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Cód. C.D. 

NELSON LEALJúNIOR já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por intermédio 

de seus advogados infrassignatários, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

apresentar, conforme solicitado pelo Ministério Público Federal, o termo 

complementar de colaboração em anexo, o qual versa sobre o tema "pagamentos 

realizados por Hélio Ogama". Requer-se, assim, a juntada do mesmo aos autos de 

direito. 

Nestes termos, pede-se deferimento. 

----..;:~ ritiba/PR, 13 de janeiro de 2019. 

Tracy Reinaldet 
OAB/PR 56.300 

OAB/PR 83.616 

Rua Alice Tibiriçá, 740 - Curitiba - PR - CEP 80730-320 - Fone (41) 98841-8665 - tracy@tracyreinaldet .com.br 





, 
ANEXO UNICO 





lfRMO COtvlPLE MENTAR OE COLABORAÇÃO 

qtH:' µtestJ NELSON LEALJÚNIOR 

·\,,~ i•• di,b dl, m~~ d1:• ;iHWno de dois 1ml e dezenove. NELSON LEAL JÚNIOR brasileiro# 

e J:i-.i. t. t'llt:tm!wno (.1v1l, tn$Crito no CPF sob o nfl 556.265.489~04, portador do RG n!? 

,:.; __ ~t~t1 lú$ t: rít 11.1 pit-'!sença e d~vidarnente assistido por seu advogado, TRACY REINALDET 

1,"'-\B í, 5b.J(10l con~tiltfüio pa113 lhe nssist11 no presente ato, conforme determina o §15~. 

,10 .,' t. ,\•' (í.l lt'1 ol' l 'l 850/ 13, m,rn1f esta n SU<l espontànea vontade de contribuír de forma 

~ft•t \ ,1 e tflh't!' ,11 r '°' dS mvt:>!>t1g.1çõ~s e com a instrução de processos criminais, mediante a 

: , t':-t.1, à~ ,1t" l"h.1rP1,1 (,t:':.. tl turn~cuneoto de documentos e outras fontes de prova que 

·t•r mmn JI ,1 •dt>r\t1hc ;i ·Jo dos demais coautores e partíc1pes da orgarnzação criminosa e 

,,.1:.- ~ ,f ,1, ..:,f, ~'t'n.u-, ~'º' eles pr ,lt iradas; /J) a I evelação da estrutura hierárquica e da divisão 

le t.'l1 t''J~ d,i 11 t:..1m.: .. .1~ Jll cnmrnosa: r) a pr evençào de inftações penais decorrentes das 

1!, o.i,•~~ d,1 (1•g,m1:nç.fo crmu11os.1: ri} <1 rewperação total ou parcial do produto ou do 

." '\ t' h) dJ, i•1h ,1('ue!:> pena,~ pr at,cadas pela organizt1ção criminosa (art. 4º1 incisos 1( 11, Ili e 

\ , ,1 tr1 n'' ~- SSO .~0.13\ N~s~e ~~nlldo, o declarante renuncia para o presente aro, na 

::,•-~~t?r- a t1tl !-t:I.J pdtt t'nL' o e,~rcKm de seu direito ao .silêncio e o direito de não se auto 

l r 1ar. tem como fmn,i ex.pre,s..imente- o compromisso legal de dizer a verdade, nos 

:f r,( ,, ,•r• 1, t> 11r-'\t' 1.' s- 11i0. do a, t. 4°, da lei nº 12.850/13, passando a prestar as seguintes 

n c·nu ;c?s ,ob·e. o tt?rn.1 P_l\GAMENTOS RE,\UZADOS POR HELIO OGAMA: QUE, buscando // 

C'.'I" ::.tpm~nt.u ~.,~ dei~ .. nnenws Jü prestado5, o COLABORADOR apresenta a vertente / , 
y 

