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   TERMO DE DECLARAÇÕES 

 

  Aos 22 dias do mês de outubro de 2015, por volta de 
16h30min, compareceu LENIR DE ALMEIDA MARQUES 
GUSHIKEN, RG 50.311.784-5, CPF 780.618.736-72, domiciliada na 
rua Fiação da Saúde 104, apartamento 909, Saúde, São Paulo, 
acompanhada de HEITOR GUSHIKEN, RG 7.663.963-0, CPF 
003.947.388-02, narrando que:  

 

  A depoente foi proprietária da unidade autônoma 23A do 
edifício Salinas, empreendimento Solaris. Salientou que 
originariamente a unidade teria o número 33A, porém interpelada 
sobre qual o motivo que fez a OAS reduzir o número dos 
apartamentos, não soube explicar. Acredita que seria para aumentar 
um andar para alguém. A depoente participava de assembleia do 
empreendimento e nunca viu ninguém se apresentando, nem 
pessoalmente, nem por procuração em relação ao apartamento 
164A Não chegou a ver o elevador privativo feito para o tríplex do 
apartamento 164A do edifício Salinas, porém um funcionário da 
ARCHTECH chegou a mencionar a depoente. Não tomou 
conhecimento acerca de retirada abrupta de móveis no apartamento 
164 A no ínicio do ano de 2015, mas chegou a ver algumas vezes 
familiares do Ex-Presidente Lula no edifício, inclusive fato 
presenciado pelo zelador. Na véspera do ano novo de 2014/2015 
vislumbrou dois veículos, um passat/alemão, cor preta e um carro 
grande, prata, cujos ocupantes estavam com várias malas e 
estacionaram na rua defronte ao condomínio. Havia um senhor de 
cabeça branca, com uma mulher de 40/45 anos, loira, bonita, magra, 
e no outro carro, havia duas meninas de, aproximadamente, 20/25 
anos, uma loira e uma morena, além de dois rapazes, 
aproximadamente, de 30 anos, um deles com muitas tatuagens e o 
outro, sem tatuagens. E essas pessoas seriam familiares do Ex-
Presidente Lula. Sabe disso porque uma empresa de prestação de 
serviços de limpeza sediada em São Paulo foi fazer uma faxina no 
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apartamento 164 A e, por um descuido, deixaram a janela do 
apartamento aberta, o que motivou a entrada de água pela janela até 
um dos elevadores, que com isso ficou queimado. Tanto o elevador 
social, quanto o elevador de serviço, em decorrência da inundação 
sofreram panes e ficaram parados. O elevador privativo, não. O 
depoente como estava com problemas de entupimento de cano em 
seu apartamento estava coincidentemente acompanhada das 
engenheiras Marilze e Talita. A primeira é da OAS e a última da 
ARCHTECH. Ambos os elevadores ficaram danificados durante, 
aproximadamente, um mês. E escutou as engenheiras conversando 
sobre o valor da peça orçada para manutenção dos elevadores, ou 
seja, R$ 50.000,00 e quem seria responsável pelo pagamento dos 
elevadores. Elas concluíram que havia a necessidade de abrir uma 
caixa de inspeção no fosso dos elevadores para sugar a água. 
Passaram alguns dias, esses mesmos rapazes e moças, com os 
mesmos veículos, voltaram ao edifício e não subiram para os 
apartamentos porque os elevadores estavam quebrados. O elevador 
privativo é dentro do apartamento tríplex. Não é exterior. O elevador 
privativo serve o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar 
da cobertura. Para ter acesso ao elevador privativo é necessário 
entrar na cobertura da família do Ex-Presidente. Passada mais uma 
semana, viu novamente esse pessoal lá no condomínio, 
oportunidade em que confirmou quem seriam tais pessoas com o 
zelador e ele disse que seriam familiares do LULA.  Sabe informar 
que pessoas com uniforme da empresa TALLENTO trabalhavam lá, 
inclusive sabe informar que o uniforme corresponde a um jaleco 
vermelho, calça vermelha e a inscrição TALLENTO nas costas. A 
TALLENTO é uma empresa que mexe com reforma. A ARCHTECH 
foi quem construiu os prédios. Nunca viu pessoalmente o Ex-
Presidente Lula no prédio, mas só ouviu comentários de que ele, 
efetivamente, frequentava. Aliás, o próprio zelador o viu e comentou 
com a depoente e seu marido. Conhece Celso Marques, vizinho da 
cobertura do LULA. O apartamento de Celso Marques é 163 A, ao 
lado do 164 A. O Vaccari tinha apartamento lá. Acredita que o 
apartamento é o de número 34 A; parece que foi vendido logo após 
a reportagem que saiu no início do ano. Parece também que o filho 
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de JOSÉ GENUÍNO é proprietário de um duplex do bloco B, edifício 
Málaga. Essa informação foi obtida através de conversa com uma 
proprietária que tem apartamento sob o duplex e que moraria em 
Santos. Seria o apartamento do lado da piscina, não sabe se é de 
frente ou de fundos, mas o zelador deve saber. Sabe informar que 
tinha uma lista de proprietários sobre o balcão da portaria e lembra-
se vagamente de ter visto um nome parecido com GODOY, como 
um dos proprietários de unidade autônoma. Essa relação antiga de 
proprietários era da BANCOOP. Nessa relação constava o nome de 
VACCARI. Tem também uma MARILCE que é pessoa loira, magra e 
que teria adquirido um tríplex no edifício Málaga e que segundo 
soube teria na oportunidade mais três imóveis da BANCOOP, em 
outros empreendimentos na cidade de São Paulo. Há três tipos de 
apartamento: o apartamento-tipo, o duplex e o tríplex. Os valores 
condominiais giram em torno de R$ 420,00, quase o dobro e não 
sabe o tríplex. A administradora mandava um informativo para todos 
