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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE

CURITIBA/PR

Distribuição por dependência aos autos nº 5063130-17.2016.4.04.7000

O  Ministério Público Federal vem à presença de Vossa Excelência,  com

fundamento no artigo 145 e seguintes do Código de Processo Penal, arguir a falsidade dos

documentos  apresentados  pela  defesa  de  LUIZ  INÁCIO LULA DA SILVA no evento  1080,

ANEXO2, PDF8 a 33, da Ação Penal n.º 5063130-17.2016.4.04.7000, pelas razões de fato e de

direito que passa a expor.

A  referida  Ação  Penal  n.º  5063130-17.2016.4.04.7000  foi  proposta  pelo

Ministério  Público  Federal,  perante  esse  Juízo  Federal  da  13ª  Vara  da  Subseção  de

Curitiba/PR,  em  desfavor  de  LUIZ  INÁCIO  LULA  DA  SILVA,  ANTONIO  PALOCCI  FILHO,

BRANISLAV KONTIC, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO,

DEMERVAL  DE  SOUZA  GUSMÃO  FILHO,  GLAUCOS  DA  COSTAMARQUES  e  ROBERTO

TEIXEIRA, em razão de fatos apurados no bojo da Operação Lava Jato1.

No que é de interesse deste incidente de falsidade documental, destaca-se

que, além das demais imputações deduzidas, o Ministério Público Federal  denunciou  LUIZ

INÁCIO LULA DA SILVA, GLAUCOS DA COSTAMARQUES e ROBERTO TEIXEIRA pela prática do

crime de lavagem de dinheiro, em sua forma majorada, por uma vez, conforme previsto no

art. 1º c/c o art. 1º § 4º, da Lei n.º 9.613/98, porquanto LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, de modo

1 A ação penal também foi originalmente proposta em desfavor de Marisa Letícia Lula da Silva, em
relação à qual houve extinção da punibilidade, dado o seu falecimento (evento 87 da ação penal).
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consciente  e  voluntário,  em  concurso  e  unidade  de  desígnios  com  GLAUCOS  DA

COSTAMARQUES  e  ROBERTO  TEIXEIRA,  pelo  menos  desde  11  de  agosto  de  2010,

dissimularam e ocultaram a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de  R$

504.000,00  provenientes dos crimes de organização criminosa,  cartel,  fraude à licitação e

corrupção  praticados  pelos  executivos  do  GRUPO  ODEBRECHT,  em  detrimento  da

Administração Pública Federal, notadamente da Petrobras, por meio da aquisição, em favor

de  LULA, do apartamento n. 121 do residencial  Hill House,  bloco 1, localizado na Avenida

Francisco Prestes Maia,  n.º  1501,  em São Bernardo/SP,  assim como pela  manutenção em

nome de GLAUCOS DA COSTAMARQUES do apartamento adquirido com recursos oriundos

dos crimes referidos. Tal importe de R$ 504.000,00 destinado à aquisição do apartamento n.

121  constituía  parte  do  montante  de  R$  800.000,00  que  foi  repassado  à  GLAUCOS DA

COSTAMARQUES em razão de ter atuado como interposta pessoa, concomitantemente, em

2010, na compra do imóvel da rua Dr. Haberbeck Brandão, n. 178, em São Paulo/SP, com

recursos  ilícitos  originados  do  Grupo  Odebrecht,  imóvel  este  destinado  à  instalação  de

espaço institucional de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, como igualmente exposto na denúncia.

No que  diz  respeito  a  este  crime  de  lavagem de  dinheiro  referente  ao

apartamento  n.  121,  o  Ministério  Público  Federal  imputou  a  simulação  do  contrato  de

locação do imóvel, supostamente celebrado entre Marisa Letícia Lula da Silva e GLAUCOS DA

COSTAMARQUES, tratando-se o seu instrumento respectivo de documento ideologicamente

falso,  bem  como  eram  falsas  as  declarações  de  imposto  de  renda  de  GLAUCOS  DA

COSTAMARQUES,  LUIZ  INÁCIO  LULA  DA  SILVA  e  Marisa  Letícia  Lula  da  Silva  no  que

registravam o pagamento e o recebimento de aluguel referente ao apartamento n. 121, já

que  não  houve  pagamento  à  guisa  de  suposta  despesa  de  aluguel  para  GLAUCOS DA

COSTAMARQUES até novembro de 2015, sendo certo que os depósitos em espécie, feitos a

partir de dezembro de 2015, em valores correspondentes à suposta despesa com aluguel,

foram realizados com o fim de escamotear justamente a ausência de real locação do imóvel

em questão.

