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Inquérito Policial nº 5007749-53.2018.4.04.7000 

JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO (COLABORADOR), 

devidamente qualificado nos autos em referência, vem, respeitosamente, por 

seus advogados, à presença de Vossa Excelência, em complementação à oitiva 

policial realizada (evento 8), expor e requerer o quanto segue.  

Aos 19 de setembro de 2018, o COLABORADOR prestou 

depoimento sobre os fatos em apuração neste inquérito policial. Em sua oitiva, 

narrou que, em julho ou agosto de 2010, “recebeu um telefonema de IDELI 

SALVATTI pedindo que o declarante recebesse um assessor da mesma, pois 

este teria um assunto de interesse da Senadora IDELI SALVATTI”.  

O COLABORADOR, então, encontrou-se com o assessor 

de nome ARGENTO que “esclareceu que o pedido de IDELI SALVATTI era em 
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virtude de ser candidata à governadora de Santa Catarina e queria saber se o 

declarante poderia ajuda-la financeiramente”.  

Após ter aceitado fazer a contribuição solicitada, esta 

foi concretizada com o pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

feito pela empresa CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A, “relativos 

às propinas dos contratos pactuados com a Transpetro, referente à construção 

de navios feitos pelo estaleiro Atlântico Sul”, ao Comitê Financeiro Único do PT 

– Partido dos Trabalhadores, a pedido de IDELI SALVATTI: 

“(...) o valor da doação oficial seria de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) efetuados pela empresa CAMARGO 

CORREIA, relativos às propinas dos contratos pactuados com a 

Transpetro, referente à construção de navios feitos pelo 

estaleiro Atlântico Sul. QUE o declarante esclarece que os R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) foram repassados ao Comitê 

Financeiro Único do PT – Partido dos Trabalhadores, a pedido 

de IDELI SALVATTI”. 

O COLABORADOR também explicou as razões pelas 

quais intermediava os pagamentos aos parlamentares: 

“QUE no tocante à promessa de vantagens ou outras 

contrapartidas afirma que (...) o declarante tinha interesse em 

atender os interesses de IDELI SALVATTI porque ela era 

líder do governo do senado e foi candidata ao Governo de 

Santa Catarina em 2010 e poderia facilitar os interesses da 

TRANSPETRO dentro do Congresso Nacional e outros órgãos 

federais, tendo assim uma capilaridade maior na intervenção 

destes órgãos no interesse do declarante e da 

TRANSPETRO”. 

A fim de corroborar os fatos relatados na oitiva policial, 

apresenta-se à Vossa Excelência a seguinte documentação:  
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(i) Relação de viagens do COLABORADOR à Brasília, com destaque para 

realização de 4 (quatro) viagens nos meses de julho e agosto do ano de 2010 

(doc. 01) 1; 

(ii) Demonstrativo do Tribunal Superior Eleitoral com a relação de valores 

recebidos pelo Comitê Financeiro Único do PT no ano de 2010, com destaque 

para as 3 (três) doações no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

feitas pela CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A nos dias 20 de 

agosto, 15 e 22 de setembro de 2010 (doc. 02); 

(iii) Demonstrativo do Tribunal Superior Eleitoral com a relação dos valores 

recebidos por IDELI SALVATTI no ano de 2010, com destaque para doação feita 

pelo Comitê Financeiro Único do PT, no valor de R$ 1.745.000,00 (um milhão, 

setecentos e quarenta e cinco mil reais), na data de 30 de setembro de 2010 

(doc. 02), logo após a doação feita pela CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO 

CORREA S/A. 

Os documentos ora apresentados comprovam a 

cronologia dos fatos narrados pelo COLABORADOR no Anexo 13 do Acordo de 

Colaboração, em apuração no presente inquérito policial.  

A partir deles, em conjunto com as declarações do 

COLABORADOR, é possível verificar que, a pedido de IDELI SALVATTI, o 

COLABORADOR se encontrou com o seu assessor ARGENTO e ele lhe solicitou 

pagamento de propina à parlamentar, bem como que o valor de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) foi pago na data de 20 de agosto, 15 ou 22 de setembro 

de 2010 pela CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A, mediante 

doação eleitoral ao Comitê Financeiro Único do PT, que repassou, também na 

forma de doação, à investigada em 30 de setembro de 2010. 

