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OPERAÇÃO LAVAJATO 

FASE 16 – RADIOATIVIDADE 

Inquérito Policial nº  1361/2015 – SR/DPF/PR 

Eproc 5026417-77.2015.404.7000 

 

RELATÓRIO  

Em complemento ao nosso primeiro relatório acostado no evento 70 dos 
autos eletrônicos nº 5028308-36.2015.404.7000 e datado de 31.07.2015, e, 
vencendo nesta data o prazo concedido pelo d. Juízo em r. despacho no evento 30 
dos autos eletrônicos nº 5026417-77.2015.404.7000, apresentamos abaixo as 
diligências concluídas até o momento na presente investigação. 

 
Primeiramente registre-se que se tratou de fase ostensiva que abrangeu 

a busca e apreensão em 24 locais, com dois presos temporários, posteriormente 
convertidos em preventivos (FLAVIO DAVID BARRA e OTHON LUIZ PINHEIRO DA 
SILVA).  

 O volume de material de informática apreendido totalizou: 

- 68 HD/computadores/notebooks 

- 29 celulares/tablets 

- 71 dispositivos USB/pendrives 

- 24 CD/DVD 

- 34 dispositivos diversos (como disquetes/fitas/etc) 

Além destes, verificamos que material apreendido em outras fases da 
OPERAÇÃO LAVAJATO também poderia apresentar alguma utilidade se analisado 
em harmonia com as informações aqui coletadas. Assim, buscamos verificar o 
material da fase 7 (JUÍZO FINAL), apreendido na sede da ENGEVIX, notadamente o 
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item 9 da apreensão (equipe SP36) que diz respeito a mídia com a extração dos e-
mails de GERSON ALMADA e CRISTIANO KOK, diretores da empresa, não tendo sido 
possível ainda, dado o volume de trabalho a confecção do relatório de análise, que 
será em breve apresentado. 

 
Do material de informática ora citado, boa parte já retornou do Setor de 

Perícias com o devido espelhamento, para futuro encaminhamento aos policiais 
hoje disponíveis no Grupo de Trabalho da OPERAÇÃO LAVAJATO. Dada a 
quantidade de mídias que ainda pendem de análise de fases anteriores da 
OPERAÇÃO LAVAJATO não foi possível neste curto espaço de tempo ultimar a 
verificação de todos os itens 1 . Aqueles que foram analisados serão objeto de 
menção ao longo deste documento. 

 
O material documental apreendido totalizou nove volumes de autos 

físicos, todos digitalizados e carregados entre os eventos 116 a 119, 122 e 138 a 
141 dos autos eletrônicos nº 5028308-36.2015.404.7000, no qual decretadas as 
ordens de busca e apreensão. 

 
Como dito, no evento 70 do eproc das buscas apresentamos um primeiro 

relatório parcial, no qual consignamos que numa análise preliminar, possível 
naquele momento, isto é, com base nas descrições dos autos de arrecadação, nada 
fora encontrado em reforço ao quanto havia sido até então apresentado para o 
pedido de decretação das medidas de buscas e prisões. Não obstante, consignamos 
no mesmo ato que a análise do material apreendido continuava, além de outras 
diligências. 

 
Esse d. Juízo no evento 78 dos autos das buscas inicialmente prorrogou 

o prazo da prisão temporária de OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA e FLAVIO DAVID 
BARRA, e ante os novos elementos apresentados, no evento 123 converteu a 
custódia em preventiva em 06.08.2015. 

 

                                                           
1 Em relação à demora na conclusão das análises de mídia, dentre outras diligências, cabe esclarecer o d. Juízo que 
eficácia da atuação do grupo de investigação depende da permanência dos policiais e da possibilidade de 
continuidade dos trabalhos que desenvolvem. Fazemos a presente observação pois, em virtude de fatores alheios, 
por vezes parte da equipe precisa assumir tarefas de policial cujo retorno foi inviabilizado, e que pode redundar no 
atraso em cadeia das diligências aguardadas em vários apuratórios, além obviamente do próprio número de itens a 
serem analisados e fatos a serem aprofundados, o que por si só é um fator que afeta a celeridade dos atos. 
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Pois bem. Desde a deflagração da 16ª fase da Operação Lavajato foi 
possível a reunião de várias evidências relacionadas às notícias que deram origem 
a este apuratório, notadamente aquelas apresentadas por DALTON AVANCINI em 
seu acordo de colaboração premiada. 

 
Primeiramente cabe analisar a notícia quanto a um ajuste entre as 

empreiteiras para que houvesse a divisão das partes que seriam licitadas na obra 
de ANGRA 3, de sorte que o procedimento licitatório ocorresse apenas para 
chancelar algo que já havia sido adrede combinado entre as mesmas.  

