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1. Introdução 
A presente Informação de Pesquisa e Investigação (IPEI) refere-se aos autos n° 5042689-

15.2016.4.04.7000/PR, vinculado à denominada Operação Lava Jato, no qual a Justiça Federal deferiu 
em despacho de 19/09/2016 a quebra de sigilo fiscal das seguintes pessoas físicas e jurídicas:  

 
 
Releva destacar que esta IPEI, em função da descrição dos fatos da citada decisão judicial, 

acrescentada por nova decisão de 23/9/2016 e outra de 02/08/2016, vinculada e constante dos autos 
5031082-05.2016.4.04.7000/PR, para uma resposta mais específica e buscando uma melhor instrução 
do processo penal, se restringirá a uma sumária análise fiscal relativa especialmente ao investigado 
Glaucos da Costamarques, suas relações com os demais envolvidos, suas origens de recursos e evo-
lução patrimonial, principalmente focando em relação ao ano calendário de 2010, ano no qual: 

 
a) Glaucos adquiriu um imóvel identificado como ap. 121, do Ed. Green Hill, Av. Francisco 

Prestes Maia, 1501, São Bernardo do Campo-SP, imóvel vizinho ao ap. 122, este residência pessoal do 
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e esposa. Tal imóvel adquirido por Glaucos por Escritura  de 
Cessão de Direitos Hereditários lavrada em 20/09/2010, era alugado pelo Governo Federal para uso do 
então Presidente da República, junto aos locadores antigos proprietários Elenice Silva Campos e Au-
gusto Moreira Campos, isto entre os anos de 2008 e 2010; 

 
b) Há indícios de que o Grupo Odebrecht, mediante utilização de pessoas interpostas, teria sido 

responsável pela aquisição de um imóvel na Rua Dr. Haberbeck Brandão, 178, São Paulo-SP, de 
propriedade de ASA Agência Sul Americana de Publicidade e Administração Ltda, para futura implan-
tação do Instituto Lula . Tal negociação do imóvel investigado, adquirido por DAG Construtora Ltda - 
por escritura pública de 24/11/2010, precedida de contrato particular de compra/venda datado de 
01/06/2010 como adiante se verá, por importante também para a investigação, repercutiu nos rendi-
mentos e na movimentação bancária declarados por Glaucos da Costamarques, já que teria previa-
mente suposta opção ou direito de compra. Verificou-se que o imóvel em questão foi sucessivamen-
te transferido em 2012 e 2013, envolvendo empresas direta ou indiretamente ligadas ao Grupo 
Odebrecht, no que, por importante, esta IPEI também tratará adiante. 

 
c) Foi elaborada uma minuta de contrato de compra e venda (datada de 05/03/2010), relativa ao 

citado mesmo terreno de São Paulo-SP, porém figurando como adquirente José Carlos Costa Marques 
Bumlai (parente de Glaucos da Costamarques), representado no ato pelo advogado Roberto Teixeira, 
documento este localizado e apreendido em mandado de busca no Sítio em Atibaia-SP. 
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2. Glaucos da Costamarques (CPF 004.022.651-49): 
 
O investigado Glaucos da Costamarques declara-se aposentado do INSS e com domicílio fiscal na Rua 

Marechal Rondon, 2000, Ap. 41, Centro, Campo Grande/MS e telefone (67) 3324-8505.  
  

Declara anualmente, também, movimentação na atividade rural, decorrente de exploração de seus pró-
prios imóveis rurais. Alguns anos, apresentando prejuízo nesta atividade econômica. 

2.1. Evolução Patrimonial. Origens e Aplicações de Recursos. Ano 2010: 
 
 Para efeito de verificação da regular evolução patrimonial do investigado Glaucos da Costamarques, se-
gue tabela resumo, sob ótica anual, com as origens e aplicações de recursos declaradas pelo mesmo, na sua 
DIRPF do Exercício de 2011, ano calendário 2010. Logicamente baseados para a análise apenas os dados descri-
tos nesta DIRPF e em sistemas da RFB. 
 
 Tais valores devem, necessariamente, serem confrontados com eventual análise de efetiva movimen-
tação bancária, e numa visão mensal, tendo em vista que neste ano de 2010 há entradas expressivas de recursos 
declaradas por Glaucos, que aumentaram significativamente sua capacidade financeira, decorrentes, entre outros 
de menor valor, de: 
 

a) empréstimos concedidos a Glaucos por seus filhos Gustavo (R$ 480 mil) e Fernando (R$ 1,1 mi-
lhão), sem verificação clara de qual aplicação/destino/investimento foi destinado este recurso;  
 

b) renda, ou ganho de capital como declarado, não esclarecida até o momento, a custo zero, decorren-
te de operação imobiliária (como adiante se verá, relacionado ao mesmo imóvel adquirido em São 
Paulo pela empresa “DAG” junto à empresa “ASA”, no que a compradora teria pago a Glaucos 
R$ 800 mil, além do valor pago aos vendedores). 

 
 

Evolução Patrimonial de Glaucos da Costamarques – 2010 
Descrição Origens/Recursos Aplicações/Dispêndios 

Base de Cálculo - Rendimentos Tributáveis 46.454,53  
Rendimento Isentos (contribuinte tributou rendimento de apo-
sentadoria) 

0,00  

Rendimentos Trib. Exclusiva, exceto Ganhos de Capital abaixo 10.776,05  
Valor recebido no ano de 2010 relativo a venda parcelada de 
imóvel em 2009. IR sobre GC pago. 

300.000,00 1.674,00 

Renda declarada como G. de Capital relativa a suposta cessão de 
direitos ou de opção de compra para a “DAG”, sobre imóvel em 
São Paulo pertencente a “ASA”. IR sobre GC pago 

800.000,00 119.592,00 

Venda veículo Gol 24.000,00  
Variação positiva de bens e direitos específica pela aquisição de 
ap. 121 Ed. Green Hill à vista em 2010 

 504.000,00 

Variação positiva de bens e direitos específica pela declaração de 
saldo de aplicação financeira CDB/RDB Itaú em 31/12/2010 

 1.161.517,91 

Variação positiva dos demais itens da declaração de bens e direi-
tos 

 144.605,36 

Dívida em 31/12/2010. Empréstimo do filho Gustavo da Costa-
marques 

480.000,00  

Dívida em 31/12/2010. Empréstimo do filho Fernando da Costa-
marques 

1.189.780,00  

Baixa das demais dívidas anteriores  20.224,60 
Gastos com Cartão de crédito em 2010 (Decred)  136.888,92 
Prejuízo da atividade rural  3.798,38 
Subtotal 2.851.010,58 2.092.301,17 
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Sobra de recursos declarados em 2010. Renda consumida.  758.709,41 
Total 2.851.010,58 2.851.010,58 
  RFB/Copei/Espei09 

 

2.2. Renda recebida da DAG. R$ 800 mil. Cessão de D ireitos sobre Imóvel. Custo 
zero. 
 
 Como destacado acima, uma das duas principais origens de recursos declarada por Glaucos em 2010, foi 
o valor recebido de R$ 800 mil, da empresa DAG Construtora Ltda, CNPJ 02.903.203/0001-13. 
 

