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SERVI9O PUBLICO FEDERAL 
MJ - POLiCIA FEDERAL 

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO PARANA 

TERMO DE DECLARA9OES 
que presta MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA 

Ao(s)08 dia(s) do mes de maio de 2017, nesta SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE 
POLiCIA FEDERAL NO PARANA, em Curitiba/PR, perante RENATA DA SILVA 
RODRIGUES, Delegada de Policia Federal, 3a Classe, matrcula n。  19.317, comigo, 
Escriv白o(a) de Policia Federal, ao final assinado e declarado, presente MARCIO DE 
ALMEIDA FERREIRA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de 
Geraldo Soares Ferreira e Isaura de Almeida Ferreira, nascido(a) aos 02/01/1945, 
natural de Rio de Janeiro/RJ, instru9ao ensino superior ー  especializa9白o, profissao 
Engenheiro Quimico, documento de identidade n。  1902934-7/DETRAN/RJ, CPF 
236.504.788-20, residente na(o) Rua Marques de Pinedo, 58, Apto 502, bairro 
Laranjeiras, CEP 22231-100, Rio de Janeiro/RJ, fone (21)25530498, celular 
(21)999877994. Inquirido(a) sobre os fatos em apura9白o pela Autoridade Policial, na 
presen9a de seu(sua, s) advogado(a, s) MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA, 
inscrito na OAB/RJ sob n。  130.730, e cientificado sobre o direito de permanecer em 
silncio, RESPONDEU: QUE perguntado qual sua fonte de renda atual, respondeu que 
consiste na aposentadoria da PETROBRAS e alugueis; QUE a renda de alugueis 
consiste em im6veis declarados ao Fisco, tanto em nome pr6prio quanto em nome da 
DOMUS CONSULTORIA; QUE a DOMUS trabalha s6 com administra9ao de bens 
pr6prios; QUE perguntado quais cargos j白  ocupou na PETROBRAS, atuou como 
gerente na 白  rea de g自s e energia de 2001 a 2005; QUE em 2005, retornou 白  
engenharia da PETROBRAS e foi trabalhar em uma 白  rea de empreedimentos de dutos 
e terminais e abastecimento; QUE l白  ficou at白  2013, quando se aposentou; QUE 
perguntado qual seu relacionamento com DAVID ALMEIDA SCHIMIDT, MAURICIO DE 
OLIVEIRA GUEDES e EDISON KRUMENAUER, afirma que em 2005, quando retornou 
白 Engenharia, DAVID SCHMIDT era seu superior hier白rquico; QUE havia diversas 
白reas de empreedimentos e que EDISON era um gerente de empreendimento na 
白poca que retornou a engenharia, e estava no mesmo patamar hier白rquico do 
declarante; QUE MAURICIO tamb白m era gerente de empreendimento e 
posteriormente subiu de nivel e ocupou o lugar de DAVID SCHMIDT; QUE nao 
frequentava a casa de nenhum deles, mas havia uma rela9白o de amizade de trabalho; 
QUE perguntado sobre seu relacionado com PAULO ROBERTO GOMES 
F ERNANDES e MARIVALDO DO ROSARIO ESCALFONI, atirma que I-'AULU 
ROBERTO e MARIVALDO eram donos de uma empresa (LIDERROLL) e o conheceu 
em visitas profissionais; QUE tinham apenas um contato profissional; QUE visitou a 
empresa LIDERROLL mais de uma vez, apenas para assuntos profissionais; QUE os 
roletes que a LIDERROLL vinha desenvolvendo foram utilizados no Terminal de Angra 
dos Reis, por conta do qual o declarante teve seu primeiro contato com eles; QUE n白o 
tinha qualquer rela9ao de amizade com PAULO ROBERTO e MARIVALDO; QUE seu 
contato com ambos se resumia a quest6es da PETROBRAS; QUE perguntado sobre 
seu relacionamento com JOELMA FERNANDES (esposa de PAULO ROBERTO) e 
VANDERLEIA ESCALFONI (esoosa de MAFIVALL)O), acreaita que viu iOヒLIVi4\ por 
uma vez. auando esteve no escrit6rio da LIDEFKOLL para apresenta9,oaos roites; 
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QUE nao conheceu VANDERLEIA; QUE nunca lhe foi fornecido ou nunca utilizou 
dados banc白rios, cheques ou cart6es em nome de JOELMA; QUE perguntado qual a 
atividade da DOMUS CONSULTORIA E ADMINISTRA9AO, afirma que a constituiu 
para ter im6veis nessa empresa; QUE sempre trabalhou com constru96es e reformas 
de im6veis e pretendeu constitui-la para ter im6veis em nome dela, especialmente para 
fins fiscais; QUE a ideia tamb白m era facilitar a sucessao para suas filhas; QUE a 
empresa foi criada ap6s sua aposentadoria, em 2013; QUE suas filhas nao atuam na 
