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AO(s) 1 O 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 
ATHAYDE RIBEIRO COSTA, Procurador da República da Força-tarefa da Operação 
Lavajato, ao final assinado e declarado, presente JOSE ANTUNES SOBRINHO, sexo 
masculino, nacionalidade brasileira, casado(a) , filho(a) de Alzir dos Santos Antunes e 
Futin Buffara Antunes, nascido(a) aos 08/06/1952, natural de Paranaguá/PR, instrução 
terceiro grau completo, profissão Diretor de Empresa, documento de identidade nº 
52755924/SSP/SC, CNH 02562770474, CPF 157.512.289-87, residente na(o) Avenida 
Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 1478, APTO 501, bairro Centro, CEP 88015-701, 
Florianópolis/Se. lnquirido(a) sobre os fatos em apuração pela Autoridade Policial, na 
presença de seu(sua, s) advogado(a, s) CARLOS KAUFFMANN, inscrito na OAB/SP 
sob nº 123841 , com escritório na RUA HUNGRIA, 514, 5º ANDAR, CEP 1455000, São 
Paulo/SP, comercial{11) 39267009, RESPONDEU: QUE é formado em engenharia 
hidráulica, com pós graduação na Holanda; QUE até dezembro de 2014 o declarante 
lidava na área de concessões e também de energia e infraestrutura no âmbito da 
ENGEVIX; QUE adquiriu parte da empresa em 1996, em um "management buyout" , 
quando o proprietário anterior resolveu vender a empresa para os diretores; QUE os 
outros diretores que adquiriram parte do grupo foram GERSON ALMADA e 
CRISTIANO KOK; 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 endf um 
contrato próprio, e o outro como subcontratada; QUE o pre 1dent d~ /J 
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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 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 201 O 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 
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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 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; QUE o 
declarante reconhece que houve um erro de governança quanto ao método adotado 
para fazer a contribuição ao projeto de OTHON; QUE inclusive desde dezembro de 
2014 vem sendo tratado junto à CGU a possibilidade de um acordo de leniência, sendo 
que toda esta situação com a LINK e ARATEC foram relatadas à CGU; QUE, por 
coincidência, no dia 28 de julho de 2015, dia em que houve o cumprimento do 
mandado de busca e apreensão na ENGEVIX, já havia uma reunião programada na 
CGU em Brasília, na qual os advogados da ENGEVIX entregaram os contratos 
relacionados à LINK; QUE a ENGEVIX está passando por um processo de auditoria 
interna, e na medida em que situações como a presente são identificadas, são 
repassadas à CGU; QUE a ENGEVIX está passando por um processo de 
reestruturação, e precisou vender duas empresas, a DESENVIX e também os 
aeroportos de Brasília e Natal, dos quais a ENGEVIX tinha a concessão; QUE precisou 
diminuir 800 empregados responsáveis pelo estaleiro em Rio Grande/AS; QUE as 
dificuldades advêm das restrições de crédito e também nas questões de compliance, 
uma vez que outras empresas não querem fechar negócios com empresas com 
problemas nesta área; QUE justamente para evitar que o grupo encerre suas 
atividades é que a ENGEVIX está buscando esse acordo de leniência com a 
Controladoria Geral da União; QUE continua à disposição para pr star 7 
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esclarecimentos que se fizerem necessários. Nada máis havendo a ser consignado, 
encerro o presente termo que, lido e achado conform · vai por todos assinado, inclusive 
por mim, Erika Mialík Marena, que o lavrei. 

AUTORIDADE POLICIAL: .... ~ ..... ... ... .. . ~~---· 

PROCURADOR DA REPÚBLICA: ................. . ... ....... ....... ... .............................. . 

DECLARANTE 

ADVOGADO(A) 
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