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TERMO DE DECLARAÇÕES
GLAUCOS DA COSTAMARQUES

Aos 17 dias do mês de novembro de
de Mato Grosso do Sul, presente a
Alencac bem como na presença da Procuradora
Vieira, integrante da Força-Tarefa instituída
Portaria PGR/MPU n' 217, de 03 de abril
Stencel, matrícula 18.138-2, que se encontram em
sistema de videoconferência, no interesse da
Criminal n. 1.25.000.003350/2015-98. e na
REJANE ALVES DE ARRUDA, OAB/MS
Patagânia, 366. Jardim Bela Vista.
COSTAMARQUES, engenheiro civil.
casado, inscrito no CPF com o na
residencial na Rua Marechal Rondon.
79002201, telefone (67) 3324-8505 e
presente será gravado mediante recursos aud
tem o direito constitucional de
Constituição Federal, e do
foram formuladas, respondeu:
focando sua atuação em
Federal em fevereiro de 1995; QUE depois
pecuana e imóveis; QUE sempre residiu na cidade
época, alugou apartamento em São Paulo. onde
período entre 2009 e 2014, mas passava
QUE em São Paulo montou um escritório
deu certo, fechou o escritório; QUE
realizava, respondeu que constituiu
com foco na China, mas não obteve sucesso e
trabalhava nessa atividade de
respondeu que montou uma
EXPORTAÇÃO LTDA.; QUE
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um ano de montada a empresa, admitiu dois sócios, chamados FÁBIO e mais uma pessoa
cujo nome não se recorda no momento; QUE consultando documentos que trouxe. informa
que o nome do outro sócio, era OTAVIO RAMOS; QUE a empresa foi constituída em 2009 e
mantida até 2014; QUE, consultando documentos neste ato, verifica que a empresa se situava
na Avenida Brigadeiro Luas Antânio, n' 3530, corÜunto 61, no bairro Jardim Paulista; QUE
indagado qual a relação dessa empresa com o senhor FÁBIO LUIS LULA DA SaLvA. respondeu
que não tinha nenhuma relação, sendo que seus sócios eram as duas pessoas que
mencionou e, pel.o que sabe. eram amigos do FÁBIO LUIS; QUE informado de que há registro
de que empresa integrada pelo senhor FÁBIO LUIS tem o mesmo endereço da empresa BILL
MAKER, respondeu que o senhor LUAS CLAUDlo LULA DA SILvA ia entrar em uma
concorrência e precisava de um endereço para abrir uma firma em seu nome, sem tirar o
CNPy, de modo a viabilizar sua participação na concorrência. e perguntou ao depoente se
poderá utilizar o endereço da BILL MAKER; QUE a estratégia dele era abrir a firma, participar
da concorrência e, se ganhasse, mudaria a sede da empresa para um escritório própríol QUE
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inclusive abriram uma firma junto com LUIS CLÁUDIO, sendo que LUAS CLÁUDIO ia de vez em
quando ao escritório do depoente, pois era auxiliar técnico de técnicos de time de futebol. e
na época era auxiliar do Wanderley Luxemburgo, e quando Wanderley saiu de São Paulo,
LUIS CLÁUDIO começou a procurar outra coisa para fazer; QUE indagado em que ano
conheceu LUIS CLÁUDIO, responde o depoente que o conheceu em 200q quando foi a São
Paulo para abrir a firma BILL MAKER, sendo que conheceu FÁBIO LULA DA SILVO na mesma
época; QUE indagado se FÁBIO LUIS e LUIZ CLAUDIO ocupavam o mesmo escritório do
depoente. respondeu que nunca tiveram uma sala de trabalho na BILL MAKER, sendo que
apenas iam visitar o escritório, às vezes para jogos de computador com os sócios do
depoente; QUE indagado sobre qual sua relação com o ex-presidente LULA. diz que
conheceu o presidente LULA quando ele foi à fazenda do primo do depoente JOSE CARLos
BUMLAI, fazer propaganda eleitoral; QUE teve mais alguns contatos com o ex-presidente
LULA. mas poucas vezes; QUE indagado em que ano conheceu LULA, respondeu que durante

mpanha do primeiro mandato de LULA; QUE posteriormente. quando LULA já era
