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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR.

Autos nº 5052288-41.2017.404.7000
Classificação no EPROC: sigiloso (interno nível 4)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus Procuradores da República signatários,
no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparece perante Vossa Excelência para
requerer a conversão da prisão temporária em prisão preventiva de  NELSON LEAL JÚNIOR,
WELLINGTON DE MELO VOLPATO, LEONARDO GUERRA, HÉLIO OGAMA, OSCAR
ALBERTO DA SILVA GAYER (pai) e SANDRO ANTÔNIO DE LIMA,  pelos argumentos a
seguir expostos. 

1. Relatório.

Trata-se  de  pedido  de  prisão  preventiva  em face  de OSCAR ALBERTO DA SILVA
GAYER  (pai),  NELSON  LEAL  JÚNIOR,  WELLINGTON  DE  MELO  VOLPATO,
LEONARDO GUERRA, HÉLIO OGAMA e SANDRO ANTÔNIO DE LIMA, investigados por
estarem inseridos no esquema de corrupção da empresa ECONORTE junto a órgãos públicos.

Em síntese,  investigações  da  Operação Lavajato  voltadas  a  apurar  os  ilícitos  criminais
cometidos pelos representantes das empresas integrantes do Grupo TRIUNFO com o auxílio das
atividades de operadores financeiros, como RODRIGO TACLA DURAN e ADIR ASSAD tiveram
seu objeto ampliado quando o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba reconheceu (autos 5004606-
51.2017.404.7013) conexão instrumental  probatória quanto ao conteúdo angariado pelo MPF na
Procuradoria  da  República  de  Jacarezinho/PR.  Na referida  PRM, investigou-se  a  ocorrência  de
corrupção ativa e passiva no âmbito dos contratos de concessões rodoviárias no Estado do Paraná e
da concessionária de pedágios ECONORTE (também controlada pelo Grupo TRIUNFO), crimes
que  se  revelaram antecedentes  das  lavagens  de  dinheiro  inicialmente  descobertas  na  Operação
Lavajato.  Nesse  contexto,  a  representação  inicial  dos  autos  5052288-41.2017.404.7000  narra  a
prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa e peculato por diversos
investigados, dentre os quais os aqui representados. 

Referidos elementos foram acolhidos pelo juízo como suficientes para embasar buscas e
apreensões e também prisões temporárias. Na mesma oportunidade, ao analisar o pedido de prisão
preventiva formulado pelo MPF, o douto juízo decretou a prisão temporária dos investigados contra
os quais se representa, mas assinalou que “Pela análise probatória, forçoso reconhecer a presença
dos pressupostos da preventiva, boa prova de materialidade e de autoria, de crimes de corrupção,
peculato,  fraude,  lavagem  e  associação  criminosa.  Isso  pelo  menos  em  relação  a  parte  dos
investigados”. 
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A  despeito  do  reconhecimento  dos  pressupostos  no  caso  concreto,  decidiu-se  pela
segregação temporária com vistas a viabilizar “o melhor exame dos pressupostos e fundamentos da
preventiva  após  a  colheita  do  material  probatório  na  busca  e  apreensão  e  após  a  oitiva  dos
investigados”.

Foram  expedidos  os  mandados  de  prisão  e  busca  e  apreensão,  todos  regularmente
cumpridos (Eventos 119 e 144). Declarações prestadas por alguns dos detidos constam dos eventos
106  e  144.  Em suma,  negaram irregularidades,  vínculos  pessoais  e,  quando  confrontados  com
elementos  concretos  de  contradição  às  suas  versões,  alegaram  desconhecimento,  ausência  de
recordação ou optaram por permanecer em silêncio.Nenhum deles, ressalte-se, apresentou versão
verossímil a afastar a narrativa desde o início apresentada pelo MPF. 

Com o prosseguimento das diligências investigativas, constatou-se que há novos elementos
probatórios das práticas delituosas anteriormente imputadas aos representados, elementos aptos a
amparar as prisões preventivas aqui pretendidas. 

Em breve, é o relatório.

2. Fundamentação

No evento 7,  o douto juízo decidiu: “Ao fim do prazo de cinco dias,  decidirei  sobre o
pedido de prisão preventiva caso haja novo requerimento da autoridade policial ou do MPF nesse
sentido,  com  esclarecimento,  ainda  que  sumário,  do  verificado  após  o  cumprimento  das
temporárias”.

Pois  bem.  Finalizado  o  prazo  de  cinco  dias,  à  luz  do  material  apreendido  na  busca  e
apreensão, dos depoimentos dos investigados e de novas informações da quebra do sigilo telefônico
e fiscal, constata-se que há novos pressupostos e fundamentos para a conversão da prisão temporária
em  prisão  preventiva  de  OSCAR  ALBERTO  DA SILVA GAYER  (pai),  NELSON  LEAL
JÚNIOR, WELLINGTON DE MELO VOLPATO, LEONARDO GUERRA, HÉLIO OGAMA
e SANDRO ANTÔNIO DE LIMA.

Vejamos. 

2.1. NEL  SON LEAL JÚNIOR.  

Na decisão do evento 7, o juízo entendeu que, contra NELSON LEAL JÚNIOR, pesam
indícios de autoria e materialidade delitiva. Vejamos:

As provas, em cognição sumária, indicam que Nelson Leal Júnior, Diretor-Geral do DER/PR desde
janeiro de 2013,  teria  recebido  vantagens  financeiras  de dirigente  de empresa  contratatante  do
DER/PR e ocultado e dissimulado o produto do crime na aquisição de bens e serviços.
[...]
Também há fundada suspeita  de  enriquecimento ilícito  do Diretor  Geral  do  DER Nelson Leal
Júnior, com aquisição de bens e serviços com transações vultosas em espécie e que não foram
declaradas  à  Receita  Federal,  além de  suspeita  de  que  teria  recebido  pagamentos  de  empresa
contratante do DER/PR, a Eco Sul.

Há evidências  do envolvimento do investigado com o esquema de lavagem de capitais
provenientes das empresas do grupo TRIUNFO, dentre as quais a ECONORTE, concessionária de
pedágios beneficiada pelo representado com diversos aditivos contratuais favoráveis. Também, há
robustas  demonstrações  de  seu  envolvimento  com  o  empresário  WELLINGTON  DE  MELO
VOLPATO. Em detalhes, os fundamentos para a prisão preventiva de NELSON LEAL JÚNIOR
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já foram expostos pelo MPF no evento 1. 

Com as interceptações telefônicas autorizadas nos autos 5009671-27.2017.404.7013, foram
identificados diálogos com teor que corrobora o apontado pelo MPF em representação inicial. 

Em chamada  datada  de  25/01/2018,  às  09h05min,  NELSON LEAL JR.  dialoga  com
“Bakaus”,  aparentemente  empregado  das  empresas  Junqueira  Leal  Arquitetura  e  Engenharia  e
Construtora  e  Incorporadora  Infinity. Na  conversa  (ANEXO  1,  p.  14),  “Bakaus”  pergunta  a
NELSON sobre “dois boletos do WELLINGTON”. Trata-se de referência suspeita, na medida em
que  a  investigação  revelou  proximidade  entre  NELSON  LEAL  JÚNIOR  e  o  empresário
WELLINGTON VOLPATO.  A suspeita  de  que  o  empresário  tenha  pago  despesas  do  agente
público  ganha  força  com  este  diálogo.  A  interação  entre  os  investigados  no  que  refere  ao
“pagamento  de  boletos”  do  interesse  de  NELSON  LEAL JÚNIOR  denota  continuidade  das
irregularidades  já  apresentadas  no  primeiro  pedido  de  prisão  do  MPF.  Trata-se  de  indício  que
corrobora a necessidade de decretação da preventiva por garantia da ordem pública. 

Outra chamada – datada de 24/01/2018, às 9h31min – agora entre NELSON LEAL JR. e
interlocutor identificado como “Murilo”, identificado como assessor de NELSON LEAL JUNIOR,
apresenta o seguinte teor (ANEXO 2, p. 10/11): 

NELSON: Alo 
MURILO: oi, pode falar um poquinho? 
NELSON: Fala Murilo, beleza? 
MURILO: Bom dia, tudo bom? 
NELSON: bom dia. Tudo bem. 
MURILO:  Só  antes  de  você  chegar,  pra  você  já  ficar  meio  a  par  do  que  está
acontecendo. 
NELSON: Eu to aqui na sala, venha aqui. 
MURILO:  Ah  você  ja  está.  Não,  não,  só  pra  entender  o  seguinte:  o  LUIZ
FERNANDO ta com aquele processo dos  carros da concessão, (inaudível) acho
que achou alguma coisa errada. O MOITA já ta ligando 
NELSON: Viu, viu, eu não falo, eu não falo isso aí por telefone. Ta bem? 
MURILO: Não, não. Beleza.
NELSON: Tá bom?
MURILO: Só pra agilizar. Ta bom, tchau.
(grifos nossos)

A transcrição  evidencia  que  o  representado  NELSON LEAL JR.  mantém contato  com
representantes  de  concessionárias  de  pedágio  do  Paraná  (suspeita-se  que  menção  à  pessoa  de
“MOITA” no áudio seja referente a  José Alberto Moraes Rego de Souza Moita, administrador da
RODONORTE) para tratar de interesses dessas empresas. O áudio também registra preocupação de
NELSON LEAL acerca  da  tratativa  do  assunto  por  telefone,  o  que  leva  à  suspeita  de  que  o
prosseguimento do diálogo revelaria possível ilicitude que tenha cometido ou que estivesse disposto
a cometer no referido contexto de ajuda à concessionária. Em oitiva após sua prisão,  NELSON
LEAL confirmou que o interlocutor “Murilo” seria seu assessor no DER/PR. 

Ainda, a partir do cumprimento do mandado de prisão temporária, de busca e apreensão e do
depoimento do investigado  NELSON LEAL JÚNIOR, sugiram novos fatos para se agregar aos
fundamentos já explicitados no evento 1.

De início, cabe salientar que ao investigado foi oportunizado o depoimento a fim de prestar
esclarecimentos sobre os fatos objeto da investigação. Em suas declarações (ev.  106, doc.  1), o
investigado afirmou:

QUE  o  depoente  é  diretor  geral  do  DER/PR  desde  janeiro  de  2013;  QUE  o
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depoente  também  é  conselheiro  da  COPEL;  QUE  a  renda  média  mensal  do
depoente  é  de  R$  60  mil;  em  2010  o  depoente  comprou  um apartamento  em
Balneário Camboriu no Edifício Monte Olimpos; QUE o referido apartamento foi
vendido em 2013, sendo que o depoente usou o dinheiro para comprar um novo
apartamento;  QUE em relação aos valores em espécie usados para pagamento
das  parcelas  do  apartamento,  o  depoente  alega que  tais  valores  saíram do
estacionamento JUNQUEIRA LEAL; QUE também usou valores provenientes
dos serviços da CANET JUNIOR; QUE o depoente era superintendente da
CANET JUNIOR; QUE  o  depoente  foi  secretário  de  obras  da  prefeitura  de
Curitiba entre 2003 e 2006; QUE o depoente conhece GILSON BECKERT porque
trabalhou com o depoente trabalhou com ele na secretária de obras de Curitiba;
QUE o depoente foi indicado para diretor do DER pelo secretario PEPE RICHA, o
qual o depoente conheceu também na época de secretaria de obras; QUE GILSON
BECKERT  assessora  o  depoente  até  os  dias  atuais  na  área  de  concessões  e
desapropriações; QUE o depoente conhece OSCAR GAYER que é engenheiro do
DER/PR, que trabalhava na diretoria técnica; QUE OSCAR GAYER não atuava
nas  concessões;  QUE  EDNA AZEVEDO  SILVA é  responsável  pela  área  de
planejamento do DER; QUE o depoente não conhece CARLOS NASSER;  QUE
conhece  WELLIGNTON  VOLPATO;  QUE  não  é  amigo  pessoal  de
WELLINGTON, que é apenas conhecido do depoente; QUE quando aluga iates,
o depoente racha com mais três ou quatro amigos e faz o pagamento; QUE nunca
passeou  de  barco  com  WELLINGTON  VOLPATO,  sendo  possível  que  já
tenham  se  encontrado  por  coincidência; QUE  a  esposa  do  depoente  fez  a
decoração do apartamento de VOLPATO em BALNEÁRIO CAMBORIU; QUE a
empresa de VOLPATO tem contrato com o DER/PR, sendo que o depoente
jamais recebeu solicitações de antecipação de pagamentos desta empresa; QUE
conhece HELIO OGAMA por ser presidente da ECONORTE, tendo negociado com
ele  os  aditivos  contratuais;  QUE  a  diretoria  de  operações  e  coordenadoria  de
concessões  fizeram  estudos  técnicos  que  balizaram  os  degraus  tarifários  da
ECONORTE; QUE o estudo técnico dirá a razão pela qual não foi usado o estudo
FIA; QUE não sabia que GAYER e BECKERT possuíam empresas que recebiam
das concessionárias; QUE nunca recebeu valores em espécie de VOLPATO ou de
qualquer  concessionária;  QUE o filho  do depoente foi  estagiário na Triunfo,
sendo que o depoente não interferiu nesta indicação; QUE o filho do depoente
também trabalhou para ELIAS ABDO, sendo que o irmão de ELIAS presta
serviços para as concessionárias; QUE o depoente não costuma pagar despesas
pessoais  em espécie; QUE o depoente não costuma receber pagamentos em
espécie na sua conta; QUE não conhece ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
e RAUL ROMUALDO DE OLIVEIRA; QUE conhece EDILSON APARECIDO
MIRANDA, sendo que esta pessoa não intermedia contatos do depoente com
WELLINGTON  VOLPATO  e  nunca  pagou  valores  em  seu  favor; QUE
MURILO AMARO PEREIRA é assessor do depoente, sendo que esta pessoa esta
há pouco tempo no DER/PR e não intermedia contatos com concessionárias. (grifos
nossos)

A narrativa de  NELSON LEAL é frontalmente incompatível com documentos já trazidos
aos autos e também com elementos colhidos nas diligências de busca e apreensão. 

O depoimento de NELSON LEAL JUNIOR contradiz os documentos que acompanham a
inicial  (ANEXOS  109,  173,  244,  245  e  268)  ao  negar  relacionamento  próximo  com
WELLINGTON VOLPATO e EDILSON MIRANDA. Também não se sustenta a alegação face à
localização, durante busca e apreensão na residência de WELLINGTON VOLPATO, de fotografia
retratando  os  três  amigos  na  residência  do  empresário  (ANEXO 3),  documento  que  demonstra
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inclusive que  NELSON LEAL JR. frequentava a casa de  VOLPATO.  É de se ressaltar  que o
alegado  por  NELSON contradiz  inclusive  com  o  teor  das  declarações  prestadas  por
WELLINGTON VOLPATO; este, ouvido (ANEXO 74), afirmou inclusive que “já levou NELSON
LEAL JUNIOR para passear de barco várias vezes”, em clara demonstração de que o agente público já se
beneficiou  de  vantagem  indevida  paga  pelo  empresário.  A  amizade  próxima  entre  agente  público  e
empresário é corroborada pelas mensagens obtidas do celular apreendido de  LEAL, indicativas de que os
amigos passaram juntos o carnaval de 2018 na cidade do Rio de Janeiro (ANEXO 50).

O ponto da proximidade entre eles ainda será aprofundado em item seguinte desta peça. Contudo, há
robustas demonstrações de amizade entre o agente público representado e as pessoas das quais ele procura
afastar-se  em  suas  declarações.  Nesse  contexto,  é  igualmente  insustentável  a  alegação  de  que
VOLPATO nunca lhe fez solicitações de pagamento face aos ANEXOS 250 e 251 (evento 1), bem
como a alegação de que nunca realizou pagamentos a  Edilson Miranda  não se sustenta face ao
ANEXO 249 do evento 1.

Igualmente insustentável o alegado “desconhecimento” de NELSON LEAL JR. acerca da
pessoa de Antônio Francisco dos Santos. Trata-se de pessoa foi identificada pelo MPF por ter seu
telefone (41) 9106 6018 surgido em envelope de depósitos bancários feitos a  NELSON LEAL
(evento 1, ANEXOS: 262 p. 3e 4; 267, p. 5); o número do terminal, consultado na base de dados do
caso SITTEL 002255 (ANEXO 51), aparece registrado em nome de Antônio Francisco dos Santos,
que é servidor de baixo escalão do DER/PR. Com a apreensão do aparelho celular de  NELSON
LEAL (ANEXO 57), identificou-se contato do agente público com o referido número, registrado
como “Antônio DER”. A interlocução a seguir demonstra que, possivelmente, tal pessoa exerça a
função de motorista de NELSON LEAL no âmbito do DER/PR. Vejamos:

O monitoramento bancário  (evento 1, ANEXOS 262 e 267) demonstrou que, a partir de
depósitos  em dinheiro cujo envelope continha o número de telefone de  Antônio Francisco dos
Santos, NELSON LEAL JR. recebeu, apenas entre junho e julho de 2017, R$ 14.450,00. O valor,
considerado  face  à  forma  de  pagamento  e  principalmente  ao  patamar  salarial  do  depositante
(ANEXO 52), é sintomático de que NELSON LEAL JR. se valha de seu motorista operacionalizar
seus recebimentos indevidos de dinheiro em espécie.

