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AO(s) 30 dia(s) do mês de julho de 2015, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MIALIK MARENA, 
Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nº 10.491 , comigo, Escrivão(ã) 
de Polícia Federal, ao final assinado e declarado, presente OTHON LUIZ PINHEIRO 
DA SILVA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de José 
Antonio Vieira da Silva e Helena Pinheiro da Silva, nascido(a) aos 25/02/1939, natural 
de Sumidouro/RJ, instrução terceiro grau completo, profissão Engenheiro, CPF 
135.734.037-00, atualmente custodiado na SR/DPF/PR. lnquirido(a) sobre os fatos em 
apuração pela Autoridade Policial, na presença de seu advogado, HELTON MARCIO 
PINTO, inscrito na OAB/RJ sob nº 79525 e ALLAN CAETANO RAMOS, inscrito na 
OAB/RJ sob nº 160951 , RESPONDEU: QUE na trabalha na ELETRONUCLEAR desde 
05.10.2005, como Diretor-Presidente; QUE antes de 2005 trabalhava na empresa 
ARATEC, prestando consultoria na área de energia; QUE também prestou consultoria 
na área de infra-estrutura, meio-ambiente, geofísica, prospecção de jazidas; QUE 
também tinha uma empresa chamada ÁREA GEOFISICA DO BRASIL, pela qual 
prestava igualmente serviços de consultoria; QUE compunha equipes específicas para 
cada tipo de trabalho, não mantendo um staff fixo; QUE, por exemplo, cita a obra do 
oleoduto de Cabiúnas, para a REDUQ/PETROBRAS, quando foi contratado pela 
IECSA, empresa argentina que estava responsável pela construção do oleoduto, sendo 
que na ocasião trouxe técnicos da Argentina para o trabalho; QUE foi contratado para 
realizar estudos sobre o detalhamento do trajeto do oleoduto; QUE ao ingressar na 
ELETRONUCLEAR, acabou deixando a ARATEC para sua filha ANA CRISTINA; QUE 
ANA CRISTINA na época tinha interesse em constituir uma empresa na área de 
traduções, por ter residido no exterior, e a esposa do declarante também tinha passado 
em concurso de tradutor juramentado; QUE o declarante então sugeriu que ANA, ao 
invés de constituir outra empresa, usasse a infraestrutura já existente da ARATEC; 
QUE ANA havia tido seu primeiro filho, e a atividade de tradutora era uma forma de 
poder inclusive realizar serviços em casa; QUE em 2005 a ELETRONUCLEAR estava 
em más condições e como o declarante era conhecido na área, acabou sendo 
convidado pelo Ministro Silas Rondeaux para colocar "ordem na casa"; QUE devido a 
situações pessoais de sua esposa, pediu o prazo de um mês a mais para tomar posse, 
o que foi concedido; QUE na posição assumida, dedicou-se com total afinco e 
procurando trabalhar em equipe, levou a ELETRONUCLEAR a ocupar uma posição 
que oscila desde 2008 entre 4ª e 2ª posição no mundo no grau de desempenho; QUE 
a concorrência para a construção de ANGRA 3 envolvia quatro frentes de trabalho: a 
de suprimentos nacionais, o contrato de construção civil üá feito com a ANDRADE 
GUTIERREZ na década de 1980), a de suprimentos internacionais e a montagem 
eletromecânica; QUE o contrato de montagem eletromecânica foi o que acabou \~ 
redundando em toda a polêmica atual no assunto; QUE o país precisava de uma f' 
complementação térmica, conforme estudos que existiam desde 2004, feitos inclusive 
pelo próprio declarante; QUE em 2001 havia discussões a respeito do início ou não da ~ 
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construção de ANGRA 3; QUE já havia estudos internacionais sobre a necessidade, 
contudo, nenhum baseado em dados nacionais; QUE o declarante foi incumbido do 
referido estudo pelo Prof. Goldenberg, que representava a sociedade civil no Conselho 
Nacional de Política Energética; QUE o declarante entendeu que o modo mais eficaz 
na construção da usina seria uma divisão quanto à montagem, e antes (quanto a 
Angra 2) a divisão era quanto à disciplina; QUE com o que se pagou por Angra 2, daria 
para construir 2 usinas de Angra 3 e ainda sobraria cerca de R$ 5 bilhões, segundo os 
dados existentes na ANEEL, referidos a dezembro de 2012, o que prova que a 
