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TERMO DE DEPOIMENTO N' l

Aos 04 dias do mês de julho de dois mil e dezoito, perante o procurador da República Diogo

Castos de Mattos, assessor do MPF VICTOR JUGO DOS SANTOS, na sede da Polícia

Federal localizada na Rua Professora Sandália Monzon, 210, Curitiba/PR, compareceu

HEL10 0GAMA, brasileiro, casado, engenheiro civil, nascido aos 02/04/1953, filho de

S/ziguero Ogama e de Ã./mie Ogama, CPF 236.159.669-53, RG 01 .139.323-3/PR, residente e

domiciliado na Rua Belo Horizonte, 1399, ap. 1401 , Centro, Londrinas'R, telefone (43) 3304

4637, na presença e devidamente assistido por seu advogado, dr. GABRIEL BERTIN

(OAB/p'R 24.837) constituído para Ihe assistir no presente ato, conforme determina o $ 15', do

art. 4', da Lei n' 12.850/2013, manifesta a sua espontânea vontade de contribuir de forma

efetiva e integral com as investigações e com a instrução de processos criminais, mediante a

prestação de informações e fomecimento de documentos e outras fontes de prova que

permitam: a) a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das

infrações penais por eles praticadas; b) a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de

tarefas da organização criminosa; c) a prevenção de infrações penais decorrentes das

atividades da organização criminosa; d) a recuperação total ou parcial do produto ou do

proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa (art. 4', incisos 1, 11, 111 e

IV. da Lei n' 12.850/2013). Nesse sentido, o declarante renuncia para o presente ato, na

presença de seu patrono, o exercício de seu direito ao silêncio e o direito de não se auto

incriminar, bem como firma expressamente o compromisso legal de dizer a verdade, nos

termos do que prevê o $14', do art. 4', da Lei n' 12.850/2013, passando a prestar as seguintes

informações sobre o tema: PANORAMA GERAL DE PAGAMENTO DE VANTAGENS

INDEVIDAS NA ECONORTE: QX.JE o depoente ingressou na ECONORTE em novembro

de 1997, no início da concessão; QUE o depoente era diretor de engenharia e posteriormente

assumiu o cargo de presidente por volta de janeiro de 2007; QUE assumiu o cargo de

presidente quando o Grupo Triunfo passou a controlar integralmente as ações da

ECONORTE; QUE até 2007 o presidente da ECONORTE era GUSTAVO MUSNICH, que

saiu para assumir um cargo na Construtora Triunfo; QUE durante a concessão chegaram a

integrar a ECONORTE as empresas IVAI, SANCHES TRIPOLONI, ACIONA, BENITO

ROJA e ENGEPASA, que aos poucos venderam suas participações para TRIUNFO; QUE na

origem da concessão a IVAI era líder do consórcio de empresas sendo que por volta de 2007a

TRIUNFO passou a ter 100%n das ações da ECONORTE; QUE por volta de 1999 iniciou-se o
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pagamento de vantagens indevidas na empresa ECONORTE via ABCR, que fazia a

arrecadação e distribuição desses valores a agentes públicos, sempre com dinheiro em

espécie; QUE o depoente tomou conhecimento das práticas de vantagens indevidas da

ECONORTE desde aproximadamente 1999, porque se tratava de uma prática consolidada na

concessionária; QUE no início da concessão quando o Govemador JAIME LERNER baixou a

tarifa do pedágio em 50% em 1998, iniciou-se uma instabilidade na concessão com greves de

caminhoneiros e outros problemas; QUE, em razão disso, os presidentes das concessionárias

da época buscaram uma solução para a problema, trazendo para a mesa de negociação alguns

agentes públicos do DEj{/PR, que na época era representado pelas pessoas de PAULINHO

DALMAZ, MAURICIO FERRANTE e JOSE STRAI'MANN e outros dois diretores que o

depoente não lembra o nome; QUE também sentaram na mesa de negociação a

FETRANSPAR (FEDERAÇÃO DE TRANSPORTES DO PARANA) e SINDICAM

(SINDICATO DOS CAMIONHEIROS AUTÓNOMOS DO PARANÁ.); QUE nesta época em

virtude da instabilidade gerada, até pelo fato de o pedágio ser algo novo, oconeram algumas

negociações entre esses agentes públicos, como também a FETRANSPAR e SINDICAM;

