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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) LAÉRCIO TOMÉ (CPF 067.946.028-49); II) CARLOS 

ALBERTO DE OLIVEIRA E SILVA (CPF 269.044.978-15); III) ALBERTO YOUSSEF 

(CPF 532.050.659-72); IV) WALDOMIRO DE OLIVEIRA (CPF 253.798.098-04); 

V) ANTÔNIO ALMEIDA DA SILVA (CPF 233.905.22891), VI) ADIR ASSAD (CPF 

758.948.158-00); VII) SONIA MARIZA BRANCO (CPF 030.455.888-59), VIII) 

SANDRA MARIA BRANCO MALAGO (CPF 903.957.358-15), IX) MAURO JOSÉ 

ABBUD (CPF 076.439.308-13); X) MARCELLO JOSE ABBUD (CPF 

563.588.818-68); XI) PAULO ROBERTO DA COSTA (CPF 302.612.879-15) e 

XII) JOÃO CLAUDIO DE CARVALHO GENU (CPF 351.519.861-04) , com base 

nos fundamentos de fato e de direito abaixo.  

 

 

I – DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

A) DA INSTAURAÇÃO. Instaurou-se o IPL nº 589/2014 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 do recebimento pelas empresas MO Consultoria e Laudos Estatísticos LTDA e/ou GFD 

Investimentos LTDA em desvio de recursos públicos, de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos 

mil) da empresa RockStar Marketing LTDA.  
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B) DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS. No curso da investigação, foram realizadas as oitivas 

dos declarantes indicados na tabela abaixo. Senão, vejamos:  

NOME CPF LOCALIZAÇÃO 

Waldomiro de Oliveira 253.798.098-04 Fls. 17/19 - Evento 01 

Antônio Almeida Silva 233.905.22891 Fls. 20/21 - Evento 01 

Sonia Mariza Branco 030.455.888-59 Fl. 72 - Evento 28 

Adir Assad 758.948.158-00 Fls. 73/74 - Evento 28 

Alberto Youssef 532.050.659-72 Fls. 81/82 - Evento 28 

Alberto Youssef 532.050.659-72 Fls. 88/90 - Evento 28 

Paulo Roberto da Costa  302.612.879-15 Fls. 97/98 – Evento 39 

Laércio Tomé 067.946.028-49 Fls. 233/234 - Evento 39 

Carlos Alberto de Oliveira e Silva 269.044.978-15 Fls. 236/237 – Evento 39 

 

Ademais, também foram juntados ao feito os seguintes documentos:  

 

DOCUMENTOS DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 

Portaria  Instauração do Inquérito Policial Fls. 02/03 – Evento 01 

Ofício nº 3141/2014  

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

Ficha Cadastral Simplificada - 

JUCESP 
Dados da Rock Star Marketing LTDA Fls. 22/23 – Evento 01 

Informação nº 061/2014 – 

DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR 

Levantamento de Vínculos Societários 

da Rock Star Marketing e sócios 
Fls. 31/39 – Evento 04 

Prestação de Informações 
Informações Fornecidas por Sonia 

Mariza Branco e Sandra Maria Malago 
Fls. 47/49 – Evento 23 

Laudo Pericial nº 190/2014 – 

SETEC/SR/DPF/PR 

Análise de Dados Bancários da MO 

Consultoria e Waldomiro de Oliveira  
Fls. 64/71 – Evento 28 

Mídia 
Dados Bancários - Laudo Pericial nº 

190/2014  
Fl. 78 – Evento 28 

Mídia 
Material Apreendido  

Equipes SP 01, SP 02 e SP 03 - LJ 10 
Fl. 78 – Evento 28 

Mídia  
Resultado – Cruzamentos dos Dados 

Bancários - SIMBA 
Fl. 80 – Evento 28 
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Documentos Diversos 
Matéria Jornalística - Informações 

sobre Rock Star e Tomé Engenharia 
Fls. 83/87 – Evento 28 

Documentos Diversos 

Anexo apresentado por Alberto 

Youssef acerca de fraudes em 

licitações na Petrobrás 

Fls. 91/93 – Evento 28 

Ofício 

Jurídico/GGMR/JCA/CCDP – 

4384/2015 

Informações Financeiras- Contratos 

celebrados com a Petrobras por Tomé 

Engenharia (CNPJ 11.245.802/0001-

24) e Tomé Equipamentos e 

Transporte (CNPJ 44.384.832/0001-24) 

Fls. 100/103 – Evento 29 

Informação nº 41/2016 – 

GT/Lava 

Jato/DRCOR/SR/DPF/PR 

Pesquisa – E-mail de Alberto Youssef – 

Vínculos com a Tomé Engenharia     
Fls. 153/155 – Evento 34 

Informação nº 38/2016 – 

GT/Lava 

Jato/DRCOR/SR/DPF/PR 

Pesquisa – Banco de Dados – Menções 

à Laercio Tomé e Carlos Alberto de 

Oliveira e Silva 

Fls. 156/210 – Evento 34 

Documentos Diversos 
Documentos apresentados por Carlos 

Alberto de Oliveira e Silva 
Fls. 239/285 – Evento 39 

Documentos Diversos 
Documentos apresentados por Laercio 

Tomé 
Fls. 286/289 – Evento 39 

 

Portanto, foram essas as diligências investigatórias executadas no presente feito. 