Apenas na fase de diligências complementares prevista no artigo 402 do

Código de Processo Penal, a defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA apresentou 26 (vinte e

seis)  alegados  recibos  de  pagamento  do  aluguel  do  apartamento  121,  supostamente
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firmados por GLAUCOS DA COSTAMARQUES, com datas de (1) 05 de agosto de 2011, (2) 05

de março de 2012, (3) 05 de junho de 2012, (4) 05 de agosto de 2012, (5) 05 de setembro de

2012, (6) 05 de outubro de 2012, (7) 05 de janeiro de 2013, (8) 05 de março de 2013, (9) 05

de novembro de 2013, (10) 05 de dezembro de 2013, (11) 06 de janeiro de 2014, (12) 05 de

fevereiro de 2014, (13) 05 de março de 2014, (14) 07 de julho de 2014, (15) 05 de agosto de

2014, (16) 05 de setembro de 2014, (17) 05 de janeiro de 2015, (18) 05 de março de 2015,

(19) 06 de abril de 2015,  (20) 05 de maio de 2015,  (21) 05 de junho de 2015,  (22) 05 de

agosto de 2015,  (23) 05 de setembro de 2015,  (24) 05 de outubro de 2015,  (25) 05 de

novembro de 2015 e  (26) 05 de dezembro de 2015 (evento 1080, ANEXO2, PDF8 a 33, da

ação penal).

Contudo, há elementos indicativos de que os 26 (vinte e seis) supostos

recibos apresentados pela defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA foram confeccionados

para dar falso amparo à locação simulada do apartamento n. 121, isto é, indicativos de

que se trata de documentos falsos, como se passa a demonstrar.

I  –  OS  INDICATIVOS  DA FALSIDADE  DOS  SUPOSTOS  RECIBOS  DE  PAGAMENTO  DE

ALUGUEL DO APARTAMENTO N. 121.

Como  acima  relatado,  imputa-se  que  o crime  de  lavagem  de  dinheiro

referente ao apartamento n. 121 envolveu a simulação de contrato de locação entre Marisa

Letícia  Lula  da  Silva  e  GLAUCOS  DA  COSTAMARQUES,  com  a  falsificação  do  respectivo

instrumento e prestação de informações falsas à Receita Federal em declarações de imposto

de  renda  dos  anos-calendário  de  2011  em  diante,  já  que,  sendo  inexistente  a  relação

locatícia, não houve nenhum pagamento à guisa de despesa de aluguel correspectiva para

GLAUCOS DA COSTAMARQUES. Observe-se que até novembro de 2015 não há nenhum fluxo

financeiro que indique o pagamento de aluguel, sendo certo que os depósitos em espécie,

feitos a partir de dezembro de 2015, em valores correspondentes à suposta despesa com

aluguel, foram realizados com o fim de escamotear justamente a ausência de real locação do

imóvel em questão.
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Ouvido  em juízo  por  ocasião  de  seu  interrogatório  judicial,  antes  de  a

defesa  de  LUIZ  INÁCIO LULA DA SILVA apresentar  os  recibos  em apreço,  GLAUCOS DA

COSTAMARQUES  afirmou  (i) que  passou  a  receber  o  aluguel  pelo  apartamento  n.  121

somente em dezembro de 2015,  após ter sido procurado, durante período de internação

hospitalar, por ROBERTO TEIXEIRA, o qual lhe informou que os pagamentos começariam a ser

feitos dali em diante,  (ii) que não recebeu os valores a título de pagamentos atrasados de

aluguel relativos ao período de fevereiro de 2011 a novembro de 2015, (iii) que, durante as

investigações antecedentes à ação penal,  forneceu às autoridades (Receita Federal,  Polícia

Federal e Ministério Público Federal) explicações sobre o pagamento de aluguel que não

retratavam  a  realidade,  e  (iv) que  eram  falsos  os  lançamentos  em suas  declarações  de

imposto de renda sobre o recebimento do aluguel entre fevereiro de 2011 e novembro de

