
   TERMO DE DECLARAÇÕES  

 

    Aos 23 dias do mês de outubro de 2015, por volta de 
10h30min, no interior do condomínio Solaris, especificamente no salão de 
festas, situado a avenida General Monteiro de Barros 638, Astúrias, Guarujá, 
depôs José Afonso Pinheiro, RG 33432690-4, CPF 564.132.620-87, 
domiciliado no local supracitado, zelador, narrando que:  

   Trabalha no condomínio desde novembro de 2013. O 
síndico do prédio é Mauro, desde o princípio. Antes do depoente atuou outro 
zelador, cujo nome não se recorda. O valor condominial varia de acordo com o 
tamanho. Sabe informar que o senhor Godoy estava no condomínio pela 
manhã. A unidade autônoma dele é 133 A. Trata-se de apartamento tipo, não 
duplex. O apartamento dele está sendo mobiliado para locação. A unidade 34 
A é do senhor Ademir. A unidade 34 B é do senhor Guido, do conselho fiscal. 
Conhece a senhora Lenir. Ela vendeu o apartamento há uns meses atrás. Sabe 
informar que o senhor Celso colocou a venda o seu tríplex, pelo preço de R$ 
1.700.000,00. A empresa ARCHTECH faz a manutenção do prédio, inclusive a 
engenheira “Isis” ou “Iris” esteve no prédio esta manhã. Interpelado se confirma 
ou não sobre a presença de Lula no condomínio, o depoente confirmou que 
sim, inclusive foi na época em que eles estavam fazendo a reforma, momento 
em que coincidiu com a instalação do elevador privativo. Também destacou 
que se recorda que o Ex-Presidente da República e sua esposa compareceram 
aqui numa segunda-feira. Em outra oportunidade compareceu aqui para fazer 
uma limpeza geral no apartamento. Nessa segunda oportunidade, cuja data 
não se recorda, também compareceram, ou seja, Lula e Marisa. Esclarece que 
esses fatos aconteceram antes da instalação do elevador privativo. Destacou 
que a OAS limpava o prédio, inseria arranjos florais para recebimento da 
família presidencial. Ninguém da OAS morou ou chegou a morar no tríplex. O 
depoente reportou, ainda, que Marisa Letícia, esposa de Lula, chegou a 
frequentar o espaço comum do edifício indagando sobre o salão de festa, 
piscina, áreas comuns.  Sabe informar que os familiares do Ex-Presidente 
chegavam com um passat/preto e um carro, prata, inclusive sabe dizer que 
eles chegavam com um corpo de seguranças, três ou quatro. Importante dizer 
que os seguranças seguravam o elevador enquanto a família presidencial 
estava acomodada no tríplex e isso, obviamente, gerava muitas reclamações. 
Não consegue informar quais condôminos se sentiam mais incomodados com 
essa situação. Não sabe dizer quem paga a luz da tríplex. Os boletos 
condominiais não vêm para o empreendimento. Apresentada a relação de 
agosto de 2015 de recebimentos do correio, o depoente disse que confere com 
a relação dos condôminos. Especificamente em relação ao içamento do 
elevador privativo do tríplex número 164 A do edifício Salinas, do 



empreendimento Solaris, tem a dizer que o síndico não autorizou o içamento, 
até que a documentação pertinente fosse apresentada. Nesta oportunidade, o 
depoente revelou a documentação que está sendo digitalizada para juntada 
aos autos. Acredita que no elevador privativo cabe 3 ou 4 pessoas, é bem 
menor que um elevador convencional. Recorda-se do episódio envolvendo 
inundação e danificação dos demais elevadores comuns provenientes de 
alagamento na unidade 164 A. A engenheira Marilza, da OAS, é quem cuidou 
da manutenção do tríplex. Enfim, qualquer problema que acontece na unidade 
é de responsabilidade da OAS. O depoente recebeu comunicação sobre a 
visita a unidade. Quem fazia isso era a engenheira Marilza, da OAS. Ademais, 
todas as quartas-feiras, a engenheira frequenta o condomínio para cuidar da 
manutenção. Acredita que a TALLENTO fez a reforma no tríplex da família 
LULA. Apenas o tríplex 164 A tem elevador privativo. Sabe informar que foi 
instalado lá, exclusivamente, no tríplex  164 A uma cozinha Kitchens, contudo, 
essa instalação não foi extensiva aos demais tríplex, duplex e apartamentos. 
Não se vê nenhuma alusão a elevador privativo nos tríplex nas plantas 
originais. Informou, ainda, que tem a relação dos proprietários na portaria e que 
ao cabo do depoimento irá apresentar. Não sabe informar qual foi o preço para 
consertar os elevadores danificados em decorrência da enchente acima citada. 
As assembleias são feitas em São Paulo e o depoente nunca participa. 
Acredita que são feitas na sede da Itambé. As vagas de garagem do 
empreendimento não são demarcadas. Cada unidade autônoma tem direito a 2 
vagas. Cabe todos os veículos.   Só é liberada a entrada, mediante 
apresentada chave e escritura. Entretanto, em relação aos apartamentos que 
estão em nome da OAS, só entra com a anuência da OAS. Por exemplo: o 
tríplex do 164 A está em nome da OAS e só consegue entrar mediante 
autorização da OAS. Enunciou, ainda, que nenhuma outra pessoa diversa de 
integrantes da família LULA, ou do próprio casal presidencial, não frequenta ou 
frequentou a unidade 164 A. Não sabe dizer se essa unidade esteve a venda, 
contudo afirma que nessa unidade, diferente de outras, nunca foi visitada por 
qualquer pessoa acompanhada de corretor ou corretora de imóveis. Não 
recebeu qualquer informação ou plano prévio emergencial sobre eventuais 
problemas relativos ao uso do elevador privativo instalado no tríplex 164 A. Não 
sabe dizer se houve algum tipo de fiscalização da Prefeitura Municipal de 
Guarujá sobre esse elevador privativo. Não sabe dizer se esse elevador foi 
vistoriado pela Municipalidade. Por último o depoente está franqueando a 
documentação, porque o síndico autorizou, conforme fls. 355/358 da 
investigação em questão. Também concordou com a filmagem de seu 
depoimento, o que revelou a sua absoluta espontaneidade nas declarações. O 
telefone de Marilza é 994228441. Também está ciente que estamos 
digitalizando e fotografando documentações entregues pelo depoente, a mando 
do síndico, na data de hoje, uma das quais se refere a relação das chaves dos 
condôminos dos edifícios Málaga e Salinas. Tem a informar que o funcionário 



