAS 

Empreendimentos (janeiro a novembro de 2014) tendo 

solicitado, a pedido de LÉO PINHEIRO, um ‘projeto de 

decoração’65 para o referido apartamento socorrendo-se, na 

oportunidade, do denunciado, ora apelado ROBERTO 

MOREIRA, segundo o qual, por sua vez, determinou a sua 

equipe a concretização do tal projeto restando a Igor a 

contratação da empresa TALLENTO de Armando, que efetuou a 

reforma.  

ROBERTO, ainda, participou da entrega da 

reforma ao casal presidencial LULA e MARISA.  

Destaca-se que numa dessas reuniões de 

apresentação da reforma, LÉO PINHEIRO fez-se presente e 

LULA foi fotografado dentro do triplex com o homem forte da 

OAS e o denunciado, ora apelado, ROBERTO, um dos Diretores 

da OAS.  

Verifica-se inclusive que LÉO PINHEIRO foi 

ouvido como réu no processo n.º 5046512-94.2016.404.7000, 

em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba e fez importantes 

revelações sobre a relação BANCOOP /OAS, mencionando 

inclusive tratativas com JOÃO VACCARI NETO, que deveriam 

ser aprofundadas no processo criminal abruptamente 

interrompido por uma superficial sentença que absolveu 

sumariamente os ora apelados. 

Em recente audiência nos autos da ação 

penal n.º 5046512-94.2016.404.7000 que trata do crime de 

lavagem de dinheiro contra o ex-presidente LULA e outros, o 

acusado naquele processo ROBERTO MOREIRA FERREIRA fez 

importantes revelações que servirão para estes autos, inclusive 

se for homologada sua delação premiada, o que determinará sua 

                                        
65 É o nome que deram para a REFORMA ESTRUTURAL de quase R$ 800.000,00, objeto de processo 
crime em curso na 13ª Vara Federal de Curitiba e cuja investigação foi realizada também nos autos do 
procedimento investigatório que deu início a ação penal proposta perante a 4ª Vara Criminal da 
Capital/SP. 
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efetiva colaboração neste feito, caso a decisão de absolvição 

sumária seja revertida.66         

Os denunciados, ora apelados, que figuram 

no núcleo OAS tiveram relevantes funções nas fraudes 

perpetradas contra as centenas de vítimas/cooperados, porque, 

como se vê, cuidaram de manter em um circuito restrito de 

pessoas, que uma das unidades habitacionais do edifício 

SOLARIS, empreendimento MAR CANTÁBRICO, foi destinada e 

devidamente ocultada sua propriedade do Triplex 164 A, que 

pertencente ao ex-presidente LULA e sua falecida esposa 

MARISA LETÍCIA. 

Imagens mostram Lula e Léo Pinheiro, da OAS, 

dentro de apartamento no condomínio Solaris(Reprodução/TV Globo/Reprodução). 

  

Da conclusão  

Esse esquema criminoso perpetrado pelo 

núcleo BANCOOP e repetido pelo núcleo OAS, inclusive durante 

o período do próprio processo criminal, gerou sofrimentos, 

angústias e decepções de toda sorte a 7138 (sete mil, cento e 

                                        
66 Em anexo ao presente recurso segue o termo de interrogatório de ROBERTO MOREIRA 
FERREIRA no processo crime n.º 5046512-94.2016.404.7000 em trâmite pela 13ª Vara Federal de 
Curitiba. 
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trinta e oito) famílias, evidentemente não englobadas totalmente 

nesta denúncia.  

Um total de 3110 (três mil, cento e dez) 

unidades em empreendimentos inacabados e 3182 (três mil 

cento e oitenta e dois) unidades em empreendimentos acabados 

que foram submetidos a inúmeros estelionatos, quer por parte 

do núcleo BANCOOP, quer por parte do núcleo OAS.  

Nos empreendimentos descontinuados 846 

(oitocentas e quarenta e seis) unidades; enfim, um total de 7138 

(sete mil cento e trinta e oito) famílias desamparadas pelos atos 

criminosos perpetrados pelos apelados. 

 

Aliás, ao final deste recurso, depreende-se 

que a Juíza “a quo” em sua sentença de absolvição sumária 

afirmou que: 67 

 

De acordo com Guilherme Madeira Dezem , “a denúncia ou a queixa-

crime devem atentar para as sete circunstâncias em regra exigidas: (a) 

quem?; (b) o quê?; (c) onde?; (d) por que meios?; (e) com qual 

intenção?; (f) de que maneira?; (g) quando?”. 

 

Consoante com Eugenio Pacelli de Oliveira , a imputação genérica, que 

não se confunde com a imputação geral, ocorre quando o Ministério 

Público imputa vários fatos criminosos de maneira indistinta aos réus, 

sem qualquer descrição das condutas praticadas por cada acusado. 

 

E a denúncia nestes autos apresentou 

todas as respostas para o preenchimento das sete 

circunstâncias exigidas como regra para seu regular 

recebimento e prosseguimento.  

                                        
67 Sentença – fl. 10.984. 
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Não há superficialidade na peça 

acusatória,como se depreende no presente recurso. Basta 

compulsar os autos para encontrar as provas carreadas no 

curso da investigação criminal, que embasaram a denúncia 

formulada. 

Diante de todo o exposto, aguarda o 

Ministério Público seja dado PROVIMENTO ao presente recurso 

reformando a sentença que absolveu sumariamente, dando-se 

prosseguimento ao devido processo legal contra os apelados 

LETÍCIA ACHUR ANTONIO, IVONE MARIA DA SILVA, CARLOS 

FREDERICO GUERRA ANDRADE, FABIO HORI YONAMINE, 

VITOR LEVINDO PEDREIRA, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, 

LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO 

FILHO, ANA MARIA ÉRNICA, VAGNER DE CASTRO e JOÃO 

VACCARI NETO, nos termos do recebimento parcial da 

denúncia.  

 

 

  

 

São Paulo, 15 de maio de 2017. 

 

JOSÉ CARLOS GUILLEM BLAT 

Promotor de Justiça designado 

 

 

 