Observando um dos itens da declaração de bens e o demonstrativo de Ganho de Capital anexo à DIRPF 
de Glaucos, do ano calendário de 2010, tem-se que a origem da mencionada renda de R$ 800 mil, declarada 
como ganho de capital recebido da DAG em crédito bancário em 07/12/2010, refere-se a uma suposta cessão 
de direitos, feita em 10/09/2010 ou 22/09/2010, sobre o imóvel da Rua Haberbeck Brandão, 178, São Paulo-SP, e 
com custo zero (para efeito de cálculo de ganho de capital). 

 
Tal imóvel era de propriedade de ASA- Agência Sulamericana de Publicidade e Administração Ltda, 

CNPJ 57.018.293/0001-51. Conforme a decisão judicial citada, a investigação já apurou que este terreno foi efeti-
vamente adquirido pela DAG em novembro deste mesmo ano de 2010 junto à ASA e seus sócios. 
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 Assim, ainda que realmente mereça confirmação pela área de fiscalização da RFB que se trata, para efei-
tos tributários - embora com preliminar alcance pela decadência - de renda sujeita a ganho de capital (tributada a 
15%, como declarada pelo contribuinte) e não tributada como renda sujeita à tabela progressiva no mês do rece-
bimento, tal ganho de R$ 800 mil, sobre uma suposta “cessão de direitos” que teriam sido adquiridos junto 
à “ASA” (antiga proprietária) sem custo algum, tudo no mesmo ano de 2010, tem de ser melhor esclarecida pela 
investigação. 
 
 

2.3. Aquisição do ap. nº 121. Informações Fiscais D imob e DOI: 
 
 Em relação às duas destacadas aplicações de recursos em 2010, verifica-se, além de uma aplica-
ção financeira citada, a aquisição, à vista, por R$ 504 mil do apartamento nº 121, do Ed. Green Hill, 
vizinho do ap. 122, residência de Luiz Inácio Lula da Silva e esposa, conforme a seguinte descrição na 
Declaração de Bens da DIRPF do Exercício de 2011, ano calendário 2010, de Glaucos: 
 

 

 

 
A partir das informações já conhecidas, para eventual confrontação, buscou-se outros dados 

complementares relativos a esta aquisição imobiliária, constantes em sistemas da RFB. 
 
Verificou-se uma DIMOB  – Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, apresen-

tada pela imobiliária Barella Imóveis S/C Ltda – ME, CNPJ 00.571.949/0001-41 (de São Bernardo do 
Campo-SP), transcrita no quadro a seguir, relativa a intermediação do negócio por contrato particular. 
Registre-se que lavrado em 18/10/2010, ou seja em data posterior à escritura pública de cessão de direi-
tos hereditários. 

 

 
 
 A referida imobiliária, pela Dimob, declarou ter auferido R$ 20.000,00 de comissão pela opera-
ção. Observa-se que é quase certo que este valor de comissão foi quitado por um dos cheques admi-
nistrativos emitidos por Glaucos da Costamarques, nominais a Elenice Silva Campos (ch. 00055), 
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que constam de pedido judicial de rastreamento. Adiante se verá que Elenice efetivamente declara este 
pagamento de R$ 20 mil em sua DIRPF do Exercício de 2011, calendário 2010, pela comissão à Barel-
la Imóveis Ltda. 
 
 Já, em consulta ao sistema DOI  (Declarações de Operações Imobiliárias), consta o seguinte re-
gistro de informações enviadas pelo 4º Tabelionato de Notas de São Bernardo do Campo-SP (CNPJ 
43.297.282/0001-43), relativa a uma escritura pública de compra e venda datada de 20/09/2010.  
 

 
 

Figuram nesta escritura pública Glaucos da Costamarques como adquirente e como alienantes 
Elenice Silva Campos, Tatiana de Almeida Campos e Cleinilton Martins dos Anjos, pelos CPF res-
pectivos. 
 
 Em ambos os documentos citados os valores da transação, informados pelos entes obrigados, 
coincidem em R$ 504 mil, que teria sido o valor declarado de aquisição por Glaucos, relativo ao ap. 121 
do Ed. Green Hill. Inclusive a avaliação do imóvel para efeito de ITCMD (considerando ser escritura de 
cessão de direitos hereditários), foi no mesmo valor. 
 
 Como adiante se verá, no quadro geral de análise sumária das demais DIRPF, o contribuinte 
passou a declarar rendimentos possivelmente recebidos de aluguel relativos a este imóvel, a partir 
de janeiro de 2011. Frise-se que este apartamento é o único imóvel urbano de propriedade de 
Glaucos da Costamarques, por ele declarado, fora do município de sua residência (Campo Gran-
de-MS). 
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2.4. Expressivas origens de recursos declaradas não  refletiram aumento patri-
monial em 2010.  

 
Observa-se do quadro de evolução patrimonial anteriormente apresentado, numa análise sumária, 

uma razoável sobra de recursos sobre aplicações ao final de 2010, na ordem de R$ 758 mil, sem re-
flexo declarado em bens, direitos e valores aplicados em 31/12/2010. 

 
Com base na DIRPF, verifica-se aumento do total declarado de bens, direitos e valores de R$ 

3.135.829,32 (31/12/2009) para R$ 4.835.651,70 (31/12/2010), ou seja, um aumento de cerca de R$ 
1,66 milhão. 
 

Assim, a partir das origens declaradas verifica-se que, sinteticamente, restaram em 31/12/2010 
duas principais aplicações de recursos, cujo saldo anterior era zero (31/12/2009): 
 

a) Aplicação financeira no banco Itaú (RDB/CDB), com saldo em 31/12/2010 de R$ 
1.161.571,91; 

 
b) Aquisição do ap. 121 no Ed. Green Hill, por R$ 504 mil em setembro/2010. 

 
Ainda que a sobra de origens frente às aplicações possa ser alterado em auditoria fiscal direta, 

para mais ou para menos, por outras informações ora não disponíveis ou confirmadas, pode-se depreen-
der, e isto conduz à necessidade de maior aprofundamento na verificação de suas efetivas movi-
mentações bancárias/financeiras, que boa parte dos recursos recebidos, seja o originado dos emprés-
timos concedidos pelos filhos (total de R$ 1,66 milhão), seja da renda de R$ 800 mil declarada como 
ganho de capital recebido da “DAG”, a custo zero, ou das demais entradas de recursos de menor valor, 
cerca de R$ 758 mil apenas circulou por suas contas, e teria sido em tese consumido, cujo destino 
merece ser aprofundado pela investigação, via análise de fluxo financeiro mensal pelos seus extra-
tos bancários. 
   

2.5. Análise sumária dos anos calendários 2009, 201 1 a 2015: 
 No quadro a seguir tem-se a descrição da evolução patrimonial de Glaucos da Costamarques nos períodos 
analisados: 
 

Bens e Direitos 
exceto da atividade 

rural 
Dívidas e Ônus Reais 
exceto da atividade 

rural 
Observações – Destaques de interesse fiscal e investigativo 

01/01/2009 2.857.711,79 15.000,00 x-x-x 

31/12/2009 3.135.829,32 20.224,60 

Maior rendimento declarado correspondeu a alienação parcelada de um 
imóvel urbano (Rua dos Vendas) para Proteco Eng Constr e Com Ltda, 
valor R$ 900 mil (R$ 600 mil recebidos em 2009). 
Destaca-se na declaração de bens a constituição da Sociedade Bilmaker 
600 Imp e Exp Ltda, com capital de R$ 228 mil. 

