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DESPACHO DE INDICIAMENTO 

 

A POLÍCIA FEDERAL, por meio do Delegado de Polícia in fine 

assinado, com fundamento no art. 2º, §6º da Lei nº 12.830 e no art. 6º do 

Código de Processo Penal, vem, por meio deste despacho, proceder ao 

INDICIAMENTO de: I) ÁLVARO BERNARDES GARCIA (CPF 052.908.218-72); II) 

WAGNER OTHERO (CPF 310.969.057-87); III) RICARDO PINTO KORPS (CPF 

153.948.518-83); IV) NASARENO DAS NEVES (CPF 858.264.488-49); V)  ALBERTO 

YOUSSEF (CPF 532.050.659-72); VI) PAULO ROBERTO DA COSTA (CPF 

302.612.879-15); VII) MÁRCIO ANDRADE BONILHO (CPF 075.655.078-57); VIII) 

WALDOMIRO DE OLIVEIRA (CPF 253.798.098-04); IX) ANTÔNIO ALMEIDA DA SILVA 

(CPF 233.905.22891), com base nos fundamentos de fato e de direito 

abaixo.  

 

I – DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

A) DA INSTAURAÇÃO. Instaurou-se o IPL nº 605/2014 a fim de apurar prática de delitos 

previstos no art. 312 do Código Penal, art. 96 da Lei nº 8.666/93 e artigo 1º da Lei nº 9.613/98 

em virtude da transferência de R$ 1.941.944,24 (um milhão, novecentos e quarenta e um, 

novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) da Jaraguá Equipamentos 

Industriais para a MO Consultoria e Laudos Estatísticos LTDA e para a Sanko Serviços de Pesquisa 

e Mapeamento LTDA, a fim de que fosse dissimulado o pagamento de vantagem indevida. 

 

B) DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS.  No curso da investigação, foram realizadas as oitivas 

dos declarantes indicados na tabela abaixo:  
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NOME CPF LOCALIZAÇÃO 

Waldomiro de Oliveira 253.798.098-04 Fls. 17/19 – Evento 02 

Antônio Almeida Silva 233.905.22891 Fls. 20/21 – Evento 02 

Paulo Roberto Dalmazzo 246.255.568-48 Fls. 71/74 – Evento 02 

Meire Bonfim da Silva Poza 112.934.478-97 Fls. 99/101 – Evento 03 

Álvaro Bernardes Garcia 052.908.218-72 Fls. 112/115 – Evento 05 

Carlos Alberto Pereira da Costa 613.408.806-44 Fl. 230 – Evento 05 

Paulo Roberto da Costa 302.612.879-15 Fls. 249/251 – Evento 14 

Alberto Youssef 532.050.659-72 Fls. 252/254 – Evento 14 

Wagner Othero 310.969.057-87 Fls. 271/274 – Evento 16 

Ricardo Pinto Korps 153.948.518-83 Fls. 284/288 – Evento 16 

Nasareno das Neves 858.264.488-49 Fls. 298/299 – Evento 16 

Cristian Jaty Silva 048.980.258-38 Fls. 301/304 – Evento 16 

Leo Fernando Zimmermann 262.586.410-91 Fls. 331 – Evento 23 

Paulo Juris Adamsons 382.358.387-53 Fls. 334/336 – Evento 23 

Cauli Maurício Cavalcanti Vidal 112.395.777-02 Fls. 353/353v – Evento 23 

 

Foram também juntados ao feito os seguintes documentos:  

 

DOCUMENTOS DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 

Ofício nº 3141/2014  

(MPF/PR) 
Requisição de Instauração de IPL Fls. 04/15 – Evento 01 

Ofício Jurídico/GG-

MR/JCA/CCDP – 4271/2014 

(Petrobras) 

Prestação de Informações – Contratos 

firmados entre Jaraguá Equipamentos 

Industriais e Petrobras 

Fls. 25/29 – Evento 02 

Requerimento nº336/14 

(CPMI-PETRO)  