presidente. o depoente foi a uma conferência de LULA em Corumbá, a convite de JOSÉ
CARLOS BUMLAl; que também foi a um jantar com ele e esteve presente em um aniversário
de LUAS CLÂUDIO, na residência da família em São Bernardo, não se recordando em que ano,
mas já durante o segundo mandato de LULA; QUE considerando que o primeiro mandato de
LULA inciou-se em 2002, afirma que conheceu LULA nessa época e seus filhos muito depois,
em 2009; QUE não tinha contato direto com LULA. e que seu contato era com JOSÉ CARLOS
BUMLAI, sendo que sempre seus contatos com LULA se davam por intermédio de JOSÉ
CARLOS; QUE os sócios do depoente. contudo, já conheciam os filhos de LULA muito antes:
QUE indagado como conheceu FÁBIO LUIZ e LUIS CLÁUDIO, respondeu que os conheceu,
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(de 2.5%), mas que as decisões da empresa BILL MAKER eram tomadas pelo depoente; QUE
quanto à utilização da sede de sua empresa pela outra empresa anteriormente referida de
titularidade de LUIZ CLÁUDIO e FÁBIO LUIZ, afirma que os fatos Ihe foram comunicados por
seus soclos, mas como algo que seria passageiro; QUE a empresa do depoente em São Paulo
fez poucos negócios de importações e exportações, porque ele queria fazer grandes
negócios e não obteve sucesso nesse intento; QUE ficou muito tempo pesquisando e quando
entrou na parte burocrática. desistiu; QUE nunca fez nenhum negócio com órgão público;
QUE indagado sua relação de parentesco com JOSE CARLOS MARQUES BUMLAL informa que
o avõ do depoente era primo do avõ de JOSÉ CARLOS, mas que apesar do parentesco
distante tem amizade com JOSÉ CARLOS; QUE confirma que seus dois sócios na BIL.L MAKER

Miranda. ambas em MS, sendo que ambas estão no nome do depoente; QUE indagado sobre
como ficou sabendo da existência o imóvel da rua Haberbeck Brandão, n' 178. em São Paulo.

u nn üilÜê
vender esse imóvel, em maio de 2010, questionou ao senhor ROBERTO TEIXEIRA se Unha
conhedmento de algum negócio razoável pra investir no ramo imobiliário, QUE então
t«-JUEKIQ IEIXERA Ihe indicou o imóvel da Rua Haberbeck como um bom negócio, porque
era de uma sodedade de uma família que incluía irmãos que estavam em litígio e queriam

depoente obteve a informação de que o imóvel tinha muitas pendênc as com IPTU. razão
porque contratou ROBERTO TEIXEIRA para resolver a parte jurídica do negócio, mas não se
lembra se celebrou contrato de prestação de serviços com ROBERTO TElxEIRA; QUE
indagado como fez contato com ROBERTO TEIXEIRA. respondeu que o contato foi feito
porque o depoente estava investindo e ROBERTO TEIXEIRA achou que o negócio Ihe
interessaria; QUE ROBERTO TEIXEIRA Ihe noticiou a possibilidade de compra do imóvel da rua
Haberbeck por volta de maio ou junho de 2010, logo após o depoente ter vendido o imóvel
antes referido que estava em nome de seus filhos, pelo valor de R$ 11.400.000,00; QUE
indagado com que recursos adquiriu esse imóvel localizado em Campo Grande. antes
referido, que estava em nome dos filhos, respondeu que o dinheiro veio da venda de uma
fazenda de sua propriedade. cujo nome não se recorda; QUE esse imóvel vendido em Campo
Grande (que estava em nome dos filhos do depoente) foi adquirido de uma empresa de
Campo Grande chamada MAPE; QUE foi o depoente quem fez o negócio, mas o registrou no
nome de dois filhos; QUE esse imóvel era uma chácara no perímetro urbano de Campo
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MARQUES e mora em Brasília, sendo funcionário da CAMARGO CORREA; QUE após vender o
terreno que havia registrado em nome dos filhos, tomou um emprestimo dos filhos,
GUSTAVO e FERNANDO, no valor de cerca de R$ 1.800.000,00 (somando-se os empréstimos
de ambos), e firmou o contrato particular de compra e venda relativo ao imóvel da Rua
