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FORÇA-TAREFA

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA  SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE CURITIBA

Autos nº 5026417-77.2015.4.04.7000

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  nos  autos  acima  identificados,  vem à

presença de Vossa Excelência manifestar-se nos seguintes termos.

Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  delito

previsto no art. 4º, I e II, b), e art. 11 da Lei n° 8.137/90 e artigos 317 e 333 do Código Penal,

haja vista a possível ocorrência de cartel no procedimento licitatório da Usina Nuclear de

ANGRA 3,  no âmbito  da  ELETRONUCLEAR,  com a  participação das  empresas  CAMARGO

CORREA,  UTC  ENGENHARIA,  ODEBRECHT,  ANDRADE  GUTIERREZ,  QUEIROZ  GALVÃO,

TECHINT e EBE, mediante acerto prévio e promessa de pagamento de vantagens a agentes

públicos e agremiação política.

No relatório acostado ao evento 66 foram indiciados como incursos no art. 1º

da Lei 9.613/98, no art. 2º da Lei 12.850/13 e no art. 317 c/c art. 29 do Código Penal os

investigados  OTHON LUIZ  PINHEIRO DA SILVA,  ANA CRISTINA TONIOLO,  FLAVIO DAVID

BARRA,  JOSE  ANTUNES  SOBRINHO,  JOSUE  AUGUSTO  NOBRE,  CARLOS  ALBERTO

MONTENEGRO GALLO, GERALDO TOLEDO ARRUDA JUNIOR e VICTOR SERGIO COLAVITTI.

Na oportunidade, a Douta Delegada representou pelo retorno do feito para a

continuidade da apuração, haja vista a necessidade de aprofundamento das investigações

mediante  análise  da  extração  dos  e-mails  de  GERSON ALMADA e  CRISTIANO KOK1,  do

material de informática apreendido na Operação Radioatividade2, dos termos de colaboração

1 Material apreendido na fase 7 (Juízo Final) da Operação Lava Jato.
2 Operação  Radioatividade  –  Autos  nº  5028308-36.2015.404.7000  –  O  volume  de  material  de
informática  totalizou  68  HD/computadores/notebooks,  29  celulares/tablets,  71  dispositivos
USB/pendrives, 24 CD/DVD, 34 dispositivos diversos (como disquetes/fitas/etc).
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de RICARDO RIBEIRO PESSOA,  na  iminência  de baixa à  primeira  instância,  e  do material

apresentado pela  CAMARGO CORREA no âmbito do acordo de leniência firmado com o

CADE. Ainda, segundo a representação, 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 e quanto a outras pessoas que

teriam recebido parte da propina paga pelas empreiteiras.

Assim,  considerando  a  impossibilidade  de  examinar  todo  o  material  à

disposição da investigação e de apurar toda a gama de ilícitos praticados, o MINISTÉRIO

PÚBLICO  FEDERAL  manifesta-se  pelo  retorno  do  inquérito  à  autoridade  policial  para  o

prosseguimento  do  feito,  com  a  realização  das  diligências  já  indicadas  pela  autoridade

policial.

À il.  autoridade policial,  requisita-se,  ainda,  a identificação dos registros de

constituição  das  empresas  offshores  HYDROPOWER,  ÁREA  GEOFÍSICA,  AGATA

INTERNATIONAL, WELL CHANNEL e HOLDING 2001, todas relacionadas a OTHON PINHEIRO

e familiares ou a transferências por eles realizadas, por meio dos bancos de dados públicos

ou mediante os acordos de cooperação policial à disposição da Polícia. Na hipótese de o

Ministério Público Federal obter tais informações diretamente, serão elas juntadas aos autos

oportunamente.

Curitiba, 16 de setembro de 2015.

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho
Procurador da República
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