2015.  Confira-se o teor de suas declarações (evento 1.077,  TERMOTRANSCDEP2,  da ação

penal):

“Glaucos  da  Costamarques:  -  Bom.  Aí,  quando,  o  contrato  com  a  Presidência  da
República ia até 31 de janeiro de 2011.
Juiz Federal: - Certo.
Glaucos da Costamarques: - O meu contrato começava dia 1º de fevereiro de 2011.
Juiz Federal: - Entendi.
Glaucos da Costamarques: - Tudo bem. Aguardei não me pagaram o primeiro mês, não
me pagaram o segundo mês, aí eu fui lá falar com o Zé Carlos, "Zé Carlos, o que está
acontecendo que eles não tão pagando o aluguel? Será que eles esqueceram?", porque
eu passei os dados para o Roberto da minha conta, tudo.
Juiz Federal: - Sim.
Glaucos da Costamarques: - Né. Ele falou: "Olha Glaucos, não esquenta com isso aí, isso
aí mais para a frente a gente acerta. Não fica preocupado". Tudo bem.
Juiz Federal: - Quando que o senhor começou a receber esse aluguel?
Glaucos da Costamarques: -  Eu comecei a receber esse aluguel em 2015. Eu lembro
da data porque eu entrei no hospital para fazer um check-up e eu estava no hospital, e
descobriram um câncer  na  tireóide,  e  quando eu ia  fazer  os  exames para  operar  a
tireóide, descobriram que eu tinha quatro artérias entupidas. Aí eu não podia fazer stent,
eu tinha que abrir,  e aí eu fui para a operação, meu presente de cinquenta anos de
casado, o dia que eu fiz cinquenta anos, por isso que eu lembro bem.
Juiz Federal: - Mas o que isso tem a ver com o aluguel, que o senhor começou a receber?
Glaucos da Costamarques: - Não, pois é. Aí o Roberto Teixeira esteve lá no hospital e
falando: "Olha nós vamos pagar, de hoje em diante nós vamos pagar o aluguel
para você". Entendeu?
Juiz Federal: - E começaram a pagar mesmo?
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Glaucos da Costamarques: - Começaram a pagar.
Juiz Federal: - E como é que começaram a pagar daí?
Glaucos da Costamarques: -  Começaram a pagar com um depósito na conta que eu
passei.
(…)
Juiz Federal: - Então deixa eu ver se eu entendi, de fevereiro de 2011 a novembro de
2015 o senhor não recebeu nenhum valor por esse...
Glaucos da Costamarques: - Não.
Juiz Federal: - Aluguel do ex-presidente Luís Inácio, desse apartamento?
Glaucos da Costamarques: - Não recebi.
Juiz Federal: - E algum momento pagaram os atrasados ao senhor?
Glaucos da Costamarques: - Não também.
Juiz  Federal:  -  O  senhor,  quando  foi  ouvido  na  Polícia  e  o  senhor  também
respondeu  uma  intimação  da  Receita  Federal,  o  senhor  deu  uma  explicação
diferente, o que aconteceu?
Glaucos da Costamarques:  -  Dei. Olha Excelência,  eu dei  a explicação pelo seguinte,
primeiro,  porque eu tinha um laço de amizade muito grande com Zé Carlos,  eu sou
padrinho de um dos filhos dele,  e se eu falasse alguma coisa ele  não me pagava,  o
senhor entendeu. E já ia virar um tumulto, então eu pensei o seguinte, eu vou esperar a
hora certa, que é essa hora aqui, que eu estou refazendo...
Juiz Federal: - O senhor está retificando o que senhor declarou anteriormente?
Glaucos da Costamarques: - Estou retificando o que...
Juiz Federal: - Então só para ficar claro. O senhor falou anteriormente que havia uma
espécie de compensação de débitos que o senhor tinha com Roberto Teixeira e que
por isso o escritório que recebia o aluguel, então isso não ocorreu mesmo?
Glaucos da Costamarques: - Não, não, não.
Juiz Federal: - O senhor estava faltando com a verdade.
Glaucos  da  Costamarques:  -  Isso  que  eu  estou  falando  para  o  senhor  é  o  que
ocorreu.
Juiz Federal: -  Certo. E o que o senhor falou anteriormente o senhor então não estava
sendo totalmente honesto?
Glaucos da Costamarques: -  Eu não tinha porque era, essas razões que eu falei para o
senhor.
(...)
Ministério  Público  Federal:  -  E  o  senhor  declarou  perante  à  Receita  Federal  o
recebimento desses aluguéis?
Glaucos da Costamarques: - Tudo. Eu pagava.
Ministério Público Federal:  -  Sem tê-los recebido? O senhor informou ao juízo que
recebeu esses aluguéis apenas a partir de 2015.
Glaucos da Costamarques: - Isso.
Ministério  Público  Federal:  -  Senhor  declarou  à  Receita  o  recebimento  desses
aluguéis?
Glaucos da Costamarques: - Declarei.
Ministério Público Federal: - Era uma declaração falsa, portanto?
Glaucos da Costamarques: - Como?
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Ministério Público Federal: - É uma declaração falsa a Receita Federal que foi feita?
Glaucos  da  Costamarques:  -  É,  mas,  acontece  o  seguinte,  eu  tinha  um contrato  de
aluguel,  como é que eu ia fazer,  se eu não declarasse, entendeu? Eu declarei  que eu
recebi os aluguéis. Mas eu não recebi. Mas eu tinha a perspectiva de receber.
Ministério Público Federal: - O senhor comprou esse apartamento para investimento?
Glaucos da Costamarques: - Não senhora, eu comprei o apartamento a pedido do José
Carlos. Ele ia me pagar o apartamento e não me pagou. A Senhora entendeu?
Ministério Público Federal:  - E com relação àquela questão que o senhor referiu que o
senhor foi procurado no hospital, o senhor poderia esclarecer, eu não compreendi bem.
Quando o senhor foi procurado, o senhor estava hospitalizado.
Glaucos da Costamarques: - Eu estava.
Ministério Público Federal:  -  Foi procurado por Roberto Teixeira para lhe informar
que passaria a pagar o aluguel?
Glaucos da Costamarques: - É.
Ministério Público Federal: - Esse foi o motivo da visita dele?
Glaucos da Costamarques: - Foi
Ministério Público Federal: - Ele foi visitá-lo no hospital para informar.
Glaucos da Costamarques: - É.
Ministério Público Federal: - Que o aluguel não pago durante...
Glaucos da Costamarques: - Isso.
Ministério Público Federal: - ...5 anos passaria a ser pago?
Glaucos da Costamarques: - Passaria a ser pago.”   (destaque nosso)

