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ANEXO 1 

TERMO DE DECLARAÇÕES 

que presta VICTOR SERGIO COLAVITTI 

Ao(s)· 04 dia(s) do mês de agosto de 2015, no escritório da Força-tarefa da 
· Operação Lavajato do Ministério Púbtico Federal em Curitiba/PR, perante ERIKA 

MIALIK MARENA, Delegada de Polícia Federal, matrícula nº 10.491, e ATHAYDE . 
RIBEIRO COSTA, Procurador da República, presente VICTOR SERGIO COLAVITTI, 
brasileiro, casado, nascido em 03.03.1956, filho de Paschoal Colavitti e Margarida 
Pesce Colavitti, CPF 670.355.318-15, a ·qual firmou acordo de colaboração no 
âmbito da investigação denominada "Operação Lavajato", e que será levado-....à 
ratificação do Juízo da 13ª Vara Federal, e na presença dos advogados do 
declarante, SYLAS KOK RIBEIRO, OAB/SP 138.414 e ALEXANDRE DAIUTO LEÃO 
NOAL, OAB/SP 251.41 O, 'sob todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo 
aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos arttgos 4° a 
7°, inquirido, VICTOR SERGIO- COLAVITTI, RESPONDEU: QUE o declarante 
afirma ,que os advogados ora presentes, são seus defensores legalmente nomeados ' 
para lhe assistir no presente ato, conforme determina o §15 do art. 4° da Lei nº 
12.850/2013; QUE o deciarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e 
voluntária com ·investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados 
com o Ministério Público Federal e Polícia Federal; QUE o declarante renuncia, na 
presença de seus defensores, ao direito ao silêncio, firmando o compromisso regai 
de dizer ª·. verdade, nos termos do §14 do art. 4° da Í..ei .nº 12.850/2013; QUE o 
declarante afirma estar ciente de que o presente ato de colaboração dependerá da , 
homologação do Poder Judiciário, o qual verificara a sua regularidade, legalidade e 
volunt_arfedade, podendo o juiz recusar a homologação . caso não atenda aos 
requisitos legais ou adequá-la ao caso concreto, estando ciente, ainda que, os 
efeitos da colaboração premiada dependem de urn ou mais dos seguintes 
resultados, dentre outros, conforme o art. 4° da Lei nº 12.850/2013: 1 - a 

- - 1 

ider)tificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das 
infrações,penais por eles praticadas; li - a revelação da estrutura hierárquica e da 

, divisão de tarefas da organização criminosa; Ili - a prevenção de infrações penais 
decorrentes das ativiclades da organização cri{Tlinosa; IV - a· recuperação total ou 

· parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas Rela organização · 
criminosa; bem como a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza., a:s circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do 
fato criminoso e a eficácia da colaboração; QUE a declarante também declara estar L 
ciente dos direitos do colaborador previstos no art. 5° da Lei nº 12.850/2013: 1 Vb 

. usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; li - ter nom , 
qualificação, imagem .e demais informações preservados; Ili - ser oÓnduzido, 
juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes; IV - participar 
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audiências sem contato visual com os outros acusados; V - não ter sua identidade 
revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, · sem sua 
prévia autorização por escrito; VI - ' cumprir pena em estabelecimento penal diverso 
dos demais corréus àu condenados; quE o declarante é o · único responsável pela 
administração da empresa L°!NK PROJETOS E PARTICÍPAÇÕES LTDA;· Que a LINK 
foi aberta no ano d~ 2003 e tem por objeto social a prestação de serviços de 
projetos, na área de engenharia em geral, topografia, assessoria comercial na área 
de engenharia, interm~diação de negócios, para empresas diversas; QUE sua 
esposa MARIA VESTINA RODRIGUES COLAVITII e seus três filhos VICTOR 
SERGIO COLAVITII JUNIOR, LUIZ FERNANDO RODRIGUES COLAVITII e ANA 
JULIA RODRIGUES COLAVITII, constam ou já constaram ·como sócios da LINK 
apenas formalmente. QUE pode . afirmar que nem sua mulher e seus filhos 

