
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

TERMO DE DECLARAÇÕES
que presta MARICE CORREA DE LIMA

Ao(s) 20 dia(s) do mês de abril de 2015, nesta Superintendência Regional do Departamento de 
Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, Delegado de Polícia 
Federal, Classe Especial, matrícula nº 8.190, comigo, Escrivão(ã) de Polícia Federal, ao final 
assinado e declarado, presente MARICE CORREA DE LIMA, sexo feminino, nacionalidade 
brasileira, divorciado(a), filho(a) de Nicanor Correa de Lima e Lyra Dias de Lima, nascido(a) 
aos 09/11/1956, natural de Afonso Claudio/ES, instrução terceiro grau completo, profissão 
Administrador(a) de Empresas, documento de identidade n° 270220/SESP/SPR, CPF 
943.479.568-00, residente na(o) Rua Doutor Penaforte Mendes, 157, APTO 22, bairro Bela 
Vista, CEP 1308010, São Paulo/SP, fone (11)32570607, celular (11)982983426. Inquirido(a) 
sobre os fatos em apuração pela Autoridade Policial, na presença de seu(sua, s) advogado(a, 
s) CLAUDIIO GAMA PIMENTEL, inscrito na OAB/SP sob n° 46630, com escritório na Avenida 
Paulista, 1294 - 9º andar, bairro Bela Vista, CEP 1310915, São Paulo/SP, comercial(11) 
35494959, celular(11) 981013131, RESPONDEU: QUE , deseja responder as perguntas que 
lhe forem formuladas;  QUE, atualmente esta empregada junto a CSA - Confederação Sindical 
dos Trabalhadores das Americas, recebendo um salario bruto de aproximadamente R$ 
9.000,00 (nove mil reais  ;  QUE , desde o ano de 2006  possui este vinculo laboral;   QUE , é 
irmã de GISELDA ROUSE DE LIMA e cunhada de JOAO VACCARI; QUE , diz nao conhecer e 
nem ter ouvido falar da empresa EDITORA GRAFICA ATITUDE;  QUE , de fato adquiriu um 
apartamento em construção junto ao BANCOOP no ano de 2011, utilizando para tanto os 
recursos recebidos de uma indenização por danos morais, pagos por um advogado mediante 
acordo;  QUE , o advogado em questao foi LUIZ EDUARDO GREENHALGH, asseverando a 
declarante que a referida indenização, cujo valor não recorda no momento, não foi precedida 
de processo ou de notificação judicial ou extrajudicial;  QUE , solicitado que esclarecesse 
melhor tal situação, informa que a ofensa que motivou o pagamento seria atribuida ao Partido 
dos Trabalhadores, face a divulgação do nome da declarante em associação ao caso 
"Mensalão", especificamente ligado a um pagamento a empresa COTEMINAS;  QUE , 
ponderado que o caso "Mensalão" ocorreu anos antes do pagamento da indenização, afirma 
ter ocorrido uma negociação com o Partido dos Trabalhadores por algum tempo, a qual 
culminou com o reconhecimento do direito da declarante a ser indenizada;  QUE , questionado 
se ha algum documento acerca dessa operação, afirma que ha um contrato e que todos os 
pagamentos foram feitos mediante cheques da agremiação partidaria e depositados em sua 
conta-corrente;  QUE , compromete-se a tentar buscar uma copia desse contrato a fim de 
apresentá-lo para juntada aos autos;  QUE , acerca da venda posterior desse mesmo imovel a 
empreiteira OAS, afirma que o negocio foi intermediado pelo BANCCOP,  a partir da intenção 
da declarante em se desfazer dessa unidade visando a aquisição de um outro apartamento em 
São Paulo;  QUE , nao sabe quem era o presidente da BANCOOP na oportunidade, 
asseverando que nao era o seu cunhado JOAO VACCARI;  QUE , tomou conhecimento de 
que a OAS ira fazer o reembolso ao valor do apartamento devidamente atualizado, tendo sido 
feito um deposito de cerca de R$ 432.000,00 em uma unica parcela em sua conta-corrente;  
QUE , afirma que utilizou parte desses recursos para a realização de um emprestimo para a 
sua sobrinha NAYARA DE LIMA VACCARI de cerca de trezentos mil reais a fim de que a 
mesma adquirisse uma casa;  QUE , no ano de 2013 contraiu um financiamento direto com a 
construtora MAXCASA, estando o imóvel em fase de construção, com previsão de entrega 