metodologia usada pelo declarante seria melhor em termos econômicos, entre outras 
medidas; QUE o método desenvolvido para dividir o contrato para a parte de 
montagem eletromecânica redundou em uma redução de custos efetiva, 
comparativamente inclusive com construções similares em outros países; QUE o 
processo licitatório iniciou-se com audiência pública, seguindo todos os trâmites legais; 
QUE havia um grande rigor técnico; QUE o declarante preocupou-se em ampliar a 
competição, assim, a ELETRONUCLEAR não restringiu a participação apenas a 
empresas que haviam participado da construção de Angra 1 e 2; QUE inicialmente 
houve a formação de cinco consórcios na concorrência; QUE o consórcio que envolvia 
a CONSTRUCAP acabou indo para a justiça para contestar algumas exigências, e 
acabaram perdendo, e então levaram o caso para o TCU, que determinou a 
paralisação do certame; QUE o TCU fez algumas recomendações, acatadas pela 
ELETRONUCLEAR, e o certame continuou seu andamento; QUE o Edital previa que 
se houvesse a eventual união de consórcios que ganhassem parte do contrato, deveria 
ser dado um desconto de seis por cento no valor inicial oferecido; QUE os dois 
consórcios que se sagraram vencedores decidiram realizar a união, não tendo havido 
nenhuma imposição da ELETRONUCLEAR para que isso ocorresse; QUE o consórcio 
formado pelos dois consórcios iniciais chamou-se ANGRAMON; QUE antes da 
publicação do edital, o corpo técnico da ELETRONUCLEAR realizou estudos a respeito 
de certos itens que compunham o preço dado pelas empresas, e entenderam que 
poderia haver uma redução de até seis por cento no valor com a unificação dos 
consórcios e esta foi a regra estabelecida no edital; QUE o declarante nunca recebeu 
nenhuma orientação de alguém da Eletrobrás, do Governo Federal ou de partidos 
políticos para que cobrasse das empresas que compunham o consórcio ANGRAMON 
alguma doação a políticos ou a partidos; QUE também nunca solicitou ou exigiu 
qualquer vantagem econômica para si ou sua família, seja diretamente, seja por meio 
de contratações da empresa ARATEC; QUE inclusive alegações nesse sentido deixam 
o declarante profundamente consternado pois nunca agiria desta forma, sendo que 
tem uma atuação profissional reconhecida e de longa data e jamais se prestaria a uma 
situação destas; QUE inclusive passou por grandes pressões quando a ANDRADE 
GUTIERREZ resolveu paralisar a obras, e não cedeu a exigências que entendeu 
indevidas; QUE se houvesse algum conluio do declarante com as empreiteiras não 
teria os embates que teve em todo esse processo relacionado à construção de ANGRA 
3; QUE há documentos que provam tais situações, demonstrando que agiu sempre 
favoravelmente aos interesses da ELETRONUCLEAR e dentro da lei , e que serão 
juntados por sua defesa oportunamente; QUE ressalta que os pagamentos r~ ? os \~ 
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à ARATEC, e relacionados na representação do Ministério Público Federal, são muito 
anteriores ao contrato de ANGRA 3, e são relacionados a trabalhos prestados por sua 
filha na área de traduções, ou de engenharia por parte de seu genro; QUE inclusive 
empresas como a CONSTRUCAP, que teve a situação acima descrita quanto a não 
conseguir prosseguir na licitação, foi uma das que realizou pagamentos à ARATEC por 
serviços de tradução; QUE o declarante possui conhecimento que lhe permitira ganhar 
muito mais do que os valores que lhe acusam de ter recebido; QUE desenvolveu 
tecnologia na área nuclear que, ao invés de patentear em seu nome, ofereceu para 
serem patenteadas pela ELETRONUCLEAR; QUE o seu afastamento da 
ELETRONUCLEAR implicou em ficar com os rendimentos de sua aposentadoria 
apenas, tendo que custear o tratamento de sua esposa que padece do mal de 
Alzheimer; QUE seu afastamento foi motivado pelo interesse de não prejudicar a 
ELETRONUCLEAR, pois com a notícia da delação de Dalton Avancini, foi aberta uma 
