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OPERAÇÃO LAVA J ATO - RADIOATIVIDADE 

TERMO DE DECLARACOES DE 

RICARDO OURIQUE MARQUES: 

Ao(s) 28 dia(s) do mês de julho de 2015, nesta SUPERINTENDENCIA REGIONAL- SAO 

PAULO, em Sao Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a). RODRIGO LUIS SANFURGO 

DE CARVALHO, Delegado de Polícia Federal , 1 ª Classe, Matricula nº 15.995, compareceu 

RICARDO OURIQUE MARQUES, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), 

filho(a) de Zeno Marques e Sonia Maria Ourique Marques, nascido(a) aos 26/06/1963, 

natural de Sao Leopoldo/RS, instrução terceiro grau completo, profissão Engenheiro Civil , 

documento de identidade nº 979686/SSP/DF, CPF 788.622.057-91, residente na(o) Avenida 

Prefeito Mendes de Moraes, 1250, Apto. 2101, bairro Sao Conrado, CEP 22610-095, Rio de 

Janeiro/RJ, fone (21)33238590, celular (11)9831705, endereço comercial na(o) Rua 

Tabapuã, 41, 14° Andar, bairro ltaim Bibi, São Paulo, CEP 4533010, fone (11)21376020. 

Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU: 

Q ual a formação profissiona l do DECLARANTE? QUE é engenheiro civil. 

Desempenha alguma atividade profi ssiona l? Q ual? QUE é Diretor Geral da empresa 

TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO; QUE em 2015completa 14 anos junto à 

empresa TECHINT; QUE está na função de Diretor Geral há nove anos; QUE anteriormente 

exercia a função de Diretor Comercial; QUE antes de trabalhar na TECHINT foi empregado 

da empresa CARIOCA CHRISTIAN! NIELSEN ENGENHARIA, onde exercia a função de 

Diretor Operacional; 

QUE possui vínculo empregatício com a lguma empresa sedia da no Brasil ou no 

exter io r? QUE atualmente exerce o cargo de Diretor Geral da empresa TECHINT 

ENGENHARIA; QUE não possui qualquer outro vínculo com outra empresa dentro ou fora _rf\ 

do território nacional; t(:/ ~ ~ '&1 /~" . 
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Possui participação societária/acionária em alguma empresa? Quais? Exerce função 

em alguma delas? QUE não possui participação acionária ou ocietária em nenhuma 

empresa bra ileira ou estrangeira; 

Qual é a função desempenhad a pelo DECLARANT E junto ao grupo TECHINT? QUE 

é Diretor Geral da empre a TECHINT ENGENHARLA E CONSTRUÇÃO; 

Possui poderes de representação para algumas das empresas d o grupo? QUE é Diretor 

Estatutário da Companhia no Brasil; QUE a TECHINT é uma multinacional ítalo-argentina; 

QUE na qualidade de Diretor Geral da TECHINT possui o poder final de decisão da empresa; 

Qual era a função de empenhada pelo DECLARANT E na TECHINT ENGENHARIA 

E CONSTRUÇÃO qua ndo da fo rmação do Consórcio ANGRAMON? Detalhar seu 

gra u de poder decisório na gestão d a empre a. QUE a TECHJNT trabalhou na u ina 

nuclear de Angra I e II ; QUE posteriormente, para a construção de ANGRA III, a 

Eletronuclear abriu concorrência pública para a montagem eletromecânica da usina; QUE 

inicialmente a TECHINT ENGENHARIA participou de um con órcio em conjunto com a 

empresa EBE e QUEIROZ GALVÃO; QUE a licitação previa dois pacotes relacionados à 

montagem eletromecânica de ANGRA III em prédios distintos; QUE, segundo o ed ital, a 

empresa ou consórcio de empresas vencedoras em um dos dois pacote não poderia a sumir 

o outro, ou eja, cada consórcio ou empresa somente poderia estar à frente de apenas um dos 

dois pacotes da montagem eletromecânica de ANGRA III ; QUE havia outro consórcio 

compo to pelas empre a ANDRADE GUTIERREZ, UTC, CAMARGO CORRÊA e 

ODEBRECHT; QUE o consórcio da ANDRADE GUTIERREZ, UTC, CAMARGO 

CORRÊA e ODEBRECHT venceu ambos o pacotes; QUE, contudo, esse consórcio não 

podia, conforme regras do edital, assumir ambas as obras; QUE o consórcio formado pela 