ainda nesse ano de 2015;  QUE , o valor do imóvel é de cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais), sendo que pretende pagá-lo com os seus rendimentos e com a devolução do 
empréstimo concedido a sua sobrinha NAYARA, a qual comprometeu-se a o fazer a partir 
desse ano de 2015;  QUE , NAYARA DE LIMA VACCARI é medica, com especialização em 
ginecologia e obstetricia;  QUE , perguntado de como teria pago a BANCOOP o valor inicial 
referente ao apartamento posteriormente entregue a OAS mediante renegociação 
intermediada pela BANCOOP, afirma que nao recorda no momento, mas acredita tenha sido 
por meio de um financiamento junto ao BANCOOP;  QUE , esta sendo informada de que 
poderá apresentar tais documentos ou mesmo informações complementares acerca do 
financiamento que teria viabilizado a aquisição junto ao BANCOOP, querendo, em prazo a ser 
assinalado ao final deste termo;  QUE ,acerca do fato da OAS ter vendido esse mesmo 
apartamento em questão por cerca de R$ 337.000,00 em que pese tenha pago R$ 432.000,00, 
aproximadamente, a declarante, afirma que desconhece as razoes pelas quais o negocio 
tenha sido conduzido dessa forma;  QUE , diz nao conhecer a pessoa de ALBERTO 
YOUSSEF  e nem ter mantido contato com o mesmo de forma direta, indireta ou ainda atraves 
de terceiros; QUE , da mesma forma, diz nao conhecer a pessoa de JOSE RICARDO 
NOGUEIRA BREGHIROLLI e nem ter mantido contato com o mesmo de forma direta, indireta 
ou ainda através de terceiros; QUE , diz nao saber quem reside ou residiu no endereço da Rua 
OsorioTuiuti de Oliveira Freitas, 120, casa 06, Tres Figueiras, Porto Alegre/RS, conforme 
consta a folha 108 deste inquerito;  QUE , afirma residir no endereço da Rua Dr. Penaforte 
Mendes, 157, apto 22, Bairro Bela Vista, São Paulo, desde 1990;  QUE , diz nao conhecer 
nenhuma pessoa de nome CARLOS ARAUJO;  QUE , acerca do que consta as folhas 110/112 
dos autos, afirma que ja manifestou-se anteriormente no sentido de que nunca recebeu 
qualquer valor em especie em sua residencia e que não conhece nenhuma pessoa de nome 
"CARLOS ARAUJO"; QUE , perguntado se atendeu desconhecidos que gostariam de fazer 
entregas a terceiros em sua residencia, orientando-os de que se tratava de algum engano, 
afirma que isso nunca ocorreu;  QUE , acerca da troca de mensagens entre ALBERTO 
YOUSSEF e  JOSE RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI, onde ha referencia ao seu nome e 
ao endereco de sua residência em São Paulo afirma que não faz idéia quanto existencia uma 
justificativa para tanto;  QUE , acerca das declarações prestadas por ALBERTO YOUSSEF 
nos autos 594/2014-SR/PR no sentido de que: "sabe apenas que a OAS destinava valores 
mensais ao PT, recebidos pela pessoa que posteriormente reconheceu como sendo MARICI, 
cunhada de JOÃO VACCARI;  QUE , o depoente foi duas vezes pessoalmente em um 
apartamento em São Paulo/SP no bairro Cerqueira Cesar, indicado por funcionaria da OAS, 
entregar valores a uma pessoa chamada MARICI, que posteriormente veio a saber se tratar de 
cunhada de JOÃO VACCARI" afirma a declarante que tal afirmação não corresponde a 
verdade;  QUE , não tem conhecimento de nenhuma razão que justifique eventual intenção de 
ALBERTO YOUSSEF em prejudicá-la, inclusive porque não o conhece e nunca manteve 
contato com o mesmo;  QUE , afirma não conhecer empresa de nome ARENA DE 
INDAIATUBA INCORPORADORA LTDA ou VIENA DE INDAIATUBA INCORPORADORA 
LTDA;  QUE , diz nao ter realizado depositos em especie na conta de NAYARA DE LIMA 
VACCARI, inclusive no ano de 2015, nao sabendo informar se sua irmã GISELDA ROUSIE DE 
LIMA o fez;  QUE, perguntado se realizou depositos em especie junto a conta de sua irmã 
GISELDA ROUSIE DE LIMA inclusive no ano de 2015 ou por meio de terceiros, afirma que 
não;  QUE , perguntado se fez qualquer deposito em espécie na conta de terceiros em valor 
igual ou superior a cinco mil reais no ano de 2015, afirma que não;  QUE , afirma não conhecer 
e nem ter ouvido falar de empresa de nome CRA - COMERCIO DE PRODUTOS 