Há, ainda, uma ligação entre o telefone (41) 3350-2650 (constante do cartão de visitas de
CARLOS NASSER) e o telefone (41) 3304-8141 (do gabinete de  NELSON LEAL JR.), o que
merece  aprofundamento  investigatório  para  esclarecer  a  existência  de  relacionamento  entre
CARLOS NASSER e NELSON LEAL JUNIOR (anexo 58).
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Não  há  margem  para  a  alegação  do  investigado  de  que  “não  costuma  pagar  despesas
pessoais em espécie” quando se analisa o conteúdo de diversos dos anexos que acompanham a
inicial (ANEXOS 160, 162, 166, 170, 252 e 240) apontando neste sentido. O mesmo se pode dizer
acerca da afirmação de que “não costuma receber pagamentos em espécie na sua conta”, já que esta
contradiz o teor, dentre outros, dos ANEXOS 143, 262 e 267 (evento 1).

Aliás, também carece de sentido a justificativa apresentada por  NELSON LEAL para a
origem dos recursos empregados nos pagamentos em dinheiro vivo de parcelas do apartamento de
luxo adquirido junto à Incorporadora Cechinel em Balneário Camboriu/SC. Neste ponto, convém
detalhar a questão da aquisição deste imóvel. A documentação dos autos (inicial, ANEXOS 75, 80 e
252), corroborada por depoimentos colhidos ao longo da investigação (inicial, ANEXO 240) revela
que parcelas do referido imóvel seguiram, desde sua aquisição em 2013, sendo pagas em espécie ao
menos até dezembro de 2016. O imóvel teria sido cedido à  Junqueira Leal Arquitetura em 2015.
Ouvido,  NELSON LEAL afirmou que o dinheiro utilizado para tais pagamentos em espécie teria
origem  em  lucro  obtido  com  o  Estacionamento  Junqueira  Leal  e  também  com  pagamentos
provenientes da empresa Canet Júnior, para a qual trabalhou. 

A versão dada por NELSON quanto à origem do dinheiro é insustentável. Os pagamentos
feitos pela Canet Junior foram por intermédio de transferência bancária (inicial, ANEXO 100, p.
48), enquanto o pagamento questionado pelo MPF foi feito com dinheiro em espécie.

Também  não  procede  a  alegação  de  que  parte  dos  recursos  teriam  origem  no
Estacionamento Junqueira Leal (CNPJ 17.915.648/0001-90). Por primeiro, importa esclarecer que
referida empresa não pertence ao investigado e nem é sua empregadora (ANEXO 4), de modo que
pagamentos de tal empresa em favor de  NELSON seriam, por si, suspeitos e injustificados. Em
segundo lugar,  com as quebras telemáticas foi obtido um balanço contábil de tal estacionamento
(ANEXO 5) que revela resultados financeiros muito inferiores aos valores pagos pelo investigado à
Incorporadora Cechinel – em 2016, NELSON pagou em espécie mais de R$ 300mil1 à mencionada

1 Conforme referido em anexo da inicial (ANEXO 252) foram pagas em espécie por  NELSON LEAL ao longo de
2016 as seguintes parcelas do apartamento: 27-c: R$ 15.567,46; 28-c: R$ 14.432,54 + 1.201,50; 29-c: R$ 15.739,88;
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incorporadora; no mesmo ano, o balanço do Estacionamento Junqueira Leal registrou lucro bruto de
apenas  R$  83.788,68,  com  resultado  final  naquele  ano  de  R$  14.777,37  (após  desconto  de
“prejuízos acumulados”).

Ainda, de acordo com recente informação prestada pela Receita Federal (ANEXOS 6 e 7),
também  não  há  margem  para  que  NELSON  LEAL  JR. alegue  que  o  dinheiro  levado  à
Incorporadora Cechinel tenha origem na empresa  Junqueira Leal  Arquitetura e  Engenharia.  A
minuciosa  informação  fiscal  aponta  que  “muitos  dos  pagamentos  realizados  por  meio  de
recursos apontados pela empresa como procedentes dessa conta, dentre os quais as parcelas
relativas ao apartamento em Camboriú/SC, deram-se com recursos de outra origem que não a
regular escrituração contábil da empresa”. Segundo conclusão do fisco, “não há dúvidas de que
a empresa JUNQUEIRALEAL ARQUITETURA efetuou lançamentos contábeis a débito de
sua conta Caixa visando inflar artificialmente seu saldo para que suportasse pagamentos que
pretensamente realizou com valores egressos dessa rubrica”. 

Em síntese, de qualquer dos ângulos que se pretenda analisar a situação, não há explicação
lícita para os elevados valores em espécie utilizados por  NELSON LEAL JR  no pagamento das
parcelas do imóvel de luxo. A análise fiscal, sobre a situação da pessoa física de NELSON LEAL
JÚNIOR   (ANEXO  6),  além  de  reforçar  que  “os  recursos  utilizados  nos  pagamentos  à
Incorporadora Cechinel não provieram da atividade operacional da empresa cessionária do imóvel,
ignorando-se sua real procedência”, aponta constatação de variação patrimonial a descoberto de
ao menos R$ 629.685,96 no ano de 2016. A vultosa omissão de rendimentos, quando analisada em
conjunto  com os  demais  elementos  detalhados  pelo  MPF na  peça  de  evento  1,  reforça  que  o
investigado ocultava recursos de origem ilícita.

Veja-se que,  caso a  origem dos recursos tivesse alguma explicação lícita,  tratar-se-ia  de
prova de fácil produção para o investigado, o que, de outra banda, não aconteceu, preferindo insistir
em sustentar uma tese totalmente dissociada do conjunto probatório dos autos. A escusa por ele
apresentada desmorona diante de análise minimamente detida das provas apresentadas pelo MPF. 

Como  salientado  por  Dallagnol  (2015,  p.  298),  ao  invocar  os  precedentes  do  direito
comparado espanhol: 

é interessante, no ponto, a leitura do STS 2369/2014,  transcrita anteriormente. Lá,
em  diversos  pontos,  é  frisada  a  importância  probatória  da  inexistência  de
justificação lícito dos ingressos,  a fim de prova a origem lícita dos recursos de
lavagem de  ativos.  (…) Seria  fácil  ao  réu  produzir  prova  da  origem lícita  dos
recursos, e, ainda que fossem ruto de sonegação, isso seria menos gravoso do que
processado criminalmente por lavagem de ativos,(…).

Ainda em suas declarações, NELSON LEAL JÚNIOR reconhece a vinculação de seu filho
André Junqueira Leal com o grupo TRIUNFO e com outras concessionárias de pedágio, na medida
em que investigado afirmou que seu filho: (i) “foi estagiário na Triunfo”, mas negou influência sua
na contratação – o que é pouco crível, diante das benesses que NELSON, no exercício da função
pública, assegurou ao grupo TRIUNFO; (ii) “trabalhou para ELIAS ABDO, sendo que o irmão de ELIAS
presta serviços para as concessionárias”. 

Atente-se ainda que no RIF 23049 (ANEXO 8, p. 8) foi apontado relacionamento de ELIAS ABDO
com as  empresas  IASIN SINALIZAÇÃO LTDA (CNPJ  nº  02144485/0001-12),  que  é  administrada  por

30-c: R$ 4.260,12+ 11.551,72; 33-c: 16.171,47; 34-c: 16.282,13; 35-c: 16.385,33; 36-c: 16.498,16; 37-c: 16.607,87;
38: R$ 16.607,87; 39: R$ 6.784,26; 72: R$ 16.498,46; 73: R$ 16.498,46; 74: R$ 16.498,46; 75: R$ 16.394,87; 76: R$
16.385,33  77: R$  16.385,33;  78: R$  16.385,33;  79: R$  15.467,48+819,82;  80:  16.282,13;  81: 16.282,13;  82:
16.186,33  83:  16.171,47.  A informação é  corroborada  em informação  fiscal  apresentada  pela  Receita  Federal  em
23/02/2018 (ANEXOS 5 e 6).
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IVANO ABDO, seu irmão. Segundo a informação de inteligência do COAF, a referida sociedade tem como
principais recebedores empresas cujo ramo de atividade é “Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e
serviços relacionados”. Ainda, de acordo com o COAF, a IASIN SINALIZAÇÃO LTDA  apresentou alto
volume de saques em espécie durante o ano de 2014, sendo que o seu administrador teria afirmado que tais
valores seria para financiamento de campanha política”.

Já a proximidade entre NELSON LEAL JR. e o grupo TRIUNFO – além do já exposto à exaustão
no evento 1 e do confirmado por ele em declarações – ficou também confirmada em nova análise telefônica
realizada pelo MPF a partir do material das buscas e apreensões. Uma lista de contatos foi apreendida na
residência do investigado CARLOS FELISBERTO NASSER (ANEXO 53);  a lista registra os telefones de
diversas  pessoas  importantes  no  âmbito  do  grupo TRIUNFO,  dentre  elas,  Luiz  Antônio  Wolff  Carvalho
(referido por  NASSER como “Carvalho dir”)  e contato referido como “Denise  TPI”.  A inserção de tais
números como parâmetros de pesquisa no caso SITTEL 002255 (ANEXOS 60 e 61) resultou na identificação
de  diversas  chamadas  entre  NELSON  LEAL JR. e  as  mencionadas  pessoas  do  grupo  TRIUNFO.  O
cruzamento telefônico, portanto, é prova conclusiva do envolvimento de NELSON LEAL JR. com o grupo
TRIUNFO. 

Surgiram ainda, com análise dos dados do celular de  NELSON LEAL JR., novas evidências do
relacionamento do agente público e integrantes da cúpula das concessionárias de pedágio. O relacionamento
próximo entre o agente público e o diretor da RODONORTE, José Alberto Moraes Rego de Souza Moita,
é delineado em mensagens recebidas e repassadas por NELSON LEAL JR. acerca do falecimento
da esposa do empresário em 10/02/2018,  bem como do aviso de  NELSON ao contato “Abdo”
(acredita-se tratar do prefalado Elias Abdo Filho) sobre um jantar com o diretor da RODONORTE
na casa do agente público (ANEXO 55).

Outra informação de interesse diz respeito à atuação de NELSON perante a concessionária
VIAPAR, por meio de seu diretor  José Camilo Carvalho,  para obtenção de patrocínio para um
evento  privado  em  sua  cidade  natal,  Paranavaí/PR.  O  diretor  do  DER/PR  trava  a  seguinte
interlocução com o contato “Mário Hélio Pvai” (44 99740304) no dia 06/02/2018 (ANEXO 54):

Incoming 06/02/2018 18:25:23(UTC-2) From: 554499740304@s.whatsapp.net Mario Helio Pvai
Pedi um patrocínio de 70 mil para a Viapar
Incoming 06/02/2018 18:26:05(UTC-2) From: 554499740304@s.whatsapp.net Mario Helio Pvai
Vc pode dar uma força com o Camilo para eles liberarem essa verba de patrocínio?
Incoming 06/02/2018 18:27:55(UTC-2) From: 554499740304@s.whatsapp.net Mario Helio Pvai
Pq td esse movimento que foi feito aqui na frente e lateral  do parque tá dando um prejuízo danado na
repercussão da expo. Precisamos de uma contrapartida maior esseano...ano passado mandaram apenas 15
mil
Incoming 06/02/2018 18:29:12(UTC-2) From: 554499740304@s.whatsapp.net Mario Helio Pvai
Outra coisa...reservei um camarote exclusivo para vc na tribuna de honra...
Incoming 06/02/2018 18:30:06(UTC-2) From: 554499740304@s.whatsapp.net Mario Helio Pvai
Os camarotes nossos são p 10 pessoas mas pedi para fazer camarotes de 15 pessoas p te atender conforme
vc tinha me solicitado
Incoming 06/02/2018 18:30:29(UTC-2) From: 554499740304@s.whatsapp.net Mario Helio Pvai
Se precisar de mais me avise…
Incoming 08/02/2018 13:02:06(UTC-2) From: 554499736276@s.whatsapp.net Fabio DER Pvai
Pensei no tom em realizar o que vc pediu mas, mas acho jogar isso para a viapar. O que acha?
Outgoing 08/02/2018 13:04:57(UTC-2) From: 554191060420@s.whatsapp.net Nelson
Já falei com Camilo da Viapar para eles viabilizarem o micro dentro do Parque também acho melhor Abc
Outgoing 08/02/2018 13:06:27(UTC-2) From: 554191060420@s.whatsapp.net Nelson
Veja se eles realmente vai executar e me avise de qualquer problema Abc
Incoming 08/02/2018 13:07:36(UTC-2) From: 554499736276@s.whatsapp.net Fabio DER Pvai
Blz. Deram alguma previsão para execução?
Outgoing 08/02/2018 13:08:17(UTC-2) From: 554191060420@s.whatsapp.net Nelson
Falei ontem com Camilo e ficaram de executar
Incoming 08/02/2018 16:02:21(UTC-2) From: 554488049644@s.whatsapp.net Camilo Viapar
Solicitações em andamento
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Incoming 08/02/2018 17:14:32(UTC-2) From: 554488049644@s.whatsapp.net Camilo Viapar
Estou acompanhando de perto.
Incoming 10/02/2018 16:28:04(UTC-2) From: 554499740304@s.whatsapp.net Mario Helio Pvai
Já mandei o ofício p Viapar conforme solicitaram p o micropavimento

A conversa demonstra que NELSON LEAL JR. contava com relacionamento estreito com
as diretorias das concessionárias de pedágio, bem como que obtinha vantagens pessoais (no caso,
um “camarote exclusivo na tribuna de honra” para atendimento de 15 pessoas, a seu pedido) desse
relacionamento. No diálogo, aparece atendendo à demanda do “Presidente da sociedade rural de
Paranavaí”2 junto à concessionária VIAPAR em troca de vantagem pessoal. O diálogo é ilustrativo
de todo o alegado pelo MPF desde a peça inicial.

Dessa forma, tendo em conta os fundamentos já expostos à luz do entendimento registrado
pelo juízo no despacho de evento 73, conclui-se que os elementos obtidos com o cumprimento dos
mandados de prisão e de busca e apreensão em face do investigado reforça os fundamentos para
decretação de sua prisão preventiva.  A medida,  no caso, se faz necessária para conveniência da
instrução  criminal,  bem como para  garantia  da  ordem pública  e  econômica,  haja  vista  o  risco
concreto de reiteração delitiva; o investigado, se posto em liberdade,  poderá continuar a ocultar
recursos  provenientes  de  crimes  contra  a  administração  pública  por  ele  praticados,  bem como
dificultar a obtenção de provas desta investigação junto ao DER/PR.

Por fim, há indícios (ANEXO 66) de que LEAL busca atuar em contatos junto ao DNIT
para fazer valer os interesses que defende. 

A proximidade entre NELSON LEAL JR. e a ECONORTE também fica demonstrada em
interlocução do investigado com  Paulo  Montes  Luz, servidor  do  DER/PR,  quando este  avisa  a
NELSON de que “A Econorte avisou que a audiencia com o Helio foi cancelada. E a tua? Alguma
novidade?” ao que o investigado responde “Não sei se foi cancelada estou estudando o processo”
(ANEXO 67).  O diálogo,  travado entre  16h29 e 16h40 do dia  21/02/2018,  ocorre  logo após a
entrega,  na  ECONORTE,  de  ofício  da  Força-Tarefa  Lavajato  cancelando  oitiva  de  HÉLIO
OGAMA pautada no bojo do IC 1.25.008.000449/2013-04 (ANEXO 68). O ocorrido evidencia
novamente  a  proximidade  entre  o  agente  público  e  a  direção  das  concessionárias  de  pedágio,
inclusive  demonstrando  que  se  alinhavam antes  de  depor  ao  Ministério  Público  Federal  sobre
apurações  em  curso.  Trata-se  de  novo  elemento  a  justificar  a  preventiva  por  conveniência  da
instrução criminal. 

