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MINISTERJO PLJBLlCO FEDERAL 

Procuradoria-Gcral da Republica 

TERMO DE COLABORAC;ĂO N° 14 
WALMIR PINHEIRO 

Aos cinco do mes de agosto de 2015, na sede da Procuradoria
Geral da Republica - SAF Sul Quadra 4 Conjunto C -
Brasilia/DF - CEP 70050-900 (sala 118B), presentes o 
Procurador da Republica Daniel de Resende Salgado e o 
Promotor de Justi<;a Wilton Queiroz de Li ma, integrantes do 
Grupo de Trabalho institujdo pela Procurador-Geral da Republica 
atraves da Portaria PGRlMPU n° 3, de 19/0112015, bem coma o 
Delegado da Policia Federal Joselio Azevedo de Sousa, foi 
realizada, observando-se todas as caute las de sigilo e prescri<;ăes 
da Lei 12.850/2013, na presen<;a dos advogados Tracy Joseph 
Reinaldet, OAB/PR n° 56.300, e CarIa 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 Val mir Almeida 
Santana e Leda Pinheiro Santana, nascido em 28/09/1963, 
profissao administrador de empresas, RG n° 1.207.627-90 
SSP/BA, CPF n° 261.405.005-91, o qual declarou: QUE 
renuncia, na presen<;a de seus defensores ao direito ao silencio, 
reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos 
do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante eseu 
defensor autorizam expressamente e estao cientes do registro 
audiovisual do presente ato de colabora<;ăo em midia digital, 
alem 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 
serăo, ao final do ato, devidamente lacrados e custodiados pelos 
representantes do Ministerio Publico ora presentes, que ficarao 
responsaveis pela guarda, cust6dia e preserva<;ăo do sigilo das 
informa<;ăes, a serem uIteriormente apresentados ao Supremo 
Tribunal Federal; indagado acerca do Anexo 3 (Edinho Silva, 
tesoureiro de campanha da Sra. Presidenta Dilma Roussef e 
Petrobras ), afirmou: QUE, no ano de 2014, por voIta de abril ou 
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maio, O senhor JOAO VACCARI NETO procurou RICARDO 
PESSOA para lhe passar os contatos de EDINHO SILVA e 
apresenta-Io coma tesoureiro da campanha para presidente de 
DILMA ROUSSEF; QUE, RICARDO PESSOA e o declarante ja 
conheciam JOÂO VACCARI desde 2007 ou 2008; QUE, o 
declarante nao sabe informar se RICARDO PESSOA conhecia 
EDINHO SILVA antes; QUE, acredita gue RICARDO PESSOA 
nao o conhecia; QUE, o declarante corn certeza nao conhecia 
EDINHO SILVA antes desses fatos; QUE, a abordagem do 
senhor VACCARI foi no sentido de passar os contatos de 
EDINHO SILVA; QUE, o declarante nao tem conhecimento se 
VACCARI fez a apresenta~ao pessoal de EDINHO SILVA a 
RICARDO PESSOA; QUE, nao sabe inform ar se JOAO 
VACCARI ja havia solicitado a RICARDO PESSOA valores 
corn os guais este deveria contribuir para a campanha de DILMA 
ROUSSEF; QUE, RICARDO PESSOA entrou em contato corn 
EDINHO SILVA e marcaram a reuniao; QUE, o declarante nao 
sabe informar onde ocorreu taI reuniao, se foi em Sao Paulo, no 
Rio de Janeiro ou em Brasilia; QUE, nessa primeira reuniao, 
RICARDO PESSOA comentou corn o declarante gue EDINHO 
SILVA teria solicitado o montante de vinte milh5es de reais; 
QUE, EDINHO SILVA disse gue RICARDO PESSOA teria 
muitos contratos corn a PETROBRAS, corn empresas pliblicas e 
gue nao seria posslvel gue nao conseguisse suportar taI 
contribui~ao; QUE, RICARDO PESSOA achou os valores muito 
elevados e prop6s contribuir corn cinco milh5es de reais; QUE, 
nao sabe se RICARDO PESSOA discutiu as guest5es 
relacionadas corn a CPI e a CPMI da PETROBRAS por ocasiao 
em gue discuti ram as doa~5es; QUE, RICARDO PESSOA nao 
disse para o declarante se se sentira intimidado; QUE EDINHO 
SILVA dissera a RICARDO PESSOA gue a PETROBRAS vai 
continuar crescendo e gue ele, RICARDO PESSOA, ganharia 
outros contratos e se pagaria; QUE, RICARDO PESSOA 
apresentou oferta cinco milh5es para o primeiro turno, mais 
cinco milh5es caso houvesse segundo tumo; QUE, nao participou 
de gualguer reuniao corn EDINHO SILVA; QUE, foi fechada a 
doa~ao de cinco milh5es para o primeiro turna e cinco; milh5es 

