
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

TERMO DE DECLARAÇÕES 
que presta ANA CRISTINA DA SILVA TONIOLO 

~ ;,'f°PF/PR I 
~ ub: __ 

AO(s) 11 dia(s) do mês de agosto 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, e perante o 
Procurador da República ATHAYDE RIBEIRO COSTA, atuante na Força-tarefa da 
Operação Lavajato, ao final assinado e declarado, presente ANA CRISTINA DA SILVA 
TONIOLO, sexo feminino, nacionalidade brasileira, casado(a) , filho(a) de Othon Luiz 
Pinheiro da Silva e Maria Celia Barbosa da Silva, nascido(a) aos 15/04/1964, instrução 
terceiro grau completo, profissão Engenheiro(a) Mecânico, documento de identidade nº 
254794798/SSP/SP, CPF 101.862.268-37, residente na(o) Alameda Salgo, 195, 
residencial 11, bairro Alphaville, Barueri/SP, fone (1 1 )41537175. lnquirido(a) sobre os 
fatos em apuração pela Autoridade Policial, na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) 
ANA BEATRIZ SAGUAS PRESAS, inscrito na OAB/SP sob nº 88015, com escritório 
na Rua Padre Garcia Velho, 73, cj 52, bairro Pinheiros, CEP 5421030, São Paulo/SP, 
comercial(11) 30688933, RESPONDEU: QUE é formada em engenharia mecânica, 
tendo trabalhado de 1988 a 1995 em indústrias diversas; QUE em 1995 ficou grávida 
de seu primeiro filho, e a empresa em que trabalhava estava mudando de Estado, 
então acabou sendo dispensada; QUE neste mesmo período sua mãe, que dava aulas 
de inglês, foi fazer um curso de tradutores e intérpretes e conheceu outras pessoas 
neste ramo; QUE uma colega deste meio era tradutora da empresa CAMARGO 
CORREA, e convidou a mãe da declarante para auxi lia-la em um trabalho relativo a 
traduções a serem feitas para esta empresa; QUE como a declarante é engenheira e 
também fluente em inglês, tendo morado em duas oportunidades no exterior, a mãe da 
declarante a chamou para auxiliar; QUE a empresa gostou do trabalho da declarante, 
que acabou entrando neste mercado, pois estava havendo grande demanda por 
tradução de documentos técnicos; QUE as empresas começaram a exigir uma nota 
fiscal pelos serviços prestados; QUE a declarante não tinha nenhuma empresa 
constituída, então seu pai, OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA, lhe sugeriu que 
emitisse as notas fiscais pela ARATEC, sua empresa; QUE seu pai acreditava que o 
trabalho de tradução da declarante seria temporário, em razão de ter filho pequeno, e 
que logo voltaria a trabalhar em indústrias; QUE contudo, o ganho financeiro da 
declarante compensou que ficasse trabalhando apenas na área de tradução técnica, e 
na sua área de atuação; QUE havia poucos profissionais que pudessem traduzir bem 
documentos relacionados a projetos de engenharia, nas áreas civis, elétricas, 
hidrelétricas, etc; QUE então o pai da declarante resolveu colocá-la como sócia da 
ARATEC, acredita que no ano de 2005; QUE até então a ARATEC era de seu pai , que 
tinha um escritório em Moema, e usava a empresa apenas para a emissão de notas 
fiscais; QUE quando foi alterado o contrato social para inclusão da declarante como 
sócia, o pai da declarante fez constar que a empresa passaria a atuar na área de 
tradução, tanto técnica, área de declarante, quanto juramentada, área da mãe da 
declarante; QUE quando o pai da declarante foi convidado para assumir a diretoria da 
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ELETRONUCLEAR, avisou a declarante que passaria a administração da ARATEC 
para a declarante, visto que não poderia mais estar à frente da empresa; QUE a 
declarante aceitou esta alteração, com a condição de que continuasse trabalhando em 
sua residência; QUE seu pai então encerrou as atividades do escritório; QUE até então 
a ARATEC funcionava em uma sala de um amigo de OTHON; QUE quando houve tais 
mudanças, a declarante e seu pai concluíram que seria melhor que a ARATEC tivesse 
