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Nada mais havendo a consignar, é encerrado o presente que, lido e achado conforme, vai

devidamente assinado, inclusive pelas testemunhas, que a tudo presenciaram, inclusive o

consentimento para adentrar no imóvel. Eii^, /K^A-^Lvâ^ K/(//\/C3o aCj(_Ji*7V\ft'Vvl&*>,

Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei.

CHEFE DA EQUIPE:

PROPRIETÁRIO/MORADOR DO IMOVÉÍ:

TESTEMUNHA POLICIAL :

TESTEMUNHA POLICIAL :

TESTE

CPF.

TESTEMUNHA :

CPF.

Endereço:

Telefone:
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OPERAÇÃO LAVA JATO - FASE 11

QUESITOS - EDILAIRA (TERMO DE DECLARAÇÕES)

Aos 10 dias do mês de abril do ano dois mil e quinze (2015), na cidade de Londrina/PR,

na residência localizada na Rua das Bromélias, no. 308, quadra 06, lote 11,

Residencial Alphaville, Londrina/PR, onde presente se encontrava o Delegado de

Polícia Federal MÁRIO RENATO CASTANHEIRA FANTON, Primeira Classe, Matrícula
14.493, comigo Escrivão ao final nomeado e assinado, compareceu EDILAIRA

SOARES GOMES, brasileira, estado civil amasiada, profissão comerciante, filha de

Nelson Sebastião Gomes e Leonilda Soares Gomes (falecida), nascida em 29/01/1976,

natural de Londrina/PR, R.G. n° 6.807.618-8 SESP/PR, CPF 004.974.169-13, Segundo

Grau Completo, residente no endereço supracitado, Fone (43) 9174-2229 e (43) 3356-

8457, a qual, inquirida pela Autoridade policial, RESPONDEU, conforme quesitos

infra:

1. Qual a formação profissional do interrogado? Onde atuou profissionalmente?

QUE possuí segundo grau completo e trabalha como comerciante numa loja de

sorvete no shopping Catuaí; QUE é uma franquia da marca YOGOBERRY; QUE

também vende pefumes a domicílio, auferindo uma renda mensal total R$

10.000,00, eis que também tem duas casas alugadas por R$ 700,00 cada,

localizadas na cidade de Ibiporã/PR;

2. O interrogado é proprietário ou mantém vínculo com alguma empresa? Há

quanto tempo? Qual atividade desempenha na empresa? Quais seus principais
clientes?

QUE não figura como sócia em nenhuma outra empresa, a não ser a de sorvete

descrita acima. Na empresa de sorvete não é sócia de ninguém; QUE os

clientes são comerciantes que circulam pelo shopping, sem identificação
específica.

3. Qual a atividade econômica desempenhada pela(s) empresa(s) das quais é
sócia?

QUE já respondeu;

4. Conhece as atividades da empresa LIMIAR e LSI? Qual sua relação com elas?

QUE nunca ouviu falar de tais empresas nem tem ou teve relação com tais. QUE
nunca ouviu falar de alguma participação sua em tais empresas, na figura de
"laranja";
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5. O declarante conhece ou manteve contatos com ALBERTO YOUSSEF? Qual o

objetivo?

QUE informa nunca manteve contato com aludida pessoa; QUE apenas viu

referida pessoa publicamente e impessoalmente no shopping ou no aeroporto de

longe, sem contato pessoal consigo ou algum conhecido seu.

6. Costumava freqüentar os escritórios de ALBERTO YOUSSEF em São Paulo,

localizados na Avenida São Gabriel e Renato Paes de Barros? Com que

finalidade?

QUE, conforme dito, nunca manteve contato com referida pessoa e, por

conseguinte, menos ainda indo a escritórios do mesmo.

7. O interrogado 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?

QUE afirma não ter tido vínculo com tais empresas ou possíveis sócios, inclusive

LEONARDO MEIRELLES.

8. O interrogado recebeu repasses de dinheiro de ALBERTO YOUSSEF? Onde

ocorreram as entregas? Qual o motivo?

QUE, nunca recebeu repasses de dinheiro de tal pessoa, nem mesmo

indiretamente via algum depósito ou entrega de dinheiro por interposta pessoa.

9. O interrogado conhece ou manteve algum contato com a contadora MEIRE

BOMFIM POZA e a empresa ARBOR CONTÁBIL? Caso positivo, de que forma
ocorreram esses contatos? Quais os assuntos tratados?

QUE nunca ouviu falar da pessoa de MEIRE ou da empresa ARBOR, nunca

mantendo contato por conseguinte.

10. Qual seu relacionamento com ANDRÉ VARGAS?

QUE é esposa de André Vargas há 17 anos, muito embora não tenha vínculo
conjugai formal. Também não tem contrato de união estável.

11. Qual seu relacionamento com LEON VARGAS?

QUE Leon Vargas é cunhado da declarante.

12.0 declarante confirma ter adquirido imóvel na Rua das Bromélias no Bairro
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Alphaville em LONDRINA/PR?

QUE confirma a aquisição de referido bem, sendo o imóvel que reside e objeto

de busca e apreensão na presente data.

13. Qual o valor da operação?

QUE o valor do bem foi de R$ 500.000,00 a vista, mais diversas parcelas no

valor mensal ajustável que foi pagando, os quais variavam de R$ 3.000,00 a R$

4.000,00, pelo período de uns três anos aproximadamente; QUE hoje a casa

está quitada e possuí aproximadamente 360m2 de área construída, com

aproximadamente 600m2 de área de terreno; QUE, a casa hoje pode valer R$

1.300.000,00, embora não saiba avaliar e diga que os preços subiram muito no

condomínio.

14. Efetuou algum dos pagamentos? Qual(is)?

QUE efetuou apenas os pagamentos mensais das parcelas do imóvel, sendo

que o valor de R$ 500.000,00 foi pago por André diretamente à imobiliária; QUE

os valores mensais foram pagos com o salário do André como Deputado

Federal; QUE, hoje André não está trabalhando, portanto sem renda; QUE André

perdeu seu mandato por volta de novembro de 2014 e a casa foi quitada em

janeiro de 2015.

15. Por que motivo os valores foram pagos em espécie?

QUE desconhece o fato do pagamento de R$ 500.000,00 ter sido em espécie.

16. Qual a origem dos valores?

QUE a origem dos valores são provenientes de economia familiar, da venda de

uma casa no bairro Santa Mônica nesta cidade, pelo que se recorda.

Nada mais havendo a ser consignadO/â Autoridade Policial mandou encerrar o

presente termo que, depois de Jidj^ô^athado conforme, vai por todos devidamente
assinados, e por mim, \//^//^ Mario Nunes Guimarães Júnior
Escrivão de Polícia Federal, qi^êVo lavrei.

AUTORIDADE

DECLARANTE

\-S



SEBASTIÃO COMES

LSONILDA SOAHBS GOMES


