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TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09 
que presta 

DALTON DOS SANTOS AVANCINI 

Ao(s} 14 dia(s) do mês de março 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 nº 8.190, nos termos do Acordo de Colaboração 
Premiada firmado entre a POlÍCIA FEDERAL/MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e DALTON 
DOS SANTOS Arf ANCINI, no bojo da investigação policial federal denominada Operação 
"Lava Jato", comparece DALTON DOS SANTOS AVANCINI, sexo masculino, nacionalidade 
brasileira, casadó(a), filho(a) de SIDNEY AVANCINI e MARIA CARMEN MONZONI DOS 
SANTOS AVANtjlNI, nascido(a) aos 07/11/1966, natural de São Paulo/SP, instrução terceiro 
grau completo, profissão engenheiro, documento de identidade nº 17507332/SESP/SP, CPF 
094.948.488-1 O, residente na(o) Rua Doutor Miranda de Azevedo, 752, apto 117, bairro Vila 
Anglo Brasileira, CEP 05027000, São Paulo/SP, celular (11)96352553, email 
avancini@camargocorrea.com, devidamente assistido por seu Advogado constituído, 
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI , OAB/DF n. 25350, com escritório na Rua Bela Cintra, 756, 
conjunto 12, Sãol Paulo/SP, presente a testemunha RODRIGO PRADO PEREIRA, Agente 
de Policia Federal, matrícula 19006, sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo j 
aos ditames da 