Por seu turno, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA nada esclareceu sobre a falta de

pagamento do aluguel do apartamento n. 121 entre fevereiro de 2011 e novembro de 2015,

limitando-se a  afirmar que acreditava que o pagamento era efetuado,  bem assim que o

acompanhamento  dessa  locação  seria  feito  por  sua  esposa  Marisa  Letícia  Lula  da  Silva

(evento  1.086,  TERMO1,  da  ação  penal).  Já  ROBERTO  TEIXEIRA  negou  que  tivesse  tido

qualquer atuação no recebimento do aluguel supostamente devido pela pretensa locação do

apartamento n. 121 (evento 1121, TERMOTRANSCDEP1, da ação penal).

Ademais,  após  a  defesa  de  LUIZ  INÁCIO  LULA DA SILVA apresentar  os

recibos em apreço,  a  defesa de GLAUCOS DA COSTAMARQUES também peticionou para

prestar esclarecimentos (evento 1118, PET1, da ação penal). Nessa petição, reiterou-se que

não houve o pagamento de aluguel referente ao apartamento n. 121 até novembro de

2015,  bem assim que o aluguel passou a ser pago somente depois de visita feita por

ROBERTO TEIXEIRA a GLAUCOS DA COSTAMARQUES durante período de internação
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hospitalar do acusado. Acrescentou-se que, poucos dias depois dessa visita, GLAUCOS DA

COSTAMARQUES foi novamente procurado, ainda no hospital, desta feita pelo contador

João M. Leite,  que colheu “as assinaturas nos recibos, referentes ao ano de 2015”. Por

fim,  GLAUCOS DA COSTAMARQUES colocou-se à  disposição desse d.  Juízo Federal  para,

presencialmente, prestar esclarecimentos adicionais, além de requerer a expedição de ofício

ao Hospital Sírio-Libanês para obter informações sobre as visitas que recebeu no período de

internação entre 22 de novembro de 2015 e 29 de dezembro de 20152.