, ~cb1 ,ição a qual , er<..,1 Sl)bt€' o~ dettllhf'S de tr ê!> sohcnações de vantagem indevidas 

t'a :.rria. Jv pt1srd1:mre d11 EfONORTE, Hf.LIO OGAMA; PRIMEIBA SQl lÇlt çAQ: QUE, no 

an ... d:> _l"l~ .. COJ\B .... 1R~P,OR for inst.ilfo por lOSÊ Rl(Hi\ FILHO e MOUNIR CHAOWICHE, 

t,,o·oen !CJftls tb , Jmthrnt1.1 dt" CARL(1S ALBERTO RICHA füJ Governo do Estado1 a se 



deslocar até os municfpíos de Paranavaí/ PR e Umuarama/PR, PE~lo periodo de 40 dias, para 

realizar campanha em prol do então candidato BETO RICHA; QUE: JOSÉ RICHA FILHO orientou 

o COLABORADOR a procurar alguma empresa que tivesse contrato com o DER para que ela 

arcasse com as despesas inerentes ao deslocamento e realização da campanha; QUE, nesse 

contexto, o COLABORADOR procurou o então presidente da ECONORTE, HEUO OGAMA, e 

solicitou a este o valor de R$ 80.000,00; QUE o pedido foi aceito e, em junho m.1 ;ulho de 

2014, logo no início da campanha para o Governo do Estado do Paraná, o valor foi entregue 

por HELIO OGAMA na sala do COLABORADOR no DER; QUE o COLABORADOR utilizou 

íntegralmente o montante de R$ 80.000,00 nos 40 dias que ficou no interior do Estado do 

Paraná fazendo campanha para CARLOS ALBERTO RICHA, quitando despesas de hotel, 

gasolina, alimentação, etc.; SE,G..U~D,A 5-0LICITAÇéq: QUE, durante a campanha de 2014. 

HELIO OGAMA recebeu solicitação de JOSÉ RICHA FILHO p,:1ra que elé fornecesse RS 

100.000,00 que seriam utilizados na campanha eleitoral do então candidato a Deputado 

Estadual GUTO SILVA (LUIZ AUGUSTO SILVA); QUE a solicitação foi aceita por HEUO OGAMA; 

QUE, no mês de agosto de 2014, no dia em que HEL!O OGAMA foi realizar a entrega do valor 

solicitado em espécie, nem JOSÉ RlCHA FILHO, nem LUlS CLAUDtO estavam no prédio do 

DER; QUE, por tal razão, LUIS CLAUDlO disse ao COLABORADOR que, par conta da aus€>ncia 

dele e de JOSÉ RICHA FILHO, o COLABORADOR deveria receber e, montante de RS 100.000,00 

de HEUO OGAMA e entregá~lo a GUTO SILVA, o qual já estava avisado de que deveria buscar 

o dinheiro na sala do COLABORADOR no DER; QUE, conf 01 me previsto por LUIS CLAUDIO, 

HEUO OGAMA procurou o COLABORADOR em sua sala e entregou ao mesmo o valor de R$ 

100.000,00; QUE, em seguida, no mesmo dia, GUTO SILVA foi até o DÊR e, na sala do 

COLABORADOR, recebeu das mãos deste o valor de R$ 100.000,00 solicitado por JOSÉ RlCHA 

"""""'""""""S=~&ã.Q: QUE, no ano de 2015, a ASSOCll\Ç1\0 

BRASILEIRA DOS DEPARTAMENTOS DE ESTRADAS DE RODAGEM (ABDER} fez um congresso 

na cidade de Foz do Iguaçu/PR; QUE, para custear as despesas do evento, o COLABORADOR 

solicitou o valor de R$ 100.000,00 para HELIO OGAMA, então presidente da ECONORTE; QUE. 1/. 
HELIO OGAMA disse que iria ver corno poderia ''ajudar" a COLABORADOR; QUE, em !iH:ao da 

solicitação, no mês de março de 201S, o COLABORADOR rncebeu de JOÃO MARAFON, 

advogado da ECONORTE, o montante de R$ 40 000,00 ou R$ ~50.000,00; QUE a entrega foi 

realizada no hotel FOUR POINTS BY SHERATON em Curitiba/PR, no qual JOÃO MARAGON 

estava hospedado; QUE o declaronte "ressalta uma veL mnis o seu comprometirriento de-



colaborar com o Ministério Público Federal no que for possível, estando a disposição para 

prestar maiores esclarecimentos. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Encerrado o 

presente termo que, lido e achado conforme, assinam o declarante colaborador e seu 

advogado. 
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