QUE essas reuniões ocorriam no próprio DER/PR na Avenida lguaçu, sendo que pelo

ECONORTE GUSTAVO MUSNICH participava e reportava algumas decisões desses

encontros ao depoente; QUE GUSTAVO levava algumas planilhas de negociação para o

depoente; QUE essas reuniões eram técnico-jurídicas, sendo que o depoente não sabe

exatamente de quem foi a iniciativa para começar os pagamentos indevidos; QUE sabe,

todavia, que em um determinado momento, em meados de 1999, enquanto ocorriam essas

negociações, GUSTAIVO MUSNICH afirmou ao depoente que seria necessário iniciar o

pagamento de vantagens indevidas a alguns agentes públicos para conseguir uma boa vontade

do DER/PR na celebração de aditivos e outros atos que atendessem aos interesses das

concessionárias; QUE os aditivos de 2000 e 2002 foram firmados nesse contexto; QUE

GUSTAVO MUSNICH afirmou ao depoente que esses pagamentos seriam intermediados pelo

diretor regional da ABCR da época que o depoente não se recorda o nome; QUE por volta de

meados de 2000 esta função foi assumida por JOGO CHIMINAZZO NETO; QUE

GUSTAVO afirmou que seria necessário a viabilização dos pagamentos em espécie, sendo

que inicialmente este dinheiro em espécie era gerado pela Construtora TRIUNFO e

posteriormente passaram ser utilizados prestadores de serviços da RIO TIBAGI e da
ECONORTE, esta última bem mais para frente por volta de 2008; QUE entre 1999 e 2007

coube a GUSTAIVO MUSNICH operacionalizar a arrecadação e entrega desses valores para a
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ABCR dentro da ECONORTE, sendo que de 2007 até meados de 2015 coube ao depoente

esta função; QUE quando o depoente assumiu a presidência da companhia, a prática de

pagamentos de propina já estava consolidada há muitos anos; QUE as entregas desde 1999

eram feitas na sede da ABCR, inicialmente no prédio do relógio em Curitiba, sendo

posteriormente transferido para o Edifício Patriarca, localizado na Marechal Deodoro, 950,

estando anualmente em uma sala próxima ao shopping MUELLER; QUE, de acordo com o

site, a ABCR é formada por 59 empresas privadas, que atuam em doze estados do País:

Bacia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná,

Pemambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo; QUE a ABCR

tem sede em São Paulo e uma Diretoria Regional no Estado do Paraná e em outros estados da

federação, atuando na defesa dos interesses de suas associadas; QUE o depoente não sabe de

propinas pagas em outros estados, pois as reuniões na sede de São Paulo eram feitas pelos

representantes da TPl; QUE desde 2000 até meados de 2015 o dinheiro era destinado a

JOAO CHIMINAZZO NETO, diretor da ABCR, para posterior repasse; QUE todas as seis

concessionárias participavam do rateio da propina desde o início, sendo que a ECONORTE

cabia o pagamento de 8 a 10%o (em função da arrecadação média proporcional entre as

concessionárias do Estado, que era aferida trimestralmente) de um valor global a ser

arrecadado no Estado do Paraná; QUE o percentual de 90 a 92qn era de responsabilidade das

demais concessionárias, em função da arrecadação muito mais expressiva de cada uma delas;

QUE havia planilhas de controles desse rateio de propina, sendo que essas planilhas eram

entregues por JOGO CHIMINAZZO nas reuniões de presidentes das concessionárias feitas na

sede da ABCR-CURITIBA; QUE essas reuniões eram quinzenais, sendo que esse assunto de

pagamentos indevidos surgia sempre que havia necessidade, oportunidade em que JOGO

CHIMINAZZO entregava as planilhas em mãos dos presidentes das concessionárias e

algumas vezes enviava a planilha para o e-mail dos presidentes; QUE era usado o e-mail

quando algum dos presidentes não estava presentes nas reuniões; QUE no início em 1999 o

valor arrecadado mensalmente para propina era de aproximadamente R$ 120.000,00 mensais,

sendo que tal valor era rateado por todos as empresas; QUE esse valor era reajustado

conforme a tarifa e algumas vezes havia necessidade de pagamentos extraordinários que serão

detalhados em depoimento específico; QUE por volta de 2010 esse valor mensal de

arrecadação estava próximo a R$ 240.000,00, sendo que houve reclamação das

concessionárias a JOGO CHIMINAZZO, que reduziu o pagamento das vantagens indevida a

aproximadamente R$ 150.000,00 mensais; QUE durante a época em que o depoente foi
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presidente da ECONORTE, o dinheiro era entregue à ABCR usualmente por HUG0 0NO, na

maior parte das vezes, e ainda por JOAO MARAFON JUNIOR e pelo próprio depoente,

sendo que essas entregas costumavam ser mensais; QUE, em regra, os valores eram entregues

na sede da ABCR, inicialmente na sede do prédio do relógio e depois no edifício

PATRIARCA, por volta de 2012-2014; QUE JOGO CHIMINAZZO quis mudar a sede da

ABCR do edifício PATRIARCA quando tomou conhecimento que a Força Tarefa da Operação