uma sala própria; QUE OTHON de fato adquiriu uma sala em Barueri, próximo à casa 
da declarante, aprovou um projeto de arquitetura, e apenas avisou a declarante para 
que acompanhasse a obra e fizesse os pagamentos necessários; QUE quando as 
salas ficaram prontas OTHON já estava na ELETRONUCLEAR, e acredita que tenha 
ido cerca de três vezes ao local; QUE o pai da declarante trabalhava em um projeto de 
desenvolvimento de uma turbina, já patenteada, e algumas vezes reuniu projetistas no 
local para tratar deste assunto; QUE a ARATEC mantinha uma auxiliar de escritório 
que fazia trabalhos como digitalização de documentos, atender telefone, secretariar 
reuniões, mas que, face à atual conjuntura, está sendo dispensada; QUE acredita que 
em 2009 o pai da declarante telefonou e lhe avisou que CARLOS GALLO iria ligar e 
que era para a ARATEC emitir algumas notas fiscais para ele, sendo que CARLOS 
passaria os dados necessários; QUE CARLOS GALLO já era amigo de muitos anos do 
pai da declarante; QUE de fato CARLOS procurou a declarante e pediu que fizesse 
alguns trabalhos, passando os contratos prontos, o projeto a ser feito, e pedia para que 
a nota fiscal fosse emitida apenas quando ele pedisse; QUE após a nota fiscal emitida, 
CARLOS pedia à declarante que montasse um paper, um estudo referente ao tema; 
QUE não se tratavam de estudos profundos de autoria da declarante e nem de 
consultorias, apenas de uma compilação de informações sobre um tema; QUE a 
declarante apenas obedeceu àquilo que lhe foi pedido, não sendo CARLOS GALLO 
um cliente seu propriamente; QUE não questionou CARLOS a razão dos pedidos dos 
tais estudos, apenas atendeu a uma solicitação de seu pai; QUE os valores pagos por 
CARLOS, através de sua empresa, a CG CONSULTORIA, foram destinados 
integralmente para as despesas da ARATEC e os custos do desenvolvimento da 
turbina; QUE nunca negociou os valores dos contratos firmados entre a ARATEC e a 
CG CONSULTORIA; QUE os contratos vinham prontos da parte de CARLOS; QUE a 
dinâmica era a seguinte, primeiro CARLOS enviava um contrato à declarante, 
posteriormente pedia a emissão de notas fiscais, e passava o valor; QUE em um 
terceiro momento é que pedia que o estudo relativo ao referido contrato fosse 
efetivamente entregue, e então avisava que aquele contrato já estava "fechado"; QUE 
acredita que este relacionamento tenha durado cerca de dois anos; QUE certa vez 
CARLOS GALLO disse à declarante que lhe apresentaria JOSUÉ NOBRE e que tinha 
uma empresa que precisava que fossem feitos os mesmos serviços que eram 
prestados à CG CONSULTORIA; QUE não conheceu JOSUE NOBRE pessoalmente, 
tendo falado uma única vez ao telefone; QUE passou a receber os contratos da 
empresa JNOBRE pelos Correios, que eram enviados à sua residência; QUE então 
aguardava o pedido de emissão de nota fiscal ; QUE posteriormente JOSUE pedia o 
envio do estudo a que se referia o contrato; QUE acredita que os pedidos de emissão 
de nota fiscal e do estudo correspondente ao contrato eram feitos por email; QUE tanto 
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no caso da CG CONSULTORIA, quanto no caso da JNOBRE, os pagamentos eram 
feitos apenas após a emissão da nota fiscal pela declarante; QUE a principal atividade 
da declarante continuou a ser a tradução, e dava prioridade a isso; QUE por vezes era 
até cobrada de que estava atrasada na entrega dos estudos devidos pelos contratos; 
QUE dos valores que entravam na conta da ARATEC, sacava apenas aqueles que 
estavam relacionados com as suas atividades de tradução; QUE os valores que 
entravam a partir dos contratos com a CG CONSULTORIA e com a JNOBRE foram 
todos revertidos para os custos de manutenção da própria ARATEC; QUE era a 
declarante quem gerenciava tais custos e a conta da empresa; QUE o pai da 
