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DOCUMENTO CONFIDENCIAL
POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANA
DRCOR -- Delegada Regional de Combate ao Crime Organizado

GRUPO DE TRABALHO L OPERAÇÃO LAVAJATO

TERMO DE COLABORAÇÃO N' 09
que presta

MARÇO FREDERICO DE MENDONÇA GOES

Ao(s) 29 dia(b) do mês de julho de 2015, nesta Sliperintendência Regional do Departamento
de Polícia Federal. em Curítiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA SILVA, Delegado de
Polícia Federal, .Classe Especial, matrícula n' 8..1 90, nos termos do Acordo de Colaboração
Premiada firmado entre a POLÍCIA FEDERAL/MINISTERIO PUBLICO FEDERAL e MARIO
FREDERICO DE MENDONÇA GOES, no bojo da investigação policial federal denominada
Operação "Lava Jato", apresenta-se o colaborador MARIO FREDERICO DE MENDONÇA
GOES, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Leovegildo Marquei
does e Vandete Mendonça Goes, nascido(a) aos 28/01/1941; natural de Aracaju/SE,
instrução terceiro grau completo, profissão Engenheiro, documento dó identidade n
15072D/CREA/RJ, CPF 986.389.127-49, residente na(o) Rua General Danton Teixeira,
casa 15, bairro São honrado, CEP 22610-350, Rio de Janeiro/RJ, fone (21)33221408,
endereço comercial na(o) Av. Rio Branco, 151, Grupo 1311, bairro Centro, Rio de
Janeiro/RJ. fine (21)981 872738. Inquirido(a) sobre os fatos em apuração pela Autoridade
Policial. na presença de seu(sua,:s) advogado(a, s) LIVRA NOVAK DE ASSIS GONÇALVES,
inscrita na OAB/RJ sob n' 105508. com escritório na Avenida Beira-Mar, 216, sala 1204,
bairro Centro. CEP 20021060, Rio de Janeiro/RJ. comercial(21) 25325592, celular(21)
981 929655, sob todas as cautelas de sigilo determinadas. atendendo aos ditames da Lei
12.850/2013. notadamente quanto ao disposto nos artigos 4' a 7', inquirido, RESPONDEU
QUE o declarante afirma que o advogado ora presente é seu defensor legalmente nomeado
para Ihe assistir no presente ato, conforme determina o aft. 7' da Lei n' 12.850/20131 QUE
o declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações #
policiais e processos criminais. nos termos firmados com o Ministério Público Federal e/
Polícia Féderalt QUE o declârante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito a
silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a verdade. nos termos do art. 4' da Lei n'
12.850/201 3; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia HD SAMSUNG
E2FWJJHFA40772, além do registro escrito (duas Vias do termo assinadas em papel), nos
termos do $7 do art. 4' da Lei n' 12.850/20131 QUE o declarante afirma estar ciente de que
os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou maia dos seguintes resultados,
dentre outros. conforme o art. 4' da Lei no 12.850/2013: 1 - a identificação dos demais
coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadasl
11 -- a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosas
111 venção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosas ..
lv :.- a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais W)
praticadas pela organização críminosal bem como a concessão do benefício levará em '
conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a
repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboraçãol QUE o declarante /'h
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POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANA

DRCOR -- Delegaêia Regional de Combata ao Crime Organizado
GRUPO DE TRABALHO - OPERAÇÃO LAVAJATO