 

Afirmou DALTON AVANCINI quanto ao tema (grifos nossos): 

QUE,  a  respeito  do  Anexo  07,  intitulado  "USINA  ANGRA  3  E  ELETROBRAS 
TERMOINUCLEAR S/A - ELETRONUCLEAR" declara que o processo licitatório referente 
as obras de ANGRA 03 teria iniciado no mês de agosto de 2011, tendo o declarante 
assumido a presidência da CAMARGO CORREA em outubro de 2011; QUE, o assunto 
vinha  sendo  tratado  pelo  Diretor  de  Energia  LUIS  CARLOS  MARTINS;  QUE,  as 
empresas  que  estaria  participando  desse  certame  já  teriam  atuado  em  obras 
similares em Angra 01 e 02 sendo informado por LUIS CARLOS MARTINS que 
mediante acordo junto a ELETRONUCLEAR havia um acordo de que o edital seria 
direcionado  no  sentido  de  que  tais  empresas  fossem  vencedoras,  ou  seja, 
CAMARGO,  UTC,  ODEBRECHT,  ANDRADE  GUTIERREZ,  QUEIROZ  GALVAO, 
TECHINT e EBE; QUE, as seis empreiteiras antes mencionadas formaram dois 
consórcios (ANGRA03 e UNA03) para concorrer a esse certame; QUE, o filtro para o 
direcionamento da licitação seria aplicado quando da habilitação previa das 
empresas, de modo a excluir as que não estivessem nesse grupo de seis empresas; 
QUE, algumas das empresas que não conseguiram habilitar-se chegaram a recorrer  
junto  a  comissão  de  licitação  e  outras  teriam  procurado  a  CAMARGO CORREA 
solicitando participação na obra como subcontratadas a fim de que não se opusessem  
ou  interferissem  no  processo  licitatório,  sendo  que  LUIS  CARLOS MARTINS poderá 
apresentar mais informações a respeito disso; QUE, ao final do ano de 2012 foram 
habilitados apenas os dois consórcios anteriormente referidos, sendo os demais 
concorrentes afastados do processo;  
(...) 
QUE, em maio de 2013 a ELETRONUCLEAR fez a chamada de preços as  empresas 
habilitadas,  sendo  que nessa  época havia  dois  lotes  e dois consórcios habilitados, 
UNA3 (CAMARGO, UTC, ODEBRECHT e ANDRADE GUTIERREZ) e ANGRA 3 (QUEIROZ 
GALVAO, TECHINTe EBE);  
(...) 
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QUE, assevera que já havia um acerto entre os consórcios com a previa definição de 
quem ganharia cada pacote, sendo as propostas adequadas a essas tratativas; 
QUE, em janeiro de 2014 foi divulgado o resultado do certame, sendo o consorcio 
ANGRA 03 contemplado com um pacote no valor de 1,3 bilhão de reais e o UNA 03 
ganhou o segundo lote no valor aproximado de 1,7 bilhão de reais; QUE, em julho de 
2014 o resultado da licitação foi homologado pelo conselho de administração da 
ELETRONUCLEAR, sendo os contratos assinados pelos consórcios ANGRA03 e UNA03; 
QUE, houve então a fusão dos consórcios, acreditando que antes da assinatura dos 
contratos, sendo aplicado um desconto de seis por cento sobre o valor global da obra;  
QUE, acredita não tenha havido nenhuma direcionamento a fim de beneficiar 
determinadas concorrentes a não ser as especificidades técnicas da habilitação, a 
qual permitia que apenas as empresas que já tinham participado de obras junto a 
usinas nucleares ou de complexidade similar anteriormente pudessem participar; 

 
 
A primeira referência a um acordo prévio visando a facilitação para a 

contratação das empresas CAMARGO,  UTC,  ODEBRECHT,  ANDRADE  GUTIERREZ,  
QUEIROZ  GALVAO, TECHINT e EBE , interessadas em concorrer nas obras da 
montagem eletromecânica de ANGRA 3, teria sido passada a DALTON por seu 
diretor de Energia LUIZ CARLOS MARTINS2, o qual afirmara que a ELETRONUCLEAR 
iria direcionar o edital quanto aos requisitos para a habilitação para a concorrência.  

 
Neste ponto, de fato, houve uma fase de pré-qualificação extremamente 

restritiva, conforme reconhecido pela própria área técnica do TCU (evento 1, 
arquivo OUT4, EPROC das buscas):  

 
“202.  No edital de pré-qualificação, foram identificadas cláusulas de habilitação que 
conferiram caráter restritivo ao certame. Dentre tais cláusulas, destaca-se a exigência 
de atendimento de pelo menos quatro subitens dos requisitos de habilitação técnica 
por cada empresa consorciada.  Essa exigência levou à obrigação de os consórcios 
demonstrarem mais de uma vez capacidade para a execução de serviços exigidos para 
a habilitação técnica.  
203.  O  resultado  foi  que  apenas  dois  consórcios  foram  habilitados.  Portanto,  
caso  haja continuidade  do  certame,  somente  esses  consórcios  disputarão  os  
dois  pacotes  de  montagem, sendo que cada um só pode sagrar-se vencedor de um 
único pacote. Ou seja, antes da licitação, já são conhecidos os nomes dos 

vencedores, só não se sabe qual pacote caberá a cada um deles.” (grifo nosso) 
 

                                                           
2 LUIZ CARLOS ainda não pode ser ouvido neste feito. 
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Torna ainda verossímil o quanto informado por DALTON o fato de termos 
situações similares já apuradas em outros procedimentos vinculados à OPERAÇÃO 
LAVAJATO nos quais foram identificados conluios entre grandes empreiteiras em 
relação a obras na estatal PETROBRÁS, como, aliás, anotou o próprio Juízo na r. 
decisão de evento 3: 

 
“Nesse sentido, há depoimentos não só de criminosos colaboradores, mas de 
acusados confessos como Gerson de Mello Almada, dirigente e acionista da Engevix 
Engenharia (ação penal 5083351-89.2014.404.7000,   eventos 430 e 473).   Também 
foram apreendidos documentos, tabelas nos quais as empresas indicavam suas 
preferências nas licitações, que corroboram o quadro (no evento 38, apreensão9, do 
inquérito 505384 5-68. 2014 4 04 7000; eventos 27, inf 1, e 51, apreensão2, processo 
50734 4 1-38. 2014 . 4 04 . 7000). É provável que o esquema tenha se reproduzido em 
outros âmbitos da Administração Pública, especialmente em contratos de obras com 
as mesmas empreiteiras.” 
 