Dessa forma, tendo em conta os fundamentos já expostos à luz do entendimento registrado
pelo juízo no despacho de evento 74, conclui-se que os elementos obtidos com o cumprimento dos
mandados de prisão e de busca e apreensão em face do investigado reforça os fundamentos para
decretação de sua prisão preventiva.  A medida,  no caso, se faz necessária para conveniência da
instrução  criminal,  bem como para  garantia  da  ordem pública  e  econômica,  haja  vista  o  risco
concreto de reiteração delitiva; o investigado, se posto em liberdade,  poderá continuar a ocultar
recursos  provenientes  de  crimes  contra  a  administração  pública  por  ele  praticados,  bem como
2 Disponível em <http://srnp.com.br/institucional/diretores/>. Acesso em 26/02/2018, às 10h49min.
3 Anteriormente, já entendeu o juízo que “pela análise probatória, forçoso reconhecer a presença dos pressupostos da
preventiva, boa prova de materialidade e de autoria, de crimes de corrupção, peculato, fraude, lavagem e associação
criminosa”,  e  também  que  “a  imposição  da  prisão  temporária  viabilizará  o  melhor  exame  dos  pressupostos  e
fundamentos  da  preventiva  após  a  colheita  do  material  probatório  na  busca  e  apreensão  e  após  a  oitiva  dos
investigados”.
4 Anteriormente, já entendeu o juízo que “pela análise probatória, forçoso reconhecer a presença dos pressupostos da
preventiva, boa prova de materialidade e de autoria, de crimes de corrupção, peculato, fraude, lavagem e associação
criminosa”,  e  também  que  “a  imposição  da  prisão  temporária  viabilizará  o  melhor  exame  dos  pressupostos  e
fundamentos  da  preventiva  após  a  colheita  do  material  probatório  na  busca  e  apreensão  e  após  a  oitiva  dos
investigados”.
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dificultar a obtenção de provas desta investigação junto ao DER/PR.

2.2. WELLINGTON DE MELO VOLPATO   (CPF 222.521.349-68)  

O representado figurou no rol de presos temporários do evento 7. O deferimento da medida
amparou-se, dentre outros aspectos, na existência de veementes evidências de que o investigado,
“titular de empresas com contratos junto ao DER/PR, efetuava pagamentos com frequência
em favor de NELSON LEAL JUNIOR”, relembrando ainda que ele “já havia aparecido em
relações  suspeitas  com  OSCAR  ALBERTO  DA  SILVA  GAYER”,  também  fazendo
referência ao pagamento de R$ 7.000,00 em prol  da empresa Gtech e ao recebimento de
informações aparentemente reservadas de OSCAR ALBERTO DA SILVA GAYER.

No evento 7, já restou assentada a presença de fundamentos para a decretação de prisão
preventiva. Nada obstante, foi decretada a prisão temporária para viabilizar análise mais detida após
a deflagração ostensiva e a oitiva do investigado.

As provas produzidas após a decretação da prisão temporária aprofundaram a já declarada
imprescindibilidade da prisão preventiva.

Há,  de  fato,  robustas  evidências  de  que  WELLINGTON  VOLPATO tenha  pago
vantagem, direta e indiretamente, aos agentes públicos. Também, há indícios de que tenha obtido
informações reservadas de OSCAR GAYER, bem como vantagens em liberações de pagamentos da
parte de  NELSON LEAL JR.  Isso se soma aos outros fundamentos para a prisão preventiva de
WELLINGTON DE MELO VOLPATO, já detalhados pelo MPF no evento 1. 

A partir  do cumprimento  do mandado de  prisão temporária,  de busca e  apreensão e  do
depoimento do investigado, sugiram novos fatos para se agregar aos fundamentos já explicitados no
evento 1.

De início, cabe salientar que ao investigado foi oportunizado o depoimento a fim de prestar
esclarecimentos sobre os fatos objeto da investigação. Na oportunidade, ele disse (anexo 74):

QUE o depoente é engenheiro civil e possui uma empresa individual de engenharia,
possuindo renda  na  pessoa  física  e  jurídca  em média  entre  R$  200  e  500  mil
mensais; QUE o depoente controla as empresas ECOSUL, PIRAJUAI, ARTEMIS,
3W INDUSTRIA e CAIUA; QUE a CAIUA possui vários veículos disponíveis para
locação e é do sogro do depoente, MOACIR COLLETA; QUE o CONSÓRCIO
GRECA/3W foi feito para distribuição de asfalto, para conseguir propostas mais
competitivas  em  licitações;  QUE  o  depoente  é  administrador  perante  o  órgão
público, e a GRECA manda o material, sendo que a parte financeira é controlada
pela GRECA, que é administrada por AMADEU GRECA; QUE o CONSÓRCIO
GRECA/3W presta serviços de conservação de rodovias ao DER/PR, sendo que
esse contrato possuiu vários aditivos; QUE o contrato inicial entre o DER/PR e
CONSÓRCIO  GRECA/3W era  de  R$  19  milhões;  QUE o  depoente  não  sabe
exatamente os valores dos aditivos; QUE foram feitos aditivos para reequilibrar o
contrato  em  virtude  de  grande  alta  de  materiais  a  partir  de  2012;  QUE  o
CONSÓRCIO GRECA/3W tem obrigações de manutenção de um trecho de 400km
próximo  a  Paranavai;   QUE  a  ECOSUL  também  possui  outro  contrato  de
conservação  de  rodovias  na  região  de  Cruzeiro  do  Oeste,  que  foi  vencido  por
licitação em 2011-2012, sendo que também houve aditivos neste contrato; QUE o
valor inicial do contrato foi de R$ 12 milhões, não sabendo o depoente o valor dos
aditivos;  QUE  os  aditivos  foram  feitos  por  conta  de  reequilíbrio  econômico
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financeiro e por modificação de quantidade; QUE MOACIR COLETTA é sogro do
depoente e administra a CAIUA, sendo que o depoente também controla a CAIUA
por uma questão de confiança;  QUE  as  transações  financeiras  entre  CAIUA e
ECOSUL em valores de dezenas de milhões porque o depoente ficou com muitas
dívidas na 3W Engenharia, sendo que a única forma que encontrou para não parar a
empresa foi emprestando dinheiro do sogro; QUE a conta em nome de STELLA
MARIS  recebeu  recursos  da  ECOSUL  porque  o  nome  do  depoente  estava
negativado  no  SERASA e  o  depoente  tinha  medo  que  bloqueassem;  QUE  a
ECOSUL recebe do CONSÓRCIO GRECA/3W porque o depoente presta serviços
dentro deste consórcio; QUE o depoente já prestou serviços de venda de material e
lama asfáltica para VIAPAR  há muito tempo; QUE não há superfaturamento nos
serviços do consórcio, havendo apenas reequilíbrio de preços; QUE a SINATRAF
procurou uma vez o depoente para prestar serviços e não deu certo; QUE OSCAR
ALBERTO DA SILVA GAYER é uma das pessoas mais conhecedoras na área de
engenharia no Paraná e por isso o depoente mantém contato com ele até hoje;  QUE
o depoente pagou a OSCAR GAYER uma consultoria prestada para apresentar uma
proposta para a VIAPAR; QUE o depoente depositou valores em favor de OSCAR
GAYER, sendo que o depoente não sabia que ele era servidor ativo do DER/PR;
QUE ninguém indicou OSCAR GAYER para prestar consultoria ao depoente; QUE
FERNANDO  GAISSLER  MOREIRA  mantém  contatos  profissionais  com  o
depoente  e  o  depoente  pensou  em  fazer  uma  parceria  com  FERNANDO  na
proposta da VIAPAR; QUE OSCAR GAYER prestou uma assessoria e mandou
orientações ao depoente para fazer a proposta;  QUE o depoente somente pagou a
OSCAR GAYER nesta oportunidade; QUE OSCAR GAYER convidou o depoente
para integrar o Consórcio ROTA DOS PORTOS, mas o depoente não entrou porque
não tinha dinheiro; QUE EDILSON APARECIDO MIRANDA era ex-vizinho do
depoente  no  edifício  Vila  Velha,em  Paranavai,  tendo  convivência  com  essas
pessoas;  QUE  EDILSON  APARECIDO  MIRANDA teve  problema  de  cirrose,
sendo que o depoente ajuda ele; QUE EDILSON não intermedia contato entre o
depoente e NELSON LEAL JUNIOR; QUE conhece NELSON LEAL JUNIOR
pois esta pessoa era de Paranavai; QUE o depoente não é tão amigo de NELSON
LEAL JUNIOR,  sendo  mais  amigo  do  seu  irmão  ROBERTO;  QUE  passou  a
conviver mais com NELSON LEAL JUNIOR quando este passou a ser diretor do
DER/PR;  QUE  conheceu  GEORGIA  LEAL  depois  de  NELSON  assumir  o
DER/PR, sendo que LECIR é amiga da família;  QUE nunca pagou conserto de
carro da mãe de NELSON LEAL JUNIOR; QUE ANDRE é filho de NELSON,
sendo que o depoente conheceu ANDRE após NELSON virar diretor do DER/PR;
QUE o depoente pagava EDILSON MIRANDA porque é pessoa que precisa de
ajuda; QUE não sabe dizer por que a 3W enviou a EDILSON (que depois repassou
a NELSON) nota de conserto do carro da mãe de NELSON LEAL;  QUE o cheque
no valor de R$ 5.000,00 em 29/12/2016 destinado a LECIR LACROIX LEAL, mãe
de  NELSON,  se  referia  a  um  aluguel  do  apartamento  de  LECIR  LEAL em
Balneário Camboriu,  que o depoente  cedeu para  seus  tios  de São Sebastião do
Paraíso, de nome MANOEL JORGE GONÇALVES NETO e IRACI VOLPATO
GONÇALVES; QUE NELSON LEAL nunca solicitou e o depoente nunca pagou
qualquer  vantagem indevida;  QUE nunca pagou boletos bancários  de NELSON
LEAL JUNIOR; QUE ANDRE JUNQUEIRA LEAL nunca trabalhou na empresa
do depoente; QUE já levou NELSON LEAL JUNIOR para passear de barco várias
vezes; QUE os pagamentos eram feitos pela CAIUÁ e em espécie também; QUE o
depoente  algumas  vezes  cruza  com  NELSON LEAL JUNIOR em  passeios  de
barco; QUE alguns saques em espécie feitos em Curitiba eram usados para gastar
em Balneário Camboriú e saldar despesas pessoais; QUE outros saques em espécie
em Curitiba o depoente usava para guardar;  QUE não fazia os saques em Balneário
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Camboriu  porque  lá  é  mais  confuso;  QUE  NELSON  LEAL  JUNIOR  nunca
favoreceu  o  depoente  no  DER/PR,  sendo  que  os  pedidos  de  liberação  de
pagamentos  era  porque os  pagamentos  estavam atrasados;  QUE também falava
com NELSON LEAL JUNIOR sobre questões técnicas de obras; QUE em relação
aos e-mails  dos anexos 250/251 o depoente mandou os  pedidos de pagamentos
atrasados em virtude de pedido do próprio NELSON LEAL JUNIOR; QUE não
conhece  ANTONIO  FRANCISCO  DOS  SANTOS  e  também  não  conhece
ROMUALDO DE OLIVEIRA; QUE, na data de ontem, o depoente estava indo
para Balneário Camboriu, quando desceu do avião em Congonhas e foi preso pela
Polícia Federal, sendo que o depoente não ligou para ninguém e não pediu para
esconder nenhuma prova; QUE o móvel pago pela ECOSUL cuja nota fiscal foi
emitida em nome de GEORGIA LEAL, foi entregue no apartamento do depoente
em Balneário Camboriu.

Ao  contrário  de  NELSON  LEAL  JUNIOR,  ao  ser  interrogado, WELLINGTON
VOLPATO confirma que se aproximou do diretor-geral do DER exatamente quando ele assumiu a
direção-geral,  ocasião  em  que  os  contratos  da  autarquia  estadual  com  suas  empresas  (3W  e
ECOSUL) foram se avolumando.

Durante  as  buscas,  a  evidência  de  proximidade  de  NELSON  LEAL JÚNIOR  com
WELLINGTON  VOLPATO ganhou  corpo  com  a  apreensão  de  fotografia  dos  amigos  na
residência do empresário (ANEXO 3), documento que demonstra inclusive que  NELSON LEAL
JR. frequentava a casa de VOLPATO. 

Por conta da amizade, VOLPATO, sem maiores cerimônias, fazia solicitações de pagamento
de vulto  diretamente  ao diretor-geral  por  e-mail  (ANEXOS 250 e  251,  evento  1),  dispensando
requerimentos e demais atos de praxe da Administração. 

Em  Paranavaí,  sede  das  empresas  de  WELLINGTON  VOLPATO, NELSON  LEAL
JÚNIOR  se valia do emissário - e também amigo comum, igualmente indicado no ANEXO 3 e
presente  no  iate  locado  por  VOLPATO (ANEXO 173  do  Evento  1)  -,  Edilson Miranda,  para
procurar o empresário e tratar de custeio de despesas pessoais de NELSON por WELLINGTON,
como evidenciam os ANEXOS 244 e 245 do Evento 1 e os anexos 9, 10 e 11 desta peça. Para tais
atividades,  o  operacional  Edilson  Miranda  era  constantemente  remunerado  tanto  por  NELSON
LEAL JÚNIOR quanto por WELLINGTON VOLPATO (ANEXO 249 do evento 1). 

A proximidade  de  Edilson  com  WELLINGTON  VOLPATO  perdura  até  o  presente,
ressaltando-se que em 23/02/2018, um dia após a deflagração, ele foi encontrado pelo MPF na sede
da empresa ECOSUL, em companhia de familiares de  VOLPATO  (Anexo 12), vislumbrando-se
que efetuou as atividades de emissor até a ocorrência das prisões temporárias.

Na Busca na residência de  NELSON LEAL JUNIOR, foi localizado no apartamento do
agente público documento referente a licitação do DER/PR (concorrência nº 100/2016 – DER/DT,
com  classificação  datada  de  13/11/2017)  em  que  a  empresa  ECO  SUL BRASIL EIRELI,  de
WELLINGTON VOLPATO, aparece classificada em 1º lugar com proposta de R$ 26.847.640,23.

Sobre a relação com o diretor-geral, WELLINGTON VOLPATO disse ainda que já “levou
NELSON LEAL para  passear  de  barco  várias  vezes”,  inclusive  realizando os  pagamentos  das
locações das embarcações por intermédio da empresa CAIUA. Este aspecto do depoimento enaltece
as afirmativas do pedido de prisão preventiva do Evento 01, pois VOLPATO muitas vezes entregou
tal  vantagem indevida  a  NELSON LEAL por  conta  de  sua  posição  funcional,  regalia  que  era
permeada de muitos luxos, inclusive com mordomo servindo caras bebidas a bordo (ANEXO 13) e
em  iates  cuja  diária  na  alta  temporada  custava  R$  16.000,00  (ANEXO  109  do  Evento  1  –
depoimento Cósimo Barreta). É de se destacar também que, de acordo com mensagens obtidas a
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partir do celular apreendido de  NELSON LEAL JR., há inferências a que o agente público e o
empresário WELLINGTON VOLPATO tenham passado juntos o carnaval de 2018 na cidade do
Rio de Janeiro, em nova demonstração da proximidade negada por ambos (ANEXO 50)

A versão apresentada por  WELLINGTON VOLPATO acerca dos saques realizados em
Curitiba para utilizar em Balneário Camboriú – onde a realização de saques seria “confusa” – é
absolutamente inverossímil,  o que apenas enaltece a argumentação da realização de saques para
pagamentos a NELSON LEAL apresentados no pedido de prisão originário.

A própria circunstância da prisão de VOLPATO enaltece isso. No dia 22/02 ele foi preso no
Aeroporto de Congonhas, onde faria conexão rumo a Navegantes para ir  a Balneário Camboriú
(ANEXO 14). Pesquisas em e-mails recentes de VOLPATO (Anexos 15, 16 e 17) indicam que ele e
a família comumente se deslocavam para Balneário Camboriú em voos partindo de Maringá. As
descritas longas paradas no centro de Curitiba para saques bancários não compunham o cotidiano de
deslocamento  para  o  litoral,  mas  sim  eram realizadas  exclusivamente  no  intuito  de  levantar  e
entregar vantagens indevidas para agente público. 

Nesse contexto, os saquem casuisticamente feitos no Batel em Curitiba, aliados à análise de
contatos telefônicos e de localização ERB apresentados no Evento 01enfatizam o direcionamento
das quantias obtidas no Batel para  NELSON LEAL. Rememore-se que Balneário Camboriú tem
ampla rede bancária padronizada e que o transporte de consideráveis valores em veículo pessoal
para  o  litoral  catarinense  é  atividade  permeada  por  riscos  plenamente  evitáveis  nas  referidas
circunstâncias, sendo a versão do réu atitude nada racional que decerto seria evitada por qualquer
pessoa sensata.

As buscas realizadas no domicílio e na sede das empresas de WELLINGTON VOLPATO
revelaram  que  ele  continua  constituindo  pessoas  jurídicas  interpostas  para  escamotear  sua
movimentação financeira, inclusive tendo recentemente instituído nova empresa no nome de outras
pessoas. 

Acerca  da  última  afirmação,  logo  no  início  da  busca  e  apreensão  na  sede  da  empresa
ECOSUL,  funcionário  de  VOLPATO já  prontamente  afirmou  aos  agentes  públicos  que  ele  há
pouco tempo constituiu a empresa “Artemis” para suceder a “3W”. Pesquisa realizada em seguida
revelou que se trata de Artemis Indústria e Comércio de Implementos e Máquinas EIRELI – ME
(CNPJ 02.826.146/0001-16), instituída no final de 2017 por  VOLPATO em nome de Walter de
Melo Volpato, que aparenta ser seu irmão (Anexo 18). 