empresa; QUE a empresa nao tem uma atividade de consultoria, mas apenas de 
administra9ao de bens; QUE perguntado sobre a AKYZO ASSESSORIA, afirma que 
nunca teve rela9ao com a AKYZO; QUE seu contato com PAULO e MARIVALDO foi 
sempre em raz白o da LIDERROLL, nao da AKYZO; QUE tinha conhecimento de que a 
AKYZO existia porque que funcionava no mesmo local da LIDERROLL, al白m do fato 
de que PAULO e MARl VALDO tinham um cartao em nome dela; QUE desconhece a 
atividade prestada pela AKYZO; QUE nunca teve relacionamento negocial com a 
LIDERROLL fora de suas fun96es da PETROBRAS, e nunca teve qualquer contato 
profissional com a AKYZO; QUE perguntado sobre sua participa9ao no contrato de 
recupera9ao do Terminal de Angra dos Reis (2010), esclarece que a recupera9白o 
envolveu diversas reformas no terminal, e uma delas foi a altera9ao dos dutos; QUE 
era gerente de empreendimento, superior hierrquico ao gerente de montagem, que 
contratou os servi9os da CONDUTO (que subcontratou a LIDERROLL); QUE o gerente 
de empreendimento era o respons白vel por todos os empreendimentos e era o "gestor 
geral"; QUE na PETROBRAS, de acordo com os valores dos contratos, havia um limite 
de compet白ncia; QUE dependente do valor do contrato, era feito de acordo com o 
limite de competencia e solicitava a aprova9ao para o gerente superior; QUE no caso 
desse contrato, o declarante deve ter assinado o contrato se estava no seu limite de 
competencia; QUE o contrato com a GALVAO foi o contrato da REVAMP do terminal e 
foi relativo a substituicao de toda parte do pier; QUE esse contrato o declarante nao 
cheaou a concluir, poraue se aposentou antes, e ioi suDStltulao Por tUIUIN 
KRUMENAUER; QUE perguntado com qual executivo da 'iALVPtU tinna interiocu9ao 
para tratar de assuntos do contrato, afirma que foi GUILHERME ROSSETTI e, 
eventualmente, ERTON FONSECA; QUE perguntado sobre o contrato do Terminal 
Aquaviario Ilha Comprida, afirma que n白o chegou a conduzi-lo porque estava 
envolvendo em outro projeto, mas que atuou como gerente de empreendimento, tendo 
feito a contrata9ao; QUE o restante ficou a cargo de EDISON; QUE chegou a ter 
contato com executivos da MENDES JUNIOR e GALVAO ENGENHARIA por ocasio 
da contrata9ao, com CESAR AUGUSTUS REIS e ALBERTO VILA9A e GUILHERME 
ROSSETTI e ERTON; QUE perguntado sobre o contrato do Terminal Aquaviario de 
Barra do Riacho (2008), tamb白m atuou como gerente de empreendimento, tendo sido 
coordenador da comissao de licita9ao e conduziu toda a licita9ao; QUE tamb白m foi o 
gerente do empreendimento; QUE a CARIOCA foi contratada para fazer o pier, e a 
MENDES JUNIOR o terminal; QUE tinha contato com os executivos CESAR 
AUGUSTUS, que era o lider de todo o pessoal da campo da MJ e que nao se recorda 
do nome do gerente da CARIOCA; QUE perguntado sobre a Esta9ao de Tratamento 
de Efluentes de Sao Sebastiao (2009), afirma que tamb白m atuou como gerente de 
empreendimento, foi coordenador da comissao de licita9ao; QUE conduziu a 
contrata9ao e a condu9ao da obra foi por uma gerencia setorial; QUE seus contatos 
para tratar do contrato eram essencialmente com a QUEIROZ GALVAO, com 
AUGUSTO COSTA, e com um engenheiro cujo nome nao se recorda; QUE a 
CENTROPROJEKT n白o participava muito do dia a dia da obra, e p9t isso nao tinha 
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contato com funcion白rios dela com frequencia; QUE n白o tinha conhecimento de que as 
empresas contratadas pela PETROBRAS nesses projetos tinham contratado a 
AKYZO/LIDERROLL para servi9os de consultoria; QUE o u nico conhecimento que 
tinha era em rela9ao a contrata9ao de roletes, j白  mencionada; QUE nega ter recebido 
qualquer vantagem indevida para atuar nos aludidos contratos ou em outros no a mbito 
da PETROBRAS, por meio da atua9白o de AKYZO, LIDERROLL, PAULO FERNANDES 
e MARIVALDO; QUE desconhece o motivo por que EDISON mencionou seu nome 
como integrante do arranjo criminoso; QUE desconhece que MAURICIO e DAVID 
SCHMIDT participavam do mesmo arranjo criminoso mencionado por EDISON; QUE 
perguntado sobre contas banc白rias mantem no Exterior, afirma que mant6m uma conta 