Assim, não há efetivamente razão para crer que uma empresa adotaria 

um modo de agir em relação a contratos com um órgão público, e não o adotaria 
com outro, se a utilização da mesma “fórmula” estivesse a lhe trazer sucessivos 
benefícios e perenidade em contratos com o Poder Público. Ou seja, a combinação 
prévia, sempre que possível, das empresas que venceriam os grandes certames, 
aliada ao pagamento de propina a servidores públicos com algum poder de decisão 
quanto à definição de regras de concorrência no órgão cujo contrato se iria 
pleitear3. 

 
Em seu termo de colaboração, DALTON AVANCINI narra que houve um 

acerto entre os dois consórcios habilitados quanto a quem caberia cada pacote de 
serviços que integrava a concorrência para a montagem eletromecânica da usina 
de ANGRA 3. 

 
Conforme relatado anteriormente, nenhum dos executivos das demais 

empresas integrantes do consórcio já ouvidos no feito admitiu conluios no 
certame. Contudo, devem ainda ser verificados os termos de colaboração de 
RICARDO PESSOA, presidente da empresa UTC, já noticiados e, segundo consta, na 
iminência de baixa à primeira instância e compartilhamento por parte do Supremo 

                                                           
3 Ou então o pagamento diretamente a agentes políticos como retribuição pelo contrato no órgão junto ao qual 
aqueles detêm influência e como garantia de não enfrentamento de obstáculos em contratos futuros, iniciando-se 
um novo CICLO DA CORRUPÇÃO a cada nova contratação. 
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Tribunal Federal - naquilo que não diz respeito a pessoas com prerrogativa de foro 
e que podem interessar a casos aqui em trâmite. 

 
Também há a notícia recente de que a construtora CAMARGO CORREA 

teria firmado acordo junto ao CADE e também junto ao Ministério Público Federal, 
admitindo a existência do cartel e comprometendo-se a pagar elevadas somas 
como compensação, inclusive à ELETRONUCLEAR. Não teve a Polícia Federal acesso 
ao material que teria sido entregue pela CAMARGO CORREA nesses ajustes, o que, 
supomos, venha a reforçar os indícios já presentes nestes autos quanto à existência 
de um direcionamento na concorrência de ANGRA 3 desde a fase da pré-habilitação 
até a definição dos ganhadores de cada pacote da montagem eletromecânica. 

 
Ainda neste tópico, importante aprofundar a investigação quanto a todos 

os servidores da ELETRONUCLEAR que tiveram participação na definição dos 
critérios da pré-qualificação consubstanciados no Edital nº GAC.T/CN-005/11 da 
Gerência de Administração Contratual da ELETRONUCLEAR. Apenas com a atuação 
efetiva de pessoas de dentro da estatal, um ajuste prévio daquelas empresas pré-
qualificadas faria sentido.  

 
O segundo fato que é apurado neste feito, qual seja, a notícia trazida por 

DALTON AVANCINI de que teria havido pagamento de propina a servidores 
públicos, temos o seguinte trecho (grifo nosso): 

 
QUE, foi reportado  por LUIS CARLOS  MARTINS de que havia um acerto futuro do 
pagamento de propina a funcionários da ELETRONUCLEAR, sendo citada 
nominalmente a pessoa de OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA; QUE, recorda-se  de  
uma  reunião  ocorrida  em  agosto  de  2014,  as  vésperas  da assinatura do contrato, 
houve uma reunião na empresa UTC em que teria sido convocada pela última, não 
sabendo se por iniciativa de RICARDO PESSOA ou de ANTONIO CARLOS MIRANDA 
sendo tratados alguma aspectos técnicos desse contrato,  bem  como  o  cronograma  
de  execução,  haja  vista  que  a  própria ANDRADE GUTIERREZ já havia reportado 
que atrasos na área civil iria repercutir no descumprimento de prazos do novo 
contrato;  QUE, Nessa reunião também foi comentado que havia certos compromissos 
do pagamento de propinas ao PMDB no montante de um por cento (1%) e a dirigentes 
da ELETRONUCLEAR, ficando acertado que cada empresa iria buscar seus respectivos 
contatos a fim de promover o acerto junto aos agentes políticos, competindo a LUIS 
CARLOS MARTINS, pela CAMARGO CORREA e ANTONIO CARLOS MIRANDA, pela UTC 
iriam  reunir-se posteriormente  para  acertar  os  detalhes  desse  pagamento  a 
pessoas ligadas ao PMDB e aos dirigentes da ELETRONUCLEAR ; QUE, cogitou-se da  
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necessidade  de  contratação  de  uma  empresa  para  dar  cobertura  legal  ao 
pagamento da propina, sendo definido que caso isso fosse feito ficaria a cargo de LUIS 
CARLOS e de MIRANDA tratar desse assunto;  QUE, nessa reunião estavam presentes 
pela ANDRADE GUTIRERREZ, FLÁVIO BARRA, pela TECHINT RICARDO OURICH  (ou  
OURIQUE),  pela  CAMARGO  o  declarante,  pela  UTC,  RICARDO PESSOA,  pela  
ODEBRECHT,  FABIO  GANDOLFO,  o  qual  segundo  sabe  estaria tratando pela 
primeira vez acerca do assunto) pela EBE um executivo de nome RENATO, segundo 
recorda e pela QUEIROZ GALVAO o seu presidente de nome PETRONIO;  QUE,  observa  
que  na  sua  caixa  de  e-mails  do  endereço avancini@camargocorrea.com  existe  
uma  mensagem  eletrônica  datada  de 26/08/2014 enviada pela UTC onde consta a 
convocação para a mencionada reunião, ocorrida na sede da última empresa; QUE, 
não sabe se efetivamente houve algum pagamento de propina ou a promessa de 
pagamento a alguém em especial, eis que no mês de setembro de 2014 acabou sendo 
detido e se encontra desde então na custodia desta SR/PR.” 