Assim, descobriu-se novo desdobramento do  modus operandis de contínuas transferências
de quantias entre empresas, consórcios e pessoas interpostas descrito no Evento 01, encadeamento
criminoso que deve ser obstado.

Nas buscas também foram encontrados muitos CRLVs de veículos da CAIUA LOCADORA
na residência de WELLINGTON VOLPATO, constatando-se que os dois automóveis que estavam
na garagem dele eram de propriedade da mesma empresa, bem como o veículo que ele se utilizou
para o deslocamento até o aeroporto de Maringá. Na sede da empresa ECOSUL também foram
encontrados muitos documentos referentes à CAIUA, inclusive documentos bancários e pertinentes
à aquisição de imóveis.

Em diligência realizada pelo MPF no dia 22/02 na sede da empresa CAIUA, funcionária do
estabelecimento voluntariamente  entregou cópia dos  contratos  de locação dos  três  mencionados
veículos entre a CAIUA e WELLINGTON VOLPATO. Sobre isso, e para evidenciar que se tratam
de documentos forjados com o intuito de ocultar  VOLPATO como proprietário da CAIUA e de
gerar entradas fajutas para a empresa, vale consignar trecho do correspondente termo de informação
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(ANEXO 19):

Nota-se que o valor mensal das locações somam a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais),
totalizando  um  aluguel  anual  de  R$  216.000,00  (duzentos  e  dezesseis  mil  reais).  A título  de
comparação em pesquisa no site http://veiculos.fipe.org.br/(doc. 6,7 e 8), temos que os três veículos
locados somam o valor total na média fipe de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais),
ou seja em dois anos de locação a empresa locatária pagaria em aluguel um valor maior do que o
valor venal dos bens locados.

A pequena quantia de veículos típicos de locação que compõe o acervo da CAIUA (ANEXO
20) e os demais aspectos já abordados evidenciam que se trata de pessoa jurídica criada com o fim
precípuo de ocultar a origem de valores movimentados por WELLINGTON VOLPATO, utilizados
inclusive para a entrega de vantagens indevidas para NELSON LEAL, como visto. Sobre isso, vale
lembrar que, na contabilidade da CAIUA consta a movimentação de dezenas de milhões de reais
apenas  em  anos  recentes,  cifra  absolutamente  incompatível  com  a  realidade  encontrada  na
diligência.

Formalmente, Moacir Coletta, sogro de VOLPATO, é o único sócio da CAIUA (Anexo 21).
Em seu interrogatório,  WELLINGTON VOLPATO disse  que  “as  transações  financeiras  entre
CAIUA e ECOSUL em valores de dezenas de milhões porque o depoente ficou com muitas dívidas
na  3W  Engenharia,  sendo  que  a  única  forma  que  encontrou  para  não  parar  a  empresa  foi
emprestando dinheiro do sogro”.

Moacir Coletta, na verdade, é outra “pessoa interposta” de  WELLINGTON VOLPATO
para  o  registro  fraudulento  de  empresas  e  embarcações  (Anexo  21),  que,  na  verdade,  ostenta
modestas condições de vida, residindo em singela casa na Rua John Kennedy, 608, em Paranavaí,
certamente não tendo condições de realizar o empréstimo de R$ 31.940.457,20  5 invocado pelo
genro no interrogatório. A título de ilustração, segue imagem da residência de Moacir:

Quanto ao vínculo com OSCAR GAYER, emerge do depoimento de  WELLINGTON a
negativa de sua participação no Consórcio Rota dos Portos - articulado por OSCAR enquanto era
servidor do DER - sob a alegação de não ter dinheiro. 

As  buscas  indicam  o  contrário,  pois  foi  apreendido  material  assinalando  que
5Débito da 3W com a CAIUA, Evento 01.
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WELLINGTON VOLPATO aportou R$ 200.000,00 em 2017 para integrar o consórcio concebido
pelo agente público (ANEXO 69).
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Por fim, em ligações interceptadas – com autorização judicial –  pela polícia por ocasião das
buscas e apreensões na empresa ECO SUL BRASIL (ANEXO 62), de propriedade de VOLPATO,
ficou clara movimentação de funcionários da empresa no sentido de ocultar provas de crimes
cometidos pelo representado. Uma das ligações destacadas pela Polícia Federal no dia 22/02/2018
faz preocupante menção à ocultação de um HD. De fato, durante as buscas, foi localizado um HD
externo apreendido em local diverso do restante dos materiais informáticos da empresa, no fundo do
prédio  onde  ocorreu  a  busca.  Trata-se  de  evidência  preocupante  de  que  o  representado  e  seus
funcionários tenham a intenção de destruir provas da prática de crimes, o que representa sério risco
à investigação em curso e justifica seu aprisionamento preventivo, tal como pretendido pelo MPF
nesta peça. 

Assim,  a  prisão  preventiva  também se  mostra  importante  para  se  garantir  a  higidez  da
instrução processual. Conforme áudio interceptado no momento da deflagração (ANEXO 62), os
funcionários  de  WELLINGTON VOLPATO estavam instruídos  sobre  a  importância  de  um HD
externo e a necessidade de ocultarem o dispositivo em caso de iminência de apreensão. Tanto que,
mesmo com a Polícia Federal na sede da ECOSUL o funcionário “Guto” articula com funcionária
do escritório  de  contabilidade  a  importância  de  esconder  a  mídia,  inclusive  cogitando ocultá-la
dentro de uma mochila.

A ordem  de  destruição  de  provas  também  é  evidente  a  partir  da  rotina  narrada  pelo
funcionário “Guto”, que afirma sempre “desinstalar” o conteúdo do dispositivo quando sai da sede
da empresa (GUTO: E eu não sei se eles já viram aqui.  Por que não tava instalado ainda né?;
GUTO: Quando...sempre quando eu saio eu desinstalo. E agora..; VANESSA: Vê o quê que dá pra
salvar aí. O que der pra salvar. Se não der vai perder tudo. Que eles levam tudo – ANEXO 62).

Do mesmo documento,  tem-se  que  funcionários  do  escritório  de  contabilidade  também
estavam atentos à investigação estatal desde que a empresa foi notificada pela Receita Federal do
Brasil (VANESSA: Ah, isso aí a gente...isso aí nós já "tamo" sabendo faz quatro "semana". Uma
hora outra ia baixar aí entendeu? - ANEXO 62), bem assim que igualmente estavam instruídos a
ocultar provas (VANESSA: Tá. Aqui eu vou. Eu acho que eles não vão vir aqui não. ANA: É...mas...
VANESSA: É...tá...eu vou tirar umas coisas daqui. Vou deixar só o "note" só – ANEXO 62).

Dessa forma, tendo em conta os fundamentos já expostos à luz do entendimento registrado
pelo juízo no despacho de evento 7 (“a imposição da prisão temporária viabilizará o melhor exame
dos pressupostos e fundamentos da preventiva após a colheita do material probatório na busca e
apreensão  e  após  a  oitiva  dos  investigados”),  conclui-se  que  os  elementos  obtidos  com  o
cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão em face do investigado reforça os
fundamentos  para  decretação  da  prisão  preventiva.  A medida,  no  caso,  se  faz  necessária  para
conveniência da instrução criminal, bem como para garantia da ordem pública e econômica, haja
vista o risco concreto de reiteração delitiva; o investigado, se posto em liberdade, poderá continuar a
ocultar provas.

2.3.   LEONARDO GUERRA  

LEONARDO  GUERRA  foi  preso  temporariamente  mediante  autorização  do  juízo
constante do despacho de evento 7. Na mesma decisão, constou que:

Como adiantado, foi ainda constatado que diversas fornecedoras da Rio Tibagi sobre as quais há
suspeita  de  serem  de  fachada  ou  terem  recebido  valores  superfaturados  também  realizaram
pagamentos para a empresa Floricultura Guerra & Rosa. A empresa tem por sócio-gerente Heloíza
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Guerra, com quase a totalidade das cotas (evento 1, anexo146). Heloíza é irmã de Leonardo Guerra.
Pagamentos à Floricultura foram feitos, como já visto, pelas empresas Anilton Murari Serralheria,
São Miguel Arcanjo Comércio de Materiais para Construção, Casa Nova Comércio de Materias
para Construção Ltda.  Fernandes & Raizer  Ltda.  e  Lamiro Terraplanagem Ltda.  A própria Rio
Tibagi  realizou  pagamentos  de  R$  6.467.242,52  à  Floricultura  Guerra  e  Rosa  (fl.  75  da
representação).  Tal  volume de pagamentos  não parece ser  compatível  com a aparente  pequena
dimensão da Floricultura Guerra & Rosa que não teve mais do que dois empregados entre 2008 a
2013  (evento  1,  anexo146).  Pela  mensagem  eletrônica  de  12/09/2016,  Leonardo  Guerra
encaminhou a contador "planilhas e livro de entrada e saída da Floricultura", o que indicativo de
que é ele o controlador da empresa (evento 1, anexo223).

Os elementos, portanto, indicaram ativa atuação do administrador em esquema de desvio
de  recursos  provenientes  da  concessionária  de  pedágios.  Isso,  no  entender  do  juízo,  “pode
configurar  peculato,  conforme  art.  327  do  CP,  ou  o  estelionato  se  as  despesas  fictícias  foram
invocadas para justificar preços de tarifas de pedágio ou utilizadas em prestações de contas junto à
Administração Pública”.

Contra  o  representado,  há  robustas  evidências  de  que  tenha  controle  sobre  desvios
ocorridos  no  âmbito  da  concessionária  ECONORTE.  Ressalte-se  que,  mesmo  após  intensa
fiscalização da Receita Federal promovida contra a RIO TIBAGI e a ECONORTE entre 2015 e
2016,  LEONARDO GUERRA não cessou a atuação ilícita. Apenas promoveu – como detalhado
no  pedido  de  evento  1  –  alterações  na  contratação  de  alguns  “prestadores  de  serviços”  cuja
inexistência restou bem demonstrada pelo órgão fazendário, tudo com vistas seguir no desvio de
recursos. O detalhamento do que fundamenta sua prisão preventiva consta da peça apresentada pelo
MPF no evento 1.

A partir do cumprimento do mandado de prisão temporária, de busca e apreensão e do
depoimento do investigado  LEONARDO GUERRA,  sugiram novos fatos para se agregar aos
fundamentos já explicitados no evento 1.

De início, cabe salientar que ao investigado foi oportunizado o depoimento a fim de prestar
esclarecimentos sobre os fatos objeto da investigação. Contudo, negou algumas irregularidades e
permaneceu em silêncio sobre outras perguntas (ANEXO 22).

Em que pese tenha afirmado que saiu da empresa Rio Tibagi em Março de 2017, em uma de
suas poucas respostas revelou ser proprietário da empresa “ENGENHARIA FX”, a qual seria uma
prestadora de serviços à GTECH. Isso, de antemão, já demonstra sua ligação com outros envolvidos
no esquema criminoso sob investigação perdura até os dias atuais.

Além disso, na busca e apreensão realizada em seu endereço residencial (Rua Caracas, 500,
apartamento 1702-B, Gleba Palhano, Londrina/PR) foram apreendidos (ANEXO 23):

• a quantia  de  R$ 250.000,00 (duzentos  e  cinquenta mil  reais)  em espécie,  que
estavam  escondidos  no  depósito  da  garagem  do  imóvel,  armazenados  em  três
envelopes;

• a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, em notas de R$ 100,00 (cem
reais);

• Contrato Particular de Compra e venda firmado entre a ENGEOPE – SERVIÇOS,
MÁQUINAS  E  OPERAÇÕES  LTDA.  e  LEONARDO  GUERRA,  referente  à
compra por  este  de um terreno no Residencial  Stefany Fernandes  Germano,  em
Jataizinho/PR;

• 1 título bancário “Cobrança Bancária  Caixa”,  na qual  é  cedente a  ENGEOPE –
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SERVIÇOS  MÁQUINAS  E  OPERAÇÕES  LTDA.  e  sacado  LEONARDO
GUERRA, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que foi pago mediante débito
na  conta-corrente  da  FLORICULTURA GUERRA E ROSA LTDA (Banco Itaú,
Agência no 4018, Conta no 00713471), em 18/09/2012;

• 1 (um) celular “Iphone”, branco/cinza, IMEI 358373063844251;

• 1 (um) celular “Iphone S”,  preto/cinza,  IMEI 355764070014511, com chip Vivo
(8955064063 – 9003732483-39);

• um notebook, marca “Dell”, cinza/preto, REG TYPE P39 – 27039556370;

• um “pen drive”, cor preta, com a inscrição “Kingston – Data Traveler SE6 – 8GB”;

• um “pen drive” com a inscrição “concer”;

• 1 (um) Contrato de Trabalho a Título de Experiência, datado 01/09/2002, em que
LEONARDO GUERRA foi contratado pela ECONORTE para exercer a função de
“Coordenador da Área II”

• 1 (um) Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho datado de 25/07/2003, onde
consta data de admissão 23/08/2001 e data do afastamento 24/07/2003.

• 04 (quatro) folhas grampeadas com a inscrição “Econorte – S/A - DRE apresentação
CONSAD 2017” com informações e valores;

• outros documentos relacionados à ECONORTE/RIO TIBAGI;

Em princípio, a apreensão de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em espécie
escondidos  no  depósito  da  garagem  da  residência  do  investigado LEONARDO  GUERRA
converge para o objeto das investigações e demais provas, que apontam para a apropriação e desvio
de dinheiro em proveito próprio e alheio, oriundo do caixa da concessionária de serviço público
ECONORTE, via RIO TIBAGI, subsidiária da qual LEONARDO GUERRA foi administrador.

O dinheiro estava dividido em três envelopes, num deles escrito “Leonardo Rio Tibagi”:

A apreensão de dinheiro nestes moldes indica que a organização criminosa encontra-se
em plena atividade e se utiliza de dinheiro em espécie para a consecução de seus fins, o que
confirma os diversos saques em dinheiro efetuados e recebidos pelos membros da ORCRIM já
identificados  durante  as  investigações.  Tais  valores  não  foram  declarados  no  Imposto  de
Renda do investigado do último ano (ANEXO 73)

Tal  apreensão demonstra  de  que  os  desvios  de  dinheiro  da  concessionária  ECONORTE
continuam vivos, mesmo após a recente fiscalização da Receita Federal, que apontou o esquema de
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kickbacks e a contabilidade paralela no âmbito da RIO TIBAGI.

Outrossim, este valor em dinheiro em espécie apreendido pode facilmente estar sendo
usado pela estrutura criminosa para corromper servidores  públicos,  colocando em risco a
garantia da ordem pública.

Frisa-se, nessa linha, que LEONARDO GUERRA representa apenas a “ponta do iceberg” no
contexto  de  um  conglomerado  de  operações  criminosas  que  envolvem  diretamente  os  demais
representados e agentes públicos sob investigação. Isto se torna ainda mais relevante neste momento
pós-deflagração, dada a complexidade do esquema instalado no âmbito da ECONORTE – que vem
ocorrendo, pelo menos, há uma década.

