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POLÍCIA FEDERAL
supERiN'tENDÊNciA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

DRCOR ü Delegada Regional de Combate áo Crime Organizado
GRUPO DE TRABALHO - OPERAÇÃO LAVAJATO

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

TERMO DE COLABORAÇÃO N' ll
que presta

MARIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES

AoH 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' 8.190. nos termos do Acordo de Colaboração Premiada
firmado entre a POLÍCIA FEDERAL/MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e MARIO FREDERICO DE
MENDONÇA GOES, no bojo da investigação policial federal denominada Operação "Lava Jato'
apresenta-se o: colaborador MARÇO FREDERICO DE MENDONÇA GOES, sexo masculino
nacionalidade brasileira, casado(a). filho(a) de Leovegildo Marquei Goes e Vandete Mendonça
Goes, nascido(a) aos 28/01 /1 941 , natural de Aracaju/SE, instrução terceira grau completo, profissão
Engenheiro, documento de identidade n' 1 5072D/CREA/RJ, CPF 986.389.1 27:49, residente na(a)
Rua General DantoFI Teixeira, casa 15, bairro São Conrado..CEP 226;10-350, Rio de Janeiro/RJ
fine (21)33221408, endereço comercial na(ó) Av. Rio Branco, 151 , Grupo 131 1 , bairro Centro, Rio
de Janeiro/RJ, fine (21)981872738. Inquirido(a) sobre os fatos em apuração pela Autoridade
Policial. na presença de seu(sua, s) advogado(a. s) LIVIA NOVAK DE ASSIS GONÇALVES. inscrita
na OAB/RJ sob n' 1 05508, com escritório na Avenida Beira-Mar. 21 6, sala 1 204. bairro Centro. CEP
20021C)60, Rio de Janeiro/RJ. comercial(21) 25325592, celular(21) 999379985, sob todas as
caLitelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850/201 3, notadamente quanto
ao disposto nos artigos 4' a 7o, inquirido, RESPONDEU: QUE o declarante afirma que o: advogado
ora presente é seu defensor legalmente nomeado para Ihé assistir no presente ato, conforme
determina o art. 7' da Lei n' 12.850/20131 QUEM 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 Féderall 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' 12.850/20131 QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão
cientes do registro .audiovisual do pre9erite 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 mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme
o art. 4' da Lei n' 1 2.850/201 3: 1 - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização
criminosa e das infrações penais por eles praticadasl ll -- a revelação da estrutura hierárquica e da
divisão de tarefas da organização criminosas 111 -- a prevenção de infrações penais decorrentes das
atividades da organização criminosál IV :- a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito
das Irifrações penais praticadas pela organização crjminosal bem como a concessão do benefício
levará, em conta a personalidade do colaborador, .a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a
repercussão éociál do fato criminoso e a eficácia da colaboraçãol QUE o declarante também declara
estar éiénte qos direitosdo colaborador previstos no art. 5' da Lei n' 12.850/2013: 1 -- usufruir das
medidas de proteção previstas na legislação específícal: .ll nome, qualificação, imagem e
demais informações preservadosl 111 - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais
coautõres e partícipesl IV - participar das audiências sem cantata visual com os outros acusados
V -- não ter sua identidade revelada pelos meios decomunicàção, neM ser fotografado ou filmado,
sem sua prévia autorização por escritor VI :- cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos
demais corréus ou condenadosl QUE, .todos os presentes são cientificados neste momento da
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proibição:do :uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e
declaram não estar: fazendo uso oculto óu dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas
legaisl QUE. no tocante ao ANEXO 12 - SCHAIN, afirma que um dos executivos dessa empresa
ae nome EDSON COUTINHO era conhecido do declarante e de BARUSCO do golfe clubes QUE.
em época que não recorda exatamente PEDRO BARUSCO disse que haveria valores pendentes
junto s SCHAIN e pediu que o declarante contatasse EDSON COUTINHO para resolver o assunto;
QUE . foram entabuladas conversas e alguns pagamentos foram feitos em especle. mas sempre de
fomaa intercalada e com muita dificuldade QUE, recorda-sê que um desses pagamentos foi feito

@%Wl$1 1$&$ 'RE: f uâ:i%:lf:'u; :ádâÚÊÜg!
carro do.declarante; QUE , não recorda dos valores quê foram entregues, presumlnda que no total
tenha sido algo em torno de R$.400.000,00; QUE, além disso recorda-se de uma espécie de swape
envolvendo: débitos da SCHAIN e MPE .com PEDRO .BARUSCO é ó r'partido", o qual teria sido
supostamente resolvido por esferas superiores, conforme declinado em seu termo de número 06:
QUE, perguntado se EDSON COUTINHO estaria agindo em nome próprio, afirma que não, pois se
tratava de uma atuação corporativa o que depreende tanto .pelo fato deste não possuía autonomia
para qefinlr a liberação de valores como porque em determinada oportunidade« EDSON apresentou-
Ihe um outro diretor para resolver a pendencia dos valores devidos a BARUSCO sendo entabuladas
conversas no escritório da SCHAIN no Rio de janeiro, sem todavia nenhum resultado efetivo: QUE.
acrescenta ainda que tratou com EDSON COUTINHO de outros assuntos relacionados

:' '

a uma
comissão pela apresentação da empresa ENGECAMPO :ao declarante que veio a firmar contrato

l;onsignadoiprocedeu-se ao encerramepta'ã(!presente termo que, lido e achado conforme vai portodosàssinadoemduasvías. ,/T: ,/ . l ' ' - '':'

AUTORIDADE' POLICIAL
Eduardo K4ãáãt da S lva

DECLARA'NTE

ADVOGADO
Livra Novak de Assim Gonçalves
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