As  declarações  prestadas  por  GLAUCOS  DA  COSTAMARQUES  em

interrogatório judicial, mais os esclarecimentos de sua defesa, estão em consonância com a

inexistência de fluxo financeiro de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, Marisa Letícia Lula da Silva,

Instituto Lula e LILS Palestras para GLAUCOS DA COSTAMARQUES, que fosse compatível com

pagamentos à guisa de despesa com aluguel, conforme o exame dos dados obtidos nas

quebras de sigilo bancário, o que corrobora a simulação da relação locatícia engendrada

para acobertar que o apartamento n. 121 foi adquirido para o ex-presidente LUIZ INÁCIO

LULA DA SILVA. Realmente, como exposto logo na denúncia, o Laudo de Perícia Criminal

Federal n.º 2788/20163 registra que, examinadas as contas bancárias de  LUIZ INÁCIO

LULA DA SILVA  e de  Marisa Letícia Lula da Silva,  não foram encontrados registros de

pagamentos  seus  para  GLAUCOS  DA  COSTAMARQUES,  tendo  o  exame  se  estendido,

inclusive, para as contas bancárias de Instituto Lula e LILS Palestras, consignando o laudo

citado que também dessas pessoas jurídicas  não partiram pagamentos para GLAUCOS DA

COSTAMARQUES. A partir das quebras de sigilo bancário, pois, não foi possível identificar

fluxo financeiro que pudesse ser relacionado a pagamento de aluguel em favor de GLAUCOS

DA COSTAMARQUES, certo que apenas a partir de dezembro de 2015 foram encontrados

2 Esse  d.  Juízo  Federal  deferiu  a  expedição  de  ofício  ao  Hospital  Sírio-Libanês  solicitando:  “a)
informação  se  Glaucos  da  Costamarques,  CPF  004.022.651-49,  esteve  internado  no  respeitável
Hospital em novembro e dezembro de 2015 e, se positivo, o período específico; b) informação se o
Hospital Sírio Libanês mantém registro dos visitantes no estabelecimento e, se positivo, para que seja
enviada  cópia  dos  registros  dos  visitantes  a  Glaucos  da  Costamarques  no  referido  período  de
internamento;  e  c)  ainda  se  positivo,  se  constam  no  período  de  internação  de  Glaucos  da
Costamarques registros de visitas ao respeitável Hospital de Roberto Teixeira, CPF 33.451.038-20, ou
de João M. Leite (aparentemente João Muniz Leite) e, se positivo, para que seja enviada cópia dos
registros de suas visitas.” (evento 1124 da ação penal).

3 ANEXO 301 da denúncia.
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depósitos  em  espécie  em  valores  compatíveis  com  o  suposto  aluguel,  sendo,

sintomaticamente,  esse  momento  em  que  se  iniciavam  as  investigações  com  relação  a

indícios de ocultação de patrimônio por LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, atinentes ao imóvel

localizado no Guarujá,  objeto da ação penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000,  e ao Sítio de

Atibaia, objeto da ação penal nº 5021365-32.2017.404.7000. O período coincide, ainda, com a

prisão de José Carlos Bumlai, conforme referido por GLAUCOS DA COSTAMARQUES em seu

interrogatório.

Nesse  mesmo  sentido,  é  bastante  expressiva  a  planilha  arrecadada  na

residência de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e Marisa Letícia Lula da Silva, intitulada “CONTAS

MENSAIS 2º Sem. 2011” (autos n.º 5006597-38.2016.4.04.7000, evento 6, AP-INQPOL5, PDF

7).  Nessa  planilha,  que  elenca  gastos  domésticos  da  família  do  ex-presidente,  não  há

nenhuma referência a pagamento de aluguel referente ao apartamento n. 121 ,  muito

embora estejam registrados gastos condominiais e de IPTU relativos a esse mesmo imóvel.

Confira-se:
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Por outro lado, os supostos 26 (vinte e seis) recibos referentes à locação do

apartamento n. 121 apresentados pela defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA têm origem

desconhecida,  não  trazem  nenhuma  comprovação  a  respeito  da  data  em  que  foram

produzidos e encontram-se em manifesta contrariedade com todo o acervo probatório, e,

destacadamente, com o quanto declarou em interrogatório judicial o próprio GLAUCOS DA

COSTAMARQUES, apontado como autor daquelas declarações unilaterais de quitação.

