
Ministério Público Federal

Procuradoria-Gera] da República

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 21

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 U8B), 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 n° 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. 4o 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 25

(REPAR/COMPAR), afirmou: QUE o mesmo procedimento de

alguns contratos foi adotado nas obras do consórcio /
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REPAR/COMPAR, em que havia participação da UTC, OAS e

ODEBRECHT; QUE neste contrato a UTC ficou responsável

pelo pagamento de "compromissos ilícitos" para PAULO

ROBERTO COSTA ou PP; QUE estes pagamentos foram na

ordem de R$ 10.000.000,00, em 10 parcelas de R$ 1.000.000,00,

valores que foram administrados por ALBERTO YOUSSEF;

QUE ALBERTO YOUSSEF utilizava os valores que eram da

UTC e que estavam sob "sua guarda"; QUE o depoente tinha um

controle em que fazia um "batimento" com YOUSSEF sobre os

valores que entravam e saíam, bem assim o saldo existente; QUE

o pagamento dos valores ilícitos para outros partidos (que não o

PP) não eram de responsabilidade da UTC. 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 MI ERIO PUBLICO:

Douglas Fischer

fA.

Wilton Queiroz de Lima

DELEGADO DE POLICIA FEDERAL:

Milton Fornazarl Júnior

DECLARA-NTE: s
.

Walmir Pinheiro Santana
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ADVOGADOS

Tracy Joseph Reinaldet, O

Carla Vanessa Tiozzi Huyfyi T\e Domenico Caparica Aparicio,

OAB/SP 146.100
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