F E sliiiK mi : i:ih-w iiiÍ:
juízo separadamente dos demais coautores e partícipesl IV - parti.ripar das audiências
sem cantata visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade revelada.pelos
meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autonzaçao por
escritor VI -: cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corrêus ou
condenadosl QUE. todos os presentes são cientificados neste momento da proibição do
uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e
declaram não estar fazendo uso oculto ou'dissimulado de qualquer equipamento, sob as
penas legaisl QUE. no tocante ao ANEXO 10 - BUENO ENGENHARIA. afirma que no ano
de 2006 foi avisado por PEDRO BARUSCO de que seria procur?do pela empresa BUENO
ENGENHARIA, a qual teria ganho um contrato com a PETROBRAS e teria dinheiro a
repassar por conta 'do esquema de propinasl. QUE, esclarece, apenas .a título i ustrativo
que BARUSCO referia-se as pessoas por meio de codinomes. chamando o declarante de
'PAM" e a si mesmo de "SAB" ou algo assim; QUE, conforme dito por BARUSCO de fato foi

llg:?ll;Rg EIÊTÜgE:l :EIH$:$
ADROALDO BUENO apresentava uma serie de duvidas técnicas e sobre procedimentos.
tendo o declarante não apenas esclarecido algumas dúvidas como sugerido que o mesmo
contratasse a RIOMARINE para prestar a assessoria adequadas QUE, entretanto.
ADROALDO esteve por varias vezes' em seu escritório para pegar informações, mas.foram

t
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DOCUMENTO CONFIDENCIAL
POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANA
DRCOR -- Delegada Regional de Combate. ao Crime Organizado

GRupO DE TRABALHO - OPERAÇÃO LAVAJAro

Material de informática 170/2015. explica que "Gr@" representava BARUSCO e "Grl
representava RENA:l'O DUQUE. sendo que os dois montantes eram repassados para
BARUSCO. não sabendo se ele de fato repassou a parte de DUQUE conforme teria

iiã:#a w.aiyü;j ginu$sEuu
feitos apenas os três pagamentos em espécie anteriormente mencionados. sendo que não
teve mais notícias da BUENO desde então. tendo BARUSCO desistido de cobrar esses
valores Nada mais havendo a ser consignada.-determinou-sp' que fosse encerrada
presente 'termo 'que lido e achado coníorm;)êiBl?dados assim)Ádo, em duas vias

AUTORIDADE POLICIAL:
Ed(fardo Mauajpdá Silva

Ma

/

DECLARANTE:
%ã;;Êli'a; Mendonça Goes

ADVOGADO
#

Livra Novas de Assim Gonçalveé
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TERMO DE COLABORAÇÃO N' 09
que presta

MARÇO FREDERICO DE MENDONÇA GOES

Aob) 29 dia(s) do mês de julho 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 n' 8.1 90, nos termos do Acordo de Colaboração
Premiada firmado entre a POLICIA FEDERAL/MINISTERIO PUBLICO FEDERAL e MARIO
FREDERICO DE MENDONÇA GOES, no bojo da investigação policial federal denominada
C)peração "Lava Jato", apresenta-se o colaborador MARIO FREDERICO DE MENDONÇA
GOES. sexo masculino. nacionalidade brasileira. casado(a). filho(a) de Leovegildo Marques
Goes e Vandete Mendonça Goes. nascido(a) aos 28/01/1941. natural de .Aracaju/SE=
instrução terceiro grau completo. profissão Engenheiro. documento de identidade n
1 5072D/CREA/RJ, CPF 986.389.127-49. residente na(o) Rua General Danton Teixeira,
casa 15. bairro São Contado. CEP 22610-350, Rio de Janeiro/RJ. fine (21)33221408.
endereço comercial na(o) Av. Rio Branco. 151, Grupo 1311, bairro Ce.ntro. Rio de

W$HX$HWWgH©$gÊêX
981929655. sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei
12.850/2013. notadamente quanto ao disposto nos artigos 4' a 7', inquirido, RESPONDEU:
QUE o declaranteafirma que o advogado' ora presente é seu defensor legalmente nomeado
para Ihe assistir no presente ato, conforme determina o art. 7' da Lei n' 12.850/20131 QUE
o declara nte afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações
policiais e processos criminais. nos termos firmados com o Ministério Público Federal e
Policia Federal: QUE o declarante renuncia. na presença de seu defensor, ao direito ao
silêncio. firmando o compromisso legal de dizer a verdade. nos termos do art. 4' da Lei n'
12.850/201 3; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão cientes
do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia HD SAMSUNG
E2FWJJHFA40772. além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos
termos do $7 do art. 4' da Lei n' 12.850/20131 QUE o declarante afirma estar ciente de que

n$H$RHRM:RWHH!? ..~
HH11111191Üq llRI'HnjWÜÜ l#:=ã=$;:; ü'
praticadas pela organização criminosas bem como a concessão. do. benefício levará em
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POLICIA FEDERAL