Nessa  linha,  cite-se  o  teor  do  depoimento  da  testemunha  ODILON  APARECIDO
MENOTTI,  ex-funcionário  da  Construtora  TRIUNFO  em  Ibiporã/PR,  que  procurou
voluntariamente o MPF após a deflagração da operação de 22/02/2018, a fim de narrar os fatos de
seu conhecimento acerca das irregularidades e desvios de dinheiro que ocorriam na concessionária
ECONORTE e na subsidiária OSR (RIO TIBAGI) envolvendo diretamente os alvos da operação.
Segundo ele (ANEXO 24):

(...) que quando foi contratado diretamente pela Triunfo passou a ser técnico de
segurança,  qualidade e auditor interno (…)  que a construtora Triunfo Ibiporã
prestava  serviços  apenas  para  ECONORTE,  que  os  serviços  eram  de  obras,
engenharia, sinalização, construção de pontes, canaletas, viadutos, defensas; que
inclusive participou da construção do viaduto posterior à praça de pedágio de
Jataizinho; que ao todo trabalhou praticamente 6 anos e pouco para o consórcio e
a Triunfo; (…)  que havia uma confusão entre as empresas, que a   OSR   não tinha  
nada e emprestava da TRIUNFO, equipamentos, caminhões, comboiou, fresa, rolo
compactador, rolo de pneu, bobcat, inclusive funcionários algumas vezes; que a
Triunfo em razão disso ficava sem equipamentos e, ao invés de solicitar à Triunfo
Curitiba mais equipamentos fazia locação da empresa Gabriel e Filho, havendo
mais uma que locava, mais não se recorda o nome da outra empresa (…) que em
determinado  momento  tanto  a  OSR como  a  TRIUNFO  prestavam  os  mesmos
serviços para ECONORTE; que existiam obras que a OSR tinha sido contratada
pela ECONORTE mas quem fazia era a TRIUNFO, e vice versa; que acredita que
estas obras em que uma fazia para a outra não era feito por contrato, com sub-
contratação, mas sim sem qualquer contrato. (…) que acontecia da construtora
TRIUNFO passar  para o depoente  que iriam fazer  um trecho da rodovia,  mas
quando chegava lá  para fiscalizar  era  a OSR que estava fazendo a obra  com
funcionários da TRIUNFO. (…) Que   HÉLIO   tem uma chácara no morro do sabiá,  
que é de HÉLIO, de JOSÉ PEDRO, do   LEONARDO GUERRA   e do PAGANI, não  
sabe  se  tem  laranja  por  trás  da  Chácara,  sendo  a  chácara  construída  por
funcionários  da  Triunfo.  (…)  ainda  usavam  equipamentos  da  TRIUNFO  para
construir  a  chácara,  a  marmita  dos  trabalhadores  da  chácara  era  paga  pela
TRIUNFO,  parte  da  ferragem  fornecida  pela  AÇOFER  foi  para  a  chácara  e
mansão destes; (...) sobre a chácara, afirma que a TRIUNFO realizou o serviço de
pavimentação a  estrada que  dá  acesso à chácara,  em torno de  3  km (...)  que
HÉLIO OGAMA  , JOSÉ PEDRO, RODAKI (acredita) e   LEONARDO GUERRA  ,
compraram  um  fresa,  equipamento  de  mais  de  R$  500.000,00,  e  fizeram  um
contrato para VIAENGE, a qual utilizava o equipamento para prestar serviços à
ECONORTE e um rolo compactador foi comprado em um ferro-velho de Curitiba
ou São Paulo, que foi feita a manutenção completa (motor, cambio, parte elétrica),
foi feita pela TRIUNFO de Ibiporã/PR, que acredita ter ficado aproximadamente
em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),  mas este rolo ficou para a SINATRAF ou
VIANGE; (...)  QUE sobre  LEONARDO GUERRA,  sabe dizer que nos anos de
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2010,  2011  e  2012,  a  RIO TIBAGI  solicitava  via  JOSÉ PEDRO DA SILVA a
aquisição  de  materiais  como  chapa  de  ferro,  película  refletida  para  uso  nas
rodovias  da  ECONORTE e  que  quem  solicitava  isso  era  o  LEONARDO
GUERRA,  que  a  TRIUNFO ou    ECONORTE   compravam esses  materiais,  que  
eram entregues na RIO TIBAGI; que    LEONARDO GUERRA   solicitava junto a  
JOSÉ  PEDRO  DA  SILVA  serviço  de  frete  para  levar  materiais  para  a    RIO  
TIBAGI   e  quem pagava isso,  quem tinha o contrato com estes  prestadores  de  
serviço de frete era a Construtora TRIUNFO Ibiporã/PR; (...) que foi procurado
por pessoas da região de Jacarezinho que queriam saber como conseguir “cartão
vale-pedágio” da    ECONORTE  ,  e  que essas pessoas informaram ao declarante
que várias  pessoas teriam comprado com  LEONARDO GUERRA esse cartão,
servia para liberação de cancelas, sem a utilização de dinheiro; que essas pessoas
diziam que    LEONARDO GUERRA   vendia esses cartões por aproximadamente  
R$ 1.500,00. (...) (g.n.)

A apreensão  de  dinheiro  nestes  moldes  indica  a  utilização  de  expediente  comum  pelo
investigado  para  o  fluxo  de  recursos  de  origem  espúria,  sendo  elemento  indiciário  de  grande
relevância para a materialidade de delitos como o peculato e lavagem de dinheiro envolvendo a
organização criminosa.

Repise-se aqui uma breve análise em dimensão macro dos fatos.

O investigado  LEONARDO GUERRA, por meio da FLORICULTURA GUERRA E
ROSA, recebeu R$ 6.467.242,52 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, duzentos e
quarenta  e  dois  reais  e  cinquenta e  dois  centavos)  no período de  17/05/2010 e  03/08/2015,
através de cheques compensados diretamente nas contas bancárias da RIO TIBAGI (Simba Extrato
Detalhado RIO TIBAGI – ANEXO 25). Ainda, por meio da pessoa jurídica PROX. LTDA. (CNPJ
no 15.687.503/0001-54),  empresa da qual  LEONARDO GUERRA é sócio junto a  seu pai  Luiz
Miguel  Guerra,  recebeu  R$  1.749.318,93  (um  milhão,  setecentos  e  quarenta  e  nove  mil,
trezentos e dezoito reais e noventa e três  centavos) no período de 30/05/2014 e 23/10/2015.
(ANEXO 26)

Com parte deste dinheiro, entre 2011 e 2013, LEONARDO adquiriu 40 imóveis na cidade
de Londrina/PR e custeou despesas pessoais suas e de seus familiares.

Nesse sentido, tem-se o teor do extrato de títulos debitados na conta bancária do Banco Itaú
Ag  4018  C/C  71.347-1  de  titularidade  da  FLORICULTURA GUERRA & ROSA LTDA.,  que
compõe o  Auto  de Infração TDPF nº  0910200.2014.00930-8  da  Receita  Federal  e  especifica  o
destino dos pagamentos relacionados a cada imóvel adquirido (ANEXO 27).

Isso foi  corroborado pela  apreensão na residência de LEONARDO GUERRA do título
bancário “Cobrança Bancária Caixa”, na qual é cedente a ENGEOPE – SERVIÇOS MÁQUINAS E
OPERAÇÕES LTDA. e sacado LEONARDO GUERRA, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que foi pago mediante débito na conta-corrente da FLORICULTURA GUERRA E ROSA LTDA
(Banco Itaú, Agência no 4018, Conta no 00713471), em 18/09/2012.

Tais documentos reforçam, a toda evidência, que LEONARDO GUERRA era o beneficiário
direto do dinheiro que era desviado para a FLORICULTURA, na medida em que se utilizava das
contas  bancárias  desta  empresa  para  pagamento  de  suas  despesas  pessoais,  o  que  traz  a
materialidade para crimes de lavagem de dinheiro.

Deve-se  frisar  que  LEONARDO  GUERRA não  esclareceu  também  este  quesito,
permanecendo em silêncio. 

De outro lado, recentes registros de inteligência financeira do COAF obtidos pelo MPF
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afirmam que ele  entre 10.08.2015 e 10.07.2017 recebeu nas contas 6108-5 e 7304-0 a soma de
R$1.418.308,86,  sendo  R$  778.346,76  provenientes  de  43  TEDs,  DOCs  e  transferências  entre
contas,  e  R$  434.967,11  por  meio  de  42  depósitos  realizados  nas  praças  de  Ibiporã/PR,
Londrina/PR, Ourinhos/SP e São Paulo/SP,  dos quais R$ 230.031,12 efetuados em terminais de
autoatendimento,  (ANEXO  28  –  RIF  32044,  gerado  em  22/02/2018,  g.  n.).  Tal  informação
corrobora a utilização de dinheiro em espécie que vem sendo movimentado pela organização
criminosa, inclusive após março de 2017, data que LEONARDO GUERRA supostamente teria
deixado a Rio Tibagi.

Conclui o COAF, em relação à LEONARDO GUERRA, pela existência de movimentação
de recursos incompatíveis com seu patrimônio, ocupação profissional e capacidade financeira; bem
como movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros.

Os documentos confirmam o teor da investigação fazendária, demonstrando que as condutas
da  organização  criminosa  constatadas  nos  anos-calendários  2010,  2011  e  2012  no  Termo  de
Verificação Fiscal (PAFs no 11634.720544/2015-46 e 11634.720671/2016-26) ainda continuam em
plena atividade.

Novamente,  LEONARDO  GUERRA não  apresentou  explicação  para  nenhuma  destas
constatações, permanecendo em silêncio.

Dessa  forma,  tendo  em  conta  os  fundamentos  já  expostos,  o  MPF  entende  que  estão
reforçados os fundamentos para decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e
econômica,  haja  vista  o  risco  concreto  de  que  dinheiro  em espécie  –  como os  R$ 250.000,00
apreendidos  na residência  de  LEONARDO GUERRA –  possam ser  utilizados  para corromper
servidores públicos, além do risco eminente de reiteração delitiva, uma vez que o investigado em
liberdade  poderá  continuar  a  praticar  os  mesmos  delitos  que  sustentam  o  funcionamento  da
organização criminosa.

Relevante, ainda, mencionar a natureza do dinheiro em questão, que é arrecadado nas praças
de  pedágio  da  ECONORTE e  tem destinação  vinculada  ao  atendimento  de  finalidade  pública,
considerando tratar-se de concessão de serviço público.

Ainda,  a  custódia  cautelar  de  LEONARDO  GUERRA  também  se  fundamenta  na
conveniência da instrução criminal, a fim de assegurar a higidez das provas da investigação. Dada a
sua  posição  de  ex-administrador  da  RIO  TIBAGI,  detentor  da  gestão  imediata  de  toda  a
contabilidade paralela que serviu para camuflar os desvios ocorridos no âmbito da subsidiária, ele
poderá certamente utilizar dessa condição para se desfazer de provas e elementos de informação
necessários ao esclarecimento dos fatos e definição de sua verdadeira extensão.

2.4.   HÉLIO OGAMA  

No entender do juízo, os elementos apresentados pelo MPF demonstraram boa prova de
materialidade  e  de  autoria  “de  crimes  de  corrupção,  peculato,  fraude,  lavagem  e  associação
criminosa” também contra HÉLIO OGAMA, que teve decretada sua prisão temporária no evento 7.
Aliás, na mesma decisão, registrou-se que:

Há indícios de suas participação direta nos ilícitos. É ele quem assinou, pela Econorte, o contrato
com  a  Tacla  Duran  Advogados  (evento  1,  anexo311).  Também  consta  nos  autos  mensagem
eletrônica de 03/07/2012 que revela que partiu dele a autorização para o pagamento à referida
empresa (evento 1, anexo313). Como adiantado, foram ainda identificados pagamentos da Sinatraf
para pessoas ligadas a Helio Ogama, como Nari Hiroko Minami Ogama, Verussa Naomi Minami
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Ogama e Viviane Shiman Ogama (fl .45 da representação, evneto 1). Foram ainda colacionadas
mensagens eletrônicas do efetivo envolvimento de Helio Ogama na gestão da Econorte, inclusive
na  negociação  de  aditivos  com  o  DER/PR  com  supressão  de  obras  (evento  1,  anexo230  a
anexo232), e no levantamento de informações sobre a investigação do MPF (evento 1, anexo229).

Trata-se, portanto,  de investigado com atuação ativa no esquema de desvio de recursos
provenientes da concessionária de pedágios. Isso, no entender do juízo, “pode configurar peculato,
conforme art. 327 do CP, ou o estelionato se as despesas fictícias foram invocadas para justificar
preços de tarifas de pedágio ou utilizadas em prestações de contas junto à Administração Pública”.

Contra o representado, há robustas evidências de que tenha posição de mando nos desvios
ocorridos  no  âmbito  da  concessionária  ECONORTE,  inclusive  por  ter  assinado  contrato  com
operador  financeiro e  por  ter  negociado junto ao DER/PR os aditivos e ajustes  contratuais que
beneficiaram indevidamente a ECONORTE. O MPF apresentou rol completo dos fundamentos para
sua prisão preventiva no evento 1.

A partir  do cumprimento  do mandado de  prisão temporária,  de busca e  apreensão e  do
depoimento  do  investigado  HÉLIO  OGAMA,  sugiram  novos  fatos para  se  agregar  aos
fundamentos já explicitados no evento 1.

De início, cabe salientar que ao investigado foi oportunizado o depoimento a fim de prestar
esclarecimentos sobre os fatos objeto da investigação. Contudo, o investigado optou por permanecer
em  silêncio,  mesmo  sendo  fácil  a  HÉLIO  OGAMA esclarecer  os  fatos  caso  não  tivesse
participação nos ilícitos investigados.

Além  disso,  na  busca  e  apreensão  realizada  em  seu  endereço  residencial  (Rua  Belo
Horizonte, 1399, apto. 1401, Centro, Londrina/PR) foram apreendidos (ANEXOS 29, 63 e 64):

• Proposta de prestação de serviços emitida pelo escritório DURAN, ADVOGADOS
ASSOCIADOS, endereçada à ECONORTE e nominalmente a HELIO OGAMA e
Daniel Victorino, de 20 de maio de 2014 e e-mails de Ivan Carratu, relacionadas ao
assunto “due diligence”.

• E-mail impresso com documento anexo da CIOFFI E CARRATU SOCIEDADE
DE ADVOGADOS referente ao pagamento de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)
em favor desta pessoa jurídica;

• Recibos de reembolso de despesas referente a honorários: 1) no 1030/2012, no valor
líquido de R$ 71.200,00 (setenta e um mil e duzentos reais) pago pela ECONORTE
a TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA, em 12 de maio de
2012; 2) no  1058/2012, no valor líquido de R$ 39.100,00 (trinta e nove mil e cem
reais)  pago  pela  ECONORTE  a  TACLA  DURAN  SOCIEDADE  DE
ADVOGADOS LTDA, em 12 de julho de 2012; 3) no  1066/2012, no valor líquido
de R$ 16.400,00 (dezesseis  mil  e  quatrocentos  reais)  pago pela  ECONORTE a
TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA, em 01 de agosto de
2012; 4) no 1077/2012, no valor líquido de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos
reais)  pago  pela  ECONORTE  a  TACLA  DURAN  SOCIEDADE  DE
ADVOGADOS LTDA, em 03 de setembro de 2012.

• Recibos  de  Honorários  Advocatícios:  1) no 1029/2012,  no  valor  líquido  de  R$
246.825,50, datado de 02 de maio de 2012; 2) no 1065/2012, no valor líquido de R$
47.863,50, datado de 01 de agosto de 2012; 3) no 1076/2012, no valor líquido de R$
126.697,50, datado de 03 de setembro de 2012.

• E-mail impresso datado de 03 de julho de 2012, enviado por Hugo Ono a Hermes B
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de Oliveira do Grupo Triunfo, com cópia para HÉLIO OGAMA, com o assunto
“Pagamento Tacla Advogados”, no qual o remetente afirma “Prezado Hermes bom
dia,  Conversei  com  o  Dr.  Helio  e  o  mesmo  autorizou  o  pagamento  da  Tacla
Advogados, desde que seja descontado dos dividendos. Obrigado. Abraços.”

• E-mail  impresso  datado  de  30  de  agosto  de  2012,  enviado  por  Hermes  B  de
Oliveira do  Grupo  Triunfo  a  Hugo  Ono,  com  o  assunto  “Tacla”,  no  qual  o
remetente afirma “no início da próxima semana haverá um novo pagamento para a
Tacla. O valor do rateio é de aprox. R$ 80 para cada investida. Precisamos fazer o
pagamento  até  terça,  abatendo  da  próxima  remessa  de  dividendos.  Posso
confirmar com ele?”

• Diversos outros e-mails impressos relacionados aos pagamentos a TACLA DURAN
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, que fazem menção a autorizações por HELIO
OGAMA;

• 3  (três)  carnês  de  IPTU  do  ano  2017,  em nome  da  ENGEOPE SERVIÇOS,
MÁQUINAS E OPERAÇÕES LTDA.

• Planta  do  Projeto  Geométrico  Recanto  Parque  Guará  (Fase  II),  em  nome  da
ENGEOPE, junto a pasta contendo diversos outros documentos referentes a este
loteamento;

• Outros memoriais descritivos de loteamentos de propriedade da ENGEOPE;

• Comprovantes  da  empresa  “Zizo  Cópias”  referente  a  entrega  de  cópias
reprográficas da empresa ENGEOPE constando o nome de HELIO OGAMA como
representante da empresa, com as datas de 20/02/2012, 06/02/2017 e 10/02/2017;

• Memorial  Descritivo  do  Residencial  Frei  Jerônimo,  em  Jataizinho/PR,  de
propriedade da ENGEOPE SERVIÇOS, MÁQUINAS E OPERAÇÕES LTDA.