Ao  contrário,  merece  destaque  que  esses  supostos  recibos  foram

apresentados pela  defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA apenas na  fase  de diligências

complementares, em 25/09/2017 (evento 1080 da ação penal),  mais de 09 (nove) meses

após o oferecimento da denúncia e até mesmo depois do interrogatório de GLAUCOS DA

COSTAMARQUES,  motivo  pelo  qual  este  acusado  não  foi  indagado  especificamente  a

respeito dos aludidos recibos.

A par de a defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA não ter declinado na sua

petição a origem dos documentos ora impugnados, vale destacar que essa documentação

não foi  localizada nas diligências  de busca e  apreensão deferidas  por esse d.  Juízo

Federal que tinham como alvo locais relacionados a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, que

também  eram  os  locais  de  domicílio  de  Marisa  Letícia  Lula  da  Silva  ou  por  ela

frequentados.

Além  disso,  GLAUCOS  DA  COSTAMARQUES  jamais  referiu  a  recibos

relacionados  à  simulada  locação  do  apartamento  n.  121  antes  da  apresentação  dos

documentos pela defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, embora as oportunidades para

tanto tenham sido amplas: GLAUCOS DA COSTAMARQUES foi intimado por diversas vezes,

no curso do ano de 2016, a prestar esclarecimentos no âmbito de procedimento fiscal, e, a

partir dos documentos obtidos na quebra de seu sigilo fiscal4, não consta a apresentação de

recibos relativos  ao pagamento do suposto aluguel  do apartamento n.  121;  ouvido pela

Polícia Federal em 07/10/2016, GLAUCOS DA COSTAMARQUES não referiu a recibos relativos

ao pagamento do suposto aluguel do apartamento n. 121; ouvido pelo Ministério Público

Federal  em  17/11/2016,  GLAUCOS  DA  COSTAMARQUES  não  mencionou  que  houvesse

emitido  recibos  relativos  ao  pagamento  do  suposto  aluguel  do  apartamento  n.  121;

4 Autos n.º 5042689-15.2016.4.04.7000, evento 34.
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igualmente durante todo o curso da  Ação Penal n.º  5063130-17.2016.4.04.7000,  GLAUCOS

DA COSTAMARQUES não fez nenhuma menção a propósito.

Da mesma maneira, respondendo por escrito a quesitos formulados pela

autoridade policial durante as investigações, em dezembro de 2016, LUIZ INÁCIO LULA DA

SILVA não apresentou recibos relativos ao pagamento do suposto aluguel do apartamento n.

121,  embora  naquele  momento  tenha  feito  menção  a  que  existissem  recibos  desses

pagamentos. Já no curso da  Ação Penal n.º  5063130-17.2016.4.04.7000, LUIZ INÁCIO LULA

DA SILVA apresentou os 26 (vinte e seis) recibos ora impugnados, fazendo-o apenas na fase

de diligências complementares, em 25/09/2017.

Nesse passo, é importante destacar que, interrogado na ação penal de que

se  trata,  ROBERTO TEIXEIRA  informou  ao  Juízo  (evento  1121)  que,  a  partir  de  2011,  as

declarações de imposto de renda de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e de Marisa Letícia eram

examinadas pelo próprio ROBERTO TEIXEIRA, sendo que o preenchimento era realizado por

contador da empresa JML, de nome João, que vem a ser justamente João Muniz Leite, a

pessoa que, segundo GLAUCOS DA COSTAMARQUES, o procurou no hospital, para colher, de

uma só vez,  “as assinaturas nos recibos, referentes ao ano de 2015”,  logo após a visita de

ROBERTO TEIXEIRA a GLAUCOS, no mesmo hospital.

