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Ministério Público Feejeral

Procura ti oria-Ger ai dn República

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 19

WALMIR PINHEIRO

Aos seis do mês de agosto de 2015, na sede da Procuradoria-

Geral da República - SAF Sul Quadra 4 Conjunto C

Brasília/DF CEP 70050-900 (sala 118B), presentes o

Procurador Regional da República Douglas Fischer e o Promotor

de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do Grupo de

Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através

da Portaria PGR/MPU nQ 3, de 19/01/2015, bem como o

Delegado da Polícia Federal Milton Fornazari Júnior, foi

realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições

da Lei 12.850/2013, na presença dos advogados Tracy Joseph

Reinaldet, OAB/PR n° 56.300, e Carla Vanessa Tiozzi Huybi De

Domenico Caparica Aparicio, OAB/SP 146.100, a oitiva do

colaborador WALMIR PINHEIRO SANTANA, brasileiro,

casado, natural de Salvador/BA, filho de Valmir Almeida

Santana e Leda Pinheiro Santana, nascido em 28/09/1963,

profissão administrador de empresas, RG n° 1.207.627-90

SSP/BA, CPF n° 261.405.005-91, o qual declarou: QUE

renuncia, na presença de seus defensores ao direito ao silêncio,

reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos

do §14° do art. 4o da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e seu

defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro

audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital,

além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel),

nos termos do §13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais

serão, ao final do ato, devidamente lacrados e custodiados pelos

representantes do Ministério Público ora presentes, que ficarão

responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo das

informações, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo

Tribunal Federal; indagado acerca do Anexo 24 (COMPERJ -

Contrato de Utilidades), afirmou: QUE participou da

estruturação do negócio do COMPERJ; QUE a Petrobras eslava*''
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fazendo o complexo do Rio de Janeiro e surgiu a possibilidade de

ela fazer uma terceirização do denominado "serviços de

utilidades"; QUE esta terceirização foi uma proposta levada à

Petrobras pela MITSUI e a PETROBRAS aceitou analisar o

projeto; QUE, diante disso, a MITSUI chamou a UTC para fazer

parte do projeto, assim como também a SEMBCOP (uma

empresa de Cingapura de saneamento de água); QUE seriam

construídas as unidades de utilidades por este grupo de empresas

e "cobrado um aluguel" para a Petrobras durante determinados

anos; QUE este projeto foi desenvolvido por uns quatro anos

aproximadamente (deve ter iniciado por volta de 2009); QUE

logo em seguida a ODEBRECHT entrou neste projeto

(originariamente era 1/3 para cada uma das empresas), dividindo

seu 1/3 com a UTC em 50%; QUE nunca participou de nenhuma

reunião com a PETROBRAS; QUE, em determinado momento, a

PETROBRAS não aceitou a denominada "taxa de retorno"

estipulada no contrato; QUE no plano de negócio apresentado

estava, se não se engana o depoente, uma taxa de 12% e a

PETROBRAS se dispunha a pagar no máximo 8%; QUE houve

um impasse, quando a PETROBRAS decidiu não fechar o

contrato com esta terceirização, realizando o projeto com

recursos próprios; QUE a PETROBRAS queria o projeto

realizado no decorrer de 4 anos, razão pela qual se entendeu que

deveria ser remunerado este projeto, pois foi muito custo (havia

aproximadamente umas 250 pessoas envolvidas no projeto pelo

prazo de 4 anos); QUE a PETROBRAS então resolveu realizar

uma "contratação direta" para a execução da obra do COMPERJ

(Consórcio Tuc); QUE, neste momento, JÚLIO CAMARGO

(que era representante da MITSUI) disse a RICARDO PESSOA

dizendo que "havia trazido este negócio para a UTC"; como o

negócio não saiu em prol da MITSUI, JÚLIO ponderou que teria

direito a receber valores em razão do projeto; RICARDO

PESSOA aceitou pagar o valor, de aproximadamente

R$42milhões, faturado em benefício de algumas empresas de

JÚLIO CAMARGO (o depoente lembra agora do nome da

Piemonte, por exemplo); QUE o depoente está apresentando/

neste ato contratos, comprovante de pagamentos e notas fiscai
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relativos a estes "repasses" para JÚLIO CAMARGO; QUE, para

justificar estes repasses, foram realizados alguns contratos

fictícios para amparar os pagamentos; QUE o Consórcio TUC

assinou o contrato com a PETROBRAS (com a Diretoria de

Abastecimento, da qual PAULO ROBERTO COSTA era o

Diretor) ; QUE, com a assinatura deste contrato, foram gerados

"alguns compromissos" para o PARTIDO DOS

TRABALHADORES no valor de R$15.510.000,00; QUE, fora

isso, foram pagos valores em favor de PEDRO BARUSCO (R$

2.000.000,00 aproximadamente) e para GONÇALVES (R$

5.000.000,00); QUE houve também uma "parte do PARTIDO

PROGRESSISTA", que ficou ao encargo dos demais

consorciados a realizarem o pagamento; QUE destes valores

ajustados com o PARTIDO DOS TRABALHADORES foram

tiradas quantias para a realização de "doações oficiais"; QUE

VACCARI autorizou abater destes valores de R$15.510.000,00,

R$ 400.000,00 para entregar para JOSÉ FILLIPI (Anexo 15), R$

1.690.000,00 para JOSÉ DIRCEU (Anexo 11) e R$1.800.000,00
foram para algumas campanhas eleitorais (provavelmente para

campanhas ao cargo de Prefeito): Municípios de Contagem, Belo

Horizonte, Recife, Montes Claros, Campinas, São Bernardo do

Campo; QUE há um valor de R$ 150.000,00 que acha que foi

para um evento em Belo Horizonte organizado pelo PT (houve a

procura pelo depoente de uma senhora do PT de Minas Gerais);

QUE VACCARI parecia ter uma fragmentadora nas mãos, pois

destruía todas as anotações de pagamentos; todo o controle era

feito por VACCARI "de cabeça"; QUE quem tinha "procuração

-.desta conta" junto com a UTC era VACCARI, sendo ele quem

controlava tudo. Nada mais havendo a ser consignado,

determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e,

no achado conforme, vai por todos assinado e lacrado em

envelopes próprios.

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Douglas Fischer
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.

Wilton Queirozde Lima
, . ■

DELEGADO DE POLICIA FEDERAL:

Milton Fornazari Júnior

DECLARANTE:

Walmir Pinheiro Santana

ADVOGADOS

Tracy Joseph Reina

OAB/SP 146.100

/P.Rn0 56.300

Carla Vanessa Tiozzi /Huybi De Domenico Caparica Aparicio,
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