
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA  LAVA JATO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DE CURITIBA/PR

Distribuição  por  dependência  aos  autos  nº  5013794-73.2018.4.04.7000  (Busca  e  Apreensão),
5012457-49.2018.4.04.7000  e  5033907-53.2015.4.04.7000 (Afastamentos  de  sigilos  bancário  e
fiscal), 5012455-79.2018.4.04.7000 (Afastamento de sigilo telemático), 5012452-27.2018.4.04.7000
(Afastamento de sigilo telefônico),  5056504-16.2015.404.7000 (IPL Glauco Colepicolo),  5003998-
63.2015.4.04.7000 (IPL ALUSA), 5049557-14.2013.404.7000 (IPL Originário) e autos conexos

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus Procuradores da República signatários,
no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparecem, respeitosamente, perante
Vossa Excelência, com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal, para oferecer 

DENÚNCIA em face de 

CÉSAR  LUIZ  DE  GODOY  PEREIRA  [CÉSAR  GODOY],  brasileiro,  casado,
administrador,  inscrito  no  CPF/MF  007.376.648-86  e  no  RG  sob  nº  8067616/SP,
nascido em 26/05/1958 (60 anos), natural de Marília/SP, filho de Gustavo Alberto
Godoy Pereira e Maria de Lourdes Ribeiro de Godoy Pereira, residente e domiciliado
na Rua Monte Alegre, nº 838, apartamento 61, Perdizes, São Paulo/SP;

GLAUCO  COLEPICOLO  LEGATTI  [GLAUCO  COLEPICOLO], brasileiro,  casado,
engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.952.286-72 e no RG sob o nº 729524
II/MG, nascido em 08/10/1956 (61 anos), natural de Jacutinga/MG, filho de Persio
Legatti e Ilza Colepicolo Legatti, residente e domiciliado na Avenida Rainha Elizabeth
da Bélgica, 535, ap. 101, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ;

JOSÉ LÁZARO ALVES RODRIGUES [JOSÉ LÁZARO], brasileiro, casado, engenheiro,
inscrito no CPF/MF sob o nº 707.751.098-00 e no RG sob nº 8479536-0/SP, nascido
em 04/07/1956 (61 anos), natural de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, filho de Aparecida
Sanches Alves e Innocencio Alves Rodrigues, residente e domiciliado na Alameda
Surubim, nº 137, residencial nº 11 (Alphaville), Santana de Parnaiba/SP;

LUIS EDUARDO CAMPOS BARBOSA DA SILVA [LUIS EDUARDO],  colaborador1,
brasileiro,  casado,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  834.996.447-20  e  no  RG  sob  nº
063639991/IFPRJ,  nascido  em  20/02/1965  (53  anos),  filho  de  Yvonne  Campos

1 ANEXO 01.
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Barbosa  da  Silva,  residente  e  domiciliado  na  Rua  Nascimento  Bitencourt,  nº  55,
apartamento 501, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ;

MÁRIO COSTA ANDRADE NETO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF
sob nº 276.664.318-48 e no RG sob nº 300523683/SP, nascido em 23/12/1978 (39
anos),  natural  de  São  Paulo/SP,  filho  de  Mario  Augusto  Costa  Andrade  e  Mara
Mesquita Andrade, residente e domiciliado na Avenida Ibirapuera, nº 250, conjunto
Ibiaram 1, bairro Ibiaram 1, Itupeva/SP;

ROGÉRIO  SANTOS  DE  ARAÚJO  [ROGÉRIO  ARAÚJO],  colaborador2, brasileiro,
casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 159.916.527-91 e no RG sob o nº
031027386 SSP/RJ, nascido em 19/09/1948 (69 anos), natural do Rio de Janeiro/RJ,
filho de Lauro Lacaille de Araújo e Yolanda Santos de Araújo, residente e domiciliado
na Rua Igarapava, 90, ap. 801, Leblon, Rio de Janeiro/RJ;

SÉRGIO  SOUZA  BOCCALETTI  [SÉRGIO  BOCCALETTI],  brasileiro,  casado,
engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 277.991.587-00, documento de identidade
1849D/CREA/RJ, nascido em 19/03/1952 (66 anos), natural de Itaboraí/RJ, filho de
Milton Boccaletti e Elvira Nazareth de Souza Boccaletti, residente e domiciliado na
Avenida  Visconde  de  Albuquerque,  nº  184,  apartamento  501,  Leblon,  Rio  de
Janeiro/RJ, atualmente recolhido no Complexo Médico de Pinhais/PR;

pela prática dos seguintes fatos delituosos:

1 – CONTEXTUALIZAÇÃO

No curso da “Operação Lava Jato” restou comprovado o funcionamento de uma
grande organização criminosa, pelo menos entre 2004 e 2014,  dedicada à prática reiterada de
ilícitos em certames e contratos da PETROBRAS. Dentre os crimes praticados merecem destaque a
formação de cartel, a frustração do caráter competitivo de licitações e o pagamento sistemático de
propina, a mando de altos executivos de empresas nacionais e internacionais, por intermédio de
profissionais  da  lavagem  de  dinheiro  (operadores  financeiros),  aos  diretores  e  gerentes  da
PETROBRAS, bem como aos agentes políticos que possuíam influência na Estatal.

Na presente denúncia é especificamente objeto de imputação a prática de crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro no interesse de contrato celebrado entre a ALUSA ENGENHARIA
LTDA. e a PETROBRAS para as obras de construção da Casa de Força da Refinaria Abreu e Lima –
RNEST.