 

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

abarca o pagamento de vantagens indevidas realizado Tomé Engenharia SA (CNPJ 

11.245.802/0001-88) e Tomé Equipamentos e Transportes SA (CNPJ 44.384.832/0001-24) em 

decorrência de contratos celebrados, mediante o direcionamento das licitações, diretamente ou 

por meio de consórcios, 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 Tomé 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 EMPRESARIAL TOMÉ E PETRÓLEO BRASILEIRO 

SA – PETROBRAS. As declarações, em sede de colaboração premiada, de Alberto Youssef, Paulo 

Roberto da Costa, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto e Júlio Carmargo, confirmam que o Grupo 

Tomé também participava do cartel de empreiteiras, recebendo contratos em troca de propina. 

Paulo Roberto da Costa, às fls. 97/98 – Evento 39, confirma a participação da Tomé no 

cartel de empreiteiras: 

 

 Alberto Youssef, às fls. 88/90 - Evento 28, também aponta em mesmo sentido: 

 

Nesse tocante, foi fornecido pela Petrobrás informações financeiras sobre os contratos 

celebrados com Tomé Engenharia (CNPJ 11.245.802/0001-24) e Tomé Equipamentos e 

Transporte (CNPJ 44.384.832/0001-24), conforme se observa às fls. 100/103 – Evento 29. 

Além da contratação direta, também existiram inúmeras outras contratações realizadas 

diretamente com consórcios nos quais a Tomé Engenharia e Tomé Equipamentos figuravam 

como sócio. A título de exemplo, citam-se os consórcios constituídos para a realização de obras 

na Refinaria Presidente Bernardes em Cubatão/SP e Refinaria Landulpho Alves na Bahia. 

 O Consórcio Tomé-Technip (CNPJ 13.125.354/0001-04) foi contratado para a realização 

das obras da Refinaria Presidente Bernardes em Cubatão/SP. Apresentou como sócios Carlos 

Alberto de Oliveira e Silva (CPF 269.044.978-1), Technip Brasil – Engenharia, Instalações e Apoio 

Marítimo SA (CNPJ 68.915.891/0001-40) e Tomé Engenharia SA (CNPJ 11.245.802/0001-88), 

tendo como responsável legal pelo consórcio Carlos Alberto de Oliveira e Silva.  
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O Consórcio Tomé Alusa Galvão (CNPJ 09.318.901/0001-09), por sua vez, foi contratado 

para a realização de obras na Refinaria Landulpho Alves de Mataripe (RLAM) – Bahia. Apresenta 

como sócios Tomé Equipamentos e Transportes LTDA (CNPJ 44.384.832/0001-24); Alumini 

Engenharia SA (CNPJ 58.580.465/0001-49) e Galvão Engenharia (CNPJ 01.340.937/0001-79), 

tendo como responsável legal pelo consórcio Laércio Tomé.  
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Constata-se, pois, que o Grupo Tomé integrava o cartel de empreiteiras, o qual foi 

instituído para lotear as licitações e contratações promovidas pela Petrobrás. 

 

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 empresas do grupo de Adir Assad e de Alberto Youssef para operarem os repasses. 

Nesse contexto, a Tomé Engenharia SA e Tomé Equipamentos e Transportes LTDA 

transferiam valores para as empresas controladas pelo grupo de Adir Assad. Ato contínuo, esses 

montantes eram transferidos, via sistema bancário, para as empresas controladas por Alberto 

Youssef, momento em que a quantia era sacada em espécie e levados ao doleiro, o qual se 

incumbia de entregar, diretamente ou por meio de terceiros, aos seus destinatários finais. 