 
 
DALTON AVANCINI informa que o funcionário LUIS CARLOS MARTINS 

teria reportado que havia um acerto entre os integrantes do consórcio ANGRAMON 
para pagamento de propina a OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA. E também relata 
reunião de que ele próprio participara e na qual houve a menção da necessidade 
de se pagar um por cento do valor da obra para o PMDB e a “dirigentes da 
ELETRONUCLEAR”. DALTON alega não saber se a propina foi efetivamente paga, já 
que teria deixado tal incumbência a cargo do diretor de energia da CAMARGO 
CORREA, LUIZ CARLOS MARTINS. 

 
Ainda na fase sigilosa da investigação, na impossibilidade da oitiva das 

pessoas citadas, foi pedido o afastamento do sigilo fiscal da empresa que se logrou 
identificar como tendo OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA como sócio, qual seja, a 
ARATEC. A partir daí, conforme já relacionado pelo i. Parquet em sua representação 
de evento 1 dos autos das buscas, notou-se uma série de pagamentos recebidos 
pela ARATEC de empreiteiras, com e sem contrato junto a ANGRA 3, mas também 
valores muito mais significativos oriundos de empresas de consultoria. 

 
Tal constatação motivou o pedido e a decretação de buscas nas empresas 

CG CONSULTORIA, LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES, JNOBRE ENGENHARIA E 
CONSULTORIA e DEUTSCHEBRAS COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA, haja vista 
principalmente um padrão notado nos repasses que estas faziam à ARATEC, que, 
de regra, eram antecedidos por recebimentos de valores de empreiteiras já 
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investigadas na OPERAÇÃO LAVAJATO e que também mantinham contratos com a 
ELETRONUCLEAR, caso da ENGEVIX e da ANDRADE GUTIERREZ. 

 
A par dos elementos já constantes dos autos e que apontam um 

encadeamento de pagamentos originado na ANDRADE GUTIERREZ ou ENGEVIX 
para as empresas acima citadas, e, em seguida, para a ARATEC, mister 
relacionarmos o que foi verificado desde a deflagração da fase 16 quanto a este 
tópico. 

 
Confrontado com as alegações de DALTON AVANCINI e ainda com os 

pagamentos suspeitos recebidos pela ARATEC, o ex-diretor da ELETRONUCLEAR, 
OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA alegou: 

 
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 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 
filha, 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 
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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, a empresa 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; 
 
 
Tendo OTHON imputado o conhecimento sobre as movimentações da 

ARATEC à sua filha ANA CRISTINA TONIOLO, esta, ouvida em sede policial, negou 
tais alegações, afirmando que os recebimentos que ora se apuram tratavam-se de 
negócios de seu pai. Veja-se: 

 
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 
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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 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 
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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 
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 
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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 
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; (grifo nosso) 
 
 
Frise-se que, ao contrário de seu compromisso de fornecer uma 

autorização para que as autoridades obtivessem os dados da conta em 
LUXEMBURGO, ANA CRISTINA TONIOLO não compareceu na data combinada e 
também não apresentou mais qualquer documento do assunto, levando a crer que, 
ao contrário do que disse, no sentido de que após assinar os documentos de 
abertura da conta não sabia de sua movimentação, de fato sabia e procurou ganhar 
tempo para verificar os valores ali disponíveis. 

 
ANA CRISTINA assumiu que a ARATEC servia para emitir notas fiscais para 

repasses direcionados a seu pai OTHON e que a conta no exterior cujos 
documentos foram localizados no material apreendido teria sido aberta a pedido 
deste. Não obstante, ANA CRISTINA também admite que tinha o total controle da 
parte financeira atinente à ARATEC e à destinação dos valores que ali aportavam, 
alegando que seu pai sequer tinha a senha da conta. 

 
Quanto às alegações de ANA CRISTINA de que prestava serviço de 

tradução técnica para empresas de engenharia, com efeito, do material apreendido 



 
 
 
 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GT - LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

pode-se constatar que diversos registros dão conta da veracidade das informações, 
havendo de fato a prestação de serviços de tradução por ela já há muitos anos. Não 
obstante, o salto vertiginoso em recebimentos de valores por parte da ARATEC 
ocorre a partir de 2009, quando a CG CONSULTORIA começa os seus repasses. 