Nesse contexto, em decorrência da contratação em comento, executivos da ALUSA
ofereceu e efetuou o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, dentre os quais, além

2 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República e
homologado pelo Supremo Tribunal  Federal,  encaminhado para cumprimento de seus termos ao Juízo da 12ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR (autos nº 5042852-58.2017.4.04.7000) – ANEXO 02 (documento sigiloso).
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de PEDRO BARUSCO, figura GLAUCO COLEPICOLO.

2 – DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO

Em data compreendida entre 05/12/2007 e 02/12/20083,  MÁRIO ANDRADE, JOSÉ
LÁZARO  e CESAR  GODOY,  na  condição  de  administradores  e  diretores  do  Grupo  ALUSA
ENGENHARIA  S.A.,  em  unidade  de  desígnios  e  de  modo  consciente  e  voluntário,  para  que
obtivessem benefícios para a empreiteira, contratada pela PETROBRAS para a  implementação da
Casa de Força – CAFOR – da Refinaria Abreu e Lima – RNEST, diretamente e por intermédio do
operador  financeiro  e  representante  comercial  LUIS  EDUARDO  BARBOSA, ofereceram,
prometeram e efetuaram o pagamento de vantagens econômicas indevidas aos funcionários da
Estatal PEDRO BARUSCO e a  GLAUCO COLEPICOLO, no valor correspondente a, pelo menos, R$
9.661.033,06,  ou seja,  1% do valor do contrato original,  para determiná-los a praticar atos de
ofício em proveito da empresa, bem como para que se abstivessem de praticar atos de ofício que
viessem contra os interesses da empreiteira no curso do procedimento licitatório.

Assim agindo, MÁRIO ANDRADE, JOSÉ LÁZARO e CESAR GODOY incorreram, por
2 (duas) vezes, no delito de corrupção ativa em sua forma majorada, previsto no art. 333, caput
e  parágrafo  único,  do  Código  Penal,  vez  que  os  funcionários  públicos  em  comento  não  só
aceitaram  tais  promessas  de  vantagem  indevida,  em  razão  do  cargo  que  ocupavam,  como,
efetivamente, deixaram de praticar atos de ofício em infração de deveres funcionais e praticaram
atos de ofício na mesma circunstância, tendo recebido vantagens econômicas indevidas para tanto.

Em  atos  contínuos,  também  em  data  compreendida entre  05/12/2007 e
02/12/20084, GLAUCO COLEPICOLO, de modo consciente e voluntário, em razão de suas funções
na PETROBRAS, aceitou tais promessas de benefícios econômicos indevidos, passando, em seguida,
a  receber, para si e para outrem, direta e indiretamente, as vantagens prometidas/oferecidas por
MÁRIO ANDRADE, JOSÉ LÁZARO e CESAR GODOY, diretamente e por intermédio do operador
financeiro e representante comercial  LUIS EDUARDO BARBOSA,  no valor  de,  pelo menos, R$
9.661.033,06, ou seja, 1% do valor do contrato original celebrado, bem como, em razão do cargo
que ocupava, deixou de praticar e praticou atos de ofício com infração de seus deveres funcionais.
Assim agindo, GLAUCO COLEPICOLO incorreu, por 1 (uma) vez, no delito de corrupção passiva
qualificada em sua forma majorada, previsto no art. 317, caput e §1º c/c art. 327, §2º, ambos do
Código Penal.

Visando à implementação da Casa de Força – CAFOR – da Refinaria Abreu e Lima –
RNEST, obra vinculada à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, então comandada por PAULO
ROBERTO COSTA, a ser efetivada pela Gerência-Geral para Implementação de Empreendimentos
para a Refinaria do Nordeste (IERENEST), em 05/12/2007, foi iniciado procedimento licitatório na
modalidade convite, do tipo melhor preço, perante a Gerência de Engenharia, vinculada à Diretoria
de Serviços da PETROBRAS, respectivamente ocupadas por  PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE,
para o qual o valor da estimativa sigilosa da empresa petrolífera foi inicialmente calculado em R$

3 Respectivamente, data do início do procedimento licitatório e data de assinatura do contrato nº 0800.0045921.08-2,
firmado entre a PETROBRAS e a ALUSA – ANEXOS 03 e 04.
4 Respectivamente, data do início do procedimento licitatório e data de assinatura do contrato nº 0800.0045921.08-2,
firmado entre a PETROBRAS e a ALUSA – ANEXOS 03 e 04.
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1.076.786.615,305.
A obra se inseria no contexto do investimento denominado Plano de Antecipação da

Refinaria  Abreu e Lima,  atribuído à Unidade de Negócio Abastecimento-Corporativo,  aprovado
pela Diretoria Executiva da Companhia, em 08/03/2007 (Ata DE 4.632, item 29, paula nº 255).6

Conforme  demonstra  documento  disponibilizado  pela  PETROBRAS  e  anexo  à
presente  denúncia7,  foram convidadas,  em 24/03/20088,  as  empresas  seguintes  empresas,  não
sendo  permitida  a  participação  delas  em  consórcio  ou  associação:  Construções  e  Comércio
Camargo  Corrêa  S.A.,  Construtora  Andrade  Gutierrez  S.A.,  Construtora  Norberto  Odebrecht,
Construtora OAS Ltda., Construtora Queiroz Galvão S.A., Contreras Engenharia e Construções Ltda.,
Engevix  Engenharia  S.A.,  Galvão  Engenharia  S.A.,  Mendes  Junior  Trading  e  Engenharia  S.A.,