Cópia de requerimento apresentado 

perante a CPMI-PETRO 
Fls. 41/44 – Evento 02 

Informação nº 039/2014 – 

DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR 

Análise de Vínculos Societários da 

Jaraguá Equipamentos LTDA 
Fls. 46/60 – Evento 02 

Nota Fiscal 0000121  

Nota Fiscal emitida pela MO 

Consultoria Comercial e Laudos 

Estatísticos LTDA (11/04/11) 

Fl. 61 – Evento 02 

Nota Fiscal 00000017 
Nota Fiscal emitida pela MO 

Consultoria Comercial (28/11/11) 
Fl. 62 – Evento 06 
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Informação nº 56/2014 

SPEA/PGR 

Análise de Vínculos da Jaraguá 

Equipamentos LTDA 
Fls. 64/70 – Evento 02 

Documentos Diversos 

Documentos Apresentados por Paulo 

Roberto Damazzo relacionados aos 

pagamentos à MO Consultoria.  

Fls. 76/97 – Evento 02 

Jurídico/GG-MR/JCA/CCDP – 

4271/2014 

Prestação de Informações – Contratos 

firmados entre Jaraguá Equipamentos 

Industriais e Petrobras 

Fls. 103/110 – Evento 03 

Documentos Diversos 

Documentos apresentados por Álvaro 

Bernardes Garcia – Notas fiscais dos 

pagamentos a MO Consultoria e Sanko 

Sider. 

Fls. 127/229 – Evento 05 

Relatório de Análise de 

Documentos nº 55 

Análise de Material da Arbor 

Consultoria e Assessoria 
Fls. 239/244 – Evento 16 

Despacho Saneador 
Despacho da Autoridade Policial – 

Análise das Diligências Realizadas 
Fls. 260/265 – Evento 16 

Jurídico/JGRC/DP – 

4117/2015 

Informações Prestadas pela Petrobrás 

sobre as contratações da Jaraguá 

Fls. 323/326 – Evento 

17/20 

Jurídico/JGRC/DP – 

4107/2015 

Informações Prestadas pela Petrobrás 

sobre contratações da Jaraguá 

Fls. 327/328 – Evento 

17/20  

Ofício nº 7964/2015 e Ofício 

1860/2016 - Bradesco 

Informações – Documentos referentes 

às Movimentações Bancárias 
Fls. 354/378 – Evento X 

 

 São essas as diligências investigatórias realizadas no presente feito. 

 

C)  DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. O objeto da presente investigação 

abarca o pagamento de vantagens indevidas realizado pela Jaraguá Equipamentos Industriais 

LTDA (CNPJ 60.395.126/0001-34) em decorrência de contratos celebrados, mediante o 

direcionamento das licitações, com a Petróleo Brasileiro SA (Petrobras). 

No âmbito do cartel, as empreiteiras, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, frustravam o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 

obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. O 

grupo Jaraguá era integrante do cartel, e, nessa condição, também se beneficiava com o modelo. 
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C.1) DAS FRAUDES À LICITAÇÃO ENVOLVENDO GRUPO JARAGUÁ E PETRÓLEO BRASILEIRO SA – 

PETROBRAS. De acordo com os autos, a Jaraguá Equipamentos Industriais teria sido beneficiada 

nos contratos com a Petrobras relativos à Refinaria do Nordeste - Abreu e Lima (RNEST).  

Nesse tocante, foi fornecido pela Petrobrás os instrumentos contratuais celebrados 

entre as duas empresas, conforme se observa na mídia apresentada à fl. 328 (Evento 17-20). 

