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MINIST~RlO PÚBLICO FEDERAL 
.Procuradoria-Geral da República . . 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.04 
· ·FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO 

1\~'e 
. ·. . . . .· . . . - . ...";;;;.,.) :, . . .iÍ, ,7 .. 

Às 16:45 nrln, do vigésimü quinto dia do mês de feve~r,if:Q:zcte 2016, neste 
Disb.ito · Federal e na sede da Procuradoria-Geral da i"- ·'üBlica - Setor de 

. , . , - , , . t V 

.. ·. A_utarqtüas Federais -.:.. SAF Sul, Quadra 4, Conjurito~ ,.Brasília (DF), CEP 
· 70050-900;' ·presentes· os Procuradores . da . ~~~füica Anna Carolina · 

· • Resende Maia .Garcia .e Pedro _Jorge Costa .,e,§_)?Mmotor·_de' Justiça Sérgio 
. Bruno.· Cabral Fernandes, ~tegrantes do· GtuP.fr "âe Trabalho instituído pela 
Procurador;,Geral da Repúblicá atravé~~à,) Pbrtaria PGRJMPU nº 3, de 

. l9/01/201S, bem como a Delegada_ d~Çiiícia Federal Cynthia Fonseca do 
. Nascimento e o Perito Crimin~~:~~1° de OUv~ir~ Lopes,. f~i realizada, 
observan~o-se todt1.s as cautel~S',.p~;s1gilo e prescnçoes da Lei 12.850/2013, 

na presenc;a dos seus_ ady0iãfl.êrs Maurício de Oliveira Campos Júnior, 
OAB/MG ;... 49369; e G {' "' e Ribeiro· Grimaldi, OAB/MG - 129232, a 
omva do colaborador ,~ \~ O GOMES MACHADO FILHO, brasileiro, 
càsado, natural deJ3~fe} Horizonte/MG, nascido aos 18 de a.bril de 1964, 
filho de ~lávio -~s!~~s· IvLichad? ~- Maria ~~lda Rocha Machado, portador 
da Caiterra df~Jdentidade Profiss10nal. ermt1da pelo Conselho Federal de 
Engerihatj.a.*'~itonomia 140398996-6,. inscrito no CPF/JVIF sob o no. 

. 470.99h~'7.$)?91, residente e domiciliado na Rua das BuganvíUas, 267, 
Con~&fPiri'i:à Morro dq Chapéu, Nova Lima/MG, o qual declarou: QUE 

. rªÍlg\).,!Zià;_ na presença de seu defensor, ao dii:e.ito ao silêncio, reafirmando o 
. "\<:~!'>rOmisso legal de dizer a verdade; nosternios do§ i4Q do art. 4º da Lei 

\,":S,~·:iJ'.?"12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente 
("",)' e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em 

""•" .mídia digi1:al, .além do registro escrito (duas vias do. termo assinadas em 
papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei nº 12.850/2013, os quais serão, 

. ao final do ato, devidamente lacrados e custodiados pelos representantes do 
Ministério · Público, que ficará responsável pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações, a serem ulteriormente apresentados 
ao Suprerrio Tdbunal __ Federal; indagado acerca de outros fatos de que 
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. . .·. . - . ----· ··--· ------~-Ti=e;zrm=o:::_:cde Colaboração n. 04 · 

tenha conhecimento, -afirmou:._ que em_ 2013, o PT, por meio de. João 
Vaccari Neto~ tesoureiro do partido, solicitou- à Andrade Gutierrez (AG) o 
pagamento de uma dívida do -partido referente à campanha de Haddad À JFRJ 

prefeitura de São Paulo; que a_dívida era de 30 inilhões; quetambém"houve Fls 6689 

. a·sólicitação do pagamento a outras cinco empresas, de modo que ficaria 5 
milhões pata pagamento pela AG; que entrou em contato" COill a esposa do 

- marqueteiro -João ·santana, Mónica, no Leblon, por telefone, e acertou 
encoütro em um café,. cujo nome não se recórda, na rua Dias F{;rreirá; que 
não sabe se. a dívida de· 30 milhões era com JoãO Santana oü,)~~total da 

· · carrtpanhade Haddad, mas a parte da AG, os 5 rnilhões,·er~:fl-\clí"ida do PT 
com João· Santana; que a dívida poderia ser paga nq,·iêxferior, segundo 

- Mônica; qüe Carlos José, da AG, em reunião com os,J:ltt~t~tes, decidiu não .. . . . ' . . . '~ ~ ~ .. 

pagar os valores súli~ita~~s e· ~oniunicou isso ao ,;.,%!Yº~~n}e; que não_ sabe as 
o~tras_ empre~~s quaJ.s senam; que nu~ca este-y,(·~F. Joao Santana; que na 
p~m;rr~ teumao, _na sede da A(:; em Sao P~~~~~tav10 estava presentef ~ue 

_ o propr.10 Yaccan passou- ci contato. da Mo1<;;a; que ao falar ·com Momca 
esta disse já saber do que- se tratava, inçJ\slve dos valores; que mesmo a 
AG. não _ tendo . pago, . não 'houv~?"t~·~teÍiormente desdobramentos; que 

- Vaêcari procurou aAG após a)Íámpànha porque a "AG, "na cabeça" de 
-Vaccari, tinha urn interesse coítJ.ê;~i'al grande em São Paulo;·. que imagina. 
que a AG havia doado ofiçi~g,!e'iite à campanha de Haddad em São Paulo; 
qu,e _São Paµl9 era mu_itq<t~1J.)),to do restante, não era ,os 1 % pedidos pelo 
. '.PT; . que · -às·.• doaçõe§,'1~JJdhtâheas. · a · :divetsós . partidos . erà _ para éstreitar 
relações, evitar .... ,Jepf esâlias; não . para receber algo em troca 

. ~'~arte~ianaine~({1;]ue ~essa. ép?ca já se sabia por notídas_ na im~rensa 
mclus1ve qu.~\Cl~lff devia mmto, de modo que a segurança a respeito da 
veracidaq.e,:~s;;:, dívidas vinha daí; que não sabe se Haddad sabia desse 
pedid~;"-:S4.~11unca tratou com I-Iaddad a respeito; que não tratava com 
mu~dt?ibs nem sabia quem foi o tesoureiro da campanha de Haddad;" que o 

_ -p~zp~'Iiara · pagamentos pelo comitê de campanha é curto e passado esse 

1 . ! ,:r-::.:~i:~~ô ~- dívida vai_ para·º pa~tido; que o depo:nte imagi~a 9-ue a dívida já ·_ ~-
.,-r<:.;t_b'avia sido transferida ao partido e por essa razao o Vaccan o procurou. 
;_~~~~): .. . 

. . . 

Nada mais .havendo a ser consignado, determinou-se_ que o preserite termo 
fosse encerrado às 16:55-rnin, o qual, após lido e achado conforme, vai por 
todos· assinado e lacrado em envelopes próprios~ 
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