
• Sobre a autora

Justiça anula suspeita de envolvimento de empresa de 
Indaiatuba na Lava Jato
O juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, acatou requerimento do Ministério Público 
que esclarece que a empresa Viena de Indaiatuba Incorporadora não está sendo investigada pela 
Operação Lava Jato – esquema de corrupção na Petrobras.

Nos dias 15 e 16 de abril, o Grupo Bandeirantes mostrou, com base nos documentos da Justiça, a 
suspeita de que a empresa e os seus sócios teriam depositado R$ 280 mil em uma conta 
pertencente à filha de João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT. O petista está preso em Curitiba.

De acordo com a Promotoria, o nome da sociedade foi incluída de forma errada na lista. A 
derrapada ocorreu porque o Banco Itaú/Unibanco inicialmente indicou que havia movimentação 
financeira da empresa em contas investigadas pela força tarefa. Diante disso, o juiz Sérgio Moro, 
reiterou que a empresa não é investigada e não tem qualquer relação com os fatos investigados.

“Fica assim esclarecido que a empresa Viena de Indaiatuba não é investigada e não tem qualquer 
relação com os fatos, tendo havido aparentemente um equívoco nas informações prestadas pela 
instituição financeira”, escreveu o magistrado em decisão divulgada nesta quinta-feira (11/06).

Com isso, os sócios Luis Carlos de Queiroz, Antonio Geraldo Lorenrette, Paulo Roberto Bonavita, 
Hueber Baía de Oliveira, Júlio Cézar Generoso Iannuzzo e as empresas representadas por eles 
jamais tiveram qualquer vinculação com o depósito.

“O erro provocou um prejuízo à imagem tanto da empresa quanto dos sócios”, disse Raph Tórtima 
Stettinger Filho, advogado da Viena.

O caso

De acordo com rastreamento da Receita Federal nas contas do tesoureiro afastado do PT, João 
Vaccari Neto, revelou que foi depositado R$ 280 mil da Viena na conta de Nayara Vaccari, filha 
do petista. “Só que esses sócios ou a empresa jamais tiveram qualquer relação com o depósito”, 
disse o advogado.
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