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Em 27 de julho de 2016 

Para: Exm. Dr. IGOR ROMARIO DE PAULA 
Delegado de Policia Federal 
DRCOR/SR/DPF/pR 

Assunto: encaminha documentos 

Refer6ncia: eproc 5051154-47.201 5.404.7000 

Senhor Delegado 

Serve o presente para encaminhar a V. Exa. o termo de colaboracao n。  
iり  prestaao no ambito cio Acordo de ColaboraGao firmado por WALMIR PINHEIRO 
SANTANA, a fim de subsidiar a instaura頭o de novo inqu6rito policial, em atendimento 
a determinaGao judicial exarada nos autos n。  50511 54-47.201 5.404.7000 

Esclare9o que fui uma das autoridades policiais intimadas no citado 
e-proc quanto a decisao que determincu provid白ncias em rela頭o a cada um dos 
termos que baixaram das instancias superiores, razao das provid白ncias aqui tomadas 

Atenciosa mente, 

税右／うv、 Vh乙乙毛てルルくく～  
ERIKA MIALIK MARE'A 

Delegada de Policia Federal 
Classe Especial - Matricula no 10.491 

NA 	 1 

んβプルFみt%'zy 

二器麗74 4(474, 
rn‘α, v戸戸  d 乙クル私じ7庇  

‘ そフ％ワ ‘" 
J‘ノノ！ ／クノ  

~’”ー  ~ー  

gado Beloflc\g3nlzac籍  



MU 乳（Sr」  I Cnefe da り  elegada Regional de 
Combate ao Cnrne Organizado, para proceder 

'dI1bul 昌o de que trata p Item 14,馬 
山 lnstn4o Normativa n・11/01・叫D汽  

CorIUba,I乞de ‘三一ーde 乙24ぐ．  

gルをそ qー  
ROSICI.EYA B訳側DE ft 臥双加鵬  

Delegada de PolぬFederal 
qasse B加d小瓶血la的44 

C-晒廟d山Poa Federal 

N OTiClAem: ..._...._..-svel: 磐  

& I,
, !* 

)STJOが  E EPEDtEDPF 	I1r//kJ -- 
PAP NST4RAひO DE NUUH iu 

POLi織P＆ノ  ICU1TBNP /' 