SUPEKINTENOENCiA REGIONAL NO ESTADO DO PARANA
DRCOR -- Delegada Regional de.Combate ao Crime Organizado

GRUPO DE TRABALHO - OPERAÇÃO LAVAJATO

também declara estar ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5' da Lei n'
12.850/2013: 1 -- usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específicas ll --
ter nome, qualificação, imagem e demais informações preservadosl 111 ser conduzido, em
juízo, separadamente dos demais coautores e partícipesl IV -- participar das audiências
sem cantata visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade revelada pelos
meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por
escritor VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou
Qondenadosl QUE, todos os presentes são cientificados neste momento da proibição do
uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e
declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as
penas legaisl: QUE, no tocante ao ANEXO 10 BUENO ENGENHARIA, afirma que no ano
de 2006 foi avisado por PEDRO BARUSCO de que seria procurado pela empresa BUENO
ENGENHARIA. a qual teria ganho um contrato com a PETROBRAS e teria dinheiro a
repassar por conta do esquema de propinasl QUE, esclarece, apenas a título ilustrativo,
que BARUSCO referia-se as pessoas por meio de codinomes, chamando o declarante de
PAM" e a si mesmo de "SAB" ou algo assiml QUE, conforme dito por BARUSCO de fato foi
procurado por ADROALDO BUENO em seu escritório no Rio de Janeiro, tendo este de
plano demonstrado que não tinha experiência em prestar serviços a PETROBRAS, tendo
sido anteriormente apenas um subcontratada da GDK no gasoduto GASBOLI QUE,
ADROALDO BUENO apresentava uma serie de duvidas técnicas e sobre procedimentos,
tendo o declarante não apenas esclarecido algumas dúvidas como sugerido que o mesmo
contratasse a RIOMARINE para prestar a assessoria adequadas QUE, entretanto,
ADROALDO esteve por varias vezes em seu escritório para pegar informações, mas foram
apenas lavradas minutas, sem a formalização do contrato e sem que o declarante tivesse
recebido qualquer quantia por conta das informações que havia prestador QUE. conforme
consta as folhas 63/64 do Relatório de Analise de Material de informática 170/2015, foram
elaborados cálculos pelo declarante em parceria com PEDRO BARUSCO totalizando os
valores a serem pagos pela BUENO ENGENHARIAS QUE, o total seria de R$ 3.660.924,00,
todavia foram pagas apenas três parcelas em espécie nos valores de R$ 250.000,00,
R$ 295.000,00 e R$ 200.000,00, sendo que em relação a última parcela foi entregue
dinheiro a menor, ou seja, ADROALDO Ihe levou apenas R$ 1 89.000.00. tendo o declarante
assumido o prejuízos QUE, todas as parcelas foram entregues pessoalmente por
ADROALDO BUENO, sendo que duas delas o declarante veio buscar nessa cidade de
Curitiba, onde esperava assinar o contrato de consultoria entre a RIOMARINE e a BUENO,
o qué acabou não se concretizandol QUE não recorda do endereço da empresa nesta
cidade, pois não a conhece e ADROALDO veio busca-lo no aeroporto, lembrando apenas
que era perto de um parques QUE, apresenta nesta data um cartão de apresentação que
ADROALDO Ihe entregou na oportunidades QUE, reafirma que essas tratativas
anteriormente mencionadas se referiam a um contrato licito, em que o declarante iria
efetivamente prestar o serviço e ser remunerado por isso; QUE, em uma dessas viagens
o irmão de ADROALDO pegou uma carona para o Río de Janeiro no avião da RIOMARINEI
QUE. pelo que recorda o primeira pagamento foi feito no seu escritório no Rio de Janeirol
QUE. ainda acerca do que consta as consta as folhas 63/64 do Relatório de Análise de
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DOCUMENTO CONFIDENCIAL
POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DRCOR-- Delegada Regionalde Combate ao Crime organizado

