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TERMO DE COLABORAQÂO N° 06 
que presta 

LUIZ CARLOS MARTINS 

Ao(s) 25 dia(s) do mes de junho de 2015, nesta Superintendencia Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALlK MARENA, 
Delegada de Policia Federal, Classe Especial, matricula n° 10.491, e RENATA DA 
SILVA RODRIGUES, Delegada de Policia Federal, Terceira Classe, matricula n° 19.317 
no,s termos do Acordo de Colaboragao Premiada firmado entre o MINISTERIO 
PUBLICO FEDERAL e LUIZ CARLOS MARTINS, no bojo da investigagăo policial 
federal denominada Operagăo "Lava Jato", comparece LUIZ CARLOS MARTINS, no 
bojo da investiga9ăo policial federal denominada Opera9ăo "Lava Jato, sexe masculino, 
nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Vera Martins, nascido(a) aos 
16.08.1953, natural de Rio de Janeiro/RJ, instrugăo terceiro grau completo, profissăo 
engenheiro, documento de identidade n° 3.003.494/SESP/SP, CPF 371.493.507-04, 
residente na(o) Av Hildebrando de Araujo G6es, 55, apto 204, bl 01, Rio de Janeiro/RJ 
e Rua Vieira Cămara, sin, Condominio Vale do Sol, Armagăo dos Buzios/RJ, 
devidamente assistido por seu Advogado constituido, ALEXANDRE SINIGALLIA 
CAMILO PINTO, OAB/SP n. 131.587, com escrit6rio na Rua Atibaia, 383, Pacaembu, 
Sao Paulo/SP, fone (11) 3257-6319, 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 eseu defensor legalmente nomeado para Ihe assistir no presente ato, 
conforme determina o ar!. 7° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante afirma que 
pretende colaborar de forma efetiva e voluntaria com investigagoes pOliciais e 
processos criminais, nos termos firmados com o Ministerio Publico Federal e Policia 
Federal QUE o declarante renuncia, na presenga de seu defensor, ao direito ao silE'mcio, 
firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do ar!. 4° da Lei n° 
12.850/2013; QUE o declarante eseu defensor autorizam expressamente e estăo 
cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboragăo, alem do registro escrito 
(duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §7 do art. 4° da Lei n° 
12.850/2013; QUE o declarante afirma estar ciente de que o presente ato de 
colaboragăo dependera da homologagăo do Poder Judiciario, o qual verificara a sua 
regularidade, legalidade e vOluntariedade, podendo o juiz recusar a homologagăo caso 
năo atenda aos requisitos legais ou adequa-Ia ao caso concreto, estando ciente, ainda 
que, os efeitos da colaboragăo premiada dependem de um ou mais dos seguintes 
resultados, dentre outros, conforme o ar!. 4° da Lei n° 12.850/2013: l-a identificagăo 
dos demais coautores e participes da organizagăo criminosa e das infragoes penais por 
eles praticadas; II - a revelagăo da estrutura hierarquica e da divisăo de tarefas da 
organizagăo criminosa; 111- a prevengăo de infragoes penais decorrentes das atividadeSt 
da organizagăo criminosa; IV - a recuperagăo total ou parcial do produto ou do proveito 
das infragoes penais praticadas pela organizagăo criminosa; bem como a concess-
do beneficio levara em conta a personalidade do cOlaborador, a natureza, 'as 
circunstâncias, a gravidade e a repercussăo social do fato criminoso e a eficacia ~a 
colaboragăo; QUE o declarante tamb8m declara estar ciente dos direitos do colaboradd 
previstos no art. 5° da Lei n° 12.850/2013: 1- usufruir das medidas de protegăo previstas 
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preservados; III - ser conduzido, em juizo, separadamente dos demais coautores e 
participes; IV - participar das audiencias sem contato visual com os out ros acusados; 