31/12/2010 4.835.651,70 1.669.780,00 

Principais rendimentos decorrentes de ganho de capital de R$ 800 mil 
(recebido de DAG) e parcela final de venda de imóvel ocorrida em 2009 
(R$ 300mil). 
Incremento expressivo de dívidas, decorrentes de empréstimos concedi-
dos por seus filhos Gustavo (R$ 480 mil) e Fernando (R$ 1,189 milhão). 
Observar itens anteriores desta IPEI, sobre o ano de 2010. 

31/12/2011 4.559.999,49 3.200.000,00 

Contribuinte declara desde janeiro/2011 rendimentos recebidos de pesso-
as físicas, possivelmente relativo a aluguel recebido (R$ 3.500,00 men-
sais). Destaca-se na declaração de bens e direitos a baixa total de aplica-
ção em banco de R$ 1,1 milhão, compra de vários veículos, um imóvel 
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rural e um empréstimo concedido a José Carlos Costa Marques Bumlai de 
R$ 450 mil. 
Novo incremento expressivo de dívidas, decorrentes de empréstimos 
renovados e/ou aumentados, concedidos por seus filhos Gustavo (R$ 2 
milhões) e Fernando (R$ 1,2 milhão). Embora, novamente, com exceden-
tes de expressivas origens de recursos, seu patrimônio declarado apre-
sentou atípico decréscimo de valor total, mesmo que se observe prejuízo 
de R$ 985 mil na atividade rural. 

31/12/2012 4.717.740,58 3.613.500,00 

Contribuinte declara mensalmente rendimentos recebidos de pessoas 
físicas, possivelmente relativo a aluguel recebido (R$ 43.600,00 anual). 
Redução de crédito junto a José Carlos Bumlai. Aquisição de área rural por 
R$ 470 mil pagos no ano. 
Novo incremento expressivo de dívidas, decorrentes de empréstimos 
renovados e/ou aumentados, concedidos por seus filhos Gustavo (R$ 1,9 
milhão) e Fernando (renovado R$ 1,2 milhão), sendo destaque de um 
novo de R$ 513 mil, concedido por Fernando por cessão de crédito que 
tinha junto a José Carlos Costa Marques Bumlai.  

31/12/2013 5.257.194,27 3.550.000,00 

Contribuinte declara mensalmente rendimentos recebidos de pessoas 
físicas, possivelmente relativo a aluguel recebido (R$ 46.820,00 anual). 
Alienação das quotas da empresa Bilmaker 600 Imp Exp Ltda pelo mesmo 
valor original. Novas aquisições de área rural e imóveis urbanos. Lucro na 
atividade rural de cerca de R$ 1 milhão. As dívidas com os filhos pratica-
mente se mantêm. 

31/12/2014 5.528.102.63 2.405.000,00 

Contribuinte declara mensalmente rendimentos recebidos de pessoas 
físicas, possivelmente relativo a aluguel recebido (R$ 49.820,00 anual). 
Ganho de Capital decorrente de venda de imóvel rural por R$ 1milhão. 
Redução parcial das dívidas concedidas pelos filhos. Lucro na atividade 
rural de R$ 919 mil. Aquisição imóvel urbano em Campo Grande por R$ 
350 mil. 

31/12/2015 5.684.963,09 2.080.000,00 

Contribuinte declara mensalmente rendimentos recebidos de pessoas 
físicas, possivelmente relativo a aluguel recebido (R$ 51.340,00 anual). 
Irregularidade de transferência de valor de bens em 31/12/2014 para a 
DIRPF do Ex. 2016. 

 
 
 
 

2.6. Confrontação sumária de movimentação bancária 2009 a 2015: 
 

Dimof créditos 
(todos os bancos) 

Sumário dos Recursos, rendimentos, empréstimos, valores 
de venda de bens 

Observações  

2009 1.400.811,18 

Rendimentos tributáveis, isentos e exclusivos e venda de 
bens ou baixa de créditos de cerca de R$ 676 mil 

Receita da Atividade Rural R$ 13 mil 
Dívida da Atividade Rural R$ 42 mil 

A verificar possibilidade de Movi-
mentação Financeira incompatível a 
crédito. Alcançado pela decadência. 

2010 5.627.032,91 

Rendimentos tributáveis, isentos e exclusivos e venda de 
bens ou baixa de créditos de cerca de R$ 1,2 milhão 

Dívidas contraídas no ano de R$ 1,66 milhão 
Receita da Atividade Rural R$ 80 mil 

 

Possível Movimentação Financeira 
Incompatível expressiva a crédito, 
ainda que tenha contraído dívidas 
expressivas. Em princípio alcançado 
pela decadência. 

2011 4.165.346,73 

Rendimentos tributáveis, isentos e exclusivos e venda de 
bens ou baixa de créditos de cerca de R$ 193 mil 

Dívidas contraídas no ano de R$ 1,5 milhão 

Possível Movimentação Financeira 
Incompatível expressiva a crédito, 
ainda que tenha contraído dívidas 
expressivas. 

2012 1.738.530,72 

Rendimentos tributáveis, isentos e exclusivos e venda de 
bens ou baixa de créditos de cerca de R$ 162 mil 

Dívidas contraídas no ano de R$ 513 mil 
 Receita da Atividade Rural R$ 543 mil 

A verificar possibilidade de Movi-
mentação Financeira incompatível a 
crédito. 
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2013 7.211.727,36 

Rendimentos tributáveis, isentos e exclusivos e venda de 
bens ou baixa de créditos de cerca de R$ 783 mil 

Receita da Atividade Rural R$ 2 milhões 
Dívida da Atividade Rural R$ 700 mil 

Possível Movimentação Financeira 
Incompatível expressiva a crédito. 

2014 5.272.067,51 

Rendimentos tributáveis, isentos e exclusivos e venda de 
bens ou baixa de créditos de cerca de R$ 1,39 milhões 

Receita da Atividade Rural R$ 2,1 milhões 
Dívida da Atividade Rural R$ 781 mil 

A verificar possibilidade de Movi-
mentação Financeira incompatível a 
crédito 

2015 4.655.295,56 

Rendimentos tributáveis, isentos e exclusivos e venda de 
bens ou baixa de créditos de cerca de R$ 304 mil 

Dívidas contraídas no ano de R$ 80 mil 
Receita da Atividade Rural R$ 1,6 milhão 

Dívida da Atividade Rural R$ 224 mil 

Possível Movimentação Financeira 
Incompatível a crédito. 

 
 Diante do acima demonstrado pode-se depreender que há incompatibilidade entre recursos e ori-
gens declaradas e movimentações bancárias a crédito nas contas do investigado Glaucos da Costamar-
ques, em vários anos calendários, alguns mais expressivos.  
 

Aliando ao acima descrito a análise de débitos da Dimof, há razoável suspeita de que em alguns 
anos (especialmente 2010, 2011 e 2013), além da possibilidade de sonegação de receitas, as contas ban-
cárias de Glaucos da Costamarques podem ter sido utilizadas apenas como interposição para passa-
gem de expressivos valores de terceiros.  
 