Desta maneira, tem-se que:

• GLAUCOS DA COSTAMARQUES relatou por meio de sua defesa que todos os recibos

referentes  ao  suposto  aluguel  do  ano  de  2015  foram assinados  em uma mesma

ocasião, isto é, em dezembro de 2015, quando se encontrava internado em hospital,

tendo sido levados para GLAUCOS por João Muniz Leite (contador que presta serviços

a ROBERTO TEIXEIRA e a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA), sendo de todo inusitado o

fornecimento de quitação de aluguéis em leito hospitalar, dada a aparente falta de

urgência  do  assunto,  ainda  mais  depois  de  ter  ocorrido  visita  em que  ROBERTO

TEIXEIRA disse  a  GLAUCOS que o aluguel  seria  pago dali  em diante,  nada tendo

esclarecido GLAUCOS sobre os demais recibos referentes aos outros anos.
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• Não  há  fluxo  financeiro  em  favor  de  GLAUCOS  DA  COSTAMARQUES  que  seja

compatível com o recebimento de valores à guisa de aluguel, entre fevereiro de 2011

e novembro de 2015, de acordo com os elementos obtidos mediante quebra de sigilo

bancário.

• GLAUCOS DA COSTAMARQUES admitiu não ter recebido nenhum valor  a suposto

título de aluguel do apartamento n. 121 entre fevereiro de 2011 e novembro de 2015,

momento  este  coincidente  com  a  prisão  de  seu  primo  José  Carlos  Bumlai  em

decorrência da Operação Lava Jato.

• Os próprios  registros  de  despesas  domésticas  encontrados  na  residência  de LUIZ

INÁCIO LULA DA SILVA não fazem referência ao pagamento de aluguel pela locação

do apartamento n. 121. 

• Os supostos recibos do pagamento do aluguel do apartamento n. 121 não foram

encontrados  durante  as  diligências  de  busca  e  apreensão  efetivadas  em  locais

relacionados a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e Marisa Letícia Lula da Silva.

• Os  supostos  recibos  do  pagamento  do  aluguel  do  apartamento  n.  121  foram

apresentados apenas na fase de diligências complementares da ação penal, passados

mais de 09 meses do oferecimento da denúncia.

Tal panorama indica sem margem à dúvida que os recibos juntados

pela defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (evento 1080, ANEXO2, PDF8 a 33, da ação

penal) são ideologicamente falsos,  visto que é simulada a relação locatícia representada

pelo engendrado contrato de locação.

Nada obstante a patente falsidade à vista do quanto exposto, imperativa se

apresenta a realização de perícia para aclarar aspectos pontuais com relação à confecção dos
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recibos de que se trata, considerando que foram apresentados perante o Poder Judiciário, no

curso da ação penal.

Efetivamente,  urge  (i)  esclarecer  se  os  recibos  apresentados  pela

defesa  de  LUIZ  INÁCIO  LULA  DA  SILVA  foram  firmados  por  GLAUCOS  DA

COSTAMARQUES,  (ii)  tendo  sido  firmados  por  GLAUCOS  DA  COSTAMARQUES,

identificar o momento em que foram apostas as assinaturas em cada qual, deslindando

quando os recibos foram confeccionados, e (iii) verificar se houve adulterações e/ou

montagens desses documentos.

II – OS PEDIDOS FINAIS.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal aguarda seja determinada a

instauração em apartado deste Incidente de Falsidade Documental, nos termos do artigo 145

e seguintes do Código de Processo Penal, requerendo desde logo sejam determinadas as

seguintes diligências, sem prejuízo de outras, para a prova de suas alegações:

(1) seja  determinado  que  a  defesa  de  LUIZ  INÁCIO  LULA  DA  SILVA  apresente  os

documentos originais dos recibos constantes do evento 1080, ANEXO2, PDF8 a 33, da

ação penal, os quais deverão ser depositados na secretaria desse d. Juízo Federal, eis

que lhe cabe o dever de guarda e preservação, até o trânsito em julgado da ação penal,

na  forma  do  art.  11,  §  3º,  da  Lei  nº  11.409/2006,  devendo  informar  a  defesa,  na

oportunidade,  ainda,  em que local  foram localizados  os  recibos  em questão e  por

quem.

(2) seja determinada a realização de perícias grafoscópica e documentoscópica sobre

os  documentos  originais,  com  vistas  ao  esclarecimento  dos  quesitos  a  serem

oportunamente  apresentados  pelo  Ministério  Público  Federal  e  pelos  réus,  após

intimação para tanto.

(3) seja determinada a oitiva de GLAUCOS DA COSTAMARQUES.
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(4) seja determinada a oitiva do técnico em contabilidade João Muniz Leite.

Curitiba, 04 de outubro de 2017.
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