1
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 7 
defensor legalm~nte nomeado para lhe assistir no presente ato, conforme determina o art. 
7° da Lei nº 12.850/2013; 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 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 n112.850/2013; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente 
e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD 
SAMSUNG 500 GB, serial number E2FWJJHF700002), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §7 do art. 4° da Lei nº 12.850/2013; QUE o 
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração dependerá da 
homologação do Poder Judiciário, o qual verificará a sua regularidade, legalidade e 
voluntariedade, podendo o juiz recusar a homologação caso não atenda aos requisitos legais 
ou adequá-la ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os efeitos da colaboração 
premiada dependem de um ou mais dos seguintes resultados, dentre outros, conforme o art. 
4º da Lei nº 12.850/2013: 1 - a identificação dos demais coautores e partícipes da 
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 11 - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; Ili - a prevenção de 
infrações penais :decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 
total ou parcial d0 produto ou do proveito das infrações penais pratica7dpela organização ~ 
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criminosa; 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 colaboração; QUE o declarante também declara estar ciente dos 
direitos do colab9rador previstos no art. 5° da Lei nº 12.850/2013: 1 - usufruir das medidas 
de proteção previstas na legislação específica; li - ter nome, qualificação, imagem e demais 
informações preservados; Ili - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais 
coautores e partícipes; IV - participar das audiências sem contato 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 escrito; VI - cumprir pena em 
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados; QUE, todos os presentes 
são cientificados neste momento da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação 
ou registro de Judio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou 
dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais; QUE, a respeito do Anexo 06 
"USINA HIDRELETRICA DE BELO MONTE", indica que os estudos acerca dessa obra 
teriam começado\anos antes, quando ainda era Diretor da Área de Óleo e Gás, sendo que 
veio tornar-se presidente no ano de 2011; QUE, os fatos acerca do empreendimento lhe 
foram relatados por LUIZ CARLOS MARTINS Diretor de Energia e por MARCELO STURLINI 
BISORDI (118.662.248-24), Vice-Presidente; QUE, a CAMARGO tinha grande interesse 
nesse projeto, o qual foi tratado em duas fases sendo a primeira o leilão acerca da concessão 
da usina e a segunda a construção; QUE, nesse leilão a CAMARGO participou de um 
consorcio com a ODEBRECHT existindo um outro consorcio em que a ANDRADE 
GUTIERREZ fazia parte, sendo que os dois grupos se associaram com outras empresas, 
inclusive estatais, segundo recorda, sendo formadas SPEs (sociedade de propósito 
especifico) para participar do certame; QUE, os estudos demandaram vários anos, 
possuindo então a CAMARGO uma ideia bastante boa acerca do projeto, sendo que a partir 
do cálculo do in~estimento a ser implementado e a tarifa-teto estipulada pelo governo, 
verificou-se que o negócio não seria economicamente viável, resolvendo a SPE composta 
pela CAMARGO 1e pela ODEBRECHT em não participar do negócio; QUE, apesar de 
empresas cartelizadas participarem do negócio, não tem conhecimento de tenha havido 
algum acerto pa~a direcionar o certame; QUE, após a CAMARGO e a ODEBRECHT 
informarem que não iriam participar do leilão, houve uma reação por parte do governo, o qual 
tomou a iniciativa de formar um outro grupo para competir com aquele do qual fazia parte a 
ANDRADE GUTIERREZ, a qual ainda mantinha oficialmente interesse no negócio, 
acreditando que a fim de evitar questionamentos quanto a falta de competitividade; QUE, tal 
iniciativa do governo soou estranha ao mercado, considerando se tratar de uma área 
bastante complex~ de atuação, sendo reunidas a partir dessa inciativa empresas de pequeno 
porte ou sem tradição no ramo de energia, dentre elas CETENCO, J MALUCELLI, SERVENG, 
MENDES JUNIOR, CONTERN (pertencente ao grupo BERTIN) OAS e QUEIROZ GALVAO 
sendo as últimas\ empresas um pouco maiores, ocorrendo a associação com outras 
empresas, inclusive estatais do ramo de energia; QUE, assevera que também causou 
surpresa o fato de que essas empresas não tinham estudado adequadamente o projeto tal 
como a CAMARGO e a ODEBRECHT e mesmo assim se aventuraram nessa empreitada, J 
que tinha um orçarrento próximo aos 18 bilhões de reais; QUE, pergunu ~~xistência -.Jt 
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de estatais do ra0 o de energia no grupo anteriormente referido supriria a falta de estudos 
mais aprofundados, afirma que não, pois na sua opinião tais estudos envolviam custos de 
engenharia, plan~jamento, logística e outras variáveis complexas que não estavam ao 
alcance , teoricartlente das estatais que compunham o grupo; QUE, considera o projeto da 
hidrelétrica talve~ mais complexo do que o de uma refinaria; QUE, o grupo composto pelas 
empresas menorés, mais a OAS e QUEIROZ GALVAO e as estatais, acabou oferecendo um 
desconto maior nb leilão e ganhou a concorrência da concessão, em detrimento do grupo do 
qual a ANDRADE! GUTIERREZ; QUE, essa circunstância causou também estranheza, diante 
da falta de estudos quanto a uma obra de porte gigantesco, surgindo a impressão de que o 
governo pretendia dar uma "lição" em algumas grandes empresas CAMARGO e 
ODEBRECHT; ; QUE, entretanto, pouco tempo depois do resultado da concorrência 
iniciaram-se tratativas por parte do governo (principal acionista da SPE) quanto a 
participação da CAMARGO, da ANDRADE GUTIERREZ e da ODEBRECHT na execução do 
projeto, não sab~ndo se a iniciativa foi das empreiteiras ou do governo em iniciar essa 
negociação; QUE, perguntado qual seria a justificativa para outras construtoras serem 
contatadas (ou dogitado de que participassem da execução) uma vez que já existiam 
empresas de co~strução na própria SPE, presume que isso seja justamente pela falta de 
estudo e de capécidade de que o .grupo de empresas montado por iniciativa do governo 
conseguiria implántar o empreendimento; QUE, acrescenta que caso o grupo do qual a 
CAMARGO e a d lDEBRECHT faziam parte vencesse a licitação provavelmente executariam 
a obra sozinhas ou, quando muito, chamariam uma outra empresa como a ANDRADE 
GUTIERREZ; QUE, esclarece que as empreiteiras ingressarem no negócio como 
construtoras e não como titulares da concessão seria aceitável, pois nesse caso não 
assumiriam o risco do negócio o qual inclusive era economicamente inviável com base na 
tarifa estipulada ~elo Governo, consoante anteriormente explanado; QUE, acrescenta ainda 
que as condições