TECHINT, EBE e QUEIROZ GALVÃO ficou em segundo lugar e, portanto, fo i chamado 

para assumir um dos pacotes; QUE o consórcio ANDRADE GUTIERREZ, UTC, 

CAMARGO CORRÊA e ODEBRECHT elegeu uma das obras e o outro contrato fo i 

assumido pela TECHINT, EBE e QUEIROZ GALVÃO; QUE, entretanto, o preço do 

contrato da obra não assumida pela ANDRADE GUTrERREZ, UTC, CAMARGO 

CORRÊA e ODEBRECHT deveria prevalecer; QUE, assim, o consórcio TECHINT, EBE e 
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QUEIROZ GALVÃO firmou contrato com a ELETRONUCLEAR segundo o preço ofertado 

pele consórcio ANDRADE GUTIERREZ, UTC, CAMARGO CORRÊA e ODEBRECHT; 

QUE no edital hav ia uma regra que permita que os dois consórcios vencedores formassem 

um único consórcio, desde que ofertassem um desconto de 6% à ELETRONUCLEAR; QUE 

tal regra existia para melhor otimizar a área, que possui uma restrição física muito forte; 

QUE a regra, ainda, evitava interferência entre duas contratadas distintas em uma área de 

restrito acesso; QUE em razão da regra que permitia a " fusão" entre os vencedores dos dois 

pacotes/obras de ANGRA III, foi formado o consórcio ANGRAMON, composto pelas 

empresas ANDRADE GUTIERREZ, UTC, CAMARGO CORRÊA, ODEBRECHT, EBE, 

TECHINT ENGENHARIA e QUEIROZ GALVÃO; QUE quando da formação do consórcio 

ANGRAMON o declarante já era Diretor Geral da TECHINT ENGENHARIA; QUE a fase 

licitatória levou aproximadamente doi s anos; QUE a licitação fo i iniciada 3 (três) anos atrás. 

O DECLARANTE confirma a reunião ocorrida em 26/08/2014 na sede da UTC, da 

qual participaram FLAVIO DAVID BARRA (Andrade Gutierrez), DALTON DOS 

SANTOS AVANCINI (Camargo Corrêa), o próprio declarante RICARDO 

OURIQUES MARQUES (Techint), RICARDO RIBEIRO PESSOA (UTC), FABIO 

ANDREANI GANDOLFO (Odebrecht), PETRONIO BRAZ J UNIOR (Queiroz 

Galvão) e RENATO RIBEIRO ABREU (EBE)? Quem convocou tal reunião? Caso 

Afirmativo, detalhar o assunto tratado. QUE não sabe precisar a data exata da reunião, 

mas afirma que foi realizada uma reunião na empresa UTC, no Rio de Janeiro, 

aproximadamente um ano atrás, oportunidade em que participou da reunião juntamente com 

FLAVIO DAVID BARRA (Andrade Gutierrez), DALTON DOS SANTOS AYANCINI 

(Camargo Corrêa), RICARDO RIBEIRO PESSOA (UTC), FABIO ANDREANI 

GANDOLFO (Odebrecht), PETRONlO BRAZ JUNIOR (Queiroz Galvão) e RENATO 

RIBEIRO ABREU (EBE); QUE a reunião foi convocada pelo representante da empresa 

Líder do consórcio RICARDO PESSOA, da UTC; QUE a reunião fo i agendada como 

primeira reunião técnica operacional do consórcio, cuja pauta era a discussão das regras do 

consócio ANGRAMON para a execução da obra; QUE a reunião tinha por objetivo discutir 

e definir as obrigações de cada sócio, a qualificação do pessoal responsável pela execução 

da obra; quais os nomes seriam indicados, uma vez que o projeto exigia uma técnica muito 1 
~ ~~ ,, 
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grande, devido à complexidade da construção de A GRA Ill; 

O DECLARANTE sabe informar se após esta reunião de 26/08/2014, ocorreram outras 

reuniões com os mesmos representantes das empresas citadas no quesito anterior? Caso 