 
Quanto aos repasses da ANDRADE GUTIERREZ para a CG CONSULTORIA 

e JNOBRE, a seguir repassadas para a ARATEC, ANA CRISTINA TONIOLO admitiu que 
se tratavam de valores destinados ao projeto de OTHON, tendo este mesmo a 
avisado de que deveriam ser expedidas notas fiscais conforme os valores fossem 
sendo repassados.  

 
Dos documentos apreendidos pode-se depreender que realmente 

OTHON mantem um projeto de desenvolvimento tecnológico relacionado a fontes 
de energia hídrica, que, embora custeado pela ARATEC, concentra-se no interior do 
Estado de São Paulo, em nome de uma outra empresa chamada HYDREL, 
administrada por FABRIZIO STOCCO. Conforme mensagem apreendida (evento 
117, anexo5, item 05 da apreensão, autos da busca), este reporta-se a OTHON e a 
ANA CRISTINA quanto ao desenvolvimento do projeto e seus custos: 
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A HYDREL, por sua vez, tem como um de seus sócios a empresa CG 

CONSULTORIA, de CARLOS MONTENEGRO GALLO, conforme identificou relatório 
da Receita Federal acostado no evento 25, arquivo OUT2, dos autos da busca: 
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CARLOS ALBERTO MONTENEGRO GALLO, sócio da CG, já constou 
inclusive como procurador de outra empresa de OTHON, qual seja, a AREA 
GEOFISICA ENG DO  BRASIL LTDA, conforme documentos apreendidos na 
residência de OTHON (evento 138, anexo9 dos autos das buscas, item 37 da 
apreensão da residência de OTHON em São Paulo): 

 

 
 
Constata-se assim que CARLOS GALLO desde muito já emprestava seu 

nome e/ou o nome da CG CONSULTORIA para constar dos projetos empresariais 
de OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA. 
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Documentos anteriores à entrada de OTHON na ELETRONUCLEAR (de 
2002/2003) e também de 2005, apreendidos e carregados nos autos das buscas 
mostram que a empresa AREA GEOFISICA foi também constituída no Panamá por 
OTHON: 

 

 
 
Referida empresa possuía conta no banco uruguaio BANISTMO, e, de 

acordo com documentação apreendida, teria sido encerrada por OTHON ainda em 
2005: 

 



 
 
 
 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GT - LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

 
 
 
 
Outra empresa que repassou valores à ARATEC até 2014, a LINK 

PROJETOS, teve seu sócio VITOR SERGIO COLAVITTI ouvido em sede de 
colaboração premiada, sendo que o mesmo alegou: 

 
QUE por volta de abril/ maio de 2010, durante um encontro na empresa ENGEVIX, foi 
pedido ao declarante que fizesse alguns pagamentos para ENGEVIX, devidos a uma 
determinada empresa chamada ARATEC, sendo que na ocasião apenas foi dito ao 
declarante que os pagamentos não poderiam ser feitos pela ENGEVIX; QUE para 
preservar seu bom relacionamento com a empresa ENGEVIX, bem como para 
preservar os contratos então em andamento e pela perspectiva de novos negócios, o 
declarante aceitou fazer tais pagamentos sem maiores questionamentos; QUE para 
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justificar tais pagamentos foram feitos alguns contratos entre ENGEVIX e LINK e 
apenas um contrato entre LINK e ARATEC, este no valor de 400 mil em 16 parcelas no 
dia 3 de maio de 2010, o qual foi sendo renovado informalmente; QUE conforme os 
pagamentos da ENGEVIX eram feitos para a LINK, logo na sequencia a ARATEC emitia 
a respectiva nota fiscal e o declarante determinava o pagamento à ARATEC já com 
todos os impostos recolhidos; QUE acredita que houve um repasse aproximado de R$ 
765.000,00 (setecentos e sessenta e cinco mil reais) no total à empresa ARATEC, 
aproximadamente entre os anos de 2010 a 2014; QUE o declarante não sabe informar 
com absoluta precisão valores e datas porque foram diversos pagamentos, mas 
poderá levantar esses dados com mais precisão; QUE não sabe informar a que título 
eram feitos esses pagamentos da empresa ENGEVIX à empresa ARATEC, mas afirma 
com absoluta certeza que o serviços descritos no contrato entre LINK e ARATEC jamais 
foram prestados; 
 
 
Também foi ouvido JOSE ANTUNES SOBRINHO, um dos sócios diretores 

da ENGEVIX, o qual admitiu que pediu a VITOR COLATIVI que intermediasse 
pagamentos direcionados à ARATEC, a pedido de OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA. 
Veja-se: 