declarante não tinha nem o cartão e nem a senha da conta; QUE as despesas 
relacionadas com o desenvolvimento da turbina eram informadas por OTHON à 
declarante, que então efetuava os pagamentos; QUE as pessoas que estavam 
auxiliando OTHON no projeto eram na sua maioria pessoas que este já conhecia da 
época que trabalhou na Marinha e que eram de sua confiança; QUE tais prestações de 
serviço não foram documentadas em contrato e nem emitidos recibos; QUE houve 
muitas despesas com a patente da turbina, pois OTHON procurou patentear em mais 
de trinta países, e uma anuidade da patente podia chegar a até trinta mil euros; QUE 
tem comprovação das despesas que teve com o desenvolvimento do projeto da 
turbina, mas estão em seu computador apreendido em sua residência; QUE pagou a 
diversas pessoas a partir da conta da ARATEC por conta de serviços que prestaram 
no projeto da turbina; QUE efetuou tanto transferências bancárias da conta da 
ARATEC, como saque e posterior depósito; QUE quanto efetuou saques ao invés de 
fazer a transferência, foi com o objetivo de não acabar por caracterizar uma relação 
trabalhista, já que houve pessoas que receberam alguns meses pelos serviços que 
estavam prestando; QUE quanto à empresa DEMA , que também aparece como 
contratante da ARATEC, a declarante não se recorda desta empresa, mas se a 
ARATEC emitiu alguma nota fiscal para a mesma, certamente foi a pedido de seu pai; 
QUE quanto à empresa DEUTSCHBRAS, o pai da declarante foi sócio desta empresa 
após ter saído da Marinha, em uma sociedade com pessoas que também tinham sido 
seus colegas na Marinha; QUE a área de atuação da empresa era em sistemas de 
segurança predial, tendo inclusive algum dispositivo já patenteado; QUE o pai da 
declarante tinha o objetivo de trabalhar em alguma coisa diferente do que fazia na 
Marinha, que era na área nuclear; QUE na DEUTSCHBRAS o pai da declarante 
conseguiu um contrato de representação de uma empresa alemã, que acabou 
alavancando os negócios; QUE havia dúvidas por parte dos outros sócios de que este 
negócio seria efetivamente fechado, e ainda dúvidas de que comissão seria superior a 
cinco por cento; QUE OTHON não só conseguiu fechar o negócio, mas conseguiu uma 
comissão de vinte por cento; QUE os demais sócios haviam acordado com OTHON 
que o que este conseguisse de comissão acima de cinco por cento seria dele; QUE 
sabe que a DEUTSCHBRAS conseguiu outros bons contratos, mas não sabe precisar 
as atividades específicas de seu pai na empresa; QUE quanto aos depósitos feitos 
pela DEUTSCHBRAS em 2014 na conta da ARATEC, o pai da declarante apenas lhe 
informou que uma dívida antiga dos sócios da empresa seria paga, e que era para a 
declarante emitir as notas fiscais; QUE não sabe esclarecer por quais razões houve 
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um lapso de aproximadamente quatorze anos no pagamento da referida dívida; QUE 
quanto à empresa LINK PROJETOS, a declarante foi informada por seu pai de que 
seria enviado um contrato da empresa com a ARATEC, e que deveria emitir as notas 
relativas aos valores discriminados no contrato; QUE foi enviado apenas um contrato, 
também pelos Correios e para a residência da declarante; QUE havia um senhor 
chamado PEDRO que fazia periodicamente contato telefônico com a declarante e 
avisava quando ia pagar o valor relativo à nota fiscal que havia sido enviada por email 
à LINK; QUE houve casos em que a declarante emitiu nota fiscal, recolheu os 
impostos, e o valor não havia sido pago, que então fez um contato telefônico com a 
LINK cobrando o pagamento; QUE a pessoa que lhe atendeu disse que não ia 
continuar os pagamentos; QUE então informou seu pai de que a LINK não iria mais 
pagar, e este apenas disse que iria ver, e não lhe deu nenhum retorno sobre o 
assunto; QUE no dia 20 de julho de 2015 PEDRO foi até a portaria do prédio da 