2 de 5 



• 

• 

PGR Tel'lllo de Colabol'a~ao 11. 14 

de reais para o segundo turno, caso houvesse; QUE, RICARDO 
PESSOA disse ao declarante para que procurasse MANOEL DE 
ARAUJO SOBRINHO, mais conhecido coma MANOEL 
SOBRINHO, e para acertar conta-corrente e coma seria a forma 
de pagamento desses valores; QUE, EDINHO SILVApassou para 
RICARDO PESSOA que repassou os contatos de MANOEL 
SOBRINHO para o declarante; QUE, provavelmente se 
encontrou corn MANOEL SOBRINHO no final de julho, mas 
nao se recorda da data precisa; QUE, se recorda que o encontro 
se deu no Restaurante Arâbia, na rua Haddock Lobo, em Sao 
Paulo; QUE, MANOEL SOBRINHO passou ao declarante os 
dados das contas para as quais transferiria os valores; QUE, os 
pagamentos foram realizados por TED: dois milh5es e mei o de 
reais no dia 5 de agosto de 2014 e, em 22 de agosto, mais dois 
milh5es e meio de reais; QUE, a programa<;ao original para a 
segunda parcela seria em 30 de agosto e provavelmente houve 
pedido para antecipa<;ao, posta que do relat6rio o pagamento 
teria sido realiza do dia 22 de agosto; QUE, esses recurs os 
vieram do caixa operacional da empresa; QUE, foi o maior valor 
doado pela UTC em 2014 para um candidato; QUE, ao que o 
declarante tem conhecimento, EDINHO SILVA nao teria 
amea<;ado RICARDO PESSOA dizendo algo do tipa ou voce dâ 
(a doa<;ăo) ou vai ser prejudicado; QUE, na verdade, o recurs o 
empregado por EDINHO SILVA foi outro, dizendo que a 
PETROBRAS continuaria crescendo e que RICARDO PESSOA 
tambem ganharia corn isso e corn os novos contratos; QUE, 
MANOEL SOBRINHO, no primeiro encontro, entregou-Ihe um 
cartao de visita; QUE, que neste momento o declarante apresenta 
referido cartao que passa a fazer parte desse termo; QUE, na 
ocasiao MANOEL SOBRINHO se apresentou coma gerente 
macrorregional da regiao Sudeste, da Secretaria de Rela<;5es 
Institucionais da Presidel!cia da Republica; QUE, por 
curiosidade, o declarante indagou o que fazia o gerente 
macrorregional da regiao sudeste; QUE, MANOEL SOBRINHO 
se enrolou um pouco e pelo que pode extrair ele seria Uf!la 
especie de fomentador de empresas na regiao ou seja, traria 
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Ribeirao Preto; QUE, pela que o declarante se recorda ele, 
MANOEL SOBRINHO, comentara ter algum tipo de rela<;ao 
corn ANTONIO PALOCCI (provavelmente trabalhara corn ele); 
QUE, no cartao apresentado, MANOEL SOBRINHO anotou de 
praprio punho o e-mail manoel@cfdilma2014.com.br e os 
telefones 6199440707 e 6198126901; QUE, o declarante nao 
trocou e-mails corn MANOEL SOBRINHO, mas por tel efo ne 
corn certeza se falaram; QUE, o declarante se encontrou corn 
MANOEL SOBRINHO por tres vezes: a primeira na Haddock 
Lobo e duas vezes na UTC, as duas delas para levar os recibos 
(setembro e outubro); QUE, provavelmente tratou da parcela 
correspondente ao segundo turna das elei<;oes de 2014 corn 
MANOEL SOBRINHO por telefone; QUE, MANOEL 
SOBRINHO entrou em contato para tratar desses cinco milhoes 
e o declarante disse que nao teria coma pagar por inteim, mas 
teria condi<;oes de pagar dois milhoes e quinhentos durante o 
segundo turno, mas os outros dois milhoes de reais somente teria 
condi<;6es de pagar depois das elei<;oes; QUE, apas o segundo 
turno, tanto o declarante quanto RICARDO PESSOA foram 
presos antes que cumprissem corn o pagamento dos dois milhoes 
e meio de reais que seriam pagos apas as elei<;oes; QUE, no total 
pagaram sete milhoes e meio de reais; QUE, nao tem 
conhecimento se cobra ram de RICARDO PESSOA o pagamento 
desse valor, mas do declarante nao cobraram; QUE, nao sabe 
dizer se esses sete milhOes e meio de reais foram abatidos dos 
valores que pagavam ao Partido dos Trabalhadores coma 
decorrencia dos contratos firmados corn a PETROBRAS, mas 
tem quase certeza que nao; QUE, foram apresentados os originais 
do cartao de visita de MANOEL SOBRINHO e a planilha corn os 
dados para doa<;ao; QUE, essa planilha contem manuscritos 
realizados por RICARDO PESSOA, complementando o 
sobrenome de MANOEL, enquanto os numerais saa do punho do 
declarante. 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 
pr6prios., / 
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ADVOGADOS 

CarIa Vanessa Tioz 
OAB/SP 146.100 
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