 
QUE quanto à relação da ENGEVIX com a ELETRONUCLEAR, ressalta que foi sempre 
no campo de engenharia pura, quanto às obras de ANGRA 3; QUE houve dois pacotes 
eletromecânicos licitados pela ELETRONUCLEAR; QUE o pacote eletromecânico 2 dizia 
respeito à parte de tubulações externas ao prédio principal, na modalidade de técnica 
e preço; QUE a ENGEVIX venceu esta concorrência apresentando a melhor nota 
técnica, e também o melhor preço, que inclusive poderia ser até um preço mais alto 
que ainda assim a empresa teria vencido referido certame; QUE também houve uma 
concorrência internacional para o pacote eletromecânico 1, uma vez que nenhuma 
empresa nacional tinha condições de realizar os projetos necessários; QUE contudo, 
a empresa internacional deveria ter um braço nacional para poder participar; QUE 
todas as empresas internacionais que participaram já tinham participação em 
empresas nacionais ou empresas próprias no Brasil; QUE a empresa finlandesa AF 
CONSULT LTD foi quem ganhou o pacote eletromecânico 1, e foi feita uma parceria 
com a ENGEVIX, para atender o lado nacional; QUE o preço apresentado pela AF 
CONSULT LTD foi o melhor dentre as demais concorrentes, além da melhor proposta 
técnica, tendo sido uma competição bastante acirrada em um processo que durou 
quase um ano; QUE estes são os contratos mais importantes da ENGEVIX envolvendo 
a ELETRONUCLEAR, na obra de ANGRA 3, um sendo um contrato próprio, e o outro 
como subcontratada; QUE o presidente da ELETRONUCLEAR, OTHON LUIZ PINHEIRO 
DA SILVA, não teve nenhuma participação no desenvolvimento destes processos 
licitatórios, nunca oferecendo qualquer tipo de facilidade à ENGEVIX nas citadas 
concorrências; QUE conheceu OTHON na década de 80 na época do desenvolvimento 
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do projeto do submarino nuclear brasileiro; QUE tinham conhecidos em comum uma 
vez que ambos lidavam com o setor elétrico e termoelétrico; QUE a ENGEVIX sempre 
teve interesse em aumentar sua experiência em obras relacionadas à área de 
engenharia nuclear, uma vez que entende que as fontes hídricas de energia no país 
estão caminhando para se tornarem obras difíceis e com cada vez mais restrições, 
sendo que o Brasil é um importante produtor de urânio; QUE em 2010 OTHON LUIZ 
PINHEIRO DA SILVA pediu ao declarante um apoio para investir em um projeto que 
tinha para desenvolver turbinas de baixa queda, sendo que já havia desenvolvido um 
protótipo; QUE neste período a ENGEVIX já tinha uma parte da empresa dedicada à 
produção de energias renováveis, por meio da DESENVIX; QUE OTHON mostrou ao 
declarante a idéia que estava desenvolvendo, através de uma empresa chamada 
HYDREL; QUE o assunto dizia respeito à área do declarante, e por isso houve o 
interesse em contribuir para o projeto; QUE a ENGEVIX tinha negócios com uma 
empresa americana chamada HYDRO GREEN ENERGY para desenvolver projetos de 
baixas quedas, notadamente no Rio Mississipi; QUE o interesse em contribuir para o 
projeto de OTHON dizia respeito à parte técnica, sem nenhuma exigência quanto à 
patente; QUE tendo em vista a queda do preço da energia a gás nos Estados Unidos, 
acabou não sendo mais financeiramente interessante continuar o desenvolvimento 
do projeto com a HYDRO GREEN ENERGY, e por volta de 2013 foram finalizadas as 
operações com referida empresa; QUE com relação ao apoio financeiro que foi dado 
ao projeto de OTHON, a intenção foi apoiar um projeto de fonte renovável de energia 
e propiciar a comercialização do produto; QUE em razão de OTHON ser presidente da 
ELETRONUCLEAR, pediu ao declarante que a contribuição da ENGEVIX fosse feita por 
meio de alguma outra empresa, para não gerar alguma suspeita sobre os contratos 
da ENGEVIX junto àquela estatal, sendo que de fato não houve qualquer relação; QUE 
foi OTHON quem forneceu os dados da empresa ARATEC para recepcionar os 
depósitos vindos da ENGEVIX; QUE a empresa LINK já era uma antiga prestadora de 
serviços para a ENGEVIX, e foi recomendada pelo diretor GERSON ALMADA, já que 
prestava mais serviços na área de GERSON; QUE quanto ao diretor CRISTIANO KOK, o 
mesmo tinha conhecimento do interesse da empresa em investir no projeto da turbina 
de OTHON; QUE CRISTIANO soube que foi feito um contrato com a LINK para 
operacionalizar os pagamentos que seriam direcionados a ARATEC; QUE foi o 
declarante quem fez contato com VICTOR COLAVITTI, dono da LINK, para solicitar que 
pudesse efetuar pagamentos à ARATEC por intermédio de sua empresa; QUE acredita 
que o auxílio se deu até meados de 2014, quando foi atingido o limite financeiro 
inicialmente acertado; QUE a ENGEVIX se comprometeu a dar um auxílio de cerca de 
um milhão de reais; QUE não teve contato com ANA CRISTINA TONIOLO, filha de 
OTHON, nas tratativas para este apoio financeiro; QUE periodicamente OTHON 
informava sobre o andamento do projeto, notadamente por meio de reuniões, 
ocorridas no escritório de OTHON no Rio de Janeiro/RJ, na ELETRONUCLEAR; QUE 
acredita que tenham havia quatro ou cinco reuniões; QUE não sabe se OTHON pediu 
auxílio a outras empresas para o seu projeto; QUE quando a ENGEVIX interrompeu o 
auxílio financeiro, não sabe dizer em que estágio estaria referido projeto; QUE os 



 
 