V - năo ter sua identidade revelada pelos meios de comunicagăo, nem ser fotografado 
ou filmado, sem sua previa autorizagăo por escrito; VI - cumprir pena em 
estabelecimento penal diverso dos demais correus ou condenados; QUE todos os 
presentes săo cientificados neste momente da proibigăo do uso de quaisquer 
instrumentos de gravagăo ou registro de audio ou video praprios e declaram năo estar 
fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais; QUE 
a respeito do Anexo 06, intitulado "USINA HIDREU~TRICA DE BELO MONTE -
PAGAMENTO DE PROPINA AO PT E AO PMDB" declara: QUE o plano para a 
construgăo de uma usina hidreletrica na Bacia do Rio Xingu remonta a decada de 70; 
QUE o plano inicial era de que seriam duas hidreletricas; QUE desde esta epoca a 
CAMARGO CORREA e ODEBRECHT vin ham desenvolvendo estudos para a 
exploragăo hidrica dos recursos da citada area; QUE houve muitas dificuldades para a 
efetiva implementagăo deste projeto ao longo das ultimas decadas, tais como questăes 
de propriedade indigena, areas de preservagăo permanente, etc; QUE năo obstante, 
pelo quanto ja haviam dispendido de tempo e recursos nos estudos para o projeto, a 
CAMARGO CORREA e a ODEBRECHT mantinham o interesse em deie participar, 
inclusive como investidoras; QUE na decada de 2000, năo se recordando ao certo 
quando, a ANEEL optou por levar adiante apenas um dos projetos, que ser"la BELO 
MONTE, abandonando a ideia inicial de serem construidas duas usinas na regiăo; QUE 
o edital para a construgăo da USINA DE BELO MONTE foi publicado no diario oficial 
em 19.03.2010; QUE no dia 07.04.2010 o grupo formado por CAMARGO CORREA e 
ODEBRECHT informou ao Governo que năo tinha interesse em participar da construgăo 
de BELO MONTE, uma vez que o prego definido estava abaixo das expectativas das 
empresas; QUE em razăo do carater extremamente restritivo do edital, como taxa de 
retorno, e a năo existencia de um projeto definitivo, a CAMARGO CORREA e a 
ODEBRECHT ja haviam desistido de compor o consarcio investidor; QUE a data limite 
parainscrigăo dos possiveis cons6rcios investidores era 16.04.2010, e o leilăo ocorreu 
em 20.04.2010, com a participagăo de dois cons6rcios, o NORTE ENERGIA, formado 
pelas empresas CHESF, QUEIROZ GALVÂO, GALVÂO ENGENHARIA, MENDES 
JUNIOR, SERVENG, J.MALUCELLI, CONTERN, CETENCO eGAlA, que deu um lance 
unica de R$ 78,00 por megawatt/hora, com um desagio de 6,02%; QUE o outro 
consarcio era o BELO MONTE ENERGIA, formado por ANDRADE GUTIERREZ, VALE 
DO RIO DOCE, NEOENERGIA, CBA, FURNAS e ELETROSUL, que ofereceu o prego 
maximo de R$ 82,90 megawatt/hora, que era o prego previsto no edital; QUE no dia 
20.05.2010 o cons6rcio vencedor, NORTE ENERGIA, foi habilitado; QUE em junho de 
2010 a ELETROBRAS comegou a buscar construtoras para as obras civis; QUE no dia 
20.08.2010 foi constituida a SPE NORTE ENERGIA (sociedade de propasito 
especffico), composta por varias empresas privadas, fundos, e empresas do grup~ 
Eletrobras; QUE o contrato de concessăo foi assinado em 26.08.2010 com a NORT 
ENERGIA; QUE em 16.11.2010 o contrato foi aprovado no CADE; QUE no dia 
18.02.2011 a NORTE ENERGIA assinou o contrato com o consarcio construtor de 
BELO MONTE - CCBM; QUE a ANDRADE GUTIERREZ ficou como lider do consarci 
construtor, detendo 18% do mesmo; QUE a CAMARGO CORREA e a ODEBREC T 
ficaram com 16% cada do consarcio; QUE em 2010 o declarante foi convidado pe 
entăo presidente da CAMARGO CORREA, ANTONIO MIGUEL, 
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membro do conselho do Consarcio construtor da USINA DE BELO MONTE, 