aberta atualmente, que sucedeu a DOMUS; QUE a conta no BANIF (DOMUS) foi 
encerrada e aberta uma conta no EFG, tamb白m nas Bahamas, de nome KINCSEM; 
QUE antes da DOMUS, teve contas "numeradas", ou seja, sem offshore associada; 
QUE a primeira conta que abriu no Exterior em nome de offshore foi a DOMUS, no 
BANIF; QUE perguntado sobre a origem dos recursos, afirma que os recursos eram 
provenientes de investimentos imobiliarios, a maior parte em nome pr6prio (pessoa 
fisica), e o dinheiro era sempre movimentado para envio no Exterior; QUE toda a 
movimenta9ao dos recursos se dava por d6lar cabo, tendo utilizado v白rios operadores 
financeiros para isso; QUE perguntado se tais empreendimentos imobili白rios e suas 
aliena96es foram declarados ao Fisco, uma vez que an白lise preliminar a s suas 
declara96es de bens e DIMOB indica que as alinea96es de im6veis nao chegam 
pr6ximo aos valores repatriados (R$ 47.000.000,00), afirma que os recursos se 
referem a aliena96es de im6veis realizadas antes de 2006; QUE iniciou investindo em 
im6veis em 1980; QUE ir demonstrar documentalmente a aliena9白o dos im6veis e 
sua proporcionalidade com os valores repartriados; QUE houve aliena9ao de 
empreendimentos imobili白rios que estavam em nome de SPE, acredita que duas ou 
tr白s empresas (um centro m6dico na Barra da Tijuca, um condominio em Angra e um 
flat no Recreio dos Bandeirantes); QUE internalizou recursos, por d6lar cabo, desde o 
inicio que come9ou a remeter os recursos para o Exterior, sendo esta vez a primeira 
vez que adotou os tramites oficiais para internalizar; QUE internalizou o suficiente para 
o oaaamentos dos tributos pertinentes; QUE perguntado sobre a origem dos recursos 
em especie utilizados para a compra ae b em junto a VULVtノ  UL.' iirc'- りiL V1zIしULUD 
LTDA, em 14/7/2010, no valor de R$ 280.000,00, afirma que acha que a aquisi9ao 
para um caminhao para sua transportadora; QUE tinha esse dinheiro em esp白cie; QUE 
confrontado com a resposta da VOLVO, que afirma que o dep6sito foi feito visando a 
quitar pagamento do ESTALEIRO YATCH, afirma que realizou o pagamento a pedido 
do pr6prio ESTALEIRO e que declarou a aquisi9ao do barco; QUE se foi o declarante 
que depositou, foi dinheiro em esp白cie que tinha em casa; QUE nao sabe informar a 
origem dos R$ 280.000,00, nao se recordando exatamente se eram recursos da sua 
atividade imobili白ria ou nao; QUE perguntado sobre os achados da INFORMA9AO 
64/17, que demonstram relacionamento pessoal com MARIVALDO ESCALFONI, o 
qual teria providenciado a cria9白o de email e site da DOMUS para o declarante, e que 
contraria a informa9ao de que apenas havia tido contato profissional com MARl VALDO 
para assuntos da PETROBRAS, afirma que havia se esquecido desse fato; QUE 
MARIVALDO lhe indicou um funcionario que trabalhava com isso e usou os servi9os 
deles; QUE perguntado por que motivo MARIVALDO lhe encaminhou inclusive uma 
minuta de contrato de consultoria da LIDERROLL, para que pudesse ser utilizada pela 
DOMUS. afirma aue inicialmente pensou em trabalhar em consultoria; QUE teve um 
almo9o com MARIVALDO ap6s ter saido da PETFObK/\S e quelo aeciarante aisse 
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que tinha planos de trabalhar nessa a rea de consultoria; QUE ent白o MARl VALDO lhe 
disse que poderia lhe mandar uma minuta de contrato de consultoria, mas que o 
declarante nunca usou a minuta; QUE perguntado por que recebeu, em 
novembro/2013, uma s白rie de documentos referentes a LIDERROLL no GASTAU, 
afirma que JEZIEL BORGES era um funcion白rio da PETROBRAS, que lhe era 
subordinado na e poca em que o declarante trabalhava na PETROBRAS; QUE JEZIEL 
lhe mandou essa documenta9ao para buscar sua opiniao, j白  que havia uma celeuma 
entre a PB e LIDERROLL; QUE perguntado por que era esperada sua opinio sobre 
um contrato da LIDERROLL quando j自  nao era mais gerente da PETROBRAS, afirma 
que JEZIEL que lhe buscou dada o seu hist6rico profissional; QUE nao sabe por que 
JEZIEL usou email funcional para o envio do documento; QUE perguntado sobre email 