 
 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GT - LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

contratos que a ENGEVIX confeccionou tendo a LINK como contratada, visando 
direcionar recursos à ARATEC, eram entregues diretamente na LINK; QUE era o 
declarante o responsável pelos contatos com VICTOR COLAVITTI no que diz respeito 
aos contratos vinculados ao apoio ao projeto de OTHON; QUE excetuando-se algumas 
ligações, o declarante não tem contato pessoal sobre o assunto com VICTOR 
COLAVITTI há mais de um ano; QUE não havia uma cobrança junto à LINK para que 
prestasse contas das transferências que deveria fazer à ARATEC; QUE ao final de 2014 
o setor financeiro da ENGEVIX recebeu um contato de ANA CRISTINA, filha de OTHON, 
de que determinada parcela devida ainda no primeiro semestre não havia sido 
transferida pela LINK; QUE então a ENGEVIX decidiu fazer um depósito direto à 
ARATEC, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); QUE na nota fiscal emitida pela 
ARATEC constou como objeto algo como  "projeto de tubulação"; QUE a ENGEVIX não 
sabia que a LINK não havia repassado o valor total combinado à ARATEC; QUE apenas 
com o acesso à presente investigação é que puderam constatar o ocorrido; QUE foi 
acordado que seria repassado um valor maior à LINK para fazer frente aos impostos, 
e que giraria em torno de quarenta por cento a mais do valor que deveria ser 
repassado à ARATEC; QUE perguntado se o pedido feito por OTHON ao declarante 
para auxiliar financeiramente no seu projeto poderia ser uma forma de garantir que 
não houvesse nenhuma interferência ou obstáculo nos contratos em andamento 
junto à obra de ANGRA 3, o declarante nega; QUE nunca recebeu qualquer pedido de 
propina de OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA; QUE o pedido de OTHON não foi 
interpretado como algo que deveria ser atendido de sorte a evitar contratempos nos 
contratos tidos pela ENGEVIX na obra de ANGRA 3; 
 
 
Apesar de JOSE ANTUNES SOBRINHO alegar que OTHON não condicionou 

eventuais facilidades da ENGEVIX junto à ELETRONUCLEAR a uma possível ajuda 
financeira da empresa ao seu projeto pessoal, da análise dos e-mails extraídos de 
JOSE ANTUNES SOBRINHO por ocasião do cumprimento do mandado de busca na 
empresa, localizou-se a seguinte sequência de mensagens (destaques nossos): 
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Também relativo ao tema, identificamos o email abaixo enviado por JOSE 
ANTUNES SOBRINHO (destaques nossos): 

 

 
 
 
 
Ainda que a última mensagem seja posterior às transferências feitas pela 

LINK à ARATEC, constata-se que JOSE ANTUNES SOBRINHO optou por contribuir 
com o projeto pessoal de OTHON visando manter uma “relação” amistosa para a 
aprovação de aditivos que a ENGEVIX poderia pleitear junto aos seus contratos na 
ELETRONUCLEAR. As evidências assim apontam para o fato de que OTHON 
efetivamente valeu-se de seu cargo para obter tais “contribuições” ao seu projeto. 
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Em relação à situação envolvendo a empresa DEUTSCHEBRAS, esta 

repassou R$ 252.300,00 à ARATEC após recebimento de R$ 330.000,00 da 
ANDRADE GUTIERREZ. Na busca ocorrida na sede da ANDRADE GUTIERREZ foi 
localizado o contrato firmado com a DEUTSCHEBRAS com data de 15 de agosto de 
2014, tendo sido assinado por FLAVIO DAVID BARRA e GUSTAVO R. DE ANDRADE 
BOTELHO pela ANDRADE, e por GERALDO TOLEDO ARRUDA JUNIOR, pela 
DEUTCHEBRAS, no valor de R$ 330.000,00.  

 
Em petição apresentada nos autos, os representantes da DEUTCHEBRAS 

insistem no fato de que houve a prestação de serviços. Contudo, no material 
apreendido na sede da ANDRADE GUTIERREZ observa-se que na nota fiscal datada 
de 10/11/2014 recebida por esta consta à mão a anotação “over: AANGRA”,  assim 
como em email apreendido na empresa, itens já detalhados no evento 111 dos 
autos da busca pelo i. Parquet.  

 
Na análise do computador de ANA CRISTINA TONIOLO foi localizada a 

minuta do contrato firmado entre a ARATEC e a DEUTSCHEBRAS, datado de 
10.11.2014 (relatório de análise de mídia 484/2015, carregado antes deste ato), 
além de correspondência indicando os dados bancários, e a nota fiscal emitida, 
demonstrando que as partes procuraram elaborar uma série de documentos de 
sorte a conferir uma origem lícita aos recebimentos: 
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A preocupação com a dissimulação dos recebimentos implicou inclusive 

na emissão de uma ordem de compra pela DEUTSCHEBRAS à ARATEC vinculada ao 
contrato fictício acima, item também localizado no computador de ANA CRISTINA 
TONIOLO: 
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Registre-se que a análise do computador de ANA CRISTINA continua, 
tendo sido possível no tempo disponível apresentar o quanto consta no relatório 
484/2015, carregado antes deste ato. 