O contrato 8500.0000028.09.2 (0800.0048382.08.2) foi celebrado em 18 de março de 

2009 com o valor inicial de R$ 76.667.113,70 (setenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e 

sete mil, cento e treze reais e setenta centavos), tendo o seguinte objeto contratual: 

 

O contrato 8500.0000070.10.2 (0800.0087379.13.2) foi celebrado em 03 de maio de 

2010 com o valor inicial de R$ 116.688.421,33 (cento e dezesseis milhões e seiscentos e oitenta 

e oito mil e quatrocentos e vinte e um reais e trinta e três centavos), tendo o seguinte objeto: 

 

O contrato 8500.0000072.10.2 (0800.0087259.13.2) foi celebrado em 30 de novembro 

de 2010 com o valor inicial de R$ 151.246.485,27 (cento e cinquenta e um mil milhões, duzentos 

e quarenta e seis reais mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), 

apresentando o seguinte objeto contratual: 
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O contrato 8500.0000074.10.2 (0800.0087260.13.2) foi celebrado em 30 de novembro 

de 2010 com o valor inicial de R$ 55.838.756,08 (cinquenta e cinco milhões, oitocentos e trinta 

e oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oito centavos). Houve o sexto aditivo contratual 

e o valor da avença foi majorada para R$ 60.093.182,80 (sessenta milhões, noventa e três mil, 

cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos), tendo o seguinte objeto contratual: 

 

Em análise dos pagamentos realizados, conforme mídia acostada à fl. 326 (Evento 17-

20), verificaram-se os seguintes valores repassados à Jaraguá Equipamentos Industriais: 

 CONTRATO VALOR TOTAL PAGO 

1 
8500.0000028.09.2 

(0800.0048382.08.2) 

R$ 47.638.562,52 (quarenta e sete milhões, seiscentos e trinta e oito mil, 

quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) 

2 
8500.0000070.10.2 

(0800.0087379.13.2) 

R$ 83.896.277,34 (oitenta e três milhões, oitocentos e noventa e seis mil, 

duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos) 

3 
8500.0000072.10.2 

(0800.0087259.13.2) 

R$ 136.690.280,50 (cento e trinta e seis milhões, seiscentos e noventa 

mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos) 
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4 
8500.0000074.10.2 

(0800.0087260.13.2) 

R$ 58.733.505,81 (cinquenta e oito milhões, setecentos e trinta e três 

mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e um centavos) 

 Total:  
R$ 326.958.626,17 (trezentos e vinte e seis milhões, novecentos e 

cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e dezessete centavos) 

Importante ressaltar que houve rescisão pela Petrobras de alguns contratos celebrados  

com a Jaraguá Equipamentos em virtude do atraso da execução do objeto contratual, conforme 

afirmado por Álvaro Bernardes Garcia, em Termo de Declarações, às fls. 112/115 – Evento 03, 

resultando daí a diferença entre o valor contratado e o valor efetivamente pago. 

Paulo Roberto Costa foi Diretor de Abastecimento da Petróleo Brasileiro S/A, de 2004 a 

2012. Também exerceu função no Conselho de Administração da Refinaria Abreu e Lima  RNEST 

a partir de 2008. Nessa condição, era um dos responsáveis pela celebração dos contratos de 

construção da refinaria e pelo acompanhamento da execução das obras, tendo amplo 

conhecimento sobre o direcionamento dos certames e o pagamento de vantagens indevidas. 

Ao final, observa-se que a fraude no processo licitatório, no que diz respeito à Refinaria 

Abreu e Lima (RNEST), ocasionou o repasse de R$ 326.958.626,17 (trezentos e vinte e seis 

milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), 

a título de contratações, da Petróleo Brasileiro SA para a Jaraguá Equipamentos Industriais LTDA. 

 

C.2) DAS EMPRESAS UTILIZADAS PARA A INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA. 

No caso deste Inquérito Policial, para fins de efetivar a entrega da vantagem indevida, foram 

utilizadas a MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos LTDA (CNPJ 06.964.032/0001-93) e 

a empresa Sanko Serviços de Pesquisa e Mapeamento LTDA (CNPJ 11.044.507/0001-63). 