Haberbeck; QUE.. examinando os documentos que trouxe. o declarante verifica que o
emprestimo de FERNANDO foi de R$ 1.189.000,00 e o de Gustavo de R$ 480.000,00, QUE
inclusive os empréstimos obtidos junto a seus filhos foram declarado em imposto de renda;
QUE esse era o dinheiro que o depoente tinha disponível para investir na compra do imóvel
da Rua Haberbeck; QUE indagado se ROBERTO TEIXEIRA Ihe informou que havia dívidas
tributárias elevadas desse imóvel da rua Haberbeck Brandão, respondeu que foi ROBERTO
TEIXEIRA que examinou a situação e mostrou ao depoente; QUE os R$ 11.400.000,00 que
recebeu da venda do imóvel de Campo Grande foi pago uma parte a vista e o restante em
parcelas mensais aos filhos do depoente, apartar do qual foram feitas as transferências de
empréstimos para o depoente; QUE o depoente achou que o imóvel da Rua Haberbeck era
bom investimento porque, segundo vários amigos, bastava colocar no contrato que o
negócio era vinculado ao pagamento dos tributos devidos e então teria segurança; QUE
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depoente começou a buscar compradores para o imóvel; QUE não comprou o novel para
dar destinação de uso comercial a ele; QUE então, o depoente, disse a ROBERTO TElxEIRA

bom negócio, já que, se o imóvel estivesse em boas condições, valeria pelo menos o dobrcu
QUE comprou o imóvel por R$ 6 milhões; QUE tem o contrato que preve esse valor; o qual é
um contrato particular de compra e venda e não uma escritura; QUE indagado sobre a data
desse contrato de compra e vende. consulta documentos neste ato e verif ca que foi assinado
em 01/06/2010, sendo firmado entre a empresa ASA e o depoente; QUE os proprietários da
ASA que assinaram o contrato de compra e venda do dia 01/06 foram os sódos REGINA
DIVA e MATEUS BALDASSARl; QUE FERNANDO BALDASSARI não participou da negociação
porque estava com litígio com os demais sócios; QUE. ao celebrar o contrato de compra e
venda não pagou nada. já que no contrato foi estipulado que somentepagaria quando
estivesse solucionado o problema jurídico pendente sobre o imóvel; QUE indagado como
pretendia pagar o preço de 6 milhões, informou que ia demorar um tempo para fazer o
pagamento e já tinha dinheiro substancial oriundo dos empréstimos dos filhos acima
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do contrato de 01/06/10 teve que fazer alguma negociação com FERNANDO
respondeu que quem fez essa tratativa foi ROBERTO TElxEIRA; QUE
outro ato com o sócio FERNANDO BALDASSARI, e de
consultando documentos nessa oportunidade, afirma
compra e venda objetivando solução de litígio
foi firmado no escritório de ROBERTO
questionado ao depoente se pagou honorários a ROBERTO
de setembro de 2010, fez uma cessão de direitos sobre o imóvel
empresa DAG, a qual ficou responsável por pagar os honorários de ROBERTO
até aquele momento, tinha prestado vários serviços relacionados ao imóvel ao
QUE após a assinatura do instrumento referido com FERNANDO
setembro de 2010, fez a cessão de direitos do imóvel
7.909.686,27; QUE fez essa cessão de direitos e
depoente havia se comprometido no contrato com
o valor de R$ 234 mil a serem pagos a título de honorários
800 mil a serem pagos pela DAG ao depoente pela
comprou o imóvel barato e vendeu barato, realizando lucro na
empresa DAG, o valor de 800 mil "limpo", ou seja, não tirou
operação de compra do imóvel da Rua Dr. Haberbeck, visto
financeira; QUE indagado se desde o início não tinha
respondeu que o comprou visando vender, tendo
lucro sem colocar dinheiro no negócio, mas que tinha o
operação de compra se fosse necessário; QUE indagado
a cessão dos direitos do depoente sobre o imóvel.
