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CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA - PR

Autos n°. 5063130-17.2016.404.7000

GLAUCOS

DA

COSTAMARQUES,

devidamente

qualificado nos autos de Ação Penal em epígrafe, por intermédio dos procuradores
signatários, comparece, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, a fim de
manifestar-se nos seguintes termos.
O presente caso penal oferece peculiaridades e repercussão
midiática que impõem o pronto esclarecimento de alguns dos temas aqui tratados. Assim é
com a juntada de documentos no evento 1080 dos autos, promovida pela douta defesa do
Senhor LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, constituindo recibos de pagamento de
alugueres, tema este não tratado no interrogatório do peticionário, porque acostados aos
autos posteriormente ao referido ato.
GLAUCOS DA COSTAMARQUES recebeu solicitação de
seu primo, JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, no sentido de adquirir um
imóvel em um edifício em São Bernardo do Campo – SP, em seu nome, uma vez que não
contava com recursos necessários para fazê-lo pessoalmente. Como razão primordial,
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informou a GLAUCOS que precisava atender a um pedido da Sra. MARISA LETÍCIA
LULA DA SILVA, preocupada com o fato de alguém poder interessar-se pelo imóvel, que
era localizado no mesmo andar, e em frente, ao apartamento que servia de residência ao expresidente e sua esposa, cuja privacidade poderia ser comprometida.

Esclareceu, ainda, que GLAUCOS deveria procurar ao Dr.
ROBERTO TEIXEIRA, que trataria da documentação necessária relativamente à aquisição
do imóvel e do contrato de locação.
Como não recebeu os alugueis correspondentes à locação, o
Requerente procurou ao Dr. ROBERTO TEIXEIRA e a seu primo, BUMLAI. Recebeu,
como resposta, que deveria esperar, e que tudo seria posteriormente acertado com este.
Esclarece o defendente, por ser a expressão real da verdade,
que o primeiro aluguel efetivamente recebido, ocorreu em novembro de 2015; tendo, após,
recebido todos os alugueres até atualmente, excetuando-se, ao que se recorda, o aluguel
referente a fevereiro de 2017, possivelmente em razão do falecimento da Sra. MARISA
LETÍCIA LULA DA SILVA.
O pagamento de alugueres, esclareça-se, só começou a ocorrer
após visita do Dr. ROBERTO TEIXEIRA ao defendente, quando este estava internado
no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde GLAUCOS se submeteria a intervenção
cardiovascular. Foi nesta visita que o referido advogado informou-o de que os alugueres
passariam a ser pagos regularmente.
Em dia próximo, seguinte à visita do Dr. ROBERTO
TEIXEIRA, em data não exatamente precisada, mas entre 07/12/2015 e 29/12/2015
GLAUCOS DA COSTAMARQUES também recebeu no Hospital Sírio-Libanês, a visita
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do contador JOÃO M. LEITE, que foi colher as assinaturas nos recibos, referentes ao ano
de 2015.
Como muito bem esclarecido em seu interrogatório,
GLAUCOS DA COSTAMARQUES adquiriu o apartamento e locou-o à Sra. MARISA
LETÍCIA, única e exclusivamente em razão do pedido feito pelo seu primo JOSÉ
CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI. Não tinha, nem tem, nenhum relacionamento
com o Senhor LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, ou familiares, de forma direta. A
negociação, seja da compra do imóvel, que lhe pareceu estar a bom preço, bem como a
relação de locação em seguida estabelecida, tinham o objetivo único e exclusivo de atender
ao quanto solicitado por seu primo JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI.
Os recibos referentes à locação em causa foram exigidos do
defendente, em razão da existência do contrato de locação, e corresponderam à confiança,
amizade e grande estima que devotava ao primo, JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES
BUMLAI.
O fato de os recibos terem sido declarados à Receita Federal
no Imposto de Renda deu-se em razão da própria existência do contrato de locação, da
promessa de pagamento de todas as parcelas pelo seu primo e da orientação de que deveria,
sim, declarar tais valores e sobre eles pagar o respectivo imposto.
GLAUCOS DA COSTAMARQUES coloca-se inteiramente à
disposição de Vossa Excelência para, presencialmente e de viva voz, esclarecer quaisquer
outras questões do episódio em causa, com a mesma transparência, verdade e clareza com
que se houve, por ocasião de seu interrogatório.
Diante do exposto, requer-se a expedição de ofício ao Hospital
Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo, para que informe os dados relativos ao registro de
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visitas ao hospital, referentes ao período de 22/11/2015, data da internação de GLAUCOS
naquele hospital e 29/12/2015, data da alta hospitalar, com ênfase nos visitantes Dr.
ROBERTO TEIXEIRA e Sr. JOÃO M. LEITE.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Do Rio de Janeiro/RJ para Curitiba/PR, 28 de setembro de
2017.
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FERNANDA PEREIRA DA SILVA
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CÁSSIO QUIRINO NORBERTO

ELLEN MEDAS DA ROCHA
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