 

2.7. Diligência Fiscal RFB em andamento. Glaucos da  Costamarques: 
 
 Segundo dados dos sistemas da RFB Glaucos encontra-se sob ação fiscal – inicialmente de dili-
gência - da SRRF08, conforme tela adiante, desde 08/04/2016: 
 

 
 
 Em destaque, registre-se que tal diligência resultou na obtenção de vários documentos e o forne-
cimento, sob a ótica de Glaucos da Costamarques, de esclarecimentos aos itens das intimações fiscais 
expedidas. 
 
 Segue, assim, extenso anexo de documentos a esta IPEI , contendo as cópias de intimações 
(TIDF/TIF) e cópias das respostas e documentos apresentados pelo investigado, que em resumo tratam 
do seguinte: 
 
 
 

Documento de 31 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de localizacao
AP30.0916.21030.1431 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml

consulte a pagina de autenticacao no final deste documento.



INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL 
 
 

(Fl. 11 da IPEI nº PR20160052 de 30 de setembro de 2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª Região Fiscal) 
 

 

 

a) Origem de recursos na conta corrente em 2010: 
 
Intimado a comprovar, entre outros diversos lançamentos em suas contas correntes, a origem de depósi-
to de expressivo valor em 20/7/2010, de R$ 425.000,00 , não logrou esclarecer. Conforme e-mail recebi-
do do Banco do Brasil, não teria esta informação. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
b) Compra do ap. 121 do Ed. Green Hill:  

 
Destaca-se das informações prestadas os seguintes itens, referindo que toda a indicação e ne-
gociação foi feita pelo Adv. Roberto Teixeira. 
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c) Sobre o valor de R$ 800 mil relativo a cessão de direitos sobre imóvel situado na Rua Haber-
beck Brandão, 178, São Paulo-SP, pertencente à “ASA”, vendido para a “DAG”: 

 
No  arquivo de resposta ao TIDF consta cópia de extenso Contrato de C/V do citado imóvel, firmado 
entre “Glaucos” e “ASA” , datado de 01/06/2010, no valor bruto de R$ 6 milhões, que com abatimen-
tos expressivos, na ordem de R$ 2,4 milhões referentes a débitos sobre o imóvel, resultaria no líquido de 
cerca de R$ 3,5 milhões. Destaca-se ainda proposta de pagamento de R$ 350 mil a Edna Castro pela in-
termediação do negócio.  
 
Há ainda um Instrumento de Transação, datado de 28/07/2010, firmado ente Fernando Baldassari e 
Glaucos, no qual consta alteração do valor da anterior contratação, passando para R$ 8,79 milhões. 
 
Documento de composição amigável, datado de 05/08/2010, que solicita ao juízo estadual da ação de 
dissolução e liquidação de sociedade a expedição de alvará de venda para Glaucos do referido imóvel. 
 
Instrumento Particular de Cessão de Direitos, datado de 10/09/2010, no valor de R$ 7,9 milhões, 
tendo como cedente Glaucos da Costamarques e cessionária a empresa D.A.G. Construtora Ltda, restando 
ao cedente a importância de R$ 800 mil a receber da D.A.G., cessionária, e ao escritório de advocacia 
Teixeira, Martins e Advogados a importância de R$ 234 mil. 
 
Instrumento de Outorga de Escritura Pública, datado de 22/09/2010, firmado entre Glaucos, D.A.G. e 
ASA 
 
Contrato Particular de C/V, firmado entre ASA e D.A.G., datado de 29/09/2010, no valor de R$ 6,87 
milhões. 
 
Definitivamente, a Escritura Pública de Venda e Compra, firmada em 24/11/2010, entre ASA e 
D.A.G., no valor de R$ 6.875.686,27 ,  quando ASA vende o imóvel da Rua Haberbeck Brandão, 178, 
São Paulo-SP para D.A.G.  
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3. Elenice Silva Campos (CPF 165.842.028-44) e Tatiana de Almeida 
Campos (CPF 305.964.268-01): 
 
 Convém destacar desde já que, conforme informações obtidas recentemente em diligências fiscais da 
RFB, Elenice Silva Campos (viúva de Augusto Moreira Campos) também já é falecida. Os importantes da-
dos destas diligências fiscais seguem em anexo à esta IPEI.  
 
 Também relata-se que Tatiana de Almeida Campos não era filha de Elenice e sim apenas de Augusto 
Moreira Campos. 
 

 
 

 
 
 

Observe-se que no cadastro CPF, Elenice tinha como domicílio fiscal o ap. 91 no mesmo edifício 
Green Hill (Av. Francisco Prestes Maia, 1501, São Bernardo do Campo-SP), onde encontram-se os ap. 121 e 122, 
ora objeto da investigação.  

 
Em resumo, pela sumária análise das informações fiscais disponíveis, Elenice declarava, anualmente, 

principalmente rendimentos de aluguéis recebidos de várias pessoas jurídicas e Tatiana rendimentos de aluguel 
recebidos apenas de uma drogaria, isto somente a partir da sua primeira DIRPF entregue, do Exercício de 2011 
ano calendário 2010. 

 
Não se aprofundou nas análises fiscais de ambas, pois restringindo aos fatos relativos à operação imobili-

ária do ap. 121 do Ed. Green Hill. 
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3.1. DIRPF Exercício 2011 ano calendário de 2010. A no de alienação do ap. 121 
Ed. Green Hill:  
 

Na DIRPF do Exercício de 2011, ano calendário 2010, de Tatiana de Almeida Campos não constam in-
formações a respeito do imóvel pertencente à família denominado ap. 121, do Ed. Green Hill, em São Bernardo 
do Campo-SP.  

 
Como abaixo se depreende, do constante na DIRPF de Elenice Silva Campos, tais dados encontram-se 

declarados na DIRPF do Exercício de 2011/base2010, intermediária de espólio, de Augusto Moreira Campos 
(cônjuge falecido de Elenice), CPF nº 223.867.508-68. 

 
Na DIRPF do Exercício de 2011, ano calendário 2010 de Elenice Silva Campos há referências à 

operação imobiliária declarada do ap. 121, que resultaram em rendimentos e aplicações bancárias em nome da 
viúva, conforme declarado: 

 
a) No item de Rendimentos não tributáveis, consta em texto digitado pela contribuinte “Venda Inovel 

Conjuge”[sic], cujo valor em conjunto com rendimentos/capital de “Brasilprev VGBL”, totalizaram 
em 2010 R$ 615.778,00. 

 

 
 
b) No item Relação de Pagamentos Efetuados consta o que já foi descrito nesta IPEI, baseado em Di-

mob da imobiliária Barella Imóveis Ltda, sobre comissão de R$ 20.000,00 relativa à operação imobi-
liária do ap. 121. Novamente observa-se que é quase certo que este valor de comissão foi quitado 
por um dos cheques administrativos emitidos por Glaucos da Costamarques, nominais a Elenice 
Silva Campos (ch. 00055), que constam de pedido judicial de rastreamento. 

 

 
 

c) Já no item da DIRPF sobre Bens e Direitos constam três aplicações financeiras com saldo em 
31/12/2010, referenciadas como origem na venda de imóvel declarada na DIRPF de espólio de 
Augusto Moreira Campos: 
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3.2. Dimof 2010: 
 
 Embora o saldo de aplicações declarado por Elenice atinja cerca de R$ 313 mil, verificando as movimen-
tações bancárias pelo sistema Dimof de Elenice e Tatiana, conforme telas adiante copiadas, dos bancos que man-
têm relacionamento, não logramos ser conclusivos em relação à data do recebimento e se o valor total da opera-
ção foi mesmo de R$ 504 mil (embora em todos os sistemas e informações este seja o valor).  
 

