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AO(s)28 dia(s) do mês de julho de 2015, nesta Superintendência Regional no Rio de

Janeiro, onde se encontrava FABRIZIO JOSE ROMANO, Delegado de Polícia Federal,

compareceu RENATO RIBEIRO ABREU, sexo masculino, nacionalidade brasileira.

casado(a), filho(a) de Renan Perlingeiro Abreu e Lídia Ribeiro Abreu, nascido(a) aos

22/03/1947, natural de Sao Fidelis/RJ, instrução terceiro grau completo, profissão

Engenheiro, documento de identidade n° 807547781/DETRAN/RJ, CPF

181.839.567-34, residente na{o) Praia de Icaraí, 219, Apto 1402, bairro Icaraí, CEP

24230-003, Niteroi/RJ. InquiridO(a) a respeito dos fatos. RESPONDEU: QUE o

declarante é Engenheiro Eletricista, não possuindo curso de pos graduação; QUE o

Declarante possui uma holding denominada MPE PARTICIPAÇÕES E
ADMINISTRAÇÃO S/A; QUE referida holding tem por objeto principal de manutenção e
montagens industriais; QUE possui outros negócios na area de agro negocio, com

atuação nos estados de MATO GROSSO, BAHIA e RIO DE JANEIRO; QUE em

relação a empresa MPE, o declarante informa ter adquirido a mesma da empresa GE

no ano de 1988; QUE tinha sido funcionário da referida empresa por 17 anos, como

gerente da area de montagem eletro mecanica, tendo adquirido a empresa MPE com o

fim das atividades da empresa GE nesta area; QUE possui vínculo empregatício com a

AGROMON; QUE é diretor presidente da holding MPE PARTICIPAÇÕES, controladora
da empresa AGROMON; QUE a holding controla diversas empresas nas areas de

engenharia e agro negócio; QUE em relação a empresa Empresa Brasileira de

Engenharia - EBE, o declarante informa que a mesma é controlada pela holding MPE;

QUE pelo menos uma vez por mes, como presidente da holding que controla a EBE,

reune-se com seus diretores para acompanhar as atividades da empresa; QUE em

relação a reunião ocorrida no final do mes de agosto, o declarante informa que a

mesma foi convocada por RICARDO RIBEIRO PESSOA, presidente da UTC; QUE a

reunião teve por objetivo unificar as operações de dois consórcios formados pelas

empresas presentes para a construção de dois pacotes da usina ANGRA 3; QUE

RICARDQ PESSOA trouxe a proposta da EletronuclOjar e Eíetrobras que propuseram o

desconto de 10% para a unificação dos consorcios; QUE os presentes, pelo o que o
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declarante se recorda, aceitaram 6% de desconto; QUE RICARDO PESSOA

demonstrou preocupação com os desdobramentos da operação LAVA JATO; OUE o

mesmo estava temeroso em ser preso, tendo afirmado ter incorrido em gastos extras;

OUE acredita que não tenha ocorrido outras reuniões, pois caso tivesse ocorrido, como

representante da empresa EBE, teria sido convidado a participar; OUE o declarante

reitera que não participou de nenhuma outra reunião; OUE o seu socio, DAVID

FISCHEL, então socio e presidente da EBE, pode ter participado de outra reunião

anterior a essa; OUE DAVID FISCHEL faleceu em 12/10/2014, tendo se afastado

informalmente das atividades da empresa em virtude de um câncer que o acometia;

OUE em relação a fusão dos consorcios ANGRA03 e UNA3, o declarante informa que

pelo que tem conhecimento a sua possibilidade estava prevista no edital; OUE a fusão

era interesse de todas as empresas em virtude da diminuição dos custos operacionais;

OUE RICARDO PESSOA, após a fusão, passou a coordenar as atividades do

consorcio ANGRAMON; OUE RICARDO PESSOA, durante a reunião, informou que o

consórcio havia realizado gastos extras de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reias),

não especificando a sua natureza; OUE nao sabe informar se o consorcio

ANGRAMON ofereceu vantagem indevida a OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA; OUE

conhecia OTHON LUIZ, presidente da ELETRONUCLEAR, porem nao mantinha

relação pessoal com ele; OUE nunca teve nenhuma reunião de negocios com OTHON,

porem o via eventualmente no Restaurante MOSTEIRO; OUE em relação a LUIS

CARLOS MARTINS, so manteve contato com ele na reunião anteriormente

mencionada, pois não cuidava mais da area de engenharia; OUE em relação a

ANTONIO CARLOS MIRANDA, o conhece pois o mesmo trabalhou com DAVID

FISCHEL na empresa MONTREAL ENGENHARIA; OUE tentou trazer ANTONIO

CARLOS para trabalhar na MPE porem nao obteve êxito; OUE apesar do

relacionamento de trabalho, não mantinha relacionamento pessoal com ele; OUE

chamo ANTONIO CARLOS de CACA; OUE esclarece que encontrava CACA somente

em reuniões, feiras e congressos, visto que o Declarante não tratava mais da area de

Engenharia, conforme acima informado; OUE nunca autorizou o pagamento de

vantagens indevidas relacionadas ao consorcio ANGRAMON a servidores da empresa

ELETRONUCLEAR ou para partidos politicos; OUE nunca soube, nem pela imprensa,

de pagamentos especificos conforme acima mencionado; OUE em relação a empresa

EBE, o declarante afirma que a empresa atendeu todas as exigências do edita; OUE o

então presidente, DAVID FISCHEL, ja falecido, que tratou pessoalmente da

formalização da proposta para a licitação como representante da EBE; OUE não sabe

informar como as outras empresas ganharam as licitações; OUE o declarante não

participou de nenhum ajuste prévio ao processo licitatório com a finalidade de fraudar o
resultado do processo licitatório; OUE também não sabe informar se DAVID FISCHEL
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participou de nenhuma reunião para tal fim; QUE reitera que nunca pagou nenhuma

vantagem indevida para OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA; QUE o declarante nunca

utilizou as empresas em que participa do quadro societário para legalizar/repassar

dinheiro oriundo de vantagens indevidas para OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA ou

para outrem; QUE em relação as declarações de DALTON AVANCINI, durante a

reunião, não foi fixado nenhum valor e/ou repasse de cada empreiteira do consórcio

para OTHON LUIZ; QUE conforme acima explicado, RICARDO PESSOA afirmou que

o consorcio incorreu em gastos extras no valor de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de

relas) ; QUE RICARDO PESSOA não detalhou a natureza dos gastos; QUE RICARDO

PESSOA posteriormente não solicitou nenhum reembolso para a empresa EBE; QUE

até o seu falecimento, ocorrido em 12/10/2014, DAVID FISCHEL assinou grande parte

dos contratos e aditivos da EBE; QUE eventuais contratos assinados anteriormente ao

falecimento de DAVID FISCHEL e demais atos assinados posteriormente, foram de

responsabilidade da nova diretoria comandada pelo seu genro PAULO MASSA FILHO:

Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento

do presente que, lido e achado cpnforme, assina com 0(a) declarante e comigo, JOSÉ
CARLOS FIGUEIREDO, EscpK^o de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula
11.100, que olavrei. ]/
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