encaminhado a MARl VALDO sobre servi9o a ser prestado a ALUSA (CAFOR RNEST), 
afirma que nao prestou servi9os a ALUSA por meio da DOMUS e nao sabe por que 
encaminhou isso ao MARIVALDO; QUE talvez tenha cogitado prestar assessoria 白  
ALUSA, mas que nao celebrou contrato; QUE perguntado por que razao encaminhou 
email a MARIVALDO, sendo que s6 manteve contato profissional com ele no a mbito da 
PETROBRAS, afirma que MARl VALDO talvez tenha lhe sugerido uma empresa para 
que ele prestasse assessoria; QUE perguntado sobre o email referente a BARBOSA 
MELO, afirma que MARIVALDO lhe indicou a empresa, mas que a assessoria nao foi 
prestada; QUE perguntado sobre o email da LAPASEG, afirma que era uma empresa 
de seguros e que chegaram a conversar sobre uma parceria com a DOMUS para 
venda de planos de sa自de a grandes empresas, mas que o neg6cio nao foi para frente; 
QUE perguntado sobre pagamentos realizados para seu cunhado, NELIO MENEZES, 
para contas em banco chineses, afirma que seu cunhado trabalha com importa9ao de 
materiais de revestimento lhe pediu em algumas ocasi6es para realizar pagamentos 
para ele; QUE ele lhe pagava de volta em esp白cie ou por TED no Brasil; QUE 
perguntado sobre patrimonio a descoberto nos anos de 2006, 2009 a 2013, constatado 
pela Receita Federal em IPEI, afirma que nao chegou a ler as conclus6es da Receita 
Federal mas acredita que os valores a descoberto possam se explicar pelos recursos 
que mantinha n白o declarados no Exterior, e que foram agora declarados, por meio da 
repatria9ao, e que estavam relacionados 白  atividade imobiliria por ele exercida; QUE 
perguntado sobre im6veis em nome da DOMUS, administrados por ela, afirma que 
atualmente tem tres im6veis por ela administrados; QUE acredita que os im6veis 
alcancem o valor de aproximado de R$ 3.700.000,00; QUE os im6veis foram 
adquiridos por meio de aportes feitos pelo declarante, devidamente declarados; QUE 
deseja consignar que sua defesa ir白  apresentar, na data de hoje, documenta9o 
referente aos investimentos imobili白rios j白  feitos pelo declarante e suas aliena96es, 
que justificam a origem dos recursos mantidos na DOMUS; QUE a conta da DOMUS 
no Exterior s6 tinha recursos originados das aliena96es de im6veis; QUE a conta da 
DOMUS tamb白m continha recursos pr6prios, recebidos por sua atividade na 
PETROBRAS, muito embora na DERCAT n白o tenha constado essa informa9ao; QUE 
para pagamento dos tributos referentes 白  repatria9ao, trouxe recursos da conta 
KINCSEM, tendo contrado empr6stimo junto ao banco estrangeiro a juros baixos, 
porque entende que valia mais a pena contrair o empr6stimo a juros baixos do que 
utilizar recursos pr6prios, que estao investidos; QUE quanto aos valores depositados 
no Exterior, que afirma serem objeto de aliena96es de im6veis no Brasil, perguntado se 
tais alienac6es e tais im6veis foram declarados ao Fisco, afirma que sim; QUE 
declarou o valor.p elo valor da escritura: QUE a inteqraliaaae dos valores aeciaraaosi 
conforme valor de escritura , recebeu no brasil e nao ioram envi,aos1、imeaiaIamente aq 
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Exterior; QUE o que enviou para o Exterior 白  o valor que excedeu o valor da escritura, 
eventualmente pago "por fora"; QUE na verdade, enviava ao Exterior recursos seus, de 
seu irmao, de seu pai, para sua conta no Exterior; QUE perguntado por que enviou tais 
recursos ao Exterior de forma paralela ao sistema oficial, nao tendo declarado as 
contas mantidas ou os valores reais de venda, afirma que o fez para nao pagar 
imposto, mantendo o dinheiro corrigido, visando a enfrentar a infla9ao que existia no 
pais; QUE perguntado se autoriza acesso aos dados banc白rios da DOMUS e 
KINCSEM. afirma aue isso sera aval: ..o p or sua defesa e que tais dados poderao ser 
aDresentados oDortunamente. Nad.I ais haveflJo a ser consignado, aeterminou a 
Autoridade que fosse encerrado o ・  r「  sente tertn戸  que, lido e acnaao coniorme vai por 
todos assinado. 

AUTORIDADE 	 

DECLARANTE 	房ルノィ多／  
MARci ・ ‘ A LME(D ' RREIRA 
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