Além disto, resta ainda dúvidas se Elenice foi a destinatária final dos dois restantes cheques dos três emi-
tidos pelo comprador Glaucos da Costamarques (cheques administrativos n.º 000053 e 000054, sacados da conta 
nº 981.8987, do Banco do Brasil, agência 1.881, em Campo Grande/MS, nos valores de R$ 94.000,00 e R$ 
390.000,00 respectivamente), nominais a Elenice Silva Campos. 
 

Numa análise sumária, destaca-se que há compatibilidade aparente entre os rendimentos declarados e 
as movimentações bancárias a crédito, numa visão anual, relativamente a Elenice Campos. Quanto a Tatiana, 
há de se observar que ocorreu outra alienação de imóvel em 2010, a ela destinado por herança. 

 
 
 

a) Dimof - 2010 Banco do Brasil – Elenice Silva Campos: 
 

 
 
 

b) Dimof - 2010 Banco Itaú – Elenice Silva Campos: 
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c) Dimof - 2010 Banco do Brasil – Tatiana de Almeida Campos: 
 

 
 

d) Dimof - 2010 Banco Bradesco – Tatiana de Almeida Campos: 
 

 
 

3.3. Dimob de locação de imóveis 2010: 
 
 Em 2010 (desde 2007 ao que se tem registro em Dimob) Elenice Silva Campos mantinha contrato de 
locação, como proprietária/locadora, de dez imóveis aparentemente todos comerciais, administrados pela imobi-
liária Novo Continente S/C Ltda (CNPJ 59.163.287/0001-13). Nenhuma referência até 2010 de locação do ap. 
121. Contrato possivelmente era direto com a Presidência da República. 
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3.4. Diligências Fiscais em andamento: 
 

Segundo dados dos sistemas da RFB, Elenice (antes do conhecimento pela RFB de que já era falecida) e 
Tatiana encontram-se sob ação fiscal – inicialmente de diligência - da SRRF08, conforme telas adiante, isto des-
de 08/04/2016, pela mesma data, relacionada a operação de compra do ap. 121 por Glaucos da Costamarques: 
 

 
 

 
 
 
 A citada diligência fiscal em face de Tatiana de Almeida Campos, cumprida por emissão de intimações 
para esclarecimentos, trouxe elementos que revelam novos fatos, alguns merecedores de aprofundamento da in-
vestigação, outros denunciando possíveis práticas de falsidades de suas assinaturas, mas que em relação à transa-
ção imobiliária do ap. 121 do Ed. Green Hill, adiante resumimos. 
 

Ao que sumariamente se observa, conforme documentos constantes do Anexo próprio, relativos a intima-
ções e esclarecimentos prestados por Tatiana Almeida Campos à RFB são: 
  

a) Tatiana não era filha de Elenice. Seu pai era Augusto Moreira Campos, marido falecido de Elenice; 
b) Tatiana teria sido “enganada” por sua própria advogada e pelo advogado de Elenice na divisão da he-

rança deixada por seu Pai; 
c) O advogado de Elenice coincide ser ligado à Barella Imóveis Ltda, já referida nesta IPEI, imobiliária 

que emitiu Dimob relativa a operação de venda do ap. 121 do Ed. Green Hill, informando valor de 
R$ 504 mil e recebimento de R$ 20 mil de comissão. Possivelmente não existia este contrato de in-
termediação e o advogado de Elenice, que teria recebido R$ 20 mil pelo acompanhamento jurídico da 
operação, reconheceu através de sua imobiliária como comissão sobre a venda (daí o fato, em tese, já 
destacado, de que tal contrato de intermediação tem data posterior à data da escritura de cessão de di-
reitos assinada por Elenice e Tatiana); 

d) Tatiana, orientada por sua advogada, assinou em setembro de 2010 escritura de cessão de direitos he-
reditários sobre o ap. 121, na crença de que a venda do mesmo era para o Sr. Luiz Inácio Lula da 
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Silva, conforme suas declarações prestadas para a RFB. A escritura teve como cessionário Glaucos 
da Costamarques. Em trecho de sua resposta levantou dúvidas sobre  o real valor da operação. 

e) Tatiana somente observou o nome do comprador após as notícias veiculadas na imprensa sobre o refe-
rido imóvel vizinho do ap. 122, alvo de buscas na 24ª Fase da operação Lava Jato. 

f) Sobre sua parte de herança relativa à venda do ap. 121, sua advogada, após a assinatura da escritura 
de transferência, disse que não mais teria direito pois já teria sido beneficiada por outros bens, mo-
mento em teria percebido que tinha sido prejudicada. 

g) Tatiana registra que há falsificações de suas assinaturas em documentos oficiais de partilha 
amigável. 

 
 

4. Família Baldassari. ASA vendedora de imóvel em São Paulo para DAG. 
Valor da operação: 
 
 Restringindo análise sobre a operação imobiliária envolvendo o imóvel da Rua Haberbeck 
Brandão, 178, São Paulo-SP, ocorrida em 2010, considerando e emprestando as informações trazidas 
pelo investigado Glaucos da Costamarques, em atendimento a intimações fiscais da RFB, já referidas 
nesta IPEI, resume-se em relação a Diva Gravina, Regina Conceição, Mateus Cláudio e Fernando Carlos 
Baldassari, o que segue, em observância a dados de instrumentos particulares e à definitiva escritura 
pública de compra e venda de imóvel, confrontando com respectivas DIRPF, especialmente do exercício 
de 2011, ano calendário de 2010 e outros dados de sistemas da RFB disponíveis. 
 

Do já exposto, tem-se que definitivamente em 24/11/2010, por Escritura Pública de Venda e 
Compra,  no valor total de R$ 6.875.686,27 , ASA Agência Sulamericana de Publicidade e Admi-
nistração Ltda (CNPJ 57.018.293/0001-51) vendeu o imóvel da Rua Haberbeck Brandão, 178, São 
Paulo-SP para D.A.G. Construtora Ltda (CNPJ 02.903.203/0001-13), estabelecida em Salvador-BA. 

 
Tal operação imobiliária por instrumento público também respeitou os instrumentos particulares 

anteriores, firmados em setembro/2010, quais sejam o Instrumento de Outorga de Escritura Pública, 
datado de 22/09/2010, firmado entre Glaucos, D.A.G. e ASA e o Contrato Particular de C/V, firmado 
entre ASA e D.A.G., datado de 29/09/2010, no valor de R$ 6,87 milhões, antes referidos. 

 
Destaca-se que não se verificou documento relacionando José Carlos Costa Maques Bumlai 

com interesse neste imóvel, logicamente pelo rol de documentos trazidos por Glaucos, seu parente. Em-
bora conste uma “minuta” referida na decisão judicial que fora apreendida no Sítio em Atibaia-SP. 