GRUPO DE TRABALHO - OPERAÇÃO LAVAJATO

Material de informática 170/2015, explica que "Gr@" representava BARUSCO e "Grl"
representava RENATO DUQUE, sendo que os dois montantes eram repassados para
BARUSCO. não sabendo se ele de fato repassou a parte de DUQUE conforme teria
afirmadol QUE, com relação as obras que teriam justificado os pagamentos feitos pela
BUENO ENGENHARIA, afirma que se recorda apenas do GASODUTO CACIMBAS-
VITORIA, não lembrando das demais obras de GASODUTO 0SvA'r30 e GASCAC
TRECH02BI QUE acrescenta ainda que a BUENO passava por dificuldade financeiras e
inclusive ADROALDO disse ao declarante que pretendia processar a PETROBRAS, tendo
o declarante indicado um advogado a pedido de ADROALDOI QUE, segundo sabe foram
feitos apenas os três pagamentos em espécie anteriormente mençiãnados, sendo que não
teve mais notícias da BUENO desde então. tendo BARUSCO desistido de cobrar esses
valores. Nada mais havendo a ser consignado. determinou-ye que fôsse encerrado o
presente termo que. lido e achado conformgvai,Õor todos assilfado, em duas vias

AUTORI'DADE POLI'CIAL
guardo Malfãt da Silva

r

'rio Ekeãerico de Mendonça Goes

2'wDECLARANTE

ADVOGADO
Livia Novak de Assis Gonçalves
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SERV lçO PÚBLICO FEDERAL

MJ - DÉ'PARLAMENTO DE POLICIA. FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO'PARANA

DRCOR - DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

OPERAÇÃO BIDONE LAVA JATO

RELATÓRIO .DE ANÁ'LISE 'D'E' MATERIAL DE IN'FORMÁTICA 170

Do: APF LUIZ CARLOS MILHOMEM

Aõ:' DPF FREDERICO SKORA LIEBERENZ

Referência: Mandado de Busca e Apreensão n' 700000234613

Senhor Delegado

Encaminho a Vossa Senhoria o presente relatório de análise preliminar
dos materiais arrecadados na sede da empresa RIOMARINE OIL E GAS
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e da MAGO CONSULTORIA LTDA --
ME. de propriedade de MARIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES, localizadas na
Avenida Rio Branco, 151 , sala 131 1 , Centro, Rio de Janeiro, RJ

1 . MATERIAL PARA ANÁLISE

Ol:l Mídia recebida com o memorando na. 0744/15-
SETEC/SR/DPF/PR, de 09/03/2015 (Laudo Pericial n' 0365/15. elaborado em
atenção ao memorando no 1225/201 5-SR/DPF/PR), relativo ao IPL 0285/2015.

q
2. ANÁLISE

A mídia encaminhada para análise contém arquivos copiados de
21 (vinte e um) pendrives arrecadados nas empresas supracitadas.

neste relatório os arquivos que

contém dados considerados relevantes .para a investigação, haja vista ó grande
Somente serão mencionados

número de informações.

2.1 PENDRIVE 03

2.1.1 . Caminho para localização; . PASTA Ifgoes t

g
Pág. l
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SERV lçO PUBLICO FEDERAL

MJ'- DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA 'REGIONAL NO ESTADO DO PARANÀ

DÉCOR - DELEGACIA .REGIONAL' DE. COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