investigação por uma firma de auditoria/investigação, por exigência da Security and 
Exchange Comission, para poder haver o fechamento do balanço da holding 
ELETOBRAS; QUE por sugestão da KPMG, como uma boa prática para não prejudicar 
a ELETROBRAS, que possui ações na bolsa americana, foi que decidiu se afastar, 
muito antes de qualquer notícia do presente inquérito; QUE decidiu sair do quadro 
societário da ARATEC em fevereiro de 2015 pois estava desenvolvendo um projeto de 
uma nova turbina (hidrogerador integrado), que não tem a ver com a área nuclear, que 
pretendia patentear em breve, e como já havia deixado a empresa ARATEC para sua 
filha, resolveu que quando fosse levar o projeto da patente da nova tecnologia adiante, 
constituiria outra empresa; QUE a empresa DEUTSCHEBRAS foi criada pelo 
declarante aproximadamente em 1997, para desenvolver sistemas de segurança 
predial, após ter saído da Marinha; QUE deixou de atuar nesta área por volta do ano 
2000, tendo vendido sua parte na empresa; QUE a DEUTSCHEBRAS chegou a 
participar de concorrências na ELETROBRÁS, tendo perdido algumas, e também 
chegou a ganhar e ser contratada em certa ocasião, sendo que o declarante 
absteve-se de votar na reunião que decidiu pela sua contratação, ainda que nada mais 
tivesse a ver com a empresa já ha tempos, sendo que neste ato apresenta documento 
para comprovar o alegado;QUE acredita que eventuais transferências de valores da 
DEUTSHBRAS para a ARATEC tenha a ver com serviços prestados por seu genro 
SERGIO TONIOLO, que também é engenheiro, e sua fi lha, nada sabendo a respeito; 
QUE quanto à empresa CG CONSULTORIA, conhece o proprietário desta, CARLOS 
GALLO, que é um engenheiro civil, com quem desenvolveu alguns projetos no 
passado, antes de trabalhar na ELETRONUCLEAR; QUE desconhece eventuais 
repasses feitos da CG CONSULTORIA à ARATEC, mas se existiram, certamente 
referem-se a serviços prestados por esta última; QUE não tem conhecimento da 
empresa JNOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA; QUE quem melhor poderia 
esclarecer pagamentos das empresas citadas à ARATEC, seria sua filha ANA 
CRISTINA, que administra a ARATEC; QUE a ARATEC não é uma empresa de 
fachada, mas existe efetivamente, e perguntado porque a empresa se encontrava 
vazia por ocasião da busca, acredita que seja porque sua filha e o marido estava 
viajando com o restante da família; QUE, ao que tem conhecimento,, resa ~ 
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mantém a mesma dinâmica de constituir um staff para cada projeto; QUE consigna 
que nunca tomou medidas na ELETRONUCLEAR que privilegiaram quem quer que 
seja, principalmente as empreiteiras envolvidas na construção de ANGRA 3; QUE os 
valores que a ARATEC recebe inclusive não batem, em termos de anos ou datas, com 
as datas a partir das quais o contrato de ANGRA 3 foi efetivamente celebrado, isto é, 
no ano passado; QUE desconhece os trabalhos da empresa LINK PROJETOS E 
PARTICIPAÇÕES e nunca ouviu falar das pessoas MARIA VESTINA COLAVITTI ou 
qualquer pessoa com este sobrenome; QUE nunca manteve contas bancárias ou 
ativos em qualquer outro país; QUE neste ato a defesa do declarante apresenta 
diversos documentos a demonstrar algumas das alegações aqui feitas; QUE devido ao 
exíguo tempo disponível para reunir os documentos, estes ainda não estão de forma 
organizada, e serão apresentados eletronicamente com as devidas explicações; QUE 
inclusive a defesa esclarece neste ato que solicitou a ANA CRISTINA que reunisse 
todos os documentos relativos aos serviços prestados pela ARATEC, a fim de 
comprovar que se trata de empresa com efetivo funcionamento. Nada mais havendo a 
ser consignado, determinou a Autoridade que fosse encerrado o presente termo que, 
lido e achado conforme vai por todos assinado, inclusive por mim, , 
Leonardo Henrique Correa, Escrivão de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nº 
9.781 , que o lavrei. 
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