A sociedade empresária MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos LTDA (CNPJ 

06.964.032/0001-93), assim como a Empreiteira Rigidez LTDA (CNPJ 05.279.268/0001-28) e a 

RCI Software e Hardware LTDA (CNPJ 08.227.325/0001-13), eram pessoas jurídicas nitidamente 

de fachada, sem sede social nem exercício efetivo de atividade econômica, sendo utilizadas com 

a finalidade de fazer dinheiro em espécie ou como empresas de mera passagem dos valores. 

Alberto Youssef detinha o domínio de fato das contas bancárias dessas empresas, tendo 
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controle sobre a origem e o destino de todo o dinheiro movimentado por elas. Para tanto, 

indicava as pessoas jurídicas e físicas que enviariam ou receberiam o dinheiro das contas 

bancárias, assim como também era o recebedor do dinheiro em espécie sacado. Com isso, 

buscava ocultar e dissimular todo o itinerário percorrido pelo dinheiro dos seus clientes. 

Waldomiro de Oliveira e Antônio Almeida da Silva, vulgo “Toninho”, eram os 

responsáveis pelas empresas, incumbindo-lhes a emissão de notas fiscais ideologicamente 

falsas, a operação das contas bancárias, a celebração de contratos simulados e os saques em 

espécie. Em contrapartida, receberiam de 1 a 5% dos valores movimentados nas contas. 

Eis parte do Termo de Declarações de Waldomiro de Oliveira, às fls. 17/19 – Evento 02: 

 

 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ –POLÍCIA FEDERAL 

 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
 

8 
 

  

Segue a representação gráfica acerca do caminho percorrido pelo dinheiro nas 

sociedades empresariais controladas pelo grupo criminoso capitaneado por Alberto Youssef: 

 

  

A empresa Sanko Serviços de Pesquisa e Mapeamento LTDA (CNPJ 11.044.507/0001-

63), por sua vez, era ente jurídico com efetivo exercício do seu objeto social. 
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A Sanko Serviços apresenta como seu responsável e sócio-administrador Márcio 

Andrade Bonilho (CPF 075.655.078-57), o qual já responde a outras investigações criminais e 

ações penais por ter disponibilizado suas empresas, Sanko Sider Ltda e Sanko Serviços de 

Pesquisa e Mapeamento, para a intermediação de inúmeros outros pagamentos ilegais.  

Alberto Youssef declara, conforme fls. 252/254 – Evento 22, que tanto a empresa MO 

Consultoria quanto a Sanko Sider foram utilizadas para o pagamento de propinas: 

 

Nesse cenário, as empresas MO Consultoria e Sanko Sider emitiram notas fiscais 

ideologicamente falsas, atestando a prestação de serviços ou entrega de produtos inexistentes, 

com a finalidade de dissimular o recebimento das transferências da Jaraguá Equipamentos. 

 

C.3) DOS RESPONSÁVEIS PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA. Em razão da natureza de 

crime societário, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a posição 

formal das pessoas na estrutura societária não implica, por si só, na responsabilidade penal, 

devendo ser individualizada, no plano concreto, a atuação de cada um dos atores envolvidos.   

A título de ilustração, segue parte de ementa de decisão plenária do STF: 

(...) 5. A mera participação no quadro societário como sócio-gerente não pode 

significar a automática, ou mecânica, responsabilização criminal, porquanto 

não se pode presumir a responsabilidade criminal daquele que se acha no 

contrato social como sócio-gerente, devido apenas a essa condição, pois tal 

increpação mecânica ou linear acarretaria a aplicação de inadmissível figura 

de responsabilidade penal objetiva. (...) (AP 516, Relator (a):  Min. AYRES 

BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2010, DJe-235 DIVULG 03-12-2010 

PUBLIC 06-12-2010 REPUBLICAÇÃO: DJe-180 DIVULG 19-09-2011 PUBLIC 20-

09-2011 EMENT VOL-02590-01 PP-00001) 
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O quadro social da Jaraguá Equipamentos Industriais era formado pela Garcia 

Participações LTDA (CNPJ 05.325.137/0001-30) e pelo próprio Álvaro Bernardes Garcia. Por sua 

vez, a Garcia Participações era integrada por Álvaro Bernardes Garcia, sua esposa Berenice 

Maria Velho Garcia (CPF 906.447.788-49) e seus filhos Álvaro Alexander Garcia (CPF 

123.981.408-90), Alan Gustavo Garcia (CPF 133.289.198-56) e Andrei Augusto Garcia (CPF 

289.667.778-05). Era esse o colegiado responsável pela tomada de decisões na empresa. 