 
Oportunizado a FLAVIO DAVID BARRA a explicação quanto a referidas 

situações envolvendo a ANDRADE GUTIERREZ e pagamentos feitos pela CG 
CONSULTORIA, JNOBRE e DEUTCHEBRAS à ARATEC, FLAVIO optou por ficar em 
silêncio: 

(...) 
QUE perguntado acerca do pagamento de propina a representantes da 
ELETRONUCLEAR/ELETROBRAS ou ao PMDB e PT em relação à obra de ANGRA 3, 
afirma que desconhece; QUE perguntado se o funcionário GUSTAVO BOTELHO ou 
qualquer outro funcionário da ANDRADE GUTIERREZ levou ao seu conhecimento a 
necessidade de efetuar pagamentos a representantes da ELETRONUCLEAR, 
ELETROBRAS ou a PMDB e PT, afirma não poder comentar sobre o assunto; QUE 
desconhece a participação de CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO, funcionário 
da ANDRADE GUTIERREZ, no projeto de ANGRA 3; QUE perguntado se houve 
existência de acerto prévio com relação a qual consórcio tocaria os lotes 1 e 2 de 
ANGRA 3, conforme afirmado por DALTON AVANCINI em sede de colaboração 
premiada, reserva-se no direito de permanecer em silêncio; QUE perguntado se 
chegou a tratar pessoalmente com OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA sobre assuntos 
relacionados a ANGRA 3 ou mesmo o pagamento de propina, reserva-se no direito de 
permanecer em silêncio; QUE perguntado se conhece a ARATEC ENGENHARIA 
CONSULTORIA & REPRESENTAÇÕES LTDA, reserva-se no direito de permanecer em 
silêncio; QUE perguntado se conhece CARLOS MONTENEGRO GALLO, pessoas de 
sobrenome COLLAVITTI DA LINK, JOSUÉ AUGUSTO NOBRE, GERALDO TOLEDO ARRUJA 
JUNIOR, reserva-se no direito de permanecer em silêncio; QUE perguntado se conhece 
as consultorias da CG CONSULTORIA, JNOBRE, DEUTSCHEBRAS e sua relação com 
ANGRA 3 e a ANDRADE GUTIERREZ, reserva-se no direito de permanecer em silêncio; 
QUE perguntado qual área da ANDRADE GUTIERREZ poderia fornecer informações 
quanto ao resultado de consultorias supostamente prestadas no âmbito do projeto 
ANGRA 3, reserva-se no direito de permanecer em silêncio. 
 
 
Por todo o exposto até aqui, além do quanto já esmiuçado nas 

manifestações do i. Parquet, notadamente nos eventos 25, 73 e 111 dos autos 
eletrônicos das buscas é que procedemos ao indiciamento, por ora, como incurso 
nos artigos 1º da Lei 9.613/98, art. 2º da Lei 12.850/13 e art. 317 c/c art. 29 do 
Código Penal das seguintes pessoas: OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA, ANA 
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CRISTINA TONIOLO, FLAVIO DAVID BARRA, JOSE ANTUNES SOBRINHO, JOSUE 
AUGUSTO NOBRE, CARLOS ALBERTO MONTENEGRO GALLO, GERALDO TOLEDO 
ARRUDA JUNIOR e VICTOR SERGIO COLAVITTI. 

 
Quanto à prática da conduta descrita no art. 90 da Lei 8.666/93, a partir 

dos elementos colhidos na presente investigação até o momento, há evidências de 
que as empresas que compõem o consórcio ANGRAMON, vencedor da licitação 
para a montagem eletromecânica da usina nuclear de ANGRA 3, fizeram um ajuste 
para que houvesse a divisão das partes que seriam licitadas na obra de ANGRA 3, 
de sorte que o procedimento licitatório ocorresse apenas para chancelar algo que 
já havia sido adrede combinado entre as mesmas. Contudo, antes mesmo desta 
divisão, há indícios de que o edital de pré-qualificação de 2011 já teria sido 
direcionado para aquelas empresas que vieram efetivamente a assinar o contrato 
em 2014. Não obstante, mister aprofundar a pesquisa a respeito da autoria, isto é, 
dos executivos de cada empresa que efetivamente tomaram parte nos ajustes, 
tanto aquele que possivelmente direcionou o edital da pré-qualificação, quanto 
aquele feito internamente entre os participantes dos consórcios UNA 3 e ANGRA 3 
quanto à divisão dos pacotes licitados. 

 
Também, como dito acima, importa aprofundar a investigação a respeito 

de quais servidores da ELETRONUCLEAR tiveram participação na definição dos 
critérios da pré-qualificação consubstanciados no Edital nº GAC.T/CN-005/11 da 
Gerência de Administração Contratual da ELETRONUCLEAR e em posteriores atos 
que vieram a beneficiar as empresas investigadas. 

 
O relatório nesta altura das investigações serve para apresentar ao d. 

Juízo e ao i. Parquet os elementos já reunidos quanto à prática das condutas ora 
investigadas, sendo certo de que há a necessidade dos aprofundamentos citados. 
Por tal razão, após a avaliação do i. Parquet e desse d. Juízo, represento pelo 
retorno do feito para continuidade da apuração nestes mesmos autos, ou em novos 
a serem desmembrados do presente. 

 
Aproveitamos este ato para pedir autorização para compartilhar todo o 

material dos autos eletrônicos nº 5028308-36.2015.404.7000 e 5026417-
77.2015.404.7000 com o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, em atendimento ao i. 
pedido daquela Corte feito por meio do Ofício nº 6/2015 – GAB-RC/TCU e juntado 
antes deste ato, a fim de que possa subsidiar as ações de controle externo 



 
 
 
 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GT - LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

realizadas por aquele Tribunal sobre as obras civis e de montagem eletromecânica 
da Usina Termonuclear de Angra 3. 

 
 

Curitiba, 26.08.2015. 
 

 
ERIKA MIALIK MARENA 

Delegada de Polícia Federal 
GT – LAVAJATO  

 
 