O conjunto de provas produzido também permite 

apurar que as doações oficiais realizadas pelas empresas que mantinham 

relação comercial com a TRANSPETRO, não tiveram motivação política. Eram, na 

verdade, uma forma transversa de conferir legitimidade ao pagamento de 

propinas. É o que se verifica do seguinte trecho da oitiva do COLABORADOR:  

                                                 
1 Documento apresentado pela TRANSPETRO nos autos IP nº 4215, em trâmite no Grupo de Inquéritos 

do Supremo Tribunal Federal (GINQ). 
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“QUE o declarante ressalta que esses valores mesmo sendo 

doações oficiais são na realidade propinas oriundas dos 

contratos que as construtoras tinham com a TRANSPETRO”. 

Com relação aos encontros com os representantes da 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A para solicitar o pagamento da 

propina destinada à investigada IDELI SALVATTI, o COLABORADOR ressaltou que 

essas tratativas eram sempre realizadas com ANTONIO MIGUEL MARQUES, 

presidente da empresa, em encontros “em solenidades oficiais, reuniões no 

estaleiro da empresa Atlântico Sul e reuniões na TRANSPETRO”.  

Tais circunstâncias podem ser confirmadas a partir da 

oitiva dos representantes da empresa. Ainda mais porque, dentre os 

dirigentes, há executivos que celebraram Acordo de Colaboração premiada 

com a D. Procuradoria-Geral da República e, em outras oportunidades, 

indicaram ANTONIO MIGUEL MARQUES como sendo um dos executivos envolvidos 

no esquema de pagamento de propina2. São, portanto, testemunhas 

compromissadas com a verdade que podem auxiliar na elucidação dos fatos 

narrados.  

Além das oitivas policiais, deve-se considerar que a 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A celebrou acordo de leniência 

com o Ministério Público Federal e o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE), conforme amplamente veiculado na mídia3. Por esse 

motivo, a empresa tem a obrigação4 de fornecer todos os documentos 

relacionados às infrações praticadas pelas pessoas jurídica e física.  

Dessa forma, a CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO 

CORREA S/A pode contribuir no esclarecimento dos fatos sob investigação com 

o fornecimento da agenda do executivo ANTONIO MIGUEL MARQUES do ano de 

2010, relação das viagens realizadas pelo executivo nesse período, extrato 

telefônico do celular corporativo do executivo e sua secretaria, bem como o 

                                                 
2https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/04/1618716-delatores-citam-dez-obras-em-que-

camargo-correa-pagou-propina.shtml. Acesso em 10.10.2018, às 14h55min. 

3http://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/camargo-correa-fecha-acordo-de-leniencia-e-vai-

colaborar-com-investigacoes-da-lava-jato-06102018. Acesso em 10.10.2018, às 15h06min. 

4 Dentre as condições à celebração do acordo de leniência estão a “a obtenção célere de informações e 

documentos que comprovem o ilícito sob apuração”, assim como o compromisso de que “a pessoa 

jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o 
processo administrativo (...)” (art. 16, inc. II e §1º, inc. III, da Lei Federal nº 12.846/2013). 
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banco de e-mails trocados por ANTONIO MIGUEL MARQUES, a fim de identificar 

as datas das reuniões realizadas na sede da TRANSPETRO ou no Estaleiro 

Atlântico Sul, nas quais tratou sobre os repasses de propina com o 

COLABORADOR.  

A frequente presença de ANTONIO MIGUEL MARQUES na 

TRANSPETRO também pode ser confirmada com a obtenção de informações 

junto às empresas de telefonia móvel acerca da localização do aparelho celular 

de ANTONIO MIGUEL MARQUES no mês de agosto de 2010, bem como junto às 

companhias aéreas da relação das viagens feitas pelo executivo nos meses de 

junho a setembro do ano de 2010. 