 
Em sumária demonstração do rateio do valor total pago pela DAG, segue quadro onde pela ven-

dedora “ASA” (empresa que estava em dissolução judicial e que em tese possuía apenas um imóvel) 
assinaram as pessoas que figuravam como sócias: 

 
Beneficiários de valores pagos pela 
compradora D.A.G. 

R$ Observações de interesse para a investigação 

DIVA GRAVINA BALDASSARI 
CPF 666.719.578-00 

928.865,15 Aposentada INSS 
Declarou em sua DIRPF 22% de quotas da ASA em 31/12/2009, 
no valor de R$ 1.012.713,00, sem informar a alienação das quo-
tas ou qualquer referência à venda do imóvel em sua DIRPF do 
Exercício de 2011, base 2010. 
Já na DIRPF do Ex. 2012, base 2011  referiu alienação  das 
quotas da ASA para DAG, pelo valor de R$ 928.865,15 
Dimof baixa movimentação em 2010. Em 2011 apresenta crédi-
tos expressivos de R$ 1,8 milhão (Banco Itaú), inco mpatíveis 
com movimento de recursos declarados em DIRPF  
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REGINA CONCEIÇÃO BALDASSARI 
CPF 011.771.978-12 

1.097.749,73 Empresária 
Declarou em sua DIRPF Exercício de 2011, base 2010 ,  26% de 
quotas da ASA que possuía em 31/12/2009, no valor de R$ 
1.196.842,00, informando neste mesmo ano base de 2010 a 
alienação destas quotas para DAG, pelo valor de R$ 
1.097.749,73. 
Dimof 2010 apresenta créditos expressivos de R$ 2,1 7 mi-
lhões (Banco Itaú), em setembro e outubro,  incompa tíveis 
com movimento de recursos declarados em DIRPF (espec i-
almente em relação à venda das quotas ou do imóvel da 
ASA)  

MATEUS CLÁUDIO GRAVINA BAL-
DASSARI 

CPF 769.065.318-91 

1.097.749,73 Empresário 
Declarou em sua DIRPF Exercício de 2011, base 2010 ,  26% de 
quotas da ASA que possuía em 31/12/2009, no valor de R$ 
1.196.842,00, informando a alienação das mesmas para DAG, 
pelo valor de R$ 1.097.749,73, sendo que adicionalmente decla-
rou crédito no mesmo valor a receber de DAG em 31/12/2010. 
Dimof 2011 apresenta créditos compatíveis com a bai xa do 
valor recebido da DAG (Banco Itaú, especialmente no  mês de 
abril/2011).  

FERNANDO CARLOS GRAVINA BAL-
DASSARI 

CPF 056.819.958-87 

1.729.755,87 Aposentado INSS 
Declarou em sua DIRPF Exercício de 2011, base 2010 , quotas 
da ASA que possuía em 31/12/2009, no valor de R$ 
1.196.842,91, deixando saldo zero em 31/12/2010, denotando 
baixa destas quotas durante 2010, porém sem ser conclusivo. 
Dimof 2010 apresenta créditos compatíveis em setem-
bro/2010, embora em valor inferior com a suposta ne gocia-
ção de quotas da ASA e do imóvel com a DAG (Banco Br a-
desco).  

Prefeitura de São Paulo -SP 1.586.261,21 IPTU 
Phanton Service  

CNPJ 02.862.686/0001-55 
27.282,71  

EDNA BARROS DE CASTRO  
CPF 342.917.707-87 

408.021,87 Honorários pela intermediação do negócio 

 6.875.686,27  
 
Em resumo, ainda que o efetivo recebimento de valores relativos à operação imobiliária “ASA x 

DAG” - apenas observando Dimof e DIRPF (sem verificação de extratos bancários) - para dois sócios 
da ASA tenha ocorrido em 2010 (Regina e Fernando) e para os outros efetivada em 2011 (Diva e Ma-
teus), e estas informações sejam coerentes com o ano calendário que declararam efetivo recebimento 
pela venda das quotas, há de se observar que dois apresentaram incompatibilidade de valores mo-
vimentados em contas bancárias, Regina em 2010 e Diva em 2011, na comparação de valores, ou 
seja, acima do que teriam declarado ter recebido pela alienação das quotas da ASA, no que merece 
aprofundamento da investigação e verificação de dados bancários para melhor esclarecimento. 

 
Há de se reiterar, que além destes beneficiários diretos, que conforme a escritura pública lavra-

da, teriam recebido da compradora D.A.G. o valor de R$ 6.875.686,27, temos também terceiros bene-
ficiários,  ao que tudo indica, embora mereça melhores esclarecimentos para confirmação e de justifi-
cativas plausíveis para benefícios destas partes – quais sejam: Glaucos da Costamarques recebendo R$ 
800 mil e o Escritório Teixeira, Martins e Advogados recebendo R$ 234 mil – conforme o Instru-
mento Particular de Cessão de Direitos, datado de 10/09/2010.  

 
Tudo, ao que se depreende sumariamente, resultou num total de R$ 7.909.686,27 dispendi-

dos pela D.A.G. em 2010, para definitivamente adquirir o imóvel investigado, conforme o Instrumento 
Particular de Cessão de Direitos firmado entre Glaucos e D.A.G. em 10/9/2010, já referido. 
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5. Sucessivas transferências do imóvel da Rua Haberbeck Brandão entre 
2010 e 2013: 
 

Abaixo se demonstra, inicialmente uma visão geral em gráfico, sobre as sucessivas operações 
de transferências do imóvel da Rua Haberbeck Brandão, 178 (alguns documentos citam 1549), São 
Paulo-SP, de matrícula nº 188.853, do 14º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP, entre 
2010 e 2013, conforme consultas a sistemas e dados disponíveis na RFB, sem análise de extratos de 
movimentação bancária dos participantes, que merecem serem verificados. 
 

 
 
 
 

5.1. ASA - Agência Sulamericana de Publicidade e Ad ministração Ltda 
 
 Referindo e aproveitando nesta análise fiscal a outra decisão judicial contida nos autos 5031082-
05.2016.4.04.7000/PR relata-se que a empresa ASA, CNPJ 57.018.293/0001-51, efetivamente não 
apresentou nenhuma movimentação bancária, especialmente em 2010 (Dimof), sendo que há vários 
exercícios já vinha declarando-se como INATIVA , sendo que  em relação aos anos calendários de 2010 
a 2013 não se localizou nos nossos sistemas entrega regular de DIPJ, caracterizando omissão desta 
obrigação acessória. 

Documento de 31 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de localizacao
AP30.0916.21030.1431 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml

consulte a pagina de autenticacao no final deste documento.



INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL 
 
 

(Fl. 21 da IPEI nº PR20160052 de 30 de setembro de 2016 – RFB/Copei/Espei na 9ª Região Fiscal) 
 

 

 

 Como já demonstrado nesta IPEI o valor da operação de venda do imóvel da empresa ASA (que 
segundo consta estava em dissolução judicial), ocorrida em 2010, teria sido rateado/beneficiado dire-
tamente aos sócios da empresa (família Baldassari), além de terceiros beneficiários. Seguem anexo a 
esta IPEI dados de dossiê integrado da empresa ASA, únicos disponíveis. 
 

