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PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL N° 5014497-

09.2015.4.04.7000/PR

REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/PR

ACUSADO: A APURAR

ATO ORDINATORIO

MANDADO DE INTIMAÇAO E CONDUÇÃO COERCITIVA

O Doutor Sérgio Fernando Moro, Juiz Federal da 13a Vara

Federal, Subseção Judiciária de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, na

forma da Lei, etc.

M A N D A a quaisquer Autoridades Policiais a quem for este

apresentado, indo por ele assinado, que em seu cumprimento, procedam à

intimação e a condução coercitiva do cidadão abaixo indicado, para que

compareça perante à Autoridade Policial que preside esta investigação, a fim

de prestar esclarecimentos sobre os fatos em apuração, em data e horário a

ser designada pela própria Autoridade Policial:

- MARCELO SIMÕES, CPF 066.995.828-01, com endereço

na Avenida Camilo Di Lellis, 348, 2.° andar, Curitiba/PR

(Sede da empresa IT7 Sistemas)

Observação: Não deve ser utilizada algema, salvo se, na

ocasião, evidenciado risco concreto e imediato à autoridade policial.

CUMPRA-SE.

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do

artigo Io, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4a Região n° 17,

de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no



endereço eletrônico http://www.trf4jus.br/trf4/processos/venfica.php, mediante o preench.mento
do código verificador 700000527057v7 e do código CRC 508cc208 eencmmento

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 08/04/2015 12:03:52
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

TERMO DE DECLARAÇÕES

que presta MARCELO SIMÕES

Ao(S) 10 dia(s) do mês de abril de 2015, nesta Superintendência Regional do

Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante PAULO MAURÍCIO DE

MELLO, Delegado de Polícia Federal, 1a Classe, matrícula n° 7.437, comigo,

Escriyão(ã) de Polícia Federal, ao final assinado e declarado, presente MARCELO

SIMÕES, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de José Carlos
Simões e Sônia Maria Simões, nascido(a) aos 01/10/1970, natural de Guarulhos/SP,

instrução terceiro grau completo, profissão empresário(a), documento de identidade n°

19289084/SSP/PR, CNH 04018887496, CPF 066.995.828-01, residente na(o) Av. Dr.

Eugênio Bertolli, 3232, casa 17 - Condomínio , bairro Santa Felicidade, Curitiba/PR,

endereço comercial na(o) Av Camillo Di Lellis, 348, , 2 andar, bairro centro,

Pinhais/PR. Inquirido(a) sobre os fatos em apuração pela Autoridade Policial, na

presença de seu(sua, s) advogado(a, s) JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO, inscrito

na OAB/DF sob n° 23356, com escritório na SHN - Q1, ÁREA ESPECIAL A, BLOCO A

- ED. Le Quartier, Brasília/DF, comercial(61) 33264045, celular(61) 83091616,

RESPONDEU: QUE questionado sobre os fatos ora em apuração, responde que a

formação profissional do declarante é marketing; QUE atua profissionalmente em
Pinhais, sendo que é sócio com 24% das cotas da empresa CMSD INFORMÁTICA

LTDA; QUE questionado se é proprietário ou mantém vínculo com alguma empresa,
confirma a sociedade na empresa ora referida, sendo que afirma que não é sócio ou

proprietário de nenhuma outra empresa; QUE é sócio da CMSD, juntamente com a

pessoa de JOÃO BATISTA COMELLI NETO e DIEGO ROSSETTO há 10 anos; QUE
questionado se conhece ou manteve contatos com ALBERTO YOUSSEF, afirma que

nunca conheceu ou manteve contato com referida pessoa; QUE desta forma nunca

recebeu repasses de dinheiro de ALBERTO YOUSSEF; QUE questionado se
costumava freqüentar os escritórios de ALBERTO YOUSSEF em São Paulo,

localizados na Avenida São Gabriel e Renato Paes de Barras diz que não; QUE

perguntado se conhece ou tem algum vínculo com a empresa LABOGEN S/A

QUÍMICA FINA ou com algum de seus sócios e prepostos, em particular LEONARDO
MEIRELLES afirma que nunca ouviu falarem referida empresa ou nesta pessoa; QUE
questionado se o interrogado recebeu repasses de dinheiro de ALBERTO YOUSSEF,

reafirma que não; QUE perguntado se conhece ou presta serviços para os irmãos
ANDRÉ VARGAS e LEON VARGAS, afirma que conheceu LEON por volta do ano de
2012, pelo que se recorda, conheceu LEON, em ocasião informal; QUE LEON lhe foi
apresentado como empresário, atuante em várias áreas, inclusive no ramo de

atividade do declarante, que é tecnologia; QUE após algum tempo deste encontro, a

pessoa de LEON se propôs a intermediar a venda da empresa do declarante; QUE
questionado qual a pretensão de vender a referida empresa, responde que como
empresário e comerciante, bem como em razão de negócios, achou interessante a
proposta feita por LEON, o qual alegou que conhecia empresários interessado em
adquirir empresas com o perfil da do declarante; QUE informa que no ano de 2010,
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inclusive recebeu uma proposta de compra da empresa, fato que o levou a avaliar o

empreendimento, o qual girava em torno de R$ 45 milhões; QUE questionado se tem

conhecimento se ANDRÉ VARGAS recebeu auxílio financeiro de ALBERTO

YOUSSEF na campanha eleitoral de 2010, e de que forma, afirma que conheceu

ANDRÉ VARGAS em viagens que freqüentemente fazia para Brasília/DF, uma vez que

possui filial de sua empresa no Distrito Federal; QUE reafirma que nunca conheceu