A{UST := S,AINT : Cat'i

1) . Tnmck
2) Bíanch

94.420.78].00
lO.177.066.W

3,5% .x 104.S97.'847 = 3.660.924,65

I't .: 12/09/06 ZS0-0Q0 -o' 3,5x7.142.850

a):G«@
a.l L- 7.142.8SOx 2 % = 142.850

142.850/4 ='35.712.5 --.> 35,7].2,50

a.2 : 7.142850 x 1,5 % é 107:142.75 T
107:142;75 x 60 9ã= 64.285 --> 64.285

ã,l + a12 à 99.997,50. .> .1.00.000,00 :->pg 17/a9/06

b) Gk}
7.142l85Q x2 % = 142.850

14Z8504':: 35.7i2..se
35.712,50 x2 = 7'1.425

n .400 Pg'17/09/06

2nd .: 28/02/07 D5.0(n + . -'3,5 Ü 8.428.571

,) G:@
a.1 ..; 8.428.5'71 x2% = 168.571

tÓS.S7i./4 & 42:'140. ' '+ À2.140

.2. = 8.428=S71 x 1.5 % = 126.428
t2Ó.42g x 60 o%ü = 7.5.85'7 -) 75.857

a.l + a.2 .+ .. 117.997

'b) G!

8..428.S71 x 2% = 168.571
i68.S7i ' /'4 : 4zi40
42. 140' x 2 = 84280 '' --> 84.280

Gr@ -+ G,! é 117.997 '# 84.280 = 2di:Z77. + 202.300

f
Pág. 63
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SERV lçO PUBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE'POLICIA FEDERAL
SÜPEkINTKNDÊNC.iA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÀ

DRCOR -'.DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO C'RIME ORGANIZADO

3rd : 07/05/07 200.000 .'+ =3,5 ih de 5.714.285

a) G@
a.1) 5.714.285 x 2% = 1 14.280

1 14.280/ 4 :28,570 + 28.570
a.2) S.714.285.IÊ 1,5%- = 85.7]0

85.710 x 60% =51.420 -> 'S]..420
.[ + a.2 = 28.570 +5]..420 = 79.990

b) Gr!
5.714.285 x 2% = 1 14.280
i 14,28w 4 - 28.57a
28.S79 x.'2 ='.57.140 ''>. ' =57.140

a) + b) = 79.990 '} 57.140 =].37.130 Gr@+ Gr:

Pgs em 09/05/07

Juntos cbm 62.870 . caldo parte tinto 3rd hlPE(lw Fev0'7 -- Ttl 89.649)

Em .26/01/08 inf
Adia'4: 6.137.734
Adit'5 .: 10.0211.023

Rodovia. do Xisto.: 11.309.9]1

Nd].o (;acimbas- Cata.: 252.105.000

Pág. 64
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MJ:=, DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANA

DRCOR. : DELEGAC]A REGIONAL DE'COMBATE AO (RIME ORGANIZADO

Gi$! + a! =.1)S S. 1,3411«D x:20%.= 1)S$ 26&,320

Aceiüdo 211D211» ") pgt eu 4.$üites :üe 67,075 eü (10a + ]W] + lü6 + 1üí9

'üSS:ZÕBPoo +papr "t xertu'cfCzi© (UiP2íW)

2.5;4. Caminho para localização: [root]
Nome do arquivo:. must saint
Tipo de arquivo: Texto (word)

relativos-: à pagamentos de
MONTAGENS,

Trata-se de arquivo contendo dados codificados,
comissões sobre contratos com a
a RIOMARINE . celebrou diversos

provavelmente
empresa MPE

:éom. .. a. qual
prestação de serviços de consultoria

contratos para

No final da segunda página do arquivo, consta o nome da via Rodovia
do Xisto. supostamente o endereço da REPAR - ]iEFnqARIA GETULIO VARGAS,
Rodovia do Xisto, BR, 476, km 16 CEP 83.707- 440 Araucária -- PR

O documento traz também o nome Cac.ambas - Catu, nome dado pela
PETROBRAS à rede de gasodutos Gasene, obra considerada suspeita de
superfaturâmento pelo .Tribunal de Contas da União - TC 006.232/2008-8.

Pág. 62
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Engenho Canse

Adroaldo Bueno
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oenaenharia
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