AGROPECUARIOS LTDA (CENTRO DE REPRODUÇÕES DAS AMERICAS), nao existindo 
nenhuma relação entre esta e a sua irma GISELDA ROUSIE DE LIMA, ao que saiba;  QUE , 
na mesma linha, diz  não conhecer e nem ter ouvido falar de empresa de nome CSA 
PROJECT FINANCE, afirmando nunca ter ido ao local onde funcionava tal empresa junto a 
Rua Pedroso Alvarenga, 1221, Itaim Bibi, São Paulo/SP;  QUE , diz não conhecer e não ter 
ouvido falar da pessoa de NELSON BELOTTI;  QUE , acerca da pessoa de CLAUDIO MENTE, 
diz ser amigo da familia de sua irmã, não sabendo se seria mais amigo de GISELDA ou do 
marido dela, JOAO VACCARI;  QUE , acerca do contrato de mutuo que consta as folhas 44/46 
dos autos 092/2015-SR/PR, afirma que por volta do ano de 2008 a sua irma GISELDA disse 
ter obtido um empréstimo junto a pessoa de CLAUDIO MENTE visando a aquisição de uma 
casa no bairro Planalto Paulista, onde a mesma reside atualmente, acreditando que esse 
emprestimo esteja relacionado aos documentos em questão;  QUE , segundo foi dito por 
GISELDA,  a mesma teria quitado o mencionado empréstimo;  QUE , perguntado qual seria a 
origem dos recursos utilizados por GISELDA para pagar o emprestimo fornecido por CLAUDIO 
MENTE, diz nao saber. asseverando não ter emprestado dinheiro a mesma com essa 
finalidade;  QUE , acerca do que consta do termo de declarações de CARLOS ALBERTO 
PEREIRA DA COSTA, fls. 47/48 dos autos 092/2015-SR/PR, informa que o endereço da Rua 
Piratinis, 279, Planalto Paulista, São Paulo/SP,. corresponde a residencia adquirida por 
GISELDA e onde a mesma reside atualmente;  QUE , diz não conhecer a pessoa de RAUL 
MOTTA e nem ter ouvido tal nome anteriormente;  QUE , questionada a cerca da sua viagem 
ao Panama, diz ter se deslocado para aquele pais no dia 05/04/2015 as fim de participar de 
reuniao do Conselho da CSA e de um Forum Sindical das Americas;  QUE , afirma não ter 
realizado nenhuma atividade ou contato no referido pais a pedido de sua irmã GISELDA ou de 
seu cunhado JOÃO VACCARI NETO;  QUE , perguntado se seu cunhado ou a sua irmã 
mantém ativos ou quaisquer recursos ou investimento no exterior, diz acreditar que não; QUE , 
deseja consignar que assim que tomou conhecimento da decretação da sua prisão temporária 
retornou imediatamente ao pais, apresentando-se nesta Superintendência Regional da Polícia 
Federal;  QUE , compromete-se a apresentar a documentação referida no seu termo de oitiva 
oportunamente, asseverando que isso depende de sua soltura, pois não conta com familiares 
ou outras pessoas que possam providencia-los.  Nada mais havendo a ser consignado, 
determinou a Autoridade que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme 
vai por todos assinado, inclusive por mim, _______________, Viviane de Lima Moran, Escrivã 
de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nº 9.716, que o lavrei.

AUTORIDADE   :.........................................................................

DECLARANTE  :.........................................................................
            MARICE CORREA DE LIMA

ADVOGADO(A)      :.....................................................................