Afirmativo, detalhar o as unto tratado. QUE o próprio declarante convocou uma egunda 

reunião técnica para novembro de 20 14 que, contudo, não ocorreu; QUE referida egunda 

reunião tinha por fim discutir principalme nte o novo cronograma do empreendimento; QUE 

a construção civil todavia está em execução pela ELETRONUCLEAR; QUE a aquisição dos 

equipamentos de ANGRA III é de respon ab ilidade da ELETRONUCLEAR, QUE com a 

con trução civil e os equipamentos entregue , o consórcio ANGRAMON inic iaria a fase de 

montagem eletromecânica de ANGRA IH; QUE, portanto. a segunda reun ião convocada 

pelo declarante tinha o objetivo de di scuti r a adequação do cronograma do empreendimento 

face à dificuldade da ELETRONUCLEAR em e ntregar a obra para o consórcio executar a 

montagem eletromecânica de ANGRA III ; 

O DECLARANTE tem conhecimento das razões da fusão dos Consórcios ANGRA03 e 

UNA03 formando o Con órcio ANGRAMON? 

QUE acima foi explicitado a razões da fu ão entre o Con órcio ANGRA 03 (EBE, 

TECHINT e QUERÓS GALVÃO) e o compo to pela ANDRADE GUTIERREZ, UTC, 

CAMARGO CORRÊA e ODEBRECHT, que deu origem ao consórcio A GRAMO ; 

O DECLARANTE tem conhecimento das negociações envolvendo o CONSORCIO 

ANGRAMON (CNPJ 20.876.370/0001-02) e a ELETRON UCLEAR nas licitações para 

obras em ANGRA 3 (Angra03 e UNA03)? O Consórcio ou a lgum de seus representantes 

ofereceu vantagens indevidas para OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA ou outrem, 

visando obter facilidades na licitação? Caso afirmativo, detalhar. QUE, na qualidade de ~ 