IGOR, da OAS, pediu para que o depoente não falasse nada, ou seja, de que o 
apartamento seria do Lula e da esposa, mas, sim, deveria dizer que é 
pertencente a OAS. Esse pedido aconteceu depois do carnaval de 2015. A 
solicitação foi explícita por parte de IGOR e que o apartamento pertence a 
OAS. E que nem LULA e dona Marisa estiveram aqui.  NADA MAIS.  

 

     CASSIO ROBERTO CONSERINO 

     103º. Promotor de Justiça Capital 

 

   FERNANDO HENRIQUE DE MORAES ARAÚJO 

    44º. Promotor de Justiça Criminal  

 

     JOSÉ CARLOS BLAT 

  10º. Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    TERMO DE DECLARAÇÕES 

 

 

    Aos 23 dias do mês de outubro de 2015, por volta de 
11h35min, no interior do salão de festas do condomínio Solaris, situado a 
avenida Gal. Monteiro de Barros 638, Astúrias, Guarujá, depôs LETÍCIA 
EDUARDA RODRIGUES DA SILVA ROSA, RG 35268591-8, CPF 
364.920.508-43, domiciliada no endereço supracitado, narrando que:  

 

    A depoente é porteira e trabalha no condomínio 
Solaris desde a sua implantação, ou seja, desde 2 de setembro de 2013, 
primeiramente pela GR, empresa terceirizada, posteriormente, foi contratada 
pelo condomínio. No começo da reforma viu o Ex-Presidente da República, 
Luis Inácio Lula da Silva, no empreendimento no final do ano de 2013. Ele 
entrou, subiu até o apartamento 164 A e foi embora. Parece que o elevador 
privativo já estava instalado. Também mencionou que os elevadores comuns 
eram parados pelos próprios seguranças para que o Ex-Presidente da 
República descesse e ninguém visse. Não gerou muita polemica porque havia 
pouca gente no prédio. Viu também a dona Marisa Letícia uma vez só, e a viu 
pela câmera de monitoramento. Tudo aconteceu no início da reforma. A 
empresa TALLENTO foi quem fez a reforma no tríplex. Sabe informar que a 
empresa KITCHENS, que faz cozinhas pré-fabricadas, fez entrega no tríplex 
164 A. Sabe informar que o síndico exigiu documentações para a instalação do 
elevador privativo. Não sabe informar quem fez o seguro do içamento do 
elevador privativo. A chave do apartamento 164 A não está sob a posse da 
portaria, mas sob a posse da OAS. Somente familiares do LULA frequentavam 
o apartamento. Atualmente, o apartamento está fechado. Confirmou que 
quando o Ex-Presidente da República frequentava o local, a OAS colocava 
arranjos florais e enfeitava o local. Soube que numa determinada segunda-
feira, o Ex-Presidente Lula compareceu ao prédio, porém não esteva presente, 
porque seria a sua folga. Soube pelo zelador Afonso. Não é comum a OAS 
enfeitar o ambiente para a presença de outras pessoas. Quando acontece 
alguma coisa com o apartamento, no tocante a manutenção, a dona Marilza, 
engenheira da OAS é solicitada através do telefone 11.994228441. Não sabe 
dizer sobre movimentação ou retirada de móveis do tríplex. Sabe informar que 
IGOR da OAS veio aqui duas vezes. Sabe informar que IGOR acompanhou a 
recepção do Ex-Presidente. Nunca teve acesso a IGOR, até porque não dá 



margem a esse tio de relação. Certamente o apartamento é do LULA e de 
Marisa. Não está em seu nome, mas, repito com certeza é dele, porque já veio 
aqui. Shirley também cuida da portaria. Entra as 14h20min. E Adriano fica a 
noite. Contudo, sabe informar que, provavelmente, eles não saibam muito. 
Confirmou que NELCI tem um tríplex, 163 B, do bloco Málaga. Não sabe dizer 
se é estrangeira. Não sabe dizer se VACCARI tem apartamento aqui, já ouviu 
dizer, mas não sabe informar. Não sabe informar se o apartamento 164 A é 
aberto a venda. Não viu nenhum corretor acompanhando eventual comprador 
no referido tríplex, pelo menos em seu horário. Tem a informar que a família 
LULA sempre foi discreta e depois da matéria da revista nunca mais 
compareceram ao local. Deu o depoimento de livre e espontânea vontade. 
NADA MAIS. 

    CASSIO ROBERTO CONSERINO 

    103º. Promotor de Justiça da Capital  

 

   FERNANDO HENRIQUE DE MORAES ARAÚJO 

           44º. Promotor de Justiça Criminal 

 

JOSÉ CARLOS BLAT 

10º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social 

 