representando a CAMARGO CORREA; QUE o declarante foi chamado para compor tai 
conselho pois havia sido bem sucedido nas obras de usinas hidreletricas no Sul do 
Brasil, com clientes privados, e quando ocupava o cargo de Superintendente de projetos 
da CAMARGO CORREA; QUE cerca de um ano apas ter integrado referido conselho, 
ANTONIO MIGUEL informou ao declarante que estava cogitando de Ihe nomear Diretor 
de Energia da CAMARGO CORREA, o que veio de fato a ocorrer em 2011; QUE o 
declarante tornou-se diretor de Energia da CAMARGO CORREA em 02.07.2011; QUE 
antes de assumir como Diretor, ainda em 18.02.2011, foi assinado o contrato com a 
NORTE ENERGIA, proprietaria de BELO MONTE, para a construgao civil da USINA, 
como acima referido; QUE o infcio das obras civis se deu em 23.06.2011, isto e a 
preparagao da estrutura da apoio a construgâo do empreendimento, coma canteiros, 
etc; QUE a Ordem de Servigo que possibilitaria o infcio das obras principais foi dada em 
08.07.2011; QUE quatro meses depois DALTON AVANCINI assumiu a presidencia da 
CAMARGO CORREA, em outubro de 2011; QUE o declarante foi informado de que o 
consarcio construtor foi formado por solicitagao do Governo Federal, atraves da 
ELETROBRAS, uma vez que havia uma desconfianga de que as empresas que 
compunham o consarcio investidor e construtor, nâo tivessem condigoes tecnicas para 
honrar a totalidade do empreendimento; QUE em razao da CAMARGO CORREA e da 
ODEBRECHT ja terem um estudo avangado sobre o projeto, concordaram em integrar 
um consarcio construtor, respeitando a lideranga da ANDRADE GUTIERREZ; QUE 
depois do consarcio ja formado, em algum momente ao longo de 2011 , o representante 
da ANDRADE GUTIERREZ, FLAVIO DAVID BARRA, informou que dentro do valor do 
empreendimento, um por cento deveria ser pago para ser dividido em partes iguais para 
os partidos PT e PMDB; QUE o declarante nao conseguiu entender por que em um 
projeto privado teria que ser paga propina para agentes publicos; QUE ao final de 
outubro, infcio de novembro de 2011, FLAVIO BARRA disse na reuniâo do conselho do 
consarcio das construtoras que algumas nao haviam feito o pagamento devido do total 
do um por cento do valor da obra ja recebido, e que certa agente politico estava fazendo 
a cobranga em nome do PMDB; QUE o declarante sabia que uma das empresas 
devedoras era a CAMARGO, pois o declarante nâo havia autorizado nenhum 
pagamento; QUE o declarante levou a situagao a DALTON AVANCINI, o quallhe disse 
que resolveria o problema do PT, e incumbiu o declarante de resolver o problema do 
PMDB; QUE o declarante entao tomou conhecimento de que havia um ex-secretario de 
Estado do Maranhao, que tinha uma relagao cam um empresario do mesmo Estado, e 
que poderia resolver o assunto, isto El, receber os valores cobrados pela PMDB e fazer 
a entrega ao agente polftica que fazia a cobranga, e que era daquele Estado; QUE o 
declarante pediu a um engenheiro que trabalhava na CAMARGO CORREA que fosse 
ao Maranhao e checasse se tais pessoas eXistiam, o que de fato ocorreu e foi 
confirmado ao declarante; QUE o empresario do Maranhao se chamava ILSON 
MATEUS, o qual seria ligado ao ex-secretario, chamado LUIZ FERNANDO SILVA; QU~ 
em uma das reunioes do conselho do consarcio construtor de BELO MONTE 
declarante foi informado sobre uma pessoa chamada FERNANDO BRITO, que poderia 
verificar um meia de os valores cobrados pela PMDB chegarem ao Maranhâa; QU~o 
declarante obteve o contato de FERNANDO BRITO e o procurou em Sao Paulo/SPi 