Diretor Geral da TECHINT, tem conhecimento das negociações que cu lminaram na 

formação do consórcio ANGRAMON e que geraram o desconto de 6% à 

ELETRONUCLEAR, ambos previstos em edita l; QUE OTHON LUIZ PINHEIRO DA 

SILVA era o presidente da ELETRONUCLEAR; QUE atual me nte OTHON LUIZ encontra

se licenciado; QUE esteve com OTHON LUIZ, da ELETRONUCLEAR, duas ou três vcze 

ao longo de todo o certamente que, conforme afirmado, durou aproximadamente 2 (anos); 

~~~~~~ 



MJ - SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 
GT OPERAÇÃO LAVA JATO 

QUE no máximo esteve com OTHO LU IZ três vezes; QUE nunca ofe receu ou deu 

qualquer tipo de vantagem para OTHO LUIZ PfNHEIRO DA SILVA; QUE ninguém da 

ua empre a TECHINT ofereceu ou deu qualquer vantagem para OTHON LUIZ; QUE com 

relação às outras empresas do CONSÓRCIO ANGRAMON não tem conhecimento acerca 

do oferecimento ou entrega de qualquer vantagem para OTHON LUIZ ou qualquer outra 

pessoa visando obter facilidades na li citação; QUE a empresa TECHINT é conhecida por 

sua lisura junto ao mercado; QUE OTHON LUIZ PINHEIRO não solicitou ou exigiu 

qualquer vantagem para o declarante ou outra pessoa da TECHfNT; QUE nenhuma outra 

pessoa solicitou ou exigiu vantagem para o declarante ou qualquer outra pessoa da 

TECHfNT; 

Qual sua relação com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA? QUE, conforme afirmado, 

esteve com OTHON por, no máximo, três vezes, durante a fase de licitação, oportunidade 

em que trataram de assuntos estritamente profis ionais ligados à lic itação em andamento . 

Qual sua relação com L UIS CARLOS MARTINS (Cama rgo Correa)? QUE 

"praticamente nenhuma·'; QUE esteve com LUZ CARLOS uma única vez em uma reunião 

do consórcio ANGRAMO ; 

Qual ua relação com ANTONIO CARLO MIRANDA (UTC)? QUE ANTONIO 

CARLOS foi engenheiro da TECHINT aproximadamente há 9 (nove) anos atrás; QUE 

ANTONIO CARLOS, apó a prisão de RICARDO PESSOA, passou a liderar o con órcio 

ANGRAMON, já que a liderança é exercida pela UTC; QUE ANTONIO CARLOS fo i 

Diretor Comercial da TECHfNT; QUE não tem relação pessoal com ANTONIO CARLOS, 

apenas profissional; 

O DECLARANTE já autorizou/realizou pagamentos de vantagens indevidas 

relacionadas as obras sob re ponsabilidade do Consorcio ANGRAMON a servidores 

da empresa ELETRONUCLEAR ou para outros agentes públicos/políticos ou para 

agremiações políticas? Caso afirmativo, detalhar. QUE nunca autorizou ou realizou 

pagamentos de vantagens indevidas relacionadas a quaisquer obra sob responsabilidade do 

Con órcio ANGRAMON ou de qualquer outra empresa ou obras. 
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Como o DECLARANTE explica que as me ma cmpre as que teriam se reunido em 

08/2014 ganharam as licitações para a con trução de ANGRA 3? QUE não se recorda 

exatamente da data da reunião, mas houve uma reunião aprox imadamente em agosto de 

2014, oportunidade em que as se te empresa participantes do consórcio ANGRAMON 

discutiram as regras do con ócio ANGRAMO para a execução da obra; QUE a reunião 

tinha por objetivo di cutir e definir as obrigaçõe de cada sócio, a qualificação do pessoal 

responsável pela execução da obra e seus nomes, uma vez que o projeto exig ia uma técnica 

muito grande, devido à complexidade da construção de ANGRA IIl ; QUE mencionada 

reunião fo i realizada após a adjudicação do objeto da licitação, inclusive após a devida 

publicação no diário oficial; 

O D ECLARANTE participou de ajuste prévio ao processo licitatório com a finalidade 

de fraudar o resultado do processo licitatório em benefício das empresa EBE, 

CAMARGO CORREA, ANDRADE GUTIERREZ, UTC, TECHINT, ODEBRECHT e 

QUE IROZ GALVÃO? QUE nunca parti cipou de nenhum aj u te prévio com a finalidade 

de fraudar o processo lic itatório ou seu resultado; 

O DECLARANTE já pagou vantagens indevidas para OTHO LUIZ PINHE IRO DA 

SILVA? Caso afirmativo detalhar. QUE nunca pagou vantagem indevida para OTHON 

LUIZ PINHEIRO DA SILVA; 

O DECLARANTE em alguma oportunidade utilizou as empre as em que participa do 

quadro societário para legalizar/repassar dinheiro oriundo de vantagens indevidas 

para OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA ou para outrem? Caso afirmativo, 

detalhar. QUE nunca utilizou a empresa TECHINT ou qualquer outra para legalizar ou 

repassar dinheiro oriundo de vantagens indevidas para OTHON LUIZ PINHEIRO DA 

SILVA ou para outrem; 

Como o DECLARANTE explica a declaração d e Dalton Avancini de que foi realizada 

uma reunião cm 26/08/2014 na sede da UTC, da qual participaram FLAVIO DAVID 

BARRA (Andrade Gutierrez}, DALTON DOS SANTOS AVANCINI (Camargo 

Corrêa), RICARDO OURIQUES MARQUES (Techint), RIC ARDO RIBE IRO \!\~ 

PESSOA (UTC), FABIO ANDREANI GANDOLFO (Odebrecht}, PETRONIO BRAZ l 
ó . li}/'~ 
