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Justiça absolve Vaccari e mais 11 em
caso Bancoop
Embora não envolva Lula, advogado diz que decisão reforça tese contra crime no
tríplex
SÃO PAULO A Justiça de São Paulo absolveu sumariamente o extesoureiro do PT João Vaccari Neto, o ex
presidente da OAS Léo Pinheiro e outras dez pessoas acusadas de fraudes na transferência de empreendimentos
da Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop) para a construtora OAS em 2009. Segundo a juíza Maria
Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, da 4ª Vara Criminal de São Paulo, a denúncia do Ministério Público (MP)
apresenta apenas “alegações vagas” de “forma superficial”.
Apresentada em março de 2016, a denúncia do MP também citava o expresidente Luiz Inácio Lula da Silva
por, supostamente, ter recebido um apartamento tríplex em um dos prédios assumidos pela OAS, o Edifício
Solaris, no Guarujá. Como o caso já estava sendo investigado pela LavaJato, a parte do processo que citava Lula
foi encaminhada para a 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. O MP vai recorrer.
O advogado Cristiano Zanin Martins afirmou ontem que, embora esse caso não tenha nenhum resultado
prático sobre a ação que será julgada por Sérgio Moro, a tese da defesa de que o petista é inocente é reforçada.
No processo de Curitiba, Lula é acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de ter recebido o tríplex de presente
da OAS que, em troca, teria se beneficiado de três contratos com a Petrobras.
A defesa de Lula protocolou na Justiça Federal documentos retirados do processo de recuperação judicial da
OAS nos quais a construtora afirma ser a proprietária do tríplex. Para Zanin, são provas de que o imóvel nunca foi
de Lula.
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