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‘Cada um com suas paixões’
GOSTO PARA TUDO Acusado de desviar salários com funcionários fantasmas,
deputado tatua nome de Temer

O deputado Wladimir Costa, réu no STF sob acusação de desviar salário de assessores, tatuou o nome de
Temer para homenagear uma de suas “paixões”. Oprocurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao
Supremo Tribunal Federal que o deputado Wladimir Costa (SD-PA) seja condenado pelo crime de peculato por
ter ficado com o dinheiro recebido como salário por servidores de seu gabinete que seriam “funcionários
fantasmas”. Wladimir foi destaque no noticiário ontem por ter tatuado o nome do presidente Michel Temer no
ombro direito.
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No ombro. O deputado Wladimir Costa, que exibiu a tatuagem que homenageia Temer

Janot reiterou a acusação em documento protocolado na sexta-feira passada, dia 28. O processo está
próximo do fim e cabe agora a manifestação final da defesa. O deputado e réu disse que desafia qualquer
procurador a provar o recebimento do dinheiro.

O processo tem como base uma denúncia feita por um ex-funcionário de Wladimir, que trabalhou como
cinegrafista no programa de televisão do parlamentar e foi registrado como seu assessor na Câmara. O
Ministério Público (MPF) afirma que o deputado e um irmão seu ficaram com o salário de três pessoas que
recebiam como servidores do gabinete parlamentar sem trabalhar entre 2003 e 2005. No depoimento inicial, o
funcionário dizia que sacava o salário e entregava o dinheiro para o irmão do parlamentar, recebendo de volta
apenas R$ 500 que era seu salário como cinegrafista.

Por meio de perícia e de quebra de sigilo bancário, verificou-se que os funcionários sacavam os salários
recebidos da Câmara. Nas mesmas datas, há registros de depósitos em espécie feitos na conta de Wladimir no
mesmo banco.

O deputado afirma que os depósitos citados no processo não foram feitos por pessoa física, o que
desmontaria a versão de que recebeu os recursos pagos pela Câmara aos assessores. Diz ter a consciência
tranquila e afirmou que renuncia ao mandato se alguém conseguir provar o recebimento.

— Com o devido respeito à Procuradoria-Geral da República, eu desafio qualquer procurador a provar que
houve depósitos escusos de origem criminosa nessa conta. Não precisa me processar, eu renuncio ao mandato
se isso acontecer. Estou com minha consciência tranquila — disse ele ao GLOBO.

Wladimir Costa passou o dia ontem envolto na polêmica sobre a tatuagem com o nome de Temer que
ostentou no fim de semana. O deputado diz que a marca é definitiva e foi feita em Belém na semana passada.
Teria demorado dois dias para ficar pronta a um custo de R$ 1.200.

— Cada um com suas paixões. É comum ver pessoas tatuadas com nomes de Che Chevara, Marighella e
Fidel Castro, e por que não o nome de Temer, que é um dos maiores estadistas da Nova República? —
questionou.

Wladimir exibiu a tatuagem no último sábado, em Salinas (PA), durante a solenidade de entrega de 20
caminhões coletores de lixo.

— Como eu tenho um corpo belíssimo resolvi ficar sem camisa — disse.
A tatuadora Sabrina Ricci, da Banzai Tatto, no Rio, afirmou que a tatuagem de Costa não parece ser

definitiva.
— Não parece ser de verdade, pois oT e o R estão borrados — avaliou.
O deputado disse que pretende ostentar a homenagem feita no corpo durante a votação da denúncia do

MPF por corrupção contra Temer.
Folclórico é um adjetivo constantemente associado a Wladimir. Ele ficou conhecido ao estourar confetes em

plenário durante a sessão da Câmara que autorizou a abertura do processo de impeachment contra a ex-
presidente Dilma Rousseff no ano passado. Integrante da chamada tropa de choque de Eduardo Cunha, decidiu
trair o ex-deputado, hoje preso, na hora da votação no Conselho de Ética e surpreendeu a todos ao anunciar
seu voto pela cassação do colega.

Costa já respondeu no STF por injúria e difamação contra adversários e não chegou a ser julgado porque as
penas prescreveram. O deputado teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará por caixa
dois, mas continua na função porque recorreu. A defesa nega as irregularidades.
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