QUE se encontrou cam o mesmo uma unica vez em um restaurante na regiâo do Ita , 
cujo nome nâo se recorda; QUE FERNANDO mandou o declarante procurar 
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empresario chamado MARCELO MARTINELI SZANTO, dono de uma empresa 
chamada AP ENERGY ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA, tambem de Sao Paulo, 
que era quem poderia receber e intermediar o envio dos valores; QUE o declarante 
incumbiu um funcionario da CAMARGO CORREA de procurar pessoalmente 
MARCELO e dizer que precisavam de um servigo de consultoria para o projeto de 
canais e diques da Usina de Belo Monte; QUE este funcionario nao sabia que se tratava 
de um contrato cujo servigo nao seria prestado; QUE MARCELO ja sabia que se tratava 
apenas de um contrato para operacionalizar o recebimento de valores, pois ja havia 
sido informado por FERNANDO BRITO; QUE neste ato entrega copia do contrato 
firmado pela CAMARGO CORREA com a AP ENERGY e tam bem copia da nota fiscal, 
no valor de R$ 1.222.000,00, de 06.12.2011; QUE depois que a CAMARGO fez o 
pagamento para a AP ENERGY nunca mais tratou deste assunto, e deduz que os 
valores chegaram ao destinatario correto no Maranhao pois nunca mais foi cobrado por 
FLAVIO BARRA nas reuni6es do conselho; QUE o declarante estipulou o valor de um 
milhao a ser pago, por conta do quanto calculou que seria devido ao PMDB; QUE dos 
R$ 134 milh6es (um por centro dos R$ 13,4 bilhOes), caberia a CAMARGO CORREA 
pagar 16% (sua participagao no Consorcio), cerca de R$ 20 milh6es, cabendo metade 
ao PT e metade ao PMDB; QUE como DALTON AVANCINI disse que cuidaria da parte 
do PT, o declarante calculou um milhao da parte do PMDB, com base do que a empresa 
ja havia recebido pela obra de BELO MONTE, sendo que nesta epoca o valor total que 
seria "devido" seria na verdade de cerca tres milh6es; QUE o valor restante da nota 
fiscal, de R$ 222.000, foi passado por MARCELO, e seria relativo ao pagamento da 
comissao deste e mais os valores de impostos; QUE nunca foi pago nada diretamente 
a FERNANDO BRITO, e se este cobrou alguma comissăo, acredita que sai ram dos 
valores extras passados a MARCELO, isto e, do montante de R$ 222.000,00; QUE em 
julho de 2012, quando as obras de BELO MONTE ja estavam em ritmo acelerado, 
voltaram as cobrangas por parte de FLAVIO BARRA quanto a valores que novamente 
deveriam ser enviados ao mesmo agente politico; QUE havia um acompanhamento dos 
pagamentos que as construtoras recebiam, e a cada pagamento, deveria ser pago um 
por cento, so que o declarante nao concordava com isto, e por isso havia as cobrangas 
de FLAVIO BARRA, dizendo que algumas empresas do consorcio năo estavam 
honrando os pagamentos devidos; QUE o declarante procurou novamente DAL TON 
AVANCINI, que mandou que o pagamento fosse efetuado; QUE ap6s esta nova 
cobranga o declarante incumbiu o mesmo funcionario a procurar MARCELO e propor 
um novo contrato, que desta feita foi celebrado tendo por objeto "consultoria referente 
El analise critica do desempenho do contrato"; QUE o valor tam bem seria de um milha.o, 
e MARCELO acrescentou a quantia de R$ 268.230,81, novamente abrangendo sua 
comissăo e os impostos; QUE neste ato apresenta copia do contrato com a AP 
ENERGY e da nota fiscal no valor de R$ 1.268.230,81; QUE no final de 2012 'a 
controladoria da CAMARGO CORREA avisou ao declarante que havia uma empres~ 
chamada AP ENERGY que estava cobrando um rescaldo do valor de impostos, no t 
de R$ 93.125,00; QUE para se ver livre desta situagao o declarante nao questionou~. 