• Pasta  da  empresa  ENGEOPE contendo  os  seguintes  documentos:  1)  Contrato
Particular  de  Construção  por  empreitada,  tendo  como  contratante  VERUSSA
NAOMI MINAMI OGAMA (filha de HELIO OGAMA), referente à construção de
uma  calçada  em  blocos  no  Lote  07  –  Quadra  E  do  Loteamento  Residencial
Aphaville 2, localizado na Rodovia Mabio Palhano, Fazenda Palhano s/n – Gleba
Ribeirão Cafezal, município de Londrina/PR;  2) ART referente à de execução de
obra  em  residência  do  mencionado  lote,  tendo  como  contratado  o  engenheiro
Renan Cirino Zocco, com início em 10/04/2014 e final em 10/05/2015;

• Contrato  de  constituição  de  sociedade  de  propósito  específico  denominada
“Parceiros da Nova São Gabriel do Oeste – SPE Ltda”, em nome de VERUSSA
NAOMI MINAMI OGAMA, UGO KENDY CARELLA, MARCELO MONTANS
ZAMARIAN  e  PEDRO  HENRIQUE  DA  COSTA  SADERI  para  fins  de
implementação  e  venda  de  lotes  em  empreendimento  imobiliário  denominado
Loteamento  Nova  São  Gabriel,  no  município  de  São  Gabriel  do  Oeste/MS,
registrado na Junta Comercial em 09/09/2015;

• Contrato de arrendamento de propriedade rural para exploração pecuária de criação
de gado na Fazenda Verdes Mares, localizada em Ribas do Rio Pardo/MS, firmado
entre MARCELO MONTANS ZAMARIAN, na qualidade de arrendador e HELIO
OGAMA e VERUSSA NAOMI MINAMI OGAMA, na qualidade de arrendatários,
para criação de gado, bem como documentos relacionados a este imóvel rural.
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• Contrato de concessão de empréstimo, recibo e documentos relacionados, referente
a Marcelo Montans Zamarian e HELIO OGAMA;

• Documentos  referentes  a  compra  e  venda  de  bovinos  em  nome  de  Marcelo
Montanz  Zamarian  na  Fazenda  Verdes  Mares,  localizada  em  Ribas  do  Rio
Pardo/MS;

• Agenda “FGV Projetos”, com anotações diversas referentes à criação de gado;

• Agenda “Cenofisco”, com relação de depósitos e cheques;

• 1 (um) celular “Iphone”, preto, IMEI 013432002753499, com chip da operadora
“Vivo”, pertencente a HELIO OGAMA.

• 1 (um) HD “Seagate”, modelo 1000DM003;

• Relatório de Auditoria elaborado pelo TCE/PR acerca da qualidade da fiscalização
exercida  pelo  DER  no  pavimento  das  rodovias  concessionadas  do  Estado  do
Paraná,  acerca  da  execução  dos  serviços  pelas  concessionárias  de  pedágio  do
Paraná;

• Contrato social e alterações do MORRO DO SABIÁ EMPREENDIMENTOS S/C
LTDA., da qual HELIO OGAMA é sócio;

• Documentos diversos oriundos do Gabinete do Diretor Geral do DER/PR, inclusive
referente a outras concessionárias.

Primeiramente,  ressalta-se  a  apreensão na  residência  de  HELIO  OGAMA de  grande
quantidade de documentos e e-mails (ANEXOS 63 e 64) referentes à contratação e pagamentos pela
ECONORTE  do  escritório  do  advogado  RODRIGO  TACLA DURAN,  a  mando  de  HELIO
OGAMA,  corroborando os argumentos já trazidos pelo MPF no evento 1, acerca de sua direta
proximidade com o operador financeiro.
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Os vários e-mails  impressos apreendidos em sua residência são prova categórica de que
HELIO  OGAMA  tinha  relação  direta  com  o  escritório  TACLA  DURAN  e  tinha  pleno
conhecimento de que os valores destinados a TACLA DURAN se destinavam à lavagem de dinheiro
da concessionária e não para “serviços advocatícios”.

Conforme  se  conclui  da  análise  dos  e-mails,  foi  HELIO  quem  autorizou  todos  os
pagamentos  da ECONORTE a RODRIGO TACLA DURAN, quanto  ao único contrato em que
aparentemente ocorreu alguma prestação de serviços (Contrato de R$ 330.000,00, celebrado em
maio/2015 com TACLA), chama atenção o fato de   HÉLIO OGAMA   ter autorizado o pagamento  
de R$ 330.000,00 para TACLA DURAN, mesmo sabendo que a consultoria havia sido prestada pelo
escritório CIOFFI E CARRATU ADVOGADOS apenas R$ 33.000,00, pois a ECONORTE pagou
de forma separada R$ 297 mil para TACLA e R$ 33 mil para CIOFFI

Além disso,  relevante  foi  a  apreensão na  sala  da  Presidência  da  ECONORTE,  sala  de
trabalho de HELIO OGAMA, de uma notícia impressa do site da Assembleia Legislativa do Estado
do  Paraná,  onde  consta  a  relação  de  fotos  dos  deputados  estaduais  que  compõem  a  Frente
Parlamentar Contra a Prorrogação dos Contratos de Pedágio no Paraná. Alguns deles, inclusive,
estão com os nomes grifados e há uma indicação de um sinal “+” (ANEXO 77)  .  

Em relação a este investigado, também foi relevante a  apreensão de grande quantidade de
material  da  empresa  ENGEOPE  –  SERVIÇOS,  MÁQUINAS  E  OPERAÇÕES  LTDA.,
apontando a existência de elementos suficientes de que HELIO OGAMA seria sócio oculto desta
empresa.
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Na  casa  do  investigado  foram  apreendidos  3  (três)  carnês  de  IPTU  em  nome  da
ENGEOPE  –  SERVIÇOS,  MÁQUINAS  E  OPERAÇÕES,  em  endereços  do  loteamento
“Recanto Parque Guará”, em Ibiporã/PR (ANEXO 30).

Também  foram  apreendidas  plantas,  memoriais  descritivos  de  loteamentos,
comprovantes em nome da empresa de cópias reprográficas, todos em nome da  ENGEOPE,
cuja  formação  é  composta  pelos  sócios  VERUSSA  NAOMI  MINAMI  OGAMA  (CPF  no
044.088.519-14) e UGO KENDY CARELLA (CPF no 055.090.739-42), este investido nos poderes
de administrador – sendo eles, respectivamente, filha e genro de HELIO OGAMA (ANEXO 75).

Aqui é necessário fazer uma breve digressão quanto aos fatos em análise.

Conforme  detalhadamente  apurado  na  fiscalização  da  Receita  Federal  que  embasou  a
representação inicial  (ANEXO 31),  as  empresas  SINATRAF ENGENHARIA E COMÉRCIO
LTDA (CNPJ no 03.360.324/0001-29),  ENGEOPE SERVIÇOS MÁQUINAS E OPERAÇÕES
LTDA  (CNPJ  no  12.323.0001/0001-56)  e  VIAENGE  PLANEJAMENTO  VIÁRIO  E
CONSTRUÇÕES (CNPJ 11.027.427/0001-08)  possuem estreita  relação, sendo as duas últimas
diretamente relacionadas ao investigado HELIO OGAMA (pertencem ou pertenceram a familiares
deste).

Ainda, entre os anos de 2005 a 2016, a SINATRAF foi beneficiária de R$ 6.597.095,96 (seis
milhões,  quinhentos  e  noventa  e  sete  mil  e  noventa  e  cinco  reais  e  noventa  e  seis  centavos
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provenientes da  RIO TIBAGI  e recebeu  R$ 915.954,23 (novecentos e quinze mil, novecentos e
cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos) da ECONORTE.

Contudo, de acordo com o Fisco, o modo como era conduzida a escrituração contábil da
SINATRAF empregava procedimento “usual para se ocultar sua origem e destinação, ou até mesmo
para  simular  a  prestação de serviços/venda de mercadorias  que  não ocorreram no mundo real”
(evento 1, ANEXO 204, p. 49). O Fisco apontou discrepâncias entre os valores das notas de serviços
e dos gastos da empresa no período da suposta prestação de serviços à RIO TIBAGI, concluindo que
não restou comprovada a efetiva prestação dos serviços efetivamente pagos à SINATRAF.

Conforme já  mencionado na representação do evento 1,  a  SINATRAF realizou diversos
pagamentos em benefício de familiares de HELIO OGAMA6, cuja licitude até o momento não foi
devidamente esclarecida. 

Além disso, a Receita Federal apurou que a SINATRAF, apenas no ano-calendário 2014,
repassou o valor de R$ 1.137.558,42 à ENGEOPE, que, por sua vez, distribuiu lucros da ordem de
R$ 1.013.120,56.  Ainda,  que a contabilidade da empresa ENGEOPE possuía,  assim como a da
SINATRAF, lançamentos referentes a ingressos de recursos fictícios. Além disso:

[…]  é  possível  concluir,  primeiramente,  que  a  empresa  SINATRAF  abasteceu  de  recursos
financeiros a empresa ENGEOPE, a fim de, com base num contrato de parceria, levarem a cabo
investimentos  imobiliários,  objeto social  dessa segunda empresa.  Todavia,  a  empresa mutuária
pertence  a familiares  do diretor  presidente  da  ECONORTE,  contribuinte  HÉLIO OGAMA,  e
prosseguiu, nos anos-calendário subsequentes, contabilizando os valores a título de empréstimos,
demonstrando tratar-se de uma prática corriqueira que se perpetuou por alguns anos […] A tudo
isso se acresce o fato de que dentre os adquirentes de imóveis vendidos pela ENGEOPE figuram
pessoas que participam da gestão das empresas RIO TIBAGI e ECONORTE, além de proprietários
de empresas que emitiram notas fiscais inidôneas que compuseram o custo dos serviços prestados
pela RIO TIBAGI à ECONORTE [...]

Tal situação, por si só, já traz fortes indícios de que a ENGEOPE era utilizada para alicerçar
atos de peculato envolvendo os verdadeiros administradores destas empresas. E diante da natureza
das  apreensões e teor dos  depoimentos colhidos pelo MPF após a deflagração, constatou-se que
HELIO OGAMA exercia poder na ENGEOPE, sendo responsável por aportes financeiros e receber
valores desviados da concessionária ECONORTE, via repasses da SINATRAF à ENGEOPE.

Cite-se, nesta oportunidade, que a própria esposa de HELIO OGAMA afirmou ao MPF que
a relação entre HELIO OGAMA e SERGIO LAPA (sócio-proprietário da SINATRAF) era “bem
próxima” e eles eram “amigos”, da mesma forma em que era bastante próxima a relação de HELIO
e Marcelo Zamarian (ex-engenheiro da ECONORTE).

Prova disso foi o resultado da quebra de sigilo bancário da ENGEOPE, que apontou para
vários aportes realizados por  HELIO OGAMA e  Marcelo Zamarian (seu sócio em vários outros
negócios) em favor desta pessoa jurídica (ANEXO 33): 

6Segundo teor dos depoimentos de Verussa Naomi Minami Ogama (filha),  Viviane Shimana Ogama (sobrinha) e  Ugo
Kendy Carella (genro), ouvidos pelo MPF em 23/02/2018, tais pagamentos tinham natureza de salário, por terem sido
funcionários  da SINATRAF, não trazendo mais detalhes  acerca deles.  Contudo,  em suas declarações,    Nair Hiroko  
Minami Ogama   (esposa) não soube explicar os R$ 19.500,00 que foram depositados pela SINATRAF em sua conta  
corrente entre julho de 2010 e outubro de 2011, afirmando que nunca havia trabalhado na SINATRAF, mas que isso
poderia ser justificado pela relação “bem próxima” entre HELIO OGAMA e SERGIO LAPA, pois eles eram “amigo  s”  .
Ela, ainda, afirmou que apenas UGO e VIVIANE teriam trabalhado para a SINATRAF (depoimentos no ANEXO 32).
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A efetiva participação de  HELIO OGAMA na contabilidade da ENGEOPE se demonstra
principalmente a  partir  da análise da  operações ocorridas em 26 e 27/02/2013, na qual HELIO
OGAMA depositou R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais – dia 26) e R$ 51.000,00 (cinquenta e
um mil reais – dia 27) à ENGEOPE e, no dia 27, esta empresa depositou R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) para WAGNER ALVES DE OLIVEIRA.

Segundo a Receita Federal, a relação com Wagner Alves de Oliveira havia sido justificada na
contabilidade da ENGEOPE da seguinte maneira (ANEXO 34):

As informações obtidas com a extração da Escrituração Contábil  Fiscal (Sped/ECF) do ano-
calendário 2015, da empresa ENGEOPE, demonstram que a dívida contraída com a empresa
SINATRAF  foi  totalmente  solvida  no  decorrer  daquele  ano-calendário.  Na  liquidação  dessa
dívida, como se vê no razão da rubrica contábil 21102001 (Empréstimos Sinatraf), o desembolso
de  recursos  ocorreu  paulatinamente  ao  longo  do  ano,  em contrapartida  de  saques  na  conta
bancária no Banco Bradesco (rubrica 110102001 ou 11102001). Uma parcela preponderante (R$
740.755,29),  todavia,  foi  liquidada por meio da dação em pagamento de um imóvel de 2,474
hectares, localizado na Gleba Patrimônio Ibiporã, município de Ibiporã/Pr, objeto da matrícula
16.762  do  Registro  de  Imóveis  daquela  cidade.    O  registro  número  02  dessa  matrícula,  de  
26/11/2013, aponta sua alienação por permuta por WAGNER ALVES DE OLIVEIRA à empresa
ENGEOPE, pelo valor  de R$ 100.000,00.  O registro subsequente,  do dia 09/02/2015,  último
constante dessa matrícula, contempla a hipoteca do imóvel para a Prefeitura do Município de
Ibiporã, pelo valor de R$ 153.300,00, em garantia da realização das obras de infraestrutura do
loteamento denominado ‘Recanto Parque Guará.

Logo, pelas operações em questão ocorridas em 27/02/2013, pode-se concluir que o registro
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contábil menciona uma dação em pagamento de imóvel simulada, na qual  HELIO OGAMA, via
ENGEOPE, adquiriu o terreno de Wagner Alves de Oliveira pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), servindo  este  imóvel  posteriormente  para  amortizar  uma  dívida  de  R$  740.755,29 da
ENGEOPE com a SINATRAF, uma valorização de 7 vezes em dois anos!!! Tudo indica que tratou-
se de uma operação simulada para dar baixa contábil nos supostos empréstimos da SINATRAF para
a  ENGEOPE,  promovendo-se  o  “clareamento”  do  dinheiro  recebido  pela  ENGEOPE  da
SINATRAF,  provando  que  HELIO  OGAMA valia-se  da  ENGEOPE  para  realizar  negócios
pessoais, tendo participação de fato na empresa. Por fim, conforme apontou o relatório fiscal, o
último registro da matrícula contempla uma hipoteca a favor do município de Ibiporã para garantir a
realização das obras de infraestrutura do loteamento Recanto Parque Guará, empreendimento da
ENGEOPE conforme documentos  referidos,  ou seja,  tudo indica  que o imóvel  ainda serve  aos
interesses da ENGEOPE.

Quando ouvido pelo MPF em 23/02/2017, Ugo Kendy Carella, sócio da ENGEOPE e genro
de HELIO OGAMA atribuiu a valorização do imóvel a “estudos de viabilidade de loteamento”,
tendo admitido que HÉLIO “ajudava” a ENGEOPE com dinheiro.

A relação entre HELIO OGAMA, MARCELO ZAMARIAN e a empresa ENGEOPE
foi detalhadamente abordada pela Receita Federal do Brasil na recente Informação Fiscal n  o  
0910200.2018.00020-8,  elaborada  em  26/02/2018.  No  documento,  o  órgão  fazendário  afirma
categoricamente,  com  base  em  informações  e  documentos  nele  referenciados  que  HELIO  e
MARCELO “possuem  domínio  sobre  as  atividades  comerciais  da  empresa  ENGEOPE  –
SERVIÇOS, MÁQUINAS E OPERAÇÕES LTDA. Situação que salta aos olhos ao verificarmos que
o  atual  quadro  societário  dessa  empresa  encontra-se  registrado  em  nome  da  filha  genro  do
primeiro contribuinte prefalado” (ANEXO 33).

Contudo,  a  relação do Diretor  Presidente  HELIO OGAMA com empresas  favorecidas
neste  contexto  não  se  restringiu  tão  somente  à  ENGEOPE,  alcançando  também  a    VIAENGE  
PLANEJAMENTO VIÁRIO E CONSTRUÇÕES.

Há provas irrefutáveis que indicam que a VIAENGE era uma empresa de fachada, que foi
criada tão somente com a intenção de desviar recursos da ECONORTE, via SINATRAF, a pessoas
ligadas a HELIO OGAMA.

A VIAENGE recebeu  R$ 3.841.273,10 (três milhões, oitocentos e quarenta e um mil,
duzentos e setenta e três reais e dez centavos)  da SINATRAF entre os anos de 2009 a 2016,
conforme extrato detalhado da quebra de sigilo bancário (ANEXO 35 – SIMBA 1762-32).

Desde janeiro de 2014, um dos sócios da VIAENGE é José Pedro da Silva7, que foi ouvido
pelo MPF em 23/02/2018 e declarou desconhecer a existência de alguma obra efetivamente feita
pela VIAENGE e que “a SINATRAF e a VIAENGE funcionavam no mesmo endereço8” e que
foi convidado pelo Sérgio Lapa (da SINATRAF) para integrar a VIAENGE. 