Alberto Youssef, às fls. 81/82 - Evento 28, explica o itinerário percorrido pelo dinheiro: 

 

Para que se entenda melhor como se buscou a ocultação e dissimulação de valores 

oriundos de contratações fraudulentas entre grupo Tomé e Petróleo Brasileiro SA, importante 

o detalhamento sobre as empresas controladas por cada um dos doleiros. 
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C.2.1) DAS EMPRESAS UTILIZADAS POR ALBERTO YOUSSEF. 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 

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 01): 
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Eis a representação gráfica acerca do caminho percorrido pelo dinheiro nas sociedades 

empresariais controladas pelo grupo criminoso capitaneado por Alberto Youssef: 
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 C.2.2) DAS EMPRESAS UTILIZADAS POR ADIR ASSAD. O doleiro Adir Assad utilizava, da mesma 

forma, um grande número de empresas para movimentar dinheiro de terceiros; seja em contas 

bancárias, seja em espécie; recebendo, em contrapartida, um percentual sobre esses valores. 

 

Trata-se de sociedades empresariais, em sua maioria, de fachada, cuja utilização visava 

dificultar a identificação da origem e destino do dinheiro. Seguem algumas empresas de Assad: 
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Adir Assad exercia papel semelhante ao do investigado Alberto Youssef, uma vez que, 

na condição de doleiro/operador, detinha o domínio de fato das contas bancárias dessas 

empresas, tendo 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. 

Por outro lado, Sonia Mariza Branco, Sandra Maria Branco Malago, Mauro José Abbud 

e Marcello Jose Abbud, sócios, ex-sócios ou representantes legais das pessoas jurídicas 

mencionadas, seriam os responsáveis pela emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, 

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

Em contrapartida, ficariam com parte dos valores como forma de remuneração pelo serviço.  

Em síntese, era dessa forma que funcionava o núcleo criminoso coordenado pelo doleiro 

Adir Assad, possibilitando a movimentação de milhões sem identificação de seus titulares. 

 

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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Láercio Tomé e Carlos Alberto de Oliveira e Silva eram os representantes do grupo Tomé 

no cartel de empreiteiras, tendo amplo conhecimento sobre o direcionamento das licitações, as 

contratações fraudulentas e o pagamento de propinas. 

Eis o Termo de Declarações de Alberto Youssef, fls. 81/82 (Evento 28): 

 

 

No Termo de Colaboração nº 39 de Alberto Youssef, às fls. 88/89 (Evento 28), também 

são confirmados esses dados: 

 

Paulo Roberto da Costa, às fls. 97/98 – Evento 39, também confirma a interlocução com 

Laércio Tomé e Carlos Alberto de Oliveira e Silva: 

 

Em abono às declarações de Alberto Youssef, contata-se a entrada de Carlos Alberto de 

Oliveira e Silva na sede da GFD Investimentos LTDA, empresa de Alberto Youssef, localizada na 

Rua Dr. Renato Paes e Barros em São Paulo/SP. Eis os dados do controle de acessos do local:  
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A Informação nº 41/2016-GT/Lava Jato/DRCOR/SR/DPF/PR, às fls. 153/155 (Evento 34), 

evidencia a comunicação por e-mail entre Alberto Youssef e a Tomé Engenharia. 

Em mensagem com data de 20/07/2010, Alberto Youssef (paulogoia58@hotmail.com) 

envia e-mail para Carlos Alberto de Oliveira e Silva (oliveira@tome.com.br), dando indicações 

claras de que prestaria algum tipo de serviço para a Tomé a partir daquele instante: 

 

 No dia 13/10/2010, Alberto Youssef envia para o e-mail cristiane@tome.com.br o 

número de contas bancárias para a realização de depósitos de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais) e R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Vejamos o conteúdo: 

 

mailto:paulogoia58@hotmail.com
mailto:oliveira@tome.com.br
mailto:cristiane@tome.com.br
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 Portanto, inexistem dúvidas da relação de Alberto Youssef com o grupo Tomé e da 

utilização dos seus serviços para o pagamento de vantagens indevidas.  

 

 C.4) DA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA. O pagamento de propina 

corresponderia a 1% (um por cento) dos valores totais recebidos em decorrência dos contratos 

firmados pela Petróleo Brasileiro SA – Petrobrás com as empresas do Grupo Tomé. 

 Em análise dos dados bancários disponíveis, buscou-se localizar as transferências 

bancárias ocorridas entre as empresas do grupo de Youssef com aquelas do grupo criminoso de 

Adir Assad, com o fim de se precisar quais foram as vantagens indevidas pagas pela Tomé. 

 Na oportunidade, também se realizou o cruzamento de dados bancários da empresa 

Virtual Comércio de Suprimentos para Informática LTDA - EPP (CNPJ 08.787.355/0001-84), conta 

bancária fornecida por Alberto Youssef no e-mail acima, com as empresas de Assad. 

 Nessas circunstâncias, foram identificadas 4 (quatro) repasses bancários, pulverizados 

em várias transferências, em que foi observado contatos entre empresas do Grupo de Adir Assad 

e entes empresariais do grupo de Alberto Youssef ou indicados por ele, totalizando R$ 

2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais) a título de vantagem indevida. 