Em análise dos atos empresariais registrados na Junta Comercial, presente na mídia à fl. 

381 – Evento 24, verifica-se que o investigado Álvaro Garcia exerceu efetivamente no período, 

junto com os demais membros de sua família, o poder decisório. Segue um exemplo: 
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Wagner Othero, Ricardo Pinto Korps, Nasareno das Neves e Cristian Jaty Silva figuravam 

como administradores. Eram incumbidos da execução das decisões e da gestão dos negócios.  

Cristian Jaty Silva, além de não ser citado pelos colaboradores, exerceu sua função na 

Jaraguá Equipamentos, conforme suas declarações, até setembro de 2010. Os fatos em questão, 

por sua vez, pagamentos via MO Consultoria e Sanko Sider, ocorreram nos anos de 2011 e 2012. 

Já Wagner Othero, Ricardo Pinto Korps e Nasareno das Neves foram citados pelos 

colaboradores como seus contatos na empresa, tendo atuado Ricardo Pinto Korps e Wagner 

Othero, assinando documentos, diretamente na autorização de transferências bancárias.  

No Termo de Colaboração nº 37 de Alberto Youssef, fls. 252/254 - Evento 22, são citados 

Wagner Othero, Ricardo Pinto Korps e Nasareno das Neves. Senão, vejamos: 

 

No Termo de Colaboração nº 48, fls. 249/251 - Evento 22, Paulo Roberto Costa afirma 

que Nazarenos das Neves era o seu interlocutor na Jaraguá Equipamentos Industriais: 

 

 Álvaro Bernardes Garcia, às fls. 112/115 – Evento 03, declara que a empresa foi 

administrada entre os anos de 2005 a 2012 por um colegiado composto por Wagner Othero, 

Ricardo Pinto Korps, Nasareno das Neves e Cristian Jaty Silva. In Verbis: 
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 Wagner Othero, Ricardo Pinto Korps, Nasareno das Neves e Cristian Jaty Silva foram 

devidamente ouvidos em sede policial, sendo uníssonos em afirmar que as decisões da empresa 

eram tomadas, em última instância, por Álvaro Bernardes Garcia, sendo ele o responsável, 

inclusive, por autorizar os pagamentos que são objeto da presente investigação policial. 

Wagner Othero, em Termo de Declarações às fls. 271/274 – Evento 16, afirma que 

Álvaro Bernardes Garcia foi quem autorizou os pagamentos via MO Consultoria. Verbis: 
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Ricardo Pinto Korps, às fls. 284/288 – Evento 16, confirma que os pedidos de Alberto 

Youssef eram encaminhados à Álvaro Bernardes Garcia. Vejamos as declarações: 
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Nasareno das Neves, às fls. 298/299 – Evento 16, também atribui a Álvaro Bernardes 

Garcia a tomada das decisões na empresa. Vejamos: 

 

Cristian Jaty Silva, às fls. 301/304 – Evento 16, aponta no mesmo sentido, indicando que 

as decisões na empresa eram de atribuição de Álvaro Bernardes Garcia, os três filhos e a esposa: 

 

As transferências da Jaraguá Equipamentos para a MO Consultoria foram autorizadas 

por meio de dois documentos de transferências subscritos por Ricardo Pinto Korps. 
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A autorização de transferência para a MO Consultoria, com data de 19/04/2011, à fl. 