Esta  versão  põe  em  xeque  o  teor  da  oitiva  do  outro  sócio,  Renan  Cirino  Zocco  (ex-
funcionário da SINATRAF e cunhado de  Marcelo Zamarian),  que afirmou que a empresa seria
parceira da SINATRAF e que teria prestado serviços nessa condição, mas não soube explicar o
motivo de ter recebido a vultuosa quantia da SINATRAF. Segundo foi apurado pela Receita Federal,
7Ex-funcionário da ECONORTE e da Construtora Triunfo de Ibiporã/PR e prestava serviços para a SINATRAF.
8Salienta-se que a pessoa jurídica VIAENGE possui domicílio tributário na rua Jordão nº 146, em Ibiporã/PR. A versão
de José Pedro da Silva corrobora o teor da fiscalização tributária que constatou in loco que referida rua de seu domicílio
tangencia os fundos do imóvel em que se encontra instalada a empresa SINATRAF, inclusive com um portão de acesso
entre as empresas (ANEXO 36, pág.13).
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Renan Cirino Zocco constituiu a VIAENGE com UGO KENDY CARELLA, genro de  HELIO
OGAMA e atual sócio da ENGEOPE. 

Cabe ainda registrar, acerca dos contribuintes que integram seu quadro societário, que RENAN
CIRINO ZOCCO é um dos atuais sócios administradores da empresa LOCAPARQ SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA LTDA, que  originalmente pertencia a MARCELO MONTANS ZAMARIAN (seu
cunhado) e VIVIANE SHIMANA OGAMA. Aberta em junho/2014, sua sede empresarial original
ocupava o mesmo endereço das empresas SINATRAF, LAPAZA e VIAENGE (Rua 19 de Dezembro
nº 2335 – saída para Sertanópolis – Ibiporã/PR). Optante do Simples Nacional, para os anos-
calendário 2014 e 2015, a receita declarada e a movimentação verificada foram as seguintes:
2014-R$  702.877,00  x  R$  654.406,61,  e  2015-R$  1.178.483,33  x  R$1.466.505,40.  Em  2016,
inexistiu  movimentação  bancária,  porém  a  empresa  declarou  receitas  no  montante  de  R$
1.236.859,50. Já  JOSÉ PEDRO DA SILVA,  ex-empregado de CONSTRUTORA TRIUNFO S/A
(CNPJ  77.955.532/0001-07)  e  SINATRAF,  declarou,  nos  anos-calendário  2014  e  2015,
rendimentos incompatíveis com a movimentação de ativos financeiros (2014-R$ 2.345,00 x R$
1.187.675,98, e 2015-R$ 9.734,30 x R$ 262.760,23).  Esse contribuinte mantém sociedade com
HELIO OGAMA na pessoa jurídica denominada MORRO DO SABIÁ EMPREENDIMENTO S/C
LTDA (CNPJ 05.365.336/0001-71), já abordada anteriormente. No ano-calendário 2014, esses
dois  sócios  adquiriram  em  conjunto  um  lote  de  terras  no  condomínio  ALPHAVILLE  em
Londrina/PR. Ainda no ano-calendário 2014, JOSÉ PEDRO DA SILVA é identificado, ora como
adquirente,  ora como alienante,  em outras duas operações imobiliárias em que participam as
filhas de HELIO OGAMA (VANESSA OGAMA CARELLA, VIVIAN MAYUMI OGAMA e VERUSSA
OGAMA).

Aliás, segundo a RFB, “no período que intermedeia a confecção de seu contrato social, em
29/07/2009,  e a terceira alteração societária,  do dia 03/02/2015, teve seu domicílio no mesmo
endereço em que atualmente se encontra a empresa ENGEOPE (avenida Santos Dumont nº 500,
sala  201,  Londrina/PR)”,  o que  demonstra  seguramente  que  tais  empresas  fazem parte  de  um
arranjo empresarial criado com a finalidade precípua de desviar desvio de dinheiro no âmbito da
concessionária  ECONORTE, em benefício de pessoas vinculadas ao Diretor Presidente  HELIO
OGAMA.

Tais fatos, por si só, também já indicam que esta empresa foi constituída com a intenção de
integrar o esquema de peculato instalado no âmbito da concessionária.

Relembre-se,  pelo  resultado  da  quebra  de  sigilo  telemático  dos  investigados,  que
HELIO OGAMA administrava a ECONORTE e também participava ativamente da gestão da
RIO TIBAGI, acompanhando e gerenciando tudo o que lá ocorria.

Conforme  quebra  de  sigilo  telemático  autorizada  judicialmente,  obteve-se  e-mail  de
28/08/2016 trocado entre  Renan Zocco  da SINATRAF e  LEONARDO GUERRA, no qual há a
indagação  ao  administrador  da  RIO  TIBAGI  se  HELIO  OGAMA  seria  o  “contato  na  RIO
TIBAGI” para  esclarecer  “informações  sobre  notas  fiscais”,  a  fim de  atender  a  fiscalização da
Receita Federal. HELIO OGAMA também recebeu em sua caixa de e-mails, em 08/03/2017, uma
comunicação  de  uma  reunião  para  “alinhamentos  do  encerramento  de  parte  dos  contratos
ECONORTE X RIO TIBAGI”, em razão do aperto da fiscalização fazendária sobre a concessionária
(ANEXO 37 desta, já referido na p. 70 da petição de ev. 1).

Relevante,  ainda,  é  o  e-mail  endereçado  pelo  funcionário  Cristiano,  do  setor  de
Planejamento da ECONORTE, ao investigado  LEONARDO GUERRA,  no qual aquele repassa
determinação de HÉLIO OGAMA para resposta a ofício do MPF: “Prezados, Encaminho-lhes para
conhecimento  e  providências,  frente  ao  já  destacado  pelo  jurídico  no  e-mail  anexo,  para  a
elaboração de base de resposta conjunta (Engenharia e Rio Tibagi) e, que a mesma deverá ser

30 de 39



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA

revisada pelo jurídico e planejamento até a data limite destacada (09/03/16 – Quarta-feira). Trata-
se  de  novo  procedimento  determinado  pelo  Dr.  Helio  no    dia  de  ontem  sobre  alguns  assuntos  
específicos, o qual este se enquadra. Trata-se de resposta ao MPF. (...)” (ANEXO 38 –  g.n.)

 Portanto, HELIO OGAMA, na condição de sócio oculto da ENGEOPE, se aproveitou da
Presidência da ECONORTE para desviar em proveito próprio dinheiro do caixa da concessionária,
via  pagamentos  que  foram feitos  pela  RIO TIBAGI à  SINATRAF e  desta  para  ENGEOPE e
VIAENGE.

Além  de  seus  parentes,  HELIO  OGAMA valeu-se  de  outras  pessoas  como  Marcelo
Zamarian para exploração de outras atividades – indicativo disso são as várias provas referentes a
imóveis  adquiridos  e  criação  de  gado,  o  que  implica  em provas  contundentes  de  lavagem  de
dinheiro.

Isso fica ainda mais claro quando analisado o Relatório de Informações do COAF (ANEXO
39),  o  qual  demonstra  que HELIO  OGAMA,  tanto  pessoalmente  quanto  por  meio  de  seus
familiares, adquiriu 4 imóveis entre 24/10/2014 e 17/02/2017 – 1 fazenda, 2 salas comerciais com
garagem  e  1  apartamento,  cuja  soma  das  operações,  todas  realizadas  à  vista,  totalizam  R$
4.965.231,02 (quatro milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e
dois centavos).

Vale ressaltar que, dentre os imóveis, encontra-se a Fazenda “Verdes Mares” localizada em
Ribas do Rio Pardo/MS, adquirida por R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) por
Ugo Kendy Carella e Vanessa Sayuri Miname Ogama Carella (genro e filha de HÉLIO OGAMA),
em sociedade com Marcelo Zamarian (engenheiro da Econorte)  e  Renata Cirino Zocco – cujos
documentos  apreendidos na  residência  de  HELIO  OGAMA  também  corroboram  sua  plena
atividade neste imóvel, principalmente envolvendo a criação de gado (ANEXO 76).

É pertinente também para a prisão preventiva de  HELIO OGAMA a apreensão dos R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em espécie escondidos no depósito da garagem da
residência do investigado LEONARDO GUERRA, administrador da RIO TIBAGI, que atuava
em conjunto com HELIO OGAMA.
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Segundo a testemunha ODILON APARECIDO MENOTTI, além do superfaturamento nas
compras  a  fornecedores  da  ECONORTE,  o  dinheiro  em espécie  era  uma prática  recorrente  no
âmbito da concessionária, da qual participava ativamente o Diretor-Presidente  HELIO OGAMA.
Segundo ele:

(...) que presenciou, na qualidade de funcionário da TRIUNFO Ibiporã, juntamente
com Marcos Maeda, que era do Financeiro desta, várias idas à mesma agência do
Bradesco de Ibiporã/PR para sacar cheques de valores aleatórios (15 mil, 20 mil,
30 mil) que eram de prestadores de serviços ou fornecedores da TRIUNFO – que a
TRIUNFO solicitava  junto  ao  Financeiro  da  ECONORTE o  pagamento  desses
cheques, que eram compensados da conta da ECONORTE daquela agência. Que o
procedimento “padrão” era acompanhar na condição de amigo o Marcos Maeda
para sacar esse dinheiro e levar até a ECONORTE em espécie. Esse dinheiro era
colocado na “meia”, “bolso” e “cuecas” e era pego no setor reservado do banco
e era entregue para as pessoas de “HUGO”, assessor do HELIO OGAMA na
ECONORTE e para HELIO OGAMA também. Quando chegavam, o “HUGO”
dizia para eles entrarem na sala do Dr. HELIO e entregar o dinheiro. (...) que as
compras da ECONORTE aparentemente eram superfaturadas; que o depoente se
recorda que certa vez autorizou a compra de cones com maior qualidade e menor
preço pela Triunfo, mas a direção da Triunfo falou que a ECONORTE já tinha
comprado, depois quando  o depoente viu as notas viu que a ECONORTE tinha
comprado os mesmos cones com preço 3 vezes superior ao que o depoente tinha
aprovado para comprar,  pois  a  ECONORTE sempre mandava as  notas  para a
Triunfo;  (...)  a  TRIUNFO cobrava massa  asfáltica  e  emulsão da  ECONORTE,
repassava  para  a  ORS e  esta  cobrava  novamente  da  ECONORTE,  ou  seja,  a
ECONORTE  pagava  duas  vezes  pelo  mesmo  material;  isso  em  tudo,  massa,
emulsão, placa, película. (...)  que nesta época também, 2011 e 2012,  presenciou
que  HELIO  OGAMA fazia  vistorias  nas  obras  rodoviárias  da  ECONORTE,
principalmente na “Serra de Jacarezinho” e em Andirá e solicitava junto ao JOSÉ
PEDRO para fazer lama asfáltica em asfalto que ele entendia que estava “bom”,
mas  na  realidade,  se  cobrava  massa  asfáltica  por  essa  lama  asfáltica,
aproximadamente  três  vezes  mais  caro do  que  o  serviço  de  lama  asfáltica
prestado. Quem era envolvido nesse tipo de liberação era HELIO OGAMA, JOSÉ
PEDRO DA SILVA, DORLI, e RODACKI. (...)

A apreensão de valores na residência de LEONARDO GUERRA é prova farta de que a
organização criminosa da qual HELIO OGAMA participava encontra-se em plena atividade e se
utiliza de dinheiro em espécie para a consecução de seus fins.

Tais  valores  demonstram de  que  os  desvios  de  dinheiro  da  concessionária  ECONORTE
continuam ocorrendo, mesmo após a recente fiscalização da Receita Federal, o que demonstra a
necessidade  de  acautelar  a  ordem  pública.  Dada  a  complexidade  e  extensão  da  organização
criminosa, os valores em espécie apreendidos com LEONARDO GUERRA podem facilmente ser
usados pela estrutura criminosa para corromper servidores públicos e políticos, colocando em risco
a garantia da ordem pública.

Dessa forma, tendo em conta os fundamentos já expostos e os novos fatos narrados, o MPF
entende que  estão  reforçados  os  fundamentos  para  decretação da  prisão  preventiva  de  HELIO
OGAMA,  presidente  da  concessionária  ECONORTE,  sobretudo  para  a  garantia da  ordem
pública  e  econômica,  haja  vista  o  risco  concreto  de  que  dinheiro  em  espécie  –  como  os  R$
250.000,00  apreendidos  na  residência  de  LEONARDO  GUERRA –  possa  ser  usado  para
corromper  servidores  públicos,  além  do  risco  eminente  de  reiteração  delitiva,  uma  vez  que  o
investigado  em  liberdade  poderá  continuar  a  praticar  os  mesmos  delitos  que  sustentam  o

32 de 39



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA

funcionamento da organização criminosa.

2.5.   SANDRO ANTÔNIO DE LIMA  .  

O representado figurou no rol de presos temporários do evento 7. A cautelar foi deferida
por  entender  o  juízo  pela  existência  de  indícios  de  que  atuou  na  contratação  de  operadores
financeiros do grupo TRIUNFO, incumbidos de promover branqueamento de capitais e produção de
dinheiro em espécie.  SANDRO ANTÔNIO DE LIMA ocupa posição de relevo na  holding  que
controla  a  concessionária  de  pedágio  (é  atual  Diretor  Financeiro  da  Triunfo  Participações  e
Investimentos).

Ouvido  no  ano  de  2017,  admitiu  ao  MPF  ter  realizado  pagamentos  à  Tacla  Duran
Advogados, mas alegou desconhecer o motivo e foi evasivo quanto a quem teria determinado a
contratação. Tinha, pois, atuação de relevo em esquema de desvio de recursos da TRIUNFO, com
posição de mando nos desvios ocorridos no âmbito da concessionária ECONORTE, da qual foi
inclusive diretor. O detalhamento dos indícios de autoria e materialidade delitiva que latreiam o
pedido de prisão preventiva quanto a ele constam da peça apresentada pelo MPF no evento 1. 

Em oitiva no ano de 2017 (ANEXO 40),  SANDRO informou ao MPF ser  usuário do
telefone (11) 9-8193-8473. No período entre a expedição de mandados e o efetivo cumprimento das
diligências determinadas nos autos 5052288-41.2017.404.7000, o MPF promoveu novo cruzamento
de dados, inserindo tal número de telefone como parâmetro de pesquisa nos casos SITTEL 002236 e
002255. Foram obtidos os seguintes retornos:

-  CASO 002236 –  1 ligação entre o investigado CARLOS NASSER e o telefone de  SANDRO

LIMA (ANEXO 41):

- CASO 002255 – 1 ligação entre o telefone funcional do investigado LEONARDO GUERRA e o

telefone de SANDRO LIMA (ANEXO 42):

É relevante consignar que as provas de comunicação entre o representado e os investigados
LEONARDO GUERRA e CARLOS NASSER corroboram as afirmações inicialmente feitas pelo
MPF no sentido de que  SANDRO LIMA seja pessoa com poder de mando no âmbito do Grupo
Triunfo e com evidente envolvimento em ilícitos financeiros e em possíveis crimes de corrupção
praticados para favorecimento da ECONORTE.

A partir  do cumprimento  do mandado de  prisão temporária,  de busca e  apreensão e  do
depoimento do investigado SANDRO ANTÔNIO DE LIMA, sugiram também novos fatos para se
agregar aos fundamentos já explicitados no evento 1.

De início, cabe salientar que ao investigado foi oportunizado o depoimento a fim de prestar
esclarecimentos sobre os fatos objeto da investigação (ANEXO 43). Contudo, o investigado, em
suma,  negou  envolvimento  em  irregularidades.  Quanto  ao  contato  telefônico  com  o  também
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investigado CARLOS FELISBERTO NASSER, afirmou “não se recordar”.

Quanto  a  seu  papel  na  contratação de  RODRIGO TACLA DURAN, afirmou que ficou
incumbido  apenas  de  “formalizar  o  contrato”,  o  que  não  se  sustenta  diante  dos  documentos
(principalmente  interlocuções  por  e-mail)  apresentados  pelo  MPF  tanto  em  inicial  como  ao
investigado  por  ocasião  da  oitiva.  Ainda  sobre  essa  contratação,  afirmou  conhecer  IVAN
CARRATU, “pois foi com ele que o declarante tratou, em 2012, sobre a formalização dos contratos
com TACLA DURAN”.

O investigado uma vez mais apresenta versão insustentável quanto a seu envolvimento nas
irregularidades.  Tanto  é  que,  confrontado  com  provas  documentais  que  contrariavam  suas
afirmações,  limitou-se a sustentar  que delas “não se recorda”.  Ademais,  a própria  afirmação de
SANDRO LIMA de que em uma investigação interna da TRIUNFO sobre a contratação de TACLA
DURAN em 2012, “não foram encontradas evidências da prestação de serviços” enfraquece sua
versão de que desconhecia o caráter ilícito da contratação que ele próprio viabilizou. 

Nesse sentido, os e-mails (ANEXOS 63 e 64) obtidos nas buscas em residência do diretor da
ECONORTE, HÉLIO OGAMA, demonstram que SANDRO LIMA, de fato, atuou na contratação
de TACLA DURAN. As mensagens passavam todas por seu endereço eletrônico funcional, o que
isso reforça seu papel de relevo na organização criminosa e desconstrói a tese apresentada em oitiva.