ALBERTO YOUSSEF e não sabe dizer acerca de investimentos de campanha em

2010 para a pessoa de ANDRÉ VARGAS; QUE questionado qual seu vínculo com a

empresa IT7 SISTEMAS, afirma que esta empresa é sucessora da atual empresa do

declarante de nome de fantasia ILIMITATTI; QUE perguntado se conhece a empresa

AJJP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EDUCACIONAL LTDA - ME e qual o serviço

prestado por essa empresa a IT7 SISTEMAS, afirma que seu único contato com a

AJJP foram as informações prestadas por LEON VARGAS; QUE afirma que nunca

visitou ou foi até a empresa AJJP, sendo que apenas confirmou sua existência apenas

por site da Receita Federal, dentre outros sistemas que foram, à época, verificados

pela área financeira da empresa do declarante; QUE a AJJP nunca prestou serviços

para a empresa do declarante; QUE não conhece nem nunca manteve contato com a

contadora MEIRE BOMFIM POZA ou a empresa ARBOR CONTÁBIL; QUE
questionado sobre o fato de que MEIRE POZZA declarou à Polícia Federal que teria

sido instada por ALBERTO YOUSSEF para que "emitisse as notas fiscais" destinadas

a dar aparência de legalidade às movimentações financeiras, a pedido do declarante,

afirma que tal fato não aconteceu; QUE esclarece que somente soube da existência

de MEIRE POZA através da mídia, quando os fatos envolvendo seu nome, bem como

o nome da IT7 SISTEMAS vieram à tona; QUE questionado se a ARBOR

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA emitiu notas fiscais, no dia

27/12/2013 no valor de R$ 2.399.511, 60, contra a IT7 SISTEMAS (atual ILLIMITATI) e

qual sua participação na operação, afirma que foi decorrente de uma prestação de

serviços que a pessoa de LEON VARGAS prestou à empresa; QUE tal prestação de

serviços se tratou da intermediação da venda da IT7, bem como a reavaliação do valor

de mercado da empresa; QUE esclarece o declarante que LEON avaliou a IT7

SISTEMAS em torno de R$ 50 milhões, sendo que sua comissão girou em torno de

8% a 10% deste valor; QUE informa também que tais percentuais estão definidos em

contrato que foi apreendido nesta data em sua empresa; QUE perguntado ao

declarante qual exatamente o serviço executado por LEON VARGAS que efetivamente

merecesse receber um valor deste montante, preliminarmente ao negócio que seria

aperfeiçoado, afirma que LEON teria dito estar fazendo levantamentos, bem como

prospecção dos valores e ativos do empreendimento, afim de concretizar o negócio;

QUE questionado se o declarante efetivamente viu estes levantamentos, ou

documentos, ou ainda e-mails, ou serviço efetivo de LEON VARGAS, justificando o

pagamento de mais de R$ 2 milhões, afirma que não, que efetivamente não viu

nenhum documento, sendo que este pagamento preliminar foi na "boa-fé"; QUE

justifica sua confiança no valor alegado por LEON VARGAS que resultaria numa venda

da empresa; QUE questionado sobre a origem do recurso entregue à LEON VARGAS
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afirma que referido valor fazia parte do caixa da empresa; QUE reafirma que a

operação e ensejou o repasse dos valores à LEON VARGAS foi motivada apenas pela

promessa de venda da empresa; QUE perguntado ao declarante se os valores

estariam vinculados a algum contrato/pagamento por parte de algum órgão público,

afirma que não; QUE questionado como foi o pagamento, afirma que foi feito um TED,

sendo que a empresa emitiu as Notas Fiscais respectivas; QUE afirma que logo após

a pessoa de LEON VARGAS receber o pagamento, o declarante não teve mais

contato com o mesmo; QUE em mesma época, por volta de final de janeiro de 2014,

começaram a ser divulgadas as investigações acerca de ANDRÉ VARGAS e de seu

irmão LEON VARGAS, vinculando-os à crimes de lavagem de capitais, corrupção

ativa, dentre outros crimes; QUE mesmo após intentar vários contatos com LEON

VARGAS, este não mais atendeu ao declarante; QUE observando que não mais

recuperariam o valor pago e entregue a LEON, ingressaram com uma medida judicial

visando ressarcimento. Nada mais havendo a. ser consignado, determinou a

Autoridade que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme v ai por

todos assinado, inclusive por mim, 7S| , Welington Henriques

Fernandes, Escrivão de Polícia Rederal, , matrícula n°íi 0.828, que o lavrei.

AUTORIDADE

DECLARANTE :

ADVOGADO(A)

/
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