118 – Evento 3, no valor de R$ 973.718,87 (novecentos e setenta e três mil, setecentos e dezoito 

reais e oitenta e sete centavos), apresentou a seguinte assinatura: 

 

Da mesma forma, a autorização de transferência para a MO Consultoria, com data de 

05/12/2011, à fl. 120 – Evento 3, no valor de R$ 968.225,37 (novecentos e sessenta e oito mil, 

duzentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), apresentou mesma assinatura: 

 

Trata-se de assinatura de Ricardo Pinto Korps, conforme se observa em comparação 

com a assinatura colocada ao final de seu termo de Declarações, às fls. 288 – Evento 16, o que 

demonstra que os fatos tiveram seu conhecimento e sua participação direta. Segue: 

 

 A autorização de transferência para a Sanko Serviços, fl. 364 – Evento 24, no valor de R$ 

938.500,00 (novecentos e trinta e oito mil e quinhentos reais), no dia 22/03/12, também teve 

autorização expressa de Ricardo Pinto Korps, conforme os detalhes de pagamento apresentado: 
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Por sua vez, a autorização de transferência para a Sanko Serviços, fl. 356 – Evento 24, 

no valor de R$ 938.500,00 (novecentos e trinta e oito mil e quinhentos reais), no dia 12/06/12, 

teve a seguinte assinatura: 

 

Trata-se de assinatura de Wagner Othero, após comparação com a assinatura ao final 

de seu Termo de Declarações, à fl. 274 – Evento 16:  
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 Portanto, diante das declarações prestadas e da prova documental colhida, constata-se 

que Álvaro Bernardes Garcia, sócio majoritário da Jaraguá Equipamentos em razão de sua 

participação direta e indireta (por meio da Garcia Participações SA) no capital social, teve o 

poder decisório sobre os pagamentos à MO Consultoria e à Sanko Sider, tendo participado das 

tratativas e da efetivação dos pagamentos Wagner Othero, Ricardo Korps e Nasareno das Neves.  

 

 C.4) DA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA. Conforme declarações de 

Alberto Youssef, estava previsto inicialmente o pagamento por parte da Jaraguá Equipamentos 

do valor de 1% (um por cento) sobre o valor dos contratos firmados com Petróleo Brasileiro SA 

– Petrobrás, não vindo a empresa posteriormente a cumprir acordo na integralidade. 

 No curso do Inquérito Policial, foram identificadas 4 (quatro) transferências bancárias 

realizadas pela Jaraguá Equipamentos que configuram a materialidade do pagamento de 

vantagem indevida, sendo 2 (duas) transferências para a MO Consultoria Comercial e Laudos 

Estatísticos LTDA e 2 (duas) para a Sanko Serviços de Pesquisa e Mapeamento LTDA. 

No dia 19 de abril de 2011, Jaraguá Equipamentos Industrial LTDA (CNPJ 

60.395.126/0001-34) realizou uma transferência eletrônica disponível (TED) no valor de R$ 

973.718,87 (novecentos e setenta e três mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e sete 

centavos) em favor da empresa MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos LTDA. 

No dia 05 de dezembro de 2011, houve outra transferência eletrônica disponível (TED) 

no valor de R$ 968.225,37 (novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e 

trinta e sete centavos) para a empresa MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos LTDA. 

 

Da mesma forma, foram individualizadas duas transferências bancárias para a Sanko 

Serviços de Pesquisa e Mapeamento LTDA (CNPJ 11.044.507/0001-63), empresa que, apesar de 

exercer efetivamente seu objeto social, era utilizada como intermediária para o repasse de 

valores para empresas de fachada da organização criminosa liderada por Alberto Youssef, como 

a MO Consultoria e GFD Investimentos, conforme será demonstrado com os dados adiante. 
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No dia 22 de março de 2012, foi realizada uma transferência eletrônica disponível (TED) 

no valor de R$ 938.500,00 (novecentos e trinta e oito mil e quinhentos reais) para a Sanko 

Serviços de Pesquisa e Mapeamento LTDA. Nota-se que, no mesmo dia, parte dos valores foram 

transferidos para a conta da MO Consultoria, controlada por Alberto Youssef. Seguem os dados: 