ARATEC, ao final do expediente, procurando pela declarante; QUE o funcionário da 
portaria ligou para a declarante e a colocou em contato com PEDRO; QUE PEDRO 
disse que precisava falar com a declarante, mas não adiantou o assunto; QUE a 
declarante iria viajar no dia seguinte às 7h00, com retorno apenas no dia 29 de julho à 
noite; QUE avisou PEDRO de que iria viajar, sendo que este apenas disse que então 
conversariam posteriormente; QUE quanto ao ofício do MPF apreendido na casa da 
declarante e dirigido à DEUTSCHEBRAS (evento 119 - anexo 3, do eproc 
5028308-36.2015.404.7000) , esclarece que o sócio da empresa, GERALDO, avisou a 
declarante do recebimento do dito ofício, no dia 20 de julho de 2015, sendo que a 
declarante o avisou de que iria viajar e que buscasse informações com seu pai; QUE 
mais tarde neste mesmo dia foi até a casa de seu pai para pagar a empregada e avisar 
que estava indo viajar, e lá encontrou o ofício referido por GERALDO; QUE resolveu 
levar o ofício para depois, quando voltasse de viagem, conversar com seu pai sobre o 
assunto e entender o que estava acontecendo; QUE em relação à petição da 
declarante nos citados autos dizendo que todos os contratos relacionados às 
empresas citadas diziam respeito a projetos de engenharia, esclarece que na verdade 
foi um equívoco na nomenclatura, pois tratavam-se de estudos na área de engenharia; 
QUE afirma que apenas atendeu a pedidos de seu pai para atender determinadas 
pessoas e emitir as notas fiscais; QUE quanto aos documentos apreendidos em sua 
residência indicando a abertura de empresas e contas no exterior a declarante 
esclarece que, quanto à empresa WATERLAND, foi aberta visando comercializar as 
turbinas na América do Sul; QUE, contudo, descobriu-se posteriormente que houve 
equívocos no procedimento de abertura e a empresa precisou ser encerrada; QUE 
quanto à HYDROPOWER, a declarante esclarece que foi informada por seu pai de que 
um grande sócio estrangeiro ingressaria na ARATEC, e passaria a arcar com os custos 
das patentes; QUE então OTHON avisou a declarante que alguns documentos seriam 
enviados a sua residência relativos à abertura de uma empresa em HONG KONG e 
também uma conta no exterior; QUE a declarante ficou com os documentos pois 
também precisaria pegar a assinatura de sua irmã, que reside no Rio de Janeiro/RJ; 
QUE depois de assinados, os documentos foram digitalizados e enviados para um 
email de uma funcionária de um banco estrangeiro, cujo nome não se recorda; QUE 

IPL Nº 1361/2015 

q( 
fls. 4 / 5 



essa própria funcionária foi quem fez contato com a declarante lhe passando os dados 
do email para o envio da documentação; QUE acredita que isto tenha ocorrido ao final 
do ano de 2014; QUE após isso não acompanhou mais o assunto, e não sabe se a 
conta chegou a ser efetivamente aberta e se algum depósito chegou a aportar ali; QUE 
concorda em assinar uma autorização para que as autoridades encarregadas da 
investigação diligenciem junto à instituição financeira no exterior a fim de buscarem 
dados da referida conta; QUE se compromete a comparecer no Força-tarefa do 
Ministério Público Federal em data a ser agendada para os proximos dias, a fim de 
assinar a documentação necessária à obtenção de dados no exterior relativos a contas 
que possam ter a declarante como procuradora e/ou titular; QUE OTHON, após ter 
saído da Marinha, acredita que no ano de 1997, nunca ocupou nenhum cargo público, 
até ingressar na ELETRONUCLEAR em 2005; QUE gostaria de enfatizar que a turbina 
desenvolvida por seu pai realmente existe e é um sonho do mesmo vê-la em 
funcionamento; QUE OTHON nunca entendeu que o desenvolvimento deste projeto 
iria colidir com sua atuação junto à ELETRONUCLEAR. 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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