As diligências acima mencionadas se exibem 

importantes à complementação do conjunto probatório que compõe os 

presentes autos. Por essa razão, além da juntada da documentação ora 

apresentada (docs. 01 a 03), requer-se, à Vossa Excelência, nos termos do 

artigo 14, do Código de Processo Penal:  

(i) A intimação de EDUARDO HERMELINO LEITE e DALTON DOS SANTOS 

AVANCINI, COLABORADORES que trabalharam na empresa CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A, para que esclareçam:  

 Qual a relação comercial existente entre a CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

CAMARGO CORREA S/A. e o ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL;  

 Qual era a atribuição de ANTONIO MIGUEL MARQUES na CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A.; 

 Se ANTONIO MIGUEL MARQUES era o responsável pelas negociações para 

pagamento das propinas referentes aos contratos mantidos com a 

TRANSPETRO.  

(ii) A expedição de ofício à CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A 

para que, nos termos do acordo de leniência celebrado (art. 16 e seguintes, da 

Lei Federal nº 12.846/2013), forneça: 

 cópia da agenda do executivo ANTONIO MIGUEL MARQUES do ano de 

2010;  
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 informações obtidas pelo Setor de Compliance da Companhia quanto 

às irregularidades perpetradas pela empresa, em especial com 

relação à TRANSPETRO;  

 relatório de passagens aéreas e prestação de contas de viagens 

realizadas pelo executivo ANTONIO MIGUEL MARQUES do ano de 2010;  

 extrato telefônico com a relação das chamadas feitas e recebidas do 

ramal utilizado pelo ANTONIO MIGUEL MARQUES e sua Secretária, bem 

como do celular corporativo utilizado por eles nos meses de julho a 

setembro de 2010. Caso não tenham essas informações, para 

informem quais os números dos telefones usados pelo executivo e 

suas secretárias na época, para que sejam expedidos ofícios às 

empresas de telefonia; 

 banco de dados do servidor da empresa contendo os e-mails 

enviados e recebidos pelo executivo ANTONIO MIGUEL MARQUES do ano 

de 2010; 

(iii) A expedição de ofício às empresas de telefonia, requisitando o 

fornecimento da geolocalização das linhas telefônicas dos celulares utilizados 

por ANTÔNIO MIGUEL MARQUES (CPF nº 279.996.456-72)5, com base na 

frequência utilizada pelas Estações Rádio Base (ERB), nos meses de julho e 

agosto de 2010; 

(iv) A expedição de ofício às companhias aéreas requerendo as relações das 

viagens feitas por ANTONIO MIGUEL MARQUES (CPF nº 279.996.456-72), nos 

meses de junho a setembro do ano de 2010; 

(v) A expedição de ofício às empresas de telefonia requisitando o 

fornecimento da relação das chamadas feitas e recebidas pelo telefone (61) 

3303-2171/2172, pertencente ao gabinete da Ex-Senadora IDELI SALVATTI (CPF 

nº 222.700.279-49) entre os meses de junho e setembro de 20106; 

(vi) A expedição de ofício à TRANSPETRO requisitando o fornecimento da 

relação das chamadas feitas e recebidas pelo gabinete da Presidência e suas 

secretárias, entre os meses de junho e setembro de 2010. Caso não tenham 

                                                 
5 Extraído do termo nº 10 do acordo de colaboração de DALTON DOS SANTOS AVANCINI.  

6 http://www.crefito10.org.br/conteudo.jsp?idc=362. Acesso em 18/10/2018, às 10h09min. 
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essas informações, para informem quais os números dos telefones usados pela 

Presidência e suas secretárias na época, para que sejam expedidos ofícios às 

empresas de telefonia. 

Por fim, o COLABORADOR reitera o compromisso firmado 

com a D. Procuradoria-Geral da República, formalizado no Acordo de 

Colaboração celebrado, e coloca-se à disposição para contribuir, sempre que 

necessário, na busca da verdade real. 

Termos em que,  

Pede deferimento. 

De São Paulo/SP para Curitiba/PR, 18 de outubro de 

2018. 

 

Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo  Flávia Mortari Lotfi 

OAB/SP 124.516     OAB/SP 246.694 

 

Leonardo Magalhães Avelar    Juliana de Castro Sabadell 

OAB/SP 221.410     OAB/SP 357.634  

 