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JUNIOR (Queiroz Galvão) e RENATO RIBEIRO ABREU (EBE), para que fixassem 

os valores e repasses que cada empreiteira do consócio ANGRAMON iria destina r para 

OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA? QUE na reunião reali zada aproximadamente em 

agosto foram fixadas as regras operacionais de execução do consórcio ANGRAMON, 

conforme afirmado acima; QUE desconhece e não participou de reunião para a fi xação de 

valores e repasses que cada empresa do consórcio ANGRAMON iria destinar para OTHON 

LUIZ PINHEIRO; 

O DECLARANTE sabe informar quem era o responsável pela tomada de deci õe da 

empre a TECHINT ENGEN HARIA E CONSTRUÇÃO junto ao consórcio 

ANGRAMON? Quem assinava os contrato e aditivos? QUE na reunião reali zada 

aproximadamente em agosto as empresas participantes do consórcio ANGRAMON 

elegeram o participante do consórcio, ou eja, as pessoas que, conforme qualificação 

técnica, participariam do consórcio e, portanto, pa sariam a geri-lo; QUE, ainda, foram 

estipuladas as normas e proced imentos operacional, chamada de NPO; QUE durante citada 

reunião, em re umo, foram estipulados os marcos da governança; QUE, portanto, as pes oas 

indicadas e qualificadas para integrarem o consórcio são as responsáveis pelas deci ões em 

nome do consórcio; QUE o consórcio é uma ··nova pessoa jurídica·' e que, portanto, possui 

autonomia própria; QUE a TECHINT possui 5 (cinco) profissionais do quadro permanente 

no consórcio ANGRAMON; QUE os contratos e aditivos são firmados pelo consórcio e não 

mais pelas empresas participantes do consórcio; QUE uma vez por mês o grupo que conduz 

o consórcio presta contas às empresa participantes do consórcio; QUE, portanto, o grupo 

gestor do con órcio é o responsável pela tomada de decisões e não cada empre a de fo rma 

individual ; 

O DECLARANTE recorda de e-mail enviado pelo mesmo em 07/11/2014 para os 

representantes das empresas (UTC, Andrade Gutierrez, Techint, Odebrecht, Queiroz 

Galvão e EBE) solicitando uma segunda reunião do grupo, endo a primeira ocorrida 

em 26/08/14 (quesito 7)? Ca o afirmativo, detalhar o assunto tratado. Que, egundo 

afirmado acima, o declarante convocou uma egunda reunião para novembro de 2014 que, 

contudo, não ocorreu; QUE referida segunda reunião tinha por fim discutir principalmente 
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o cronograma do empreendimento; QUE a construção civil é de responsabilidade da 

ELETRONUCLEAR; QUE a aquisição dos equipamentos de ANGRA lll também é de 

responsabilidade da ELETRO UCLEAR; QUE com a construção civi l e equipamentos 

entregues, o consórcio ANGRAMON iniciaria a fase de montagem eletromecânica de 

ANGRA Ill; QUE, portanto, a segunda reunião convocada pelo declarante tinha o objetivo 

de di scutir a adequação do cronograma do empreendimento face à dificuldade da 

ELETRONUCLEAR em entregar a obra para o consórcio executar a montagem 

eletromecânica de ANGRA III ; Que a reunião não ocorreu em razão da prisão de alguns do 

convocados durante a Operação Lava Jato; 

Outro dados que julgar úteis. QUE, conforme regras estipuladas pelo consórcio e 

previstas no ed ital, a TECHINT notificou o consórcio da sua saída oficial do consórcio e do 

projeto; QUE referida notificação fo i enviada ao consórc io aproximadamente dois meses 

atrás; QUE o pedido de saída foi fe ito em razão da dívida da ELETRONUCLEAR com o 

CONSÓRCIO ANGRAMON, que atualmente gira em torno de 65 milhões de Reais: QUE 

a contratante não pos ui um cronograma/programação de pagamento do que deve ao 

consórcio; QUE, dentre as regras existentes, a saída do consórcio foi notifi cada 

primeiramente ao próprio con órcio e posteriormente à ELETRONUCLEAR, QUE segu ndo 

os prazos e regras, a notificação para a saída do consórcio endereçada à ELETRONUCLEAR 

ocorrerá no próxima sexta-feira, dia 31/07/20 15; QUE citada comunicação à 

ELETRONUCLEAR já estava prevista e, portanto, só ocorrerá na próxima sexta-feira 

(31/07/2015) em razão dos prazos estipulados; QUE o pedido de aída tem previ ão 

contratual e se baseia no inad implemento da ELETRONUCLEAR por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias. Nada mai disse e nem lhe fo i perguntado. Foi então advertido(a) da 

ob rigatoriedade de comunicação de eventuais mudanças de endereço em face das prescrições 

do Art. 224 do CPP. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado 

conforme, as ina com o(a) declarante, , na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) 

EDUARDO REALE FERRARI, inscrito na OAB/SP sob nº 115274, MARINA FRANCO 

MENDONCA, OAB/SP 287598 e LARA LIMA MARUJO, OAB/SP 330289, todo com 

escritório na Avenida Nove de Ju lho , Nº 3147 - 6° ANDAR, bairro Jardim Pauli ta, CEP 

1407000, Sao Paulo/SP, comercial(ll~ ular(lld 99.l9-3-7-00- 9-6-e_c_om; CE; ~ 
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