 

Já no dia 12 de junho de 2012, foi efetivada outra transferência eletrônica disponível 

(TED) no valor de R$ 938.500,00 (novecentos e trinta e oito mil e quinhentos reais) para a Sanko 

Serviços. Um dia depois da transferência bancária, ocorreu repasse de parte do dinheiro para a 

GFD Investimentos LTDA, outra empresa de fachada de Alberto Youssef.  Seguem os dados: 

 

No caso da transferência direta da Jaraguá Equipamentos para a MO Consultoria, o 

dinheiro foi retirado em espécie e destinado aos seus beneficiários finais. Nas hipóteses de 

repasse de valores para a Sanko Serviços de Pesquisa e Mapeamento LTDA, o dinheiro seria, 

como demonstrado, transferido para empresas cujas contas eram controladas por Alberto 

Yousssef, oportunidade em que haveria o saque em espécie e dada a sua destinação. 

Para uma melhor compreensão, segue a representação gráfica do caminho percorrido 

pelo dinheiro, desde sua origem, mediante a celebração de contratos com a Petrobrás no âmbito 

da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), sua passagem por contas bancárias de empresas 

intermediárias até a chegada aos cofres do Partido Progressista (PP), via doações não-oficiais. 
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Portanto, fica identificado o montante, a título de vantagem indevida, efetivamente 

pago pela Jaraguá Equipamentos por meio das quatro transferências bancárias descritas. 

 

C.5) DOS DESTINATÁRIOS DAS VANTAGENS INDEVIDAS. O montante pago, via MO Consultoria e 

Sanko Sider, tinha como objetivo abastecer o “caixa 2” do Partido Progressista. 

 No Termo de Colaboração nº 37, fls. 252/254 - Evento 22, Alberto Youssef dá um maior 

detalhamento acerca dos destinatários dos pagamentos realizados pela Jaraguá Equipamentos.  
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O doleiro cita doações eleitorais oficiais ao PP, PDT e “também possivelmente o PMDB”. 

Também afirma que parte do comissionamento foi pago por meio das transferências à Sanko 

Sider e à MO Consultoria. É o que se observa em suas declarações: 

 

No Termo de Colaboração nº 48 de Paulo Roberto Costa, fls. 249/251 - Evento 24, 

confirma que o montante de 1% (um por cento) do valor do contrato seria destinado ao PP: 

 

Em consulta ao site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), observam-se doações eleitorais 

da Jaraguá Equipamentos Industriais LTDA, no processo eleitoral de 2010, na ordem de R$ 

1.825.000,00 (um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil reais), sendo R$ 1.785.000,00 (um 

milhão, setecentos e oitenta e cinco mil reais) destinados ao Partido Progressista (PP). Segue: 
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Apesar de citados por Alberto Youssef outros partidos políticos, suas declarações 

coincidem com as de Paulo Roberto da Costa somente no que toca ao Partido Progressista (PP).  

Os executivos da Jaraguá Equipamentos também prestaram declarações no sentido de 

que os pagamentos teriam como beneficiários os políticos filiados ao Partido Progressista. 

Estão contemplados nesta investigação os pagamentos realizados por meio da MO 

Consultoria e Sanko Sider, sendo que a realização de doações oficiais em sua maioria para o 

Partido Progressista reforça o fato dos pagamentos não-oficiais terem tido o mesmo destino.  

Por conseguinte, tendo em vista que Alberto Youssef era operador financeiro do Partido 

Progressista (PP) junto à Petrobras, era esperado que suas ações se direcionassem 

predominantemente a abastecer o caixa oficial e o caixa 2 do PP da forma como narrado. 
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II – DO INDICIAMENTO 

Ante o exposto, diante da presença de materialidade e indícios de autoria, procedo ao 

INDICIAMENTO de: 

 

I - ÁLVARO BERNARDES GARCIA (CPF 052.908.218-72) – pela prática do crime previsto 

no art. 90 da Lei nº 8.666/93; do crime de pertinência à organização criminosa, previsto no 2º 

da Lei nº 12.850/2013; do delito de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 

9.613/98 e do delito de corrupção ativa do art. 333, parágrafo único, do Código Penal. 