5.2. D.A.G. Construtora Ltda: 
 A empresa D.A.G. Construtora Ltda, CNPJ 02.903.203/0001-13, possui os seguintes dados 
cadastrais e de sócios, segundo cadastro CNPJ, informando como atividade principal obras de urbaniza-
ção, porém conforme suas DIPJ seria fornecedora de mão de obra terceirizada: 
 

 
 
 D.A.G. que possui desde 2010 capital registrado de R$ 7 milhões, apresentou no ano calendá-
rio de 2010 uma receita bruta de R$ 46,5 milhões (DIPJ).  
 

Segundo dados exclusivamente de DOI , constam apenas as seguintes operações imobiliárias, ou 
seja, as de maiores valores justamente relativas à aquisição em junho/2010 e alienação em fevereiro 
de 2012 do imóvel sob investigação.  
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 Levando em conta a quebra do sigilo judicial da empresa D.A.G. (segundo autos 5031082-
05.2016.4.04.7000/PR), aproveitamos esta IPEI para observar que há movimentação bancária de altos 
valores nos meses das operações de aquisição do imóvel (junho/2010) e alienação (fevereiro/2012), não 
podendo, assim, nesta sumária análise fiscal ser conclusivo quanto à efetividade dos pagamentos e rece-
bimentos e quanto à origem dos recursos, sem aprofundamento de verificação de extratos de movi-
mentação bancária nestes meses, pela investigação criminal .  
 

Destaca-se, porém, por não ser sua atividade principal a comercialização de imóveis e sim obras 
de urbanização, que não se verifica claramente em DIPJ valor contabilizado do imóvel investigado ad-
quirido em 2010, pois consta zero no item Ativo Permanente - Imobilizado – Terremos ou Edifícios, 
ressalvando contabilização possível no item da DIPJ - Circulante - Estoque de um valor de R$ 7,97 mi-
lhões em 31/12/2010 que era zero em 31/12/2009, aumentando em 2011 para R$ 11,3 milhões e que em 
31/12/2012 voltou a zerar. 
 
 Seguem em anexo dados fiscais da empresa, em especial as DIPJ dos anos base de 2010, 
2011, 2012 e 2013, onde nas Fichas 57, há destaque das contratantes de serviços (terceirização de 
mão de obra ao que se depreende) executados pela D.A.G., que não constam em DIRF, pois com 
retenção de contribuição previdenciária do código 2631. Em destaque, em alguns anos base, a 
principal fonte pagadora foi a Construtora Norberto Odebrecht S/A. 
 
 

5.3. AFC Participações Ltda e Álvaro Fernandes da C unha Filho. Ligações com 
Grupo Odebrecht. Lucratividade suspeita na revenda do imóvel: 
 

A empresa AFC Participações Ltda (CNPJ 13.597.122/0001-59) apresenta os seguintes dados 
de cadastro, tendo como sócio 99,94% Álvaro Fernandes da Cunha Filho, CPF 030.495.905-72. 
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Importante destacar que a empresa “AFC”, desde a sua constituição em 2011, participou (dados 
de DOI) unicamente nas duas operações imobiliárias mostradas no quadro abaixo, ou seja somente nas 
operações imobiliárias que envolveram o mesmo imóvel sob investigação, da Rua Haberbeck Brandão, 
ou seja na aquisição em fevereiro de 2012 (por R$ 7,2 milhões) e na alienação em setembro de 2012 
(por R$ 15 milhões), com esta suspeita e expressiva lucratividade de 108,33 % em apenas sete me-
ses. 
 
 

 
  
 

Considerando esta atipicidade, que merece melhor aprofundamento da investigação criminal, 
acrescentamos que a AFC tem capital social declarado de apenas R$ 5.000,00, desde a data da abertu-
ra, em 26/04/2011.  

 
Segundo a DIPJ da empresa AFC do exercício de 2012 base de 2011, consta movimentação ze-

rada, depreendendo-se inatividade de fato em 2011.  
 
Já em relação ao ano base de 2012, a empresa declarou em sua DIPJ receita em número redon-

do de R$ 15 milhões (equivalente ao valor de venda do imóvel em setembro) no terceiro trimestre 
(jul/ago/set), optando por tributar pelo Lucro Presumido, com percentual de 8% sobre a receita bruta (a 
ser avaliada a regularidade em eventual ação fiscal). 

 

 
 
Embora tenha declarado tal receita de R$ 15 milhões (ao que tudo indica relacionada à venda do 

imóvel em setembro de 2012) verifica-se que, conforme dados da DOI, a aquisição do imóvel investi-
gado em fev/2012, pela AFC junto à D.A.G., no valor de R$ 7,2 milhões, teria sido à vista.  Consulta à 
Dimof não se verificou créditos necessários nem débitos compatíveis com esta operação imobiliá-
ria , no mês de fevereiro/2012, já que o capital da empresa era de apenas R$ 5 mil.  

 
A ser apurado em eventual ação fiscal, consta informação em DIPJ que merece algum destaque, 

mas que pode ser erro de inserção de informações. Aparentemente com parte do suposto lucro, a AFC 
declarou um valor de R$ 6.470.475,64 no ativo circulante como “Recursos no Exterior Decorrentes de 
Exportação”. 
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Seguem telas de DOI, relativas à compra e, quase imediata, venda do imóvel investigado: 

 
 
 
 

 
 

Em 2011 a AFC não teve nenhuma movimentação bancária. Já, em 2012, conforme tela 
abaixo de consulta Dimof, além do acima descrito sobre falta de débitos compatíveis com a compra do 
imóvel em fevereiro/2012, apresentou créditos de cerca de R$ 10 milhões em setembro e outu-
bro/2012. 
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Possivelmente, para justificar na sua contabilidade a aquisição do imóvel, consta na DIPJ da 
AFC um suposto empréstimo concedido pelos sócios, em 31/12/2012, de R$ 7.288.799,74, conforme 
ficha 37A da DIPJ ano-calendário 2012 da AFC Participações: 

 

 
 
 
Ocorre que o sócio majoritário Álvaro Fernandes da Cunha Filho (CPF 030.495.905-72), cuja 

cônjuge, sua dependente econômica e sócia minoritária na AFC é Ângela Maria Cardoso Fernandes da 
Cunha (CPF 339.189.885-20), na época da transação – fevereiro de 2012 -  não apresenta declarado 
em sua DIRPF do Exercício 2013, base 2012 nenhum empréstimo à sua empresa AFC, embora ti-
vesse recursos em aplicações financeiras para tanto. Possível falsidade de informações em contabili-
dade da AFC e/ou em DIPJ. 

 
Também, em observação à sua movimentação a débito em 2012 (Dimof), não chegam próximas 

dos mais de R$ 7 milhões, supostamente por ele emprestado e que serviriam para a aquisição pela AFC 
do imóvel investigado, conforme tela abaixo: 
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 Acrescente-se informação relevante que, conforme notícias de imprensa 
(http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me0211201119.htm), Álvaro Fernandes, além de outros, responde-
ram a processos fiscais e penais por remessas ilegais e irregularidades na qualidade de  executivos 
de empresas do Grupo Odebrecht e que deram origem à Braskem.  
 