os proprietários e constava o apartamento 164 A como da OAS, 
aliás, outros imóveis também, tais como: unidade autônoma 34, de 
Vaccari, segundo informações do vizinho Cândido, detentor da 
unidade autônoma 73. Inclusive algumas pessoas suspeitaram que a 
depoente e seu marido foram beneficiados por conta do sobrenome 
GUSHIKEN, que seria de um político do PT. O marido da depoente é 
bancário. O marido da depoente comprou o apartamento na época 
em que seu nome era Mar Cantábrico. Quando ocorreu a 
transmissão da BANCOOP para a OAS houve uma diferença de R$ 
130.000,00, valor que o depoente reputou exagerado e indevido, 
tanto é que entrou com ação judicial visando questionar esse valor.  
A ação tramita em São Paulo, e o polo passivo figura a OAS. O 
argumento da OAS seria que tal diferença custearia o restante da 
construção da obra. Para eles assumirem a construção, 90% dos 
proprietários teriam que aceitar essa proposta, só que os valores 
variavam de acordo com os tipos de apartamento e andares. A 
depoente fez financiamento. Em assembleia a OAS disse que 
haveria uma empresa prestadora de serviços chamada TALENTO 
BRASIL que faria todo o serviço burocrático de levantamento de 
financiamento. Ocorre que essa empresa não acionou nenhum dos 
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moradores. Passaram-se dois meses da entrega das chaves e nada. 
Tal empresa trabalhava com o banco Itaú, mas essa instituição 
bancária não fazia financiamento em área de ocupação da União. A 
depoente insistiu muito com a OAS e sequer deixavam-na subir no 
escritório para solucionar esse problema. A depoente descobriu que 
o ITAÚ não fazia esse financiamento. Assim a depoente teve de 
fazer com o banco BRADESCO. A empresa Talento funcionava 
como intermediária para o financiamento e não funcionava 
eficazmente. Vale informar que a OAS cobrou condomínio e IPTU 
durante 8 (oito) meses, sem sequer entregar as chaves e 
proporcionar a posse do imóvel. Venderam o apartamento para 
Raquel e Angelo, parentes do senhor William, que tem apartamento 
no terceiro andar, bloco Salinas. A administradora ITAMBÉ ficava 
pressionando, ameaçando sujar o nome, entrar com processo, sob o 
argumento de que a depoente deveria pagar o condomínio, 
porquanto assinou na assembleia essa obrigação. A depoente 
assinou sem saber. Não leu. Porém para a depoente estava 
assinando um documento para escolher o síndico e não para anuir 
em ser cobrada por dívida condominial, sem sequer possuir a posse 
do imóvel. A depoente entrou com ação no PROCON também. Sabe 
dizer que sobre a diferença cobrada por conta da transmissão, 
houve cobrança a mais, no importe de, aproximadamente, R$ 
8.700,00/R$ 8.900,00. O prédio tem um ano e as pastilhas estão 
caindo todas, fora a parte hidráulica para fazer reparos. Enfim, a 
OAS não dá a mínima para a manutenção. A depoente tem e-mails 
trocados que dão conta desta situação. Houve, inclusive, episódio de 
inundação em seu apartamento em decorrência de cano entupido de 
péssima qualidade.  No contrato da BANCOOP constou que 
entregariam o apartamento revestido até o teto, banheiro e cozinha. 
Porém a OAS não respeitou o contrato e revestiram até a metade. 
Constou pia de granito, mas colocaram pias de inox. O piso foi 
entregue todo torto, banheiro e cozinha. A depoente tem fotografias 
disso e poderá encaminhar, se necessário. Enfim, o memorial 
descritivo entabulado com a BANCOOP, não foi respeitado. Vale 
dizer que quando a OAS assumiu a construção do imóvel, eles se 
prontificaram a cumprir todas as exigências contratuais, mas não foi 
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feito. A engenheira da OAS Marilze era uma das mais acionadas, e 
Talita, da ARCHTCH, idem. Elas vão lá toda quarta-feira para dar 
assistência, não só no tríplex do Ex-Presidente Lula, mas em todos 
os outros. O período de garantia está em vigor ainda. Mencionou 
que o senhor Willian e Cândido estão no empreendimento desde o 
início, portanto, acompanharam desde o início. Cândido 
acompanhou o processo de transmissão. Ângela, esposa de 
Cândido, Willian e Eduardo integram o conselho fiscal do 
empreendimento. Eduardo tem apartamento no bloco Málaga. Sabe 
dizer também que Filomeno, igualmente, tem conhecimento sobre a 
negociação havida entre a BANCOOP e a OAS. Sabe dizer que uma 
corretora de nome FABIANA, da empresa PRAIAMAR IMÓVEIS, foi 
quem intermediou a venda do apartamento da depoente, porém ela 
informou que a OAS colocou o tríplex 164 A à venda e, logo em 
seguida, suspendeu por motivo desconhecido. O pai de Daniela, sr. 
Maurineo ou Maurinei comprou um imóvel no empreendimento, cujo 
edifício desconhece. Ocorre que a OAS vendeu a sua revelia esse 
imóvel para terceiros, motivando que ele, contra a sua vontade, 
tivesse que adquirir outro imóvel, e na ocasião ele adquiriu um dos 
duplex, do bloco B, edifício Málaga, sofrendo prejuízo, porque 
desembolsaram um valor muito além de seu orçamento; enfim, 
pagaram valores correspondentes a um novo apartamento, tudo 
porque, provavelmente, não concordaram com a transferência da 
BANCOOP para a OAS.  

     CASSIO ROBERTO CONSERINO 

    103º. Promotor de Justiça da Capital 
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HEITOR GUSHIKEN 
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