1 

do contrato de construção seriam razoáveis, sem o risco tanto do negócio 
como eventual erro/alteração no projeto o qual fora elaborado pelo próprio Governo (básico) 
e SPE (executivó) e apresentavam diferenças nos volumes de serviços; QUE, iniciou-se 
então a negociação para o ingresso dessas três empresas, as quais deveriam atuar erh 
conjunto com as empresas que teriam participado da SPE, sendo esse processo liderado 
pela ANDRADE IGUTIERREZ, a qual foi alçada a essa condição pelo próprio governo, 
segundo sabe, c0nsiderando que ela teria mantido a sua proposta e participado do leilão; 
QUE, a ANDRADE GUTIERREZ inclusive teve uma participação percentual maior junto ao 
consorcio construtivo que formou-se posteriormente entre as três empreiteiras anteriormente 
mencionadas e algumas integrantes da SPE que ganhou a concessão; QUE, não havia 
impedimento de lque a SPE contratasse empresas que faziam parte desta; QUE, esse 
consorcio construtor foi formado por dez empresas onde a ANDRADE GUTIERREZ era a 
líder, participando desse grupo a CAMARGO, ODEBRECHT, QUEIROZ GALVAO, OAS, 
GALVAO ENGE~HARIA, CONTERN, SERVENG, CETEMCO e J MALUCELLI; QUE, 
observa que quando do ingresso da CAMARGO, ODEBRECHT e ANDRADE GUTIERREZ 
nesse consorcio construtivo, segundo informado por LUIZ CARLOS MARTINS, (CPF 
371.493.507-04) então Diretor da Área de Energia da CAMARGO, h~ uve u mpromiss~ ~ ,,, 
de que haveria uma contribuição na ordem de 1% (um por e o) o valor do~ 
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empreendimento para o PMDB, sendo que essa contribuição se daria de forma proporcional 
a participação de cada empresa no empreendimento; QUE, a CAMARGO detinha cerca de 
15% da participa~ão junto a obra o que resultaria em uma "contribuição" na ordem de 20 
milhões de reais o que deveria ser pago ao longo do empreendimento; QUE, essa 
negociação para lo pagamento da "contribuição" foi tratada por LUIZ CARLOS MARTINS, 
juntamente com rrl LAVIO DAVID BARRA (CPF 533.853.226-34) da ANDRADE GUTIERREZ, 
acreditando que esse compromisso seja afeto a todas as empresas que compunham o 
consorcio construtor; QUE, a participação mais efetiva em relação a esse consorcio seria da 
CAMARGO, representada por LUIZ CARLOS, ODEBRECHT (representada por um 
executivo de no~eAUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES FILHO- CPF 509.161.067-72) 
e ANDRADE GUTIERREZ (representada por FLAVIO BARRA); QUE, o pagamento das 
"contribuições" s~ria de responsabilidade de cada empresa, não tendo conhecimento de 
pagamentos feit9s pelo consorcio; Q~E, perguntado de como era feito o controle desses 
pagamentos, acredita que não havia uma contabilidade exata nesse sentido, presumindo 
tenha ocorrido urtia certa negociação, nos mesmos moldes do que era feito por EDUARDO 
LEITE em relaçãb a JULIO CAMARGO; QUE, por parte da CAMARGO o controle era feito 
pelo Diretor LUIZICARLOS; QUE, sendo o pagamento realizado por algumas empresas cujos 
nomes apenas fi9ou sabendo recentemente quando começaram as negociações acerca da 
colaboração da QAMARGO (pessoa jurídica) com as investigações. Uma dessas empresas 
teria o nome de ENERGY ou ENERGI (desconhecendo outros detalhes), existindo outras, 
as quais manteriam contratos de prestações de serviços ou consultoria com a CAMARGO 
CORREA; QUE, !recorda de ter sido mencionado o nome de um operador encarregado de 
receber esses valores em nome do PMDB, sendo que certamente LUIZ CARLOS poderá 
informar o nomé dessa pessoa; QUE, observa ainda que ADHEMAR PALOCCI (CPF 
005.815.438-82),l "vulgo "PALOCCINHO", irmão de ANTONIO PALOCCI FILHO, teria algum 
envolvimento CO!il1 o recebimento das propinas, observando também que LUIZ CARLOS 
MARTINS poderi~ fornecer mais detalhes acerca da participação dessa pessoa; QUE, não 
tem conhecimentp acerca do envolvimento de ANTONIO PALOCCI FILHO com o pagamento 
de propinas ou "cpntribuições" ao PMDB; QUE, perguntado quanto a serem as "contribuições" 
que menciona algo espontânea a ser proporcionado pela CAMARGO a fim de auxiliar 
partidos políticos

1

, afirma categoricamente que disso não se trata, considerando ser uma 
espécie de exig

1

ência indevida a fim de que os interesses da empresa não fossem 
prejudicados; QUE, não recorda do nome de nen , t1m parlamentar, funcionário público ou 
membro do governo que esteja envolvido nes . a situação. Nada mais havendo a ser 
consignado, determinou-se que fosse encerra o o presente termo que, lido e achado 
conforme vai por todos assinado, em duas vias, e lacrado em envelope com lacre número 
10722, padrão P01ícia Federal. , 

AUTORIDADE POLICIAL: :,L--- -,'.,/"-------,,<,,,~..<-------------
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