Lava Jato havia se mudado para o prédio; QUE quem recebia o dinheiro era usualmente a

secretaria da ABCR em Curitiba, chamada BEATRIZ ASSINI, juntamente com JOAO

CHIMINAZZO; Em algumas ocasiões o dinheiro foi entregue diretamente para JOGO

CHIMINAZZO NETO; QUE os valores eram entregues em regra na sede da ABCR, mas

ficavam guardados em uma sala descaracterizada, alugada por RUI SÉRGIO GTUBLIN,

presidente da concessionária Caminhos do Paraná, que ficava nas proximidades do prédio do

MPF em Curitiba, mais especificamente no Ed. CURITTBA BUSINESS CENTER , na Rua

Tibagi, 294, Centro, Curitiba PR; QUE sabe dessa sala porque esporadicamente algumas

entregas eram feitas nessa sala, que havia até uma máquina contadora de dinheiro; QUE, além

desse esquema geral, havia alguns acertos diretos entre a ECONORTE e alguns agentes

públicos estratégicos; QUE um desses agentes públicos estratégico era ANTONIO CARLOS

DE CABRAL QUEIROZ, que foi assessor de MAURICIO FERRANTE no DER/PR e hoje

está na AGEPAR e que estava na lista de pessoas que receberam ingresso para o camarote da

Triunfo na COPA de 2014; QUE QUEIROZ recebeu pagamentos mensais de

aproximadamente RS 4 mil desde 1999 até meados de 2015, sendo que QUEIROZ recebeu

alguns pagamentos entre 2016 até janeiro de 2018; QUE em 2016 QUETROZ recebeu uma

parcela de R$ 20 mil e em janeiro de 2018 QUEIROZ recebeu outros R$ 20 mil do depoente;

QUE esses valores eram entregues pessoalmente pelo depoente na maioria das vezes em

encontros pessoais no hotel em que se hospedava em Curitiba, que em regra eram os hotéis

MABU e FOUR POINT; QUE outra pessoa que recebeu diretamente do depoente fora do

esquema da ABCR foi NELSON LEAL JUNIOR, que solicitou vantagens indevidaspor ti)ês

vezes para dar apoio aos pedidos da concessionária no DER/PR: 1) 2014- RS 80 mil,

entregues pessoalmente pelo depoente na sala de NELSON LEAL JUNIOR por volta de

junho de 2014; 2) 2016- R$ 100 mil, em que NELSON LEAL JUNIOR alegou que era para

ajudar na campanha de um candidato a deputado estadual, sendo que esse valor novamente foi

entregue a sala de NELSON LEAL JUNIOR em dinheiro vivo por volta de agosto-setembro

de 2016, que não sabe se NELSON LEAL JUNIOR entregou o dinheiro ao candidato ou se
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ou se NELSON LEAL JUNIOR usou apenas como pretexto para solicitar vantagens indevida

do depoente; 3) 2017, em que NELSON LEAL JUNIOR solicitou mais R$ 100 mil , sendo

pagos apenas R$ 60 mil, que foram entregues por JOGO MARAFON JUNIOR no hotel de

hotel FOUR PonqT, em Curitiba, tendo NELSON LEAL JUNIOR buscado pessoalmente

valor; QUE NELSON LEAL JUNIOR cobrava esses valores pessoalmente e costuma ser

muito insistente nas cobranças; QUE nesta época, entre 2014 e 2018 tramitaram três aditivos

da companhia no DER/PR e o depoente queria manter a boa vontade de LEAL JUNIOR para

analisar esses aditivos; QUE esse assunto do pagamento indevido era reportado aos

executivos da TPI em reuniões trimestrais; QUE os executivos eram SANDRO LIMA,

CARLO BOTARELLI, ANTONTO QUEIROZ, JOGO VILAR GARCIA e LUIZ

CMVALHO, que tinham conhecimento desses pagamentos; QUE eram deportados os valores

pagos a título de propina a estas pessoas; Nada mais a declarar, eu, Diogo Castor de Mattos, li

e assinei.
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