 

II - WAGNER OTHERO (CPF 310.969.057-87) - pela prática do crime previsto no art. 90 

da Lei nº 8.666/93; do crime de pertinência à organização criminosa, previsto no 2º da Lei nº 

12.850/2013; do delito de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 e 

do delito de corrupção ativa do art. 333, parágrafo único, do Código Penal. 

 

III - RICARDO PINTO KORPS (CPF 153.948.518-83) -  pela prática do crime previsto no 

art. 90 da Lei nº 8.666/93; do crime de pertinência à organização criminosa, previsto no 2º da 

Lei nº 12.850/2013; do delito de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 

9.613/98 e do delito de corrupção ativa do art. 333, parágrafo único, do Código Penal. 

 

IV - NASARENO DAS NEVES (CPF 858.264.488-49) - pela prática do crime previsto no art. 

90 da Lei nº 8.666/93; do crime de pertinência à organização criminosa, previsto no 2º da Lei nº 

12.850/2013; do delito de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 e 

do delito de corrupção ativa do art. 333, parágrafo único, do Código Penal. 

 

V - ALBERTO YOUSSEF (CPF 532.050.659-72) -  pela prática do delito de pertinência à 

organização criminosa, previsto no 2º da Lei nº 12.850/2013; do delito de lavagem de dinheiro, 

previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 e do delito de corrupção passiva, descrita no art. 

317, §1º do Código Penal. 

 

VI - PAULO ROBERTO DA COSTA (CPF 302.612.879-15) - pela prática do crime previsto 

no art. 90 da Lei nº 8.666/93; do delito de pertinência à organização criminosa, previsto no 2º 
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da Lei nº 12.850/2013 e do delito de corrupção passiva, descrita no art. 317, §1º do Código 

Penal. 

 

 VII - MÁRCIO ANDRADE BONILHO (CPF 075.655.078-57) - pela prática do delito de 

pertinência à organização criminosa, previsto no 2º da Lei nº 12.850/2013, e do delito de 

lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98. 

 

VIII - WALDOMIRO DE OLIVEIRA (CPF 253.798.098-04) - pela prática do delito de 

pertinência à organização criminosa, previsto no 2º da Lei nº 12.850/2013, e do delito de 

lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98. 

 

IX - ANTÔNIO ALMEIDA DA SILVA (CPF 233.905.22891) -  pela prática do delito de 

pertinência à organização criminosa, previsto no 2º da Lei nº 12.850/2013, e do delito de 

lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98. 

 

Em virtude do indiciamento, determino as seguintes diligências: 

 

a) intime-se, ou caso necessário expeça-se carta precatória para a 

Delegacia/Superintendência com circunscrição no local de domicílio dos indiciados, 

encaminhando-se via e-mail e confirmando o recebimento pelo telefone, acompanhado de 

cópia do despacho de indiciamento, a fim de que, em relação a cada um: 

a.1) proceda-se à oitiva em sede de Auto de Qualificação e Interrogatório, concedendo-

se oportunidade aos interrogados para apresentarem alegações e provas em face do despacho 

de indiciamento; 

a.2) proceda-se à confecção do Boletim de Vida Pregressa e o Boletim de Identificação 

Criminal. 

 

b) com o retorno das cartas precatórias cumpridas, expeça-se memorando ao GID para 

fornecimento de Folha de Antecedentes Criminais dos indiciados. 

 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ –POLÍCIA FEDERAL 

 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
 

24 
 

 c) aguarde-se em cartório. 

 

 

Curitiba/PR, 05 de julho de 2016 
 
 

(E-PROC) 
Duílio Mocelin Cardoso 

Delegado de Polícia Federal 

 




