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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA  SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR

Autos: 5052288-41.2017.404.7000

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  procuradores  da  República

signatários,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  comparece,

respeitosamente, perante Vossa Excelência, para requerer o que segue: 

Na  manifestação  inicial  dos  autos  em  epígrafe  –  embasada  em documentos

provenientes  de  diversas  fontes1 –  o  MPF  apontou  a  ocorrência  de  irregularidades  nos

contratos de concessão de rodovias federais durante a gestão de NELSON LEAL à frente do

DER/PR.  A concomitância  entre  atos  administrativos  favoráveis  à  ECONORTE  (novos

aditivos foram assinados em novembro de 2017 e em janeiro de 2018), movimentações em

espécie por parte do agente público (conforme recente monitoramento bancário) e desvios

identificados no âmbito da concessionária persistiu até o momento da prisão dele, conforme

detalhado nas representações por prisão preventiva aqui apresentados anteriormente.

Os elementos aqui apontados foram detalhados nas petições de eventos 1, 148, 183 e

205  dos  autos  5052288-41.2017.404.7000,  bem como na  denúncia  apresentada  nos  autos

5013339-11.2018.4.04.7000 (que imputa a NELSON LEAL JR. a prática de mais de um ato

de  lavagem de  dinheiro).  Por  oportuno  e  para  evitar  desnecessárias  repetições,  reitera-se

integralmente  o  conteúdo  das  petições  mencionadas,  já  que  nelas  são  minudenciados  os

ilícitos que fundamentam este pedido. 

Inicialmente, haviam sido identificados repasses suspeitos da ordem de ao menos R$

35.000.000,00  (trinta  e  cinco  milhões  de  reais)  efetivados  a  partir  da  concessionária

ECONORTE e  de  sua  subsidiária  RIO TIBAGI.  Diante  disso,  no  evento  7  destes  autos,

deferiu-se bloqueio dos ativos mantidos em contas e investimentos bancários, dentre outros

investigados,  de  NELSON  LEAL  JUNIOR, CPF  556.265.489-04, (limitado  a  R$

1 Nos autos 5052288-41.2017.404.7000: Estudo resultante da CPI dos Pedágios (ev. 1, ANEXOS 123 e 135),
laudos técnicos da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (ev. 1, ANEXO 136, 137 e 138),  Estudo
encomendado pelo próprio DER/PR junto à FIA (ev.  1,  ANEXO 12),  acórdão  do TCU determinando a
revisão dos contratos de concessão em favor dos usuários (ev. 1, ANEXO 260), informações fiscais que
comprovam desvios na ECONORTE e na RIO TIBAGI (ev. 1, ANEXOS 153, 191 e 204).
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20.000.000,00).  Também,  o  juízo  determinou  o  sequestro do  apartamento  1.901,  do

Edifício Don Alfonso, Av. Atlântica, nº 1.606, em Balneário Camboriú, matrícula 115.470

do 1º Registro de Imóveis daquela cidade. 

As medidas foram efetivadas, conforme documentação dos eventos 107, 138 e 147.

O  sequestro  do  imóvel  referido  foi  certificado  nos  autos  no  evento  138. Contudo,

mostraram-se insuficientes para cobrir tanto o valor de bloqueio determinado pelo juízo (R$

20 milhões), como o valor mínimo do dano inicialmente estimado pelo MPF (R$ 35 milhões).

A insuficiência fica demonstrada também diante da nova estimativa de valor do dano fixada

na ação penal proposta contra os investigados (autos 5013339-11.2018.4.04.7000), da ordem

de R$ 126 milhões.

Neste  cenário,  considerando  que:  (i)  o apartamento  de  matrícula 115.470  do 1º

Registro  de  Imóveis ainda  não  foi  completamente  pago  por  NELSON  LEAL JR.  –  há

parcelas em aberto, conforme petição de evento 256; (ii) que a Incorporadora Cechinel já se

manifestou nos autos para garantir seu crédito no que se refere ao  saldo devedor de R$

413.493,50  em 28/02/2018 do referido imóvel;  (iii) que a prisão de  NELSON LEAL JR.

acarretou sua exoneração de cargos públicos, o que compromete sua renda mensal familiar

e, consequentemente, acarreta dificuldades de manutenção e risco de deterioração do imóvel

de  luxo  em questão;  (iv) que  os  riscos  apontados tem potencial  de esvaziar  o sequestro

enquanto garantia do juízo; o Ministério Público Federal REQUER, nos termos do art. 144-

A do Código de Processo Penal, seja determinada a  alienação antecipada do apartamento

1.901, do Edifício Don Alfonso, Av. Atlântica, nº 1.606, em Balneário Camboriú.

Curitiba, 19 de abril 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 
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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