tinha apartamento em São Paulo e que, quando
procurando comprador para o imóvel, ROBERTO
encaminhando o negócio para ser realizado com a DAG
empresa DAG e nem seu proprietário, DEMERVAL G
feitas por ROBERTO TEIXEIRA. sendo que o
relativos ao negócio; QUE indagado
comprador para o imóvel que havia acabado de
depoente estava procurando uma pessoa para
TEIXEIRA disse que havia o comprador DAG; QUE o depoente nunca
em si. tendo-o comprado somente para obter lucro na
investidor; QUE questionado como se deu a negociação
respondeu que foi colocado no contrato que a DAG teria
incluídos os 800 míl para o depoente e os 234 mil
houve negociação com a DAG a respeito dessa
valor de 800 míl porque entendeu que era o possível de ser cobrado
custos (os relativos às despesas com ROBERTO TEIXEIRA e a
falou para ROBERTO TEIXEIRA o quanto queria na cessão de direitos;
que data a DAG Ihe pagou os 800 mil reais, afirma
20/12/10; QUE questionado porque o pagamento se
que o depoente, ROBERTO TEIXERA e a corretora seriam os últimos a
reclamou com a DAG pelo fato de não receber em setembrojuntamente
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nao se preocupou em receber somente em dezembro.
setembro; QUE indagado qual garantia tinha de
recebesse, entraria na justiça, o que complicada a
não receber da DAG; QUE indagado qual foi a atuação da
BARROS DE CASTRO na operação, respondeu
depoente. dizendo que ela que havia
corretagem, a qual foi efetivamente paga. dispondo o
comprobatórios; QUE conheceu EDNA pessoalmente no
QUE indagado se ROBERTO TEIXEIRA Ihe informou a razão de EDNA ter
imóvel em particular responde que não sabe o motivo
indagado que outros negócios Ihe foram apresentados
ROBERTO TEIXEIRA era inventariante de uma propriedade
apresentou essa propriedade ao depoente no ano de 2010, a
depoente em 2010 com pagamento em 2011; QUE i
que foi olhar o sítio e viu a possibilidade de o lotear,
exigindo contudo a retirada do caseiro do local antes. mas
não queria sair. levando cerca de 6 meses para conseguir
outros imóveis EDNA Ihe apresentou, respondeu
Brandão; QUE foi pago 6% dos 6 milhões para a
reais; QUE não sabe porque a DAG pagou a EDNA 408 mil ao
relação ao cheque de R$ 191.970,12 pagos pela DAG a EDNA, não tem
era uma relação entre DAG e EDNA; QUE indagado se assinou contrato de
EDNA, respondeu que não se recorda. mas acredita
mil pagos a ela; QUE, melhor esclarecendo, a parte
360 míl reais, mas que o único recibo que existe é o de
360 mil estão embutidos nos 408 mil, mas que não foi ele
DAG, visto que não teve nenhuma despesa com o i
relação ao apartamento no 121 do Residencial 1/1// F/ot/se, localizado
Prestes Maia. n' 1.501, em São Bernardo do Cam
ofereceu o apartamento para compra. responde
TEIXEIRA Ihe falou que tinha um negócio bom,
só serviria se o depoente não quisesse morar no
QUE questionado quando ROBERTO TEIXEIRA fez
fez a escritura de cessão de direitos hereditários sobre esse
2010, mas comprou os cheques administrativos relativos a essa
2010; QUE os cheques administrativos relativos a essa
depoente a ROBERTO TEIXEIRA, que foi quem
administrativos à meeira ELENICE SILVA CAMpoS; QUE
cheques administrativos, respondeu que sím, que
Banco do Brasil, sacando os valores de sua conta corrente no Banco