mandou a CAMARGO CORREA pagar, sendo que neste ato apresenta copia da n:\~~ 
fiscal no valor de R$ 93.125, emitida pela AP ENERGY; QUE no infcio de 2013 estav,a \ 
sendo discutido um aditivo ao contrato de BELO MONTE; QUE este aditivo fo' 
necessario uma vez que a obra teve infcio sem que houvesse um projeto basico, que 
demorou a ficar pronto; QUE ao longo do ano de 2012/2013 a obra sofreu co 
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paralisag6es em razâo de invas6es indigenas, etc; QUE quando a obra foi retomada e 
assinado o aditivo, em uma reuniâo do conselho FLAVIO BARRA pediu que as 
empresas informassem quanto haviam pago ao agente publico para que FLAVIO 
pudesse consolidar o valor, uma vez que haveria cobrangas novas em razâo do aditivo; 
QUE o declarante nâo passou a informagâo a FLAVIO, visto que entendeu ser um 
assunto interna da sua empresa, e nâo sabe se as demais empresas apresentaram; 
QUE tam bem informou que nâo aceitaria pagar novas cobrangas e que discutiria o 
assunto com o seu presidente; QUE de fato levou o assunto a DALTON AVANCINI, que 
concordou com o declarante e disse que nada mais deveria ser pago; QUE em uma das 
reuni6es do conselho em meados de 2012 FLA VIO certa vez informou que do valor de 
um por cento da propina que deveria ser dividida entre as empresas, ao inves ser 50% 
para o PT e 50% para o PMDB, seria na verdade 45% para cada, e 10% seria destinado 
a DELFIM NETO; QUE todos reclamaram disso, mas FLAVIO informou que era uma 
determinagâo do agente politico do PMDB; QUE FLAVIO disse que uma pessoa 
chamada LUIZ APOLONIO, secretario de DELFIM iria procurar cada empresa, e que 
teria dado o contato dos participantes da reuniâo; QUE efetivamente LUIZ APOLONIO 
ligou para o declarante e Ihe chamou para "tomar um cafezinho"; QUE o declarante se 
encontrou com o mesmo, e no encontro foi informado de que DELFIM tinha auxiliado 
na formagâo do consârcio de investidores, confirmando o quanto ja dito por FLA VIO 
BARRA; QUE no encontro LUIZ APOLONIO perguntou ao declaranle quanto poderia 
ser pago, sendo que o declarante sugeriu pagar R$ 160.000 em quatro parcelas, ate o 
fechamento do ano de 2012; QUE os pagamentos foram feitos a prâpria empresa de 
DELFIM NETO, chamada ASPEN ASSESSORIA E PLANJEAMENTO, sendo que neste 
ato apresenta quatro notas fiscais e o contrato firmado pela CAMARGO COR REA com 
referida empresa; QUE depois disso nenhum outro contrato fictfcio ou pagamento foi 
feito; QUE no total a CAMARGO CORREA efetuou dois contratos e tres pagamentos 
para a AP ENERGY e um contrato e quatro pagamentos para a ASPEN ASSESSORIA, 
como pagamento de sua cota, cobrada do montante de um por cento do total recebido 
pelas empresas construtoras da usina de BELO MONTE; QUE quanto aos funcionarios 
da ELETROBRAS que acompanharam as negociagăes e desenvolvimento das obras 
de BELO MONTE, pode citar as pessoas de VALTER CARDEAL, diretor de engenharia 
e presidente do conselho da Norte Energia, ADEMAR PALOCCI, diretor de engenharia 
da Eletronorte, e JOSE AILTON, diretor de engenharia da CHESF; QUE nunca 
nenhuma destas pessoas solicitaram qualquer tipa de pagamento a qualquer tftulo; 
QUE nunca a CAMARGO CORREA ofereceu qualquer vantagem para tais pessoas; 
QUE desconhece que tenha sido exigida ou solicitada propina por parte de funcionarios 
da ELETROBRAS no que concerne as obras de BELO MONTE; QUE, como afirmado, 
as unicas situagăes em que houve pagamento de valores extrasforam aquelas 
informadas por FLAVIO BARRA, e que diziam respeito a pagamentos devidos a dua~ 
agremiag6es polfticas, PT e PMDB; QUE nâo sabe se e como foram feitos eV~ht\la' 
pagamentos ao PT, pois DALTON AVANCINI disse que cuidaria deste assun 0, ~ o 
declarante nunca perguntou como foi feito. Nada mais havendo a ser cons:aw:lv~' 
determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado confo ~ai 
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por todos assinado. 
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