• 'participaram em qualquer momento da administração da LINK, · sendo a 
administração da empresa de única e exclusiva responsabilidade do declarante; 
.OUE informa que a LINK está em nome de sua família por não poder ter nada em 
seu nome tendo em vista inúmeras ações trabalhistas e· execuções movidas contra a 
emp~esa OUT RUN TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, que da qual era sócio., 
empresa esta aberta em 1995 e encerrada por volta de 1998; QUE a empresa OUT 
RUN quebrou e o declarante ficou com o nome "sujo" no mercado; QUE por volta de 
2002 começou a ter contato com os representantes da ENGEYIX e teve a 

. oportunidade de se levantar prestando. serviços a esta empresa; QlJE então 
constituiu a empresa LINK em 2003 e'. passou a prestar serviços para a ENGEVIX'e 
para outros clientes; QUE o relacionamento com a ENGEVIX foi·sendo aumentado 
de tal forma que o declarante frequentemente ia nas dependências da empresa, 
atuando inclusive com'o seu representànte comercial; QUE por volta de abril/ .maio 
de 201 O, durante um encontro na empresa ENGEVIX, foi pedido ·ao decla:rante que 
fizesse alguns pagamentos para ENGEVIX,· devidos a urna 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 andam~,:,to e pela perspectiva de novos negócios, o declarante aceitou 
fazer tais pagamentos sem maiores questionamentos; QUE para justificar tais 
pagamentos ·foram feitos alguns contratos entre ENG~VIX 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 201 O, o qual foi sendo renovado informalmente; QUE · conforme . os 
pagamentos da ENGEV.IX 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, aproximadamehte entre os anos de 201 O a ·2014; QUE o decla ante nã 
sabe informar com . absoluta precisã'o va.lores e. datas porque fora div 
pagamento~. mas poderá levantar esses dados com mais precisão; Q 
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informar a que título eram feitos esses pagamentos d~ empresa ENGEVIX à 
empresa ARATEC, mas afirma com absoluta certeza que o serviços descrjtos no 
contrato entre LINK e ARATEC jamais fqra_m prestados; a .UE deseja esclarecer que · 
o contrato entre ARATEC, e LINK veio pronto da ARATEC para assinatura e pediu 
para sua mulher assinar por razões já expostas; QUE não conhece e não teve 
qualquer contato. pessoal com _OTHON ou ANA .CRISTINA; QUE ficou estabelecido 
apenas que elB: ~ncaminharia a nota fiscal 'contra a LINK, e a LINK pagaria; QUE 
não tinha conhecimento que a empresa ARATEC pertencia a OTHON; QUE não 
tinha conhecimento de que os pagamentos envolvessem contrapartida de contratos 
da ENGEVIX com a ELETRONUCLEAR, ou qualquer empresa pública: QUE pelo 
que se recorda, o último valor recebido da ENGEVIX para repasse à ARATEC foi no 
início de 2014, não sabendo com precisão.a data; QUE após as notícias envolvendo 
a empresa ENGEVIX nos fatos tratados na "Operação Lava-Jato", o declarante não 
aceitou mais pagamentos dessa empresa para repasse ·a empresa ARATEC; QUE 
gostari'a de esclarecer que os contratos da empresa LINK com a ENGEVIX não se 
restringiram a repasses à empresa ARATEC; · QUE prestou diversos serviços de 
inter~ediação de mão de obra e representação p~ra empresa ENGEVIX desd_e 
2003, inclusive no período de. 201 O a 2014, _serviços esses que resultaram em 
pagamentos da empresa ENGEVIX à sua empresa; QUE a ENGEVIX é um de ~eus 
maiores clientes e aceitou fazer os repasses para firmar cada vez a relação, com 
vistas em novos, negócios; Que ao tomar conhecimento da dimensão dos fatos o 
declarante re.solveu espontaneamente colaborar com as investigações; QUE 
inc!usive entrega nesta oportunidade um contrato original da ENGEVIX com a LINK 