É  igualmente  relevante  destacar  que  em  oitiva,  CARLOS  FELISBERTO  NASSER  –
assessor da Casa Civil do Paraná que também recebeu do grupo TRIUNFO milhões de reais sem
que tenha prestado qualquer serviço em contrapartida – referiu conhecer SANDRO ANTÔNIO DE
LIMA. Ao contrário de NASSER, que não nega contato telefônico ou por e-mail, SANDRO LIMA
afirmou que “conheceu CARLOS NASSER há cerca de 11 anos, por ocasião da abertura de capital
da TPI, depois não manteve mais contato com ele”. A versão de SANDRO não se sustenta, seja face
ao registro telefônico anteriormente referido (ANEXO 41), seja face aos documentos apreendidos na
residência de NASSER, que revelaram relacionamento próximo do agente público com o grupo
TRIUNFO. 

O investigado  SANDRO LIMA afirmou conhecer HAMILTON VALLE MACHADO, o
que é causa de estranhamento. De acordo com o que se apurou até aqui, HAMILTON seria um
funcionário de baixo escalão da TRIUNFO em Curitiba/PR (tanto é que SANDRO LIMA alegou
não se recordar qual era o cargo ocupado por HAMILTON), cuja função, em tese, não implicaria
contato com diretores da alta cúpula da holding, como o ora representado. 

Dessa forma, tendo em conta os fundamentos já expostos e os novos fatos narrados, o MPF
entende que estão reforçados os fundamentos para decretação da prisão preventiva de  SANDRO
ANTÔNIO DE LIMA, atual diretor financeiro da TPI (controladora da ECONORTE) e ex-diretor
da ECONORTE, sobretudo para a garantia da ordem pública e econômica, haja vista:  (i) o risco
concreto  de  que  dinheiro  em espécie  –  como  os  R$  250.000,00  apreendidos  na  residência  de
LEONARDO GUERRA –  possa ser  usado para  corromper  servidores  públicos,  além do risco
eminente de reiteração delitiva, uma vez que o investigado em liberdade poderá continuar a praticar
os mesmos delitos que sustentam o funcionamento da organização criminosa;  (ii) que o esquema
criminoso aqui investigado seguiu ativo no bojo do grupo TRIUNFO, mesmo após a ocorrência de
duas operações de investigação (a 36ª fase da Lava-Jato9 e a “Operação Cancela Livre”10), o que,

9 Disponível  em:  <http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/11/policia-federal-cumpre-novos-mandados-da-lava-
jato.html>. Acesso em 26/02/2018, às 9h47.
10 Disponível  em:  <https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2017/08/30/pf-lanca-operacao-que-investiga-fraude-
em-obra-em-rodovia-no-rs-administrada-pela-triunfo.htm>  e  também  em  <https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-
sul/noticia/operacao-da-pf-investiga-desvios-de-recursos-em-obras-da-br-290-no-rio-grande-do-sul.ghtml>.  Acesso  em
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considerado face às provas de atuação direta de SANDRO LIMA no esquema aqui investigado. 

2.6.   OSCAR ALBERTO DA SILVA GAYER (pai – CPF 222.521.349-68)  

O representado figurou no rol de presos temporários do evento 7. O deferimento da medida
amparou-se no entendimento do juízo de que, na condição de servidor do DER/PR, o investigado
“teria recebido valores da Construtora Triunfo, da Econorte e da Compasa, e que ainda teria utilizado a
empresa Gtech Engenharia para recebimento de vantagem indevida da Econorte e a Rio Tibagi, com a
simulação de contratos de serviços”. 

Há, pois, evidências de que o investigado seja um dos beneficiários finais do esquema de
desvios das empresas do grupo TRIUNFO, dentre as quais a ECONORTE. Suspeita-se que GAYER
(pai) possa  ter  atuado  em  benefício  da  concessionária  de  pedágios  junto  ao  DER/PR  quando
formalmente ativo. Ademais, suspeita-se que permaneça prestando serviços para o ente público –
agora a partir de consultorias privadas – o que denota possibilidade de que ainda detenha poder de
intercessão no órgão público em favor das empresas que lhe pagam. Em detalhes, os fundamentos
para a prisão preventiva de OSCAR ALBERTO DA SILVA GAYER (pai – CPF 222.521.349-68)
já foram expostos pelo MPF no evento 1. 

No  período  entre  a  expedição  de  mandados  e  o  efetivo  cumprimento  das  diligências
determinadas nos autos 5052288-41.2017.404.7000, o MPF promoveu novo cruzamento de dados,
inserindo o número de  telefone  41 9171-1039 como parâmetro  de  pesquisa  nos  casos  SITTEL
002236 e 002255. Trata-se do telefone apontado pelo colaborador ADIR ASSAD  (ANEXO 44)
como  terminal  utilizado  por  HAMILTON  VALLE  MACHADO,  responsável  por  receber  na
TRIUNFO os valores em espécie produzidos por ASSAD em contratos fictos e superfaturados.

A diligência  resultou  na  identificação  (ANEXO  45)  de  9  contatos  telefônicos  entre  o
terminal  de  HAMILTON  e  números  de  telefone  ligados  a  OSCAR  GAYER  (pai  –  CPF
222.521.349-68). Vejamos:

Surgiram, portanto, elementos novos que revelam interação entre OSCAR GAYER (pai) e
funcionário da TRIUNFO captador de recursos em espécie.  O achado, em conjunto com outros
elementos,  embasou  pedido  complementar  de  busca  e  apreensão  nos  autos  5005641-
51.2018.404.7000 contra NEY MARCELO URBANO e HAMILTON VALLE MACHADO, o que
foi deferido pelo juízo. Há fundada suspeita de que as interlocuções entre o número atribuído a
HAMILTON MACHADO e os telefones ligados a  OSCAR GAYER (pai)  tenham ocorrido para
viabilizar que parte dos recursos em espécie recebidos por HAMILTON MACHADO de operadores
financeiros da TRIUNFO tenham sido entregues ao próprio  OSCAR GAYER (pai)  bem como a

26/02/2018, às 9h46. 
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representantes da empresa GTECH. 

Também a partir do cumprimento do mandado de prisão temporária, de busca e apreensão e
do depoimento do investigado OSCAR ALBERTO DA SILVA GAYER (pai – CPF 222.521.349-
68), sugiram novos fatos para se agregar aos fundamentos já explicitados no evento 1.

Também durante as buscas e apreensões foram localizados documentos relevantes acerca do
envolvimento simultâneo de  OSCAR GAYER (pai)  com as empresas TRIUNFO e GTECH em
julho de 2015. Foi apreendida uma ata de reunião (ANEXO 46) que dá conta de que  OSCAR
GAYER (pai) atuava pelo DER/PR em questões envolvendo tanto a TRIUNFO como a GTECH –
empresas das quais, direta ou indiretamente, recebia dinheiro. 

Nesse contexto, ganha relevo outro documento apreendido: na casa de  OSCAR GAYER
(pai),  foi  localizada  verdadeira  “contabilidade”  manuscrita  (ANEXO  47)  envolvendo  o  que
aparentemente representam créditos em favor do investigado provenientes da GTECH (desde 2013)
e  também  da  COMPASA  (desde  2015).  O  documento  reforça  o  argumento  desde  o  início
apresentado pelo  MPF,  no  sentido  de  que  OSCAR GAYER se  utiliza  da  função  pública  e  da
influência junto ao DER/PR para promover a GTECH, bem como para obter benefícios financeiros.

A despeito da identificação de vultosos repasses da GTECH, ao menos entre 2014 e 2016,
em favor  de  OSCAR GAYER (pai),  não foi  identificada pela  Receita  Federal  (ANEXO 48) a
respectiva escrituração de tais pagamentos nos documentos contábeis da empresa nos anos de 2014
e 2015; já quanto ao ano de 2016, os pagamentos a  OSCAR GAYER (pai) foram contabilizados
como  “distribuição  de  lucros”,  a  despeito  de  o  agente  público  ser  pessoa  estranha  ao  quadro
societário da GTECH. 

O  envolvimento  e  preocupação  de  OSCAR  GAYER  (pai)  com  questões  referentes  à
GTECH ficou evidente da análise de seu celular (ANEXO 49) apreendido durante as buscas. Por
volta dos dias 15/02/2018, o investigado cobrou que seu filho (OSCAR JR.) fosse até a Receita
Federal,  pois  haveria  “muitas  retificações  a  serem  feitas”.  A preocupação  do  investigado  fica
evidente com a frase “pelo amor de Deus… e muito importante… para todos…” (ANEXO 49, p.
8). O diálogo segue e, em 16/02/2018, o investigado pergunta a seu filho o seguinte: “Júnior pegou
teu  IR  na  receita?  Meu  contador  precisa  fechar”  (ANEXO 49,  p.  8).  Ainda  sobre  o  ponto,  o
investigado envia a seus familiares  (ANEXO 49, p. 10) a mensagem “preciso com urgência resolver
isto. Viajo amanhã e retorno 3f a noite. Meu contador tá esperando resolver isso até 2f a tardinha.
Tem outros procedimentos a serem feitos até dia 26 para ir pessoalmente a Londrina no dia 27”.
Mais a diante, já em 19/02/2018, OSCAR GAYER (pai) envia a seu filho OSCAR JR. a seguinte
mensagem: “bom dia. Assim que tiveres com os documentos do IR liga pra meu contador e
acerta o que será feito.” (ANEXO 49, p. 12) O teor de resposta apresentada pela Receita Federal
ao  MPF (ANEXO 48)  confirma  a  existência  de  procedimento  fiscal  em curso  contra  OSCAR
ALBERTO  DA SILVA GAYER  (pai)  e  também  contra  a  empresa  de  seu  filho,  GTECH,  na
Delegacia da Receita Federal em Londrina.

Quanto  aos  pagamentos  da  COMPASA,  diligência  da  Receita  Federal  (ANEXO  48),
constatou  que  OSCAR  GAYER  (pai) é  titular  exclusivo  da  empresa  GOS  CONSULTORIA
EIRELI (CNPJ 24.300.652/0001-00) e justifica através desta última os recebimentos. Segundo o
fisco, as declarações tributárias transmitidas a partir da referida empresa (GOS CONSULTORIA
EIRELI)  provieram do  mesmo contador  responsável  pela  escrituração  da  empresa  COMPASA,
pertencente  ao  grupo  TRIUNFO.  Além de  o  emissor  das  declarações  ter  vínculo  empregatício
formal com a COMPASA, os auditores constataram que as declarações da empresa de  OSCAR
GAYER (pai)  foram inclusive enviadas do mesmo equipamento de informática que transmite as
declarações da COMPASA – tudo isso demonstra que o agente público tem muita proximidade com
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o grupo TRIUNFO. 

De arremate,  em corroboração aos fatos inicialmente narrados pelo MPF, foi apreendido
documento  denominado  “ficha  quitada”,  referente  ao  empreendimento  da  empresa  Engeope
denominado “Residencial Stefany Fernandes Germano”:

Trata-se de empreendimento  imobiliário  em Jataizinho/PR,  promovido por  empresa cuja
vinculação com  HELIO OGAMA (desde o  início  ventilada  pelo  MPF)  restou confirmada por
documentos apreendidos na casa do diretor da ECONORTE e com as declarações prestadas por
pessoas  próximas  a ele  (ANEXO  32).  A aquisição  de  imóvel  por  OSCAR  em  local
consideravelmente  distante  de  sua  residência  e  em empreendimento  capitaneado  por  OGAMA
denota novamente a proximidade entre o agente público investigado com representantes do grupo
TRIUNFO. 

A proximidade entre os investigados fica também evidenciada a partir de ligação telefônica
recente registrada entre OSCAR GAYER (pai) e HÉLIO OGAMA, no dia 07/02/2018. A ligação
foi identificada a partir da apreensão do aparelho celular de OSCAR (ANEXO 49, p. 4). Vejamos: 

O contato “Gulherme econo” – considerada face à proximidade da ligação feita a OGAMA
e o DDD 43 (região de Londrina) do número chamado – é de uso de funcional da concessionária
ECONORTE. A conclusão vem amparada por consulta ao número na base de dados do caso SITTEL
002255 (ANEXO 65):
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De acordo com os cadastros do telefone (43) 9 9161-4275, trata-se de terminal registrado no
endereço e no CNPJ da ECONORTE. 

Por fim, é importante destacar que os dados obtidos com a apreensão do telefone celular de
OSCAR ALBERTO DA SILVA GAYER  (pai), demonstram que o investigado ainda conta com
influência junto ao DER/PR e também a outros órgãos públicos. Foram registrados diálogos dele
com servidores do DER e de outras instituições que são reveladores da atividade do investigado
junto aos órgãos públicos (ANEXO 49, grifos nossos – diálogos com interlocutores como  João
Weinand,que se identifica por “joão do DER” e também conversas sobre licitações em andamento
no DER/PR, todas grifadas). 

Nessa linha, veja-se a mensagem que o investigado remeteu, no dia 21/02/2018 (véspera de
sua prisão temporária), ao contato Carlos Rego com o seguinte teor (ANEXO 49, p. 20): “O novo
secretário  adjunto  da  SIE  e  o  Dagoberto.  Vai  ser  o  manda  chuva  nas  verbas.  Tem  forte
relacionamento no pacto. Vai ser o homem forte da forte da SIE e DEIFRA. Você o conhece. Eu me
dou bem”.  A menção aos órgãos SIE e DEINFRA11 denota que  OSCAR GAYER (pai)  dispõe
também de influência  em órgãos  públicos  do  estado de  Santa  Catarina,  local  onde inclusive  a
GTECH tem buscado atuação (vide diálogos do ANEXO 49).

Os apontados elementos são conclusivos na demonstração de que OSCAR ALBERTO DA
SILVA GAYER (pai), em liberdade, seguirá delinquindo, utilizando de sua influência junto a órgãos
públicos em favor do grupo TRIUNFO e da empresa GTECH. Dessa forma, tendo em conta os
fundamentos já expostos, o MPF entende que estão reforçados os fundamentos para decretação da
prisão preventiva para a garantia da ordem pública e econômica,  haja vista o risco concreto de
reiteração  delitiva,  como  também  para  assegurar  as  provas  da  investigação,  uma  vez  que  o
investigado  em  liberdade  poderá  continuar  a  favorecer  empresas  particulares  junto  a  órgãos
públicos.

3. PEDIDO SUBSIDIÁRIO- PRORROGAÇÃO DAS PRISÕES TEMPORÁRIAS

Caso  o  entendimento  do  douto  juízo  não  seja  pela  conversão  imediata  das  prisões
temporárias em preventivas, o MPF requer a prorrogação das prisões temporárias por mais cinco
dias, por ser imprescindível para as investigações.

Nesse tempo, os investigados poderão ser confrontados com os materiais das buscas, como
também poderá ser finalizado o espelhamento dos celulares dos demais investigados presos.

Além disso, o episódio de ocultação de provas constatado na deflagração da fase ostensiva
da investigação recomenda que a prorrogação das prisões ocorra para evitar dissipação de provas.

4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, o MPF requer:

i)  a  prisão  preventiva  de  NELSON LEAL JÚNIOR, PAULO GARCEZ BECKERT,
OSCAR  ALBERTO  DA  SILVA  GAYER,  WELLINGTON  DE  MELO  VOLPATO,
11 <http://www.deinfra.sc.gov.br/>; <http://www.sie.sc.gov.br/>. 

38 de 39

http://www.sie.sc.gov.br/
http://www.deinfra.sc.gov.br/


MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA

LEONARDO GUERRA, HÉLIO OGAMA e SANDRO ANTÔNIO DE LIMA para a garantia
da ordem pública, econômica, para conveniência da instrução criminal;

ii) subsidiariamente, caso entenda Vossa Excelência que a argumentação e as provas aqui
trazidas ainda não são suficientes para a decretação imediata da prisão preventiva dos representados,
o MPF requer prorrogação do prazo da prisão temporária por mais 5 dias – considerando o grande
volume de material apreendido, há extrema e comprovada necessidade de prosseguir na completa
análise  de  todo  o  conteúdo  obtido  nas  diligências  de  buscas  bem  como  nas  interceptações
telefônicas, o que poderá reforçar ainda mais os argumentos aqui veiculados e ensejar, se for o caso,
novo pedido de prisão preventiva. 

Curitiba, 26 de fevereiro de 2018.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Januário Paludo

Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República 

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Laura Gonçavel Tessler

Procuradora da República

Julio Carlos Motta Noronha

Procurador da República

Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora Regional da República

Jerusa Burmann Viecili

Procurador da República

Raphael Otávio Bueno Santos

Procurador da República

Henrique Gentil Oliveira

Procurador da República

Lyana Helena Joppert Kalluf

Procuradora da República

Henrique Hahn Martins de Menezes

Procurador da República
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