As contas bancárias da MO Consultoria e Laudos Estatísticos (sociedade empresária 

controlada por Alberto Youssef) receberam o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

via JSM Engenharia e Terraplenagem (sociedade empresária controlada por Adir Assad). 

 

 As contas bancárias da MO Consultoria também receberam a quantia total de R$ 

1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividida em treze transferências bancárias, via 

Rock Star Marketing LTDA (sociedade empresária controlada por Adir Assad). 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ –POLÍCIA FEDERAL 

 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
 

14 
 

 

 As contas bancárias da RCI Software e Hardware LTDA (empresa controlada por Youssef) 

receberam R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) via JSM Engenharia, WS Serviços 

de Terraplenagem e SB Serviços de Terraplenagem, todas empresas controladas por Adir Assad. 

 

 Há, ainda, as transferências bancárias citadas em mensagem eletrônica colacionada 

acima, na qual Alberto Youssef indica a conta bancária da Virtual Suprimentos LTDA. 

As contas bancárias da Virtual Suprimentos Informática LTDA receberam R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), da empresa POWER TO TEN, também empresa de Adir Assad. 

 

 Importante ressaltar que os valores discriminados não esgotam o montante total pago 

pelo Grupo Tomé a título de vantagem indevida pela celebração, de forma fraudulenta e 

direcionada, de contratos com a Petrobrás, no âmbito do cartel das empreiteiras. 

 No caso deste Inquérito Policial, foi abordado apenas o modo de pagamento no qual 

foram utilizadas, de forma sucessiva, empresas de ADIR ASSAD e empresas de Alberto Youssef.  

 Vale ressaltar que foram identificadas inúmeras transferências de empresas do grupo 

Tomé para as sociedades empresárias controladas por Adir Assad, o que deve ser aprofundado.  
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Apesar de Laércio Tomé alegar, nesta fase da persecução penal, que os repasses eram 

decorrentes de contratos de patrocínio mantidos com a RockStar Marketing LTDA, tal afirmação, 

pelas circunstâncias das investigações realizadas até agora, não devem se sustentar.  

 

C.5) DOS DESTINATÁRIOS DAS VANTAGENS INDEVIDAS. As vantagens indevidas pagas pelo 

Grupo Tomé tinham como destinatários finais Paulo Roberto da Costa, João Cláudio Genu e o 

Partido Progressista, além do próprio doleiro, como contrapartida pelos serviços prestados. 

Segue Termo de Declarações de Alberto Youssef, fls. 81/82 (Evento 28): 

 

 No Termo de Colaboração nº 39 de Alberto Youssef, às fls. 88/89 (Evento 28), é dado 

um detalhamento maior acerca das pessoas beneficiadas com o pagamento de vantagens 

indevidas pela Tomé Engenharia, sendo 30% para Paulo Roberto da Costa, 5% para o declarante, 

5% para Genu e 60% para o Partido Progressista.  Eis o que narra o colaborador: 

 

 Portanto, os beneficiários das vantagens indevidas eram Paulo Roberto Costa, o Partido 

Progressista e João Cláudio Genu, ficando o doleiro também com parte desses valores. 

 

II – DO INDICIAMENTO 

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

INDICIAMENTO de: 

 

I - LAÉRCIO TOMÉ (CPF 067.946.028-49) – pela prática 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 
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único, do Código Penal. 

 

II - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA E SILVA (CPF 269.044.978-15) - pela prática 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 - 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. 

 

IV) 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. 

 

V) 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. 

 

VI - ADIR ASSAD (CPF 758.948.158-00) - 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. 

 

VII) SONIA MARIZA BRANCO (CPF 030.455.888-59) - 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) SANDRA MARIA BRANCO MALAGO (CPF 903.957.358-15) - 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. 
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IX) MAURO JOSÉ ABBUD (CPF 076.439.308-13) - 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. 

 

X) MARCELLO JOSE ABBUD (CPF 563.588.818-68) - 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. 

 

XI) PAULO ROBERTO DA COSTA (CPF 302.612.879-15) - pela prática do delito de 

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

corrupção passiva, descrita no art. 317, §1º do Código Penal. 

 

XII) JOÃO CLAUDIO DE CARVALHO GENU (CPF 351.519.861-04) - pela prática do delito 

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

corrupção passiva, descrita no art. 317, §1º do Código Penal. 

 

 

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. 

 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ –POLÍCIA FEDERAL 

 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
 

18 
 

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

fornecimento de Folha de Antecedentes Criminais dos indiciados. 

 

 c) aguarde-se em cartório. 

 

Curitiba/PR, 07 de julho de 2016 
 
 

(E-PROC) 
Duílio Mocelin Cardoso 

Delegado de Polícia Federal 
 