, e que não foi apreendido por ocasião do cumprimento de medidas de- busca e 
apreensão cumpridas na LINK no último dia 28 de julho de 2015; QUE referido 
contrato é datado de 30.05.201 O, no valor de R$500.000,00 em 16parcelas, e foi o 
primeiro contrato firmado com a ENGEVIX com a intenção de efetuar re·passes à 
A8ATEC; QUE foram firmados mais três contratos para o mesmo fim, mas cujos 
originais foram apreendidos pela Polícia Federal no último dia 28 de julho; QUE 
apresentados aos declarante cópia de doze contratos entre a ENGEVIX e LINK 
entregues pela ENGEVIX em cumprimento de mandado de busca específico para 
tais itens também cumprido no último dia· 28 de julho, o declarante esclarece que 
apenas os contratos de 24.05.2012, no valor de R$ 250.000,00, ·de 19.01 .2013, no 
v~lor de R$ 2-50.000,00 e de 01.12.2013 (mas na verdade assinado em 21.01.2014,) 
no valor de R$ 450.00Ó,OO, tem relação com os pagamentos da ENGEVIX à 
ARATEC; QUE todos os demais contratos são relativos a serviços ·efetivamente . 
prestados por sua empresa LINK; QUE em relação ao último contrato, assinado em 
janeiro de 2014·, esclarece que · não foi efetuado nenhum pagar,ento; QUE o 
declarante saiu de férias em fevereiro de 2014, e no mês de março foi deflagrada a 

' Opera'ção Lavajato, quando viu na imprensa menção a algum envolvimento 
· empresa ENGEVIX com os investigados; QUE decidiu que a partir daião 

mais qualque.r ~agamento a pedido da referida~ relaci.ona~ · repas 
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. . 
para~ ARATEC; QUE no mês de abril de 2014, ANA CRISTINA enviou uma nova 
nota fiscal à LINK por email, relativa a uma parcela do aludido ·contrato; QUE ANA 

· CRISTINA chegou a ligar para e empresa do declarante para cobrar o pagamento, · 
tendo falado com o funcionário PEDRO BEZERRA DE SOUZA; QUE PEDRO 
informou que não tinha mais autorização para realizar os ditos p3rgamentos; QUE se 
compromete neste ato a buscar junto à operado.ra o extrato de cha'!ladas recebidas 
do telefone fixo de sua empresa no período dos fatos; QUE com o recebimento do , -
Ofício nº 5990/2015 :--- PRPR-FT do Ministéri0 Público Federal pela LINK, cobrando 
explicações sobre os serviços prestad.os pela ARATEC, o declarante resolveu 
procurar ANA CRISTINA para saber o que estava acontecendo; QUE procurou o 
telefone na internet, mas o telefone que consta do site da ARATEC não correspondia' 
ao atual; QUE então pediu áo seu funcionário PEDRO que fosse até o endereço 
mencionado na nota fiscal da ARATEC; QUE PEDRO foi até o local, onde constatou 
que a empresa estava instalada em outro endereço, confor.me dados que lhe foram 

.passados pelo porteiro do endereço anterior; QUE PEDRO, no mesmo dia, foi até o 
novo enqereço . e encontrou ANA CRISTINA, e lhe informou que RODRIGO 
SEVERINO BRITO, com quem o declàrante divide o escritório, gostaria de conversar 
com ela, e ainda lhe entregou um cartão do declarante no qual havia escrito no ., . 
verso a frase "preciso falar urgente"; QUE ANA CRISTINA então forneceu um 
telefone a · PEDRO, para o qual o declarante ou RODRIGQ poderiam ligar; QUE 
RODRIGO efetivamente ligou para ANA CRISTINA, que marcç:,u um encontro nq 

· Shopping Barueri para a quart:a-feira, dia' 29 de julho, alegandq que antes disso teria 
já marcada uma viagem ao exterior; QUE, contudo, p~eocupado com a situação, o 
declàn;mte incumbiu RODRIGO de procurar assistência jurídica na terça-feira, dia 21 
de ju lho; QUE o -declarante iria viajar no dia 20 de julho à noite, por ísso incumbiu 
RODRIGO de procurar os advogados, sendo que seus advogados lhe disseram para 

1 

não irem ao encontro; QUE no dia 28 de julho .houve o cumprimento de mandados 
de bu_sca e apreensão na empresa do declarante, e não foi feito mais qualquer 
contato com ANA CRISTINA;. QUE se compromete neste ato a informar 
oportunamente o telefone fornecido por ANA CRISTINA. Nada mais havendo a ser 
consignado, determ)nou-se que fosse enperrado o presente termo que; lido e achado 
conforme vai por todos assinado, senc;lo que eu, Erika Mialik Marena, Delegada de 
·Políciâ Federal, o lavrei. , 
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