 

Ex-executivos da Braskem são processados  
 
Gestores são acusados de participação em esquema il egal de remessas para o exterior  
 
GRACILIANO ROCHA  
DE SALVADOR 
 
Três ex-executivos da Braskem estão sendo processados sob acusação de enviar ilegalmente US$ 4,9 milhões para 
contas bancárias de subsidiárias da companhia em paraísos fiscais no Caribe. 
O caso corre em segredo de Justiça, mas a Folha  apurou que os réus do processo são os ex-dirigentes da OPP Pe-
troquímica e da OPP Polietilenos, empresas do grupo Odebrecht que deram origem à Braskem em 2002. 
São eles: o ex-presidente das duas companhias Álvaro Fernandes da Cunha Filho, o ex-diretor financeiro Ney Antô-
nio de Souza Silva e o ex-coordenador da tesouraria José Ricardo Custódio de Melo, que segue no cargo na Bras-
kem 
....... 

 
 
 

Assim, merece melhor aprofundamento das investigações pois a vendedora do imóvel - D.A.G. 
tem como principais fontes pagadoras de sua prestação de serviços de mão de obra terceirizadas a Cons-
trutora Norberto Odebrecht .  

 
Por outro lado, a AFC - cujo sócio majoritário era executivo ligado ao Grupo Ode-

brecht/Braskem - seja por suas informações em DIPJ, seja por suas movimentações bancárias, não 
apresenta compatibilidade tanto em relação à aquisição, como em relação à rápida e altamente lucrati-
va revenda, ainda que parcialmente tenha créditos em conta nos meses de setembro e outubro de 2012, 
próximos da data de suposta alienação do imóvel objeto desta investigação. 

 
 
Não suficiente estas verificações de ligações dos diversos intervenientes, até então nominados, 

com o Grupo Odebrecht, a compradora do imóvel investigado, vendido em 28/9/2012 pela AFC, es-
criturado por R$ 15 milhões, com atípica alta lucratividade, por sua vez é outra empresa com liga-
ções com o mesmo grupo econômico Odebrecht. 

 
 
A Arkab SP Empreendimento Imobiliário Ltda (CNPJ 16.675.867/0001-87), com se verá em 

seguida, tem como sócia majoritária (99,90%) a Odebrecht Realizações Imobiliárias e Participa-
ções (CNPJ 10.917.143/0001-16). 
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5.4. Arkab SP Empreendimento Imobiliário Ltda: 
  

A empresa ARKAB SP tem o seguinte dado de cadastro CNPJ: 

 
  
 Conforme consulta ao sistema DOI, observa-se que a Arkab SP adquiriu o imóvel investigado 
em 20/09/2012, por R$ 15 milhões, com a já referida alta lucratividade auferida pela vendedora AFC. 
Convém destacar que tal operação imobiliária foi feita apenas um mês e dezessete dias após a consti-
tuição da empresa adquirente Arkab SP, ocorrida em 03/08/2012.  
 
 Desde a sua constituição até o momento, segundo consulta a registro de escrituras públicas no 
sistema DOI, a Arkab SP somente efetuou duas operações imobiliárias e do mesmo imóvel, seme-
lhantemente à ocorrido com a AFC, ou seja, a aquisição em setembro/2012 e posterior revenda em 
27/03/2013 do imóvel sob investigação, da Rua Haberbeck Brandão, 178, São Paulo-SP. 
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Mais uma vez, e por ser a empresa Arkab SP também ligada ao Grupo Odebrecht, há de se-
rem aprofundadas as investigações sobre estas sucessivas operações imobiliárias, inclusive com análise 
de extratos bancários, entre outros elementos. 

 
Parece mesmo evidenciar-se a responsabilidade do Grupo Odebrecht na aquisição do imóvel 

da Rua Haberbeck Brandão, 178, São Paulo-SP, que tinha como plano de uso a implantação futura 
do Instituto Lula, isto desde a primeira operação junto à ASA.  

 
Também, decorrente do até então exposto, verifica-se possível uso de interpostas empresas nas 

sucessivas transferências de propriedade do imóvel em questão, entre 2010 e 2012, cujas movimen-
tações bancárias e recursos declarados aparentam não serem compatíveis com os dados e/ou valores 
escriturados nas operações imobiliárias. 

 
Na sequência, já no primeiro semestre de 2013 (27/3/2013), a ARKAB SP, que havia comprado 

por R$ 15 milhões, revende o imóvel da Rua Haberbeck Brandão para uma empresa de outro grupo 
empresarial - Mix Empreendimentos e Participações Ltda, por R$ 12.602.230,16.  

 
Ou seja, primeiro adquire com uma valorização de mais de 108% e posteriormente revende 

com prejuízo, por volta de seis meses depois, conforme dados exclusivamente de DOI, segundo Livro 
3532, folhas 315, do 6º Tabelionato de São Paulo-SP. 
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5.5. Mix Empreendimentos e Participações Ltda:  

 
 A empresa Mix Empreendimentos apresenta os seguintes dados de cadastro: 

 
 
 Conforme sua DIPJ do Exercício de 2014, apresentou em 2013 expressiva receita bruta anual 
de R$ 53,6 milhões, relativa conforme declarado à intermediação de serviços e negócios.   
 

 
 
 Conforme dados da ECF ao ano base de 2014, relativas a 31/12/2013, tem-se que o total do Ati-
vo declarado alcança mais de R$ 442 milhões, com lançamentos em investimentos em imóveis de mais 
de R$ 56 milhões. 
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Segundo dados exclusivamente de DOI, a aquisição pela Mix Empreendimentos do imóvel sob 

investigação, vendido por Arkab SP, se deu em 27/03/2013, pelo valor de R$ 12.602.230,16, declarado 
como forma de pagamento a prazo, segundo Livro 3532, folhas 315, do 6º Tabelionato de São Paulo-
SP. 

 

 

 
Embora a Mix  tenha movimentação bancária expressiva, anualmente, conforme tela adiante da 

Dimof, em princípio suportada por suas receitas e investimentos, resultando em capacidade financeira 
mais que adequada para a referida aquisição imobiliária, numa análise sumária, especificamente em re-
lação a 2013, não se verifica claramente nestas movimentações bancárias lançamento a débito 
compatível com o pagamento do imóvel até maio/2013, porém destacando que a escritura lavrada 
detalha forma de pagamento a prazo.  
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 Segue mais um gráfico de evidenciação das sucessivas operações imobiliárias que envolveram o 
imóvel da Rua Haberbeck Brandão, 178, São Paulo-SP, entre 2010 e 2013:  
 

 
 
 

6. Encaminhamento 
 
Em anexo a esta IPEI seguem arquivos magnéticos de extrações de dados fiscais dos investiga-

dos, nos períodos descritos na decisão judicial de 19/09/2016 – Autos 5042689-15.2016.4.04.7000/PR, 
acrescidos dos alvos constantes de nova decisão de 23/9/2016 e de outra de 02/08/2016, vinculada e 
constante dos autos 5031082-05.2016.4.04.7000/PR, todos da Operação Lava Jato. 

 
Também, seguem arquivos digitais específicos, dois Anexos de documentos relativos a diligên-

cias fiscais empreendidas pela RFB, referidas no corpo da informação, envolvendo Glaucos da Costa-
marques e Tatiana de Almeida Campos. 

 
Encaminhe-se ao Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Paraná – FT Lava 

Jato. 

É a informação, 

Curitiba, 30 de setembro de 2016. 

 
(assinado digitalmente) 

Roberto Leonel de Oliveira Lima 
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil 

Matrícula nº 1313 
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