TEIXEIRA Ihe noticiou a possibilidade de compra do
entre o final de julho ou começo de agosto; QUE na
com a compra do apartamento no 121 da Avenida Francisco Prestes
também com a compra do imóvel da rua Haberbeck e com o
valor total do negócio do apartamento e dos cheques ad
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R$ 504 mil reais, em 3 cheques administrativos, por exigência de ELENICE;
entregou esses cheques a ELENICE foi ROBERTO TEIXEIRA. sendo
que foram depositados nos autos do processo de inventário; QUE
interessou por este apartamento localizado em São Bernardo do
apartamento estava alugado, na época, por R$ 3.500,00 e o
aluguel, e o apartamento valia até um pouco mais; além

acreditou que, assim que obtivesse a possibilidade de passar o apartamento
no inventário, obteria lucro; QUE. contudo, o depoente não conseguiu passar
para seu nome porque os herdeiros não haviam pago o
transmissão causa morfls, segundo Ihe foi informado
questionado como ROBERTO TEIXEIRA sabia que o
imóvel para alugar. respondeu que ROBERTO
afirmando que o imóvel estava alugado pela Presidência da
notificada de que o imóvel seria vendido pelos então herdeiros
sucessão decorrente da morte do proprietário e que a Presidência da
interesse em comprar; QUE ROBERTO TEIXEIRA é próximo a LULA e
queria que o imóvel fosse comprado por alguém próximo a
pagava aluguel para sua moradia em São Paulo, na Alameda
imóvel em São Bernardo do Campo porque não
Paulo; QUE questionado se é proprietário de
respondeu que tem um apartamento em Campo Grande, um condomínio de
casas, em Campo Grande, que ainda não passou
nenhum imóvel urbano fora de Campo Grande a
avenida Francisco Prestes Maia. em São Bernardo; QUE
imóvel urbano, afirma que não, que o único imóvel
Bernardo; QUE comprou o conjunto de casas de Campo
no pais, passou a entender que a venda era melhor
apartamento 121, esse estava alugado para a Presidência
apartamento do então presidente LULA e usado
apartamento, fez um acordo, para que, como parte do
continuasse a receber os aluguéis pagos pela Presidência
depoente adquiriu o apartamento, mas não
sendo os aluguéis pagos ao espólio atéjaneiro de
fez um contrato de locação do imóvel com a senhora

valor de aluguel de R$ 3.500,00; QUE desde a data de assinatura do contrato de
O1/02/11, até dezembro de 2015, o depoente não recebeu os
locatária MARISA LETICIA. QUE somente passou a receber diretamente
dezembro de 2015, mediante depósito em dinheiro em conta
O1/02/11 a dezembro de 2015, o pagamento do a
depoente tinha dívidas com ROBERTO TElxEIRA
contas com ROBERTO TEIXEIRA; QUE questionado se contabilizou os acertos
com ROBERTO TEIXEIRA através de algum tipo de documento,
tem isso documentado; QUE questionado como sabe se teve
dos aluguéis, respondeu que sempre tinha acertos com
quais negócios específicos se davam os débitos que tinha com
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geravam esses acertos de contas, respondeu que ROBERTO TEIXEIRA Ihe dá assessoria sobre
imóveis desde 2010, como já explicado, e que o acerto referente ao sítio de Monte Alegredo
Sul foi postergado até 2011; QUE questionado que outros negócios teve com ROBERTO
TEIXEIRA a partir de 2011 que justifiquem a necessidade do referido acerto de contas.