器鳶
iド  

しりa己が 



乙そ屍  

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

Procuradoria_Geral ia Rept'iblica 

TERMO DE COLABORAいO N。 19 
WALMIR PINHEIRO 

Aos seis do ms de agosto de 2015, na sede da Pr3diradoria- 
Geral da Rep丘blica - SAF Sul Quadra 4 Conjunto C - 
Brasilia/DF - CEP 70050-900 (sala 118B), presentes o 
Procurador Regional da Rep丘blica Douglas Fischer e o Promotor 
de Justiぐa Wilton Queiroz de Lima, integrantes do Grupo de 
Trabalho instituido pela Procurador-Geral da Repdblica atrav6s 
da Portaria PGR'MPU n。  3, de 19/01/2015, bem como o 
Delegado da Policia Federal Milton Fornazari Junior, foi 
realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescriぐ6es 
da Lei 12.850/2013, na presen9a 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 28109/1963, 
profisso administrador de empresas, RG n。  1.207,627-90 
SSPIBA, CPF n。  261.405,005-91, o qual declarou: QUE 
renuncia, na presenga de seus defensores ao direito ao sil6ncio, 
reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos 
do§ 14U do art. 4。  da Lei n。  12.850/20 13; QUE o declarante e seu 
defensor autorizam expressamente e estao cientes do registro 
audiovisual do presente ato de colabora頭o em midia digital, 
alm 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 
serao, ao final do ato, devidamente lacrados e custodiados pelos 
representantes do Minist'rio P丘blico ora presentes, que ficaro 
respons'veis pela guarda, cust6dia e preservag包o do sigilo das 
informag6es, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo 
Tribunal Federal; indagado acerca do Anexo 24 (COMPERJ - 
Contrato de Utilidades), afirmou: QUE narticiDou da 
estrutura9ao do neg6cio do COMPER5; QUE a Petrobras es, v.ノ 
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fazendo o complexo do Rio de Janeiro e surgiu a possibilidade de 
ela fazer uma terceiriza9ao do denominado "servigos de 
utilidades"; QUE esta terceiriza9ao foi urna proposta levadaa 
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 tamb6m a SEMBCOP (uma 
empresa de Cingapura de saneamento de d gua); QUE seriam 
construidas as unidades de utilidades por este grupo de empresas 
e "cobrado um aluguel" para a Petrobras durante detetminados 
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 
reuniao com a PETROBRAS; QUE, em determinado momento, a 
PETROBRfiS n自o aceitou a denominada "taxa de retorno" 
estipulada no contrato; QU F no plano de neg6cio apresentado 
estava, se nさo se engana o depoente, uma taxa de 12% e a 
PETROBRAS se dispunha a pagar no m自ximo 8%; QUE houve 
um impasse, quando a I PETROBRAS decidiu nao fechar o 
contrato com esta terceiriza中o, realizando o projeto corn 
recursos pr6prios; QUE a PETROBRAS queria o projeto 
realizado no decorrer de 4 anos, raz言o 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 entao resolveu realizar 
uma "contrata車o direta" para a execugさo da obra do COMPERJ 
(Cons6rcio Tuc); QUE, neste momento, JロLIO CAMARGO 
(que era representante da MITSUI) disse a RICARDO PESSOA 
dizendo que "havia trazido este neg6cio para a UTC"; como o 
neg6cio n言o saiu em prol da MITSUI, JロLIO ponderou que teria 
direito a receber valores em razao do projeto; RICARDO 
PESSOA aceitou pagar o valor, de aproximadamente 
R$42milh6es, faturado em beneficio de algumas empresas de 
JULIO CAMARGO (o deioente lembra agora do nome da 』  
J'lemonte, por exemoto): QUE o deooente est自  aDresentando/ 
neste ato contratos, comprovante de pagamentos e notas fiscai' 
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relativos a estes "repasses" para J立LIO CAMARGO; QUE, para 
justificar estes repasses, foram realizados alguns contratos 
ficticios para amparar OS pagamentos; QUE o Cons6rcio TUC 
assinou o contrato com. a PETROBRAS (com a Diretoria de 
Abastecimento, da qual PAULO ROBERTO COSTA era o 
Diretor) ; QUE, com a assinatura deste contrato, foram gerados 
"alguns compromissos" para o PARTIDO DOS 
TRABALHADORES no valor de R$l 5.510,000,00; QUE, fora 
isso, foram pagos valores em favor de PEDRO BA.RUSCO (R$ 
2.000.000,00 aproximadanente) e para GONCALVES (R$ 
5.000.000,00); QUE houve tamb'm 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 realizag加 de "doag6es oficiais"; QUE 
VACCARI autorizou abater destes valores de R$15.510.000,00, 
RS 400.000,00 para entregar para J(.)S FILLIPI (Anexo 15), R$ 
1.690.000,00 para JOSE DIRCEU (Anexo 11) e R$1.800.000,00 
foram para algumas campanhas eleitorais (provavelmente para 
campanhas ao cargo de Prefeito): Municipios de Contagem, Belo 
Horizonte, Recife, Montes Claros, Campinas, Sきo Bernardo do 
Campo; QUE hd urn valor de R$ 150.000,00 que acha que foi 
para urn 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 mきos, pois 
destruia todas as anota96es de pagamentos; todo o controle era 
feito por VACCARI "de cabe9a"; QUE quem tinha "procura9o 
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 prprios 
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Wilton Qu.eiro*'de Lima 

DELEGADO DE POLICIA FEDERAL: 

Milton FoiTzari Junior 
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