respondeu que tem um acertojurídico de um imóvel em Parelheiros, que ROBERTO TEIXEIRA
conduz para o depoente; QUE reitera que não tem documentos que comprovem sobre esses
acertos de contas, já que ROBERTO TEIXEIRA é um conhecido e Ihe presta assessoria faz
tempo; QUE neste ato, se compromete a juntará até día 18/11/16. documentos que já
apresentou à Polícia Federal relativos a despesas do escritório de ROBERTO TEIXEIRA com o
depoente, que registra o depoente que são poucos documentos, pois alguns foram
deletados de seu computador; QUE novamente questionado qual a origem dos débitos do
depoente com ROBERTO TEIXEIRA, o depoente dá como exemplo a prestação de serviços
para verificar a situação física e cartorária de imóveis oferecidos ao depoente; QUE os valores
dos aluguéis do apartamento 121 eram pagos a ROBERTO TEIXEIRA até porque é compadre
do casal LULA e MARISA, tendo contato díreto com eles; QUE questionado porque não se
preocupou em contabilizar o pagamento dos aluguéis, se comprou o apartamento como
investidora respondeu que os recebimentos dos aluguéis estão contabilizados em seu
imposto de renda. mas que não achava necessário manter nenhuma espécie de controle
formal com ROBERTO TEIXEIRA; QUE questionado se verificou as condições do apartamento
antes de comprará respondeu que sim e que, na verdade, já conhecia o imóvel, porque havia
visitado o local quando esteve no aniversário de LUIZ CLAUDIO, filho do ex-presidente LULA,
que quando lá esteve no aniversário, a porta do apartamento 121, vizinho ao da moradia do
ex-presidente LULA. estava aberta durante essa festa e o depoente adentrou a propriedade;
QUE além desse contato no referido aniversário, foi ao apartamento quando foi compra-lo;
QUE nesse momento da vistoria para a compra não teve contato com a herdeira ELENICE e
nem com sua filha, TATIANA; QUE questionado quem esteve na companhia do depoente
quando foi vistoríar o apartamento, afirmou que foi sozinho e que o apartamento foi aberto
por um funcionário de LULA; QUE o contrato de aluguel foi assinado no escritório de
ROBERTO TEIXEIRA e não houve reconhecimento de firma, mas que um exame grafotécnico
vai comprovar que as assinaturas são da época; QUE questionado
locação, respondeu que o prazo era de l ano, mas há uma cláusula
contrato pode ser prorrogado, razão pela qual o contrato vem sendo
aditivos, com o aumento do valor do aluguel de acordo com o índice
hcje está em vigor o contrato; QUE questionado porque razão
transferir a propriedade do apartamento para seu nome, passados mais de 6
de direitos hereditários, respondeu que, como já explicado, está impedido de
transferência para seu nome porque os herdeiros não pagaram o imposto de
causa morfls; QUE não sabe se no atual momento já houve o pagamento do imposto, sendo
que pediu a ROBERTO TEIXEIRA que tratasse do pagamento do imposto com os herdeiros,
mas até o momento não foi informado do pagamento do imposto; QUE uma das
proprietárias, de nome TATIANA, entrou em contato com o depoente pedindo providências
para que fosse feita a transferência, e então o depoente entrou em contato com o ROBERTO
TEIXEIRA, que Ihe informou da impossibilidade de efetuar a transferência
pagamento do imposto causa mortas; QUE o depoente pediu a ROBERTO
solucionar a questão, mas até agora, não obteve novidades sobre isso; QUE, como
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o depoente espera que, solucionada a questão, possa ganhar dinheiro na transação do
imóvel; QUE questionado se comparece às reuniões de condomínio do imóvel ou dá
procuração a alguém nesse sentido, respondeu que não, eis que, estando alugado, quem tem
que comparecer é o inquilino; QUE questionado se retornou ao imóvel após sua compra,
respondeu que não; QUE indagado ao depoente sobre se tem conhecimento de que a
empresa BILL MAKER celebrou contrato de opção de compra de cota e outras avenças,
datado de 16/12/09, pela qual outorgou a LUIZ CLAUDIO LULA DA SILVA opção de compras
das cotas do depoente na BILL MAKER. o depoente responde que não recorda; QUE
questionado sobre eventuais esclarecimentos que queira prestar adicionalmente no presente
ato, o depoente informa que. apesar de parente e amigo de JOSE CARLOS BUMLAI, não tem
negócio nenhum com ele; QUE já fez negócios de gado com ele, já que ele tem fazenda
também, mas só de gado, não tendo nenhuma espécie de sociedade com ele. QUE afirma
ainda que nunca teve negócio com órgão público. QUE, questionado, em virtude dos
esclarecimentos, se tratou com JOSE CARLOS BUMLAI em relação ao imóvel da rua
Haberbeck. afirma que não; QUE ficou sabendo, pela imprensa, da apreensão de um
documento de compra desse imóvel em nome de JOSÉ CARLOS BUMLAI, mas nunca pode
perguntar isso a JOSE CARLOS, pois não teve contato com ele. QUE neste ato, o depoente se
compromete a promover a entrega de cópia de todos os documentos relacionados aos
esclarecimento que prestou./Içada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse
encerrado o presente termc#llie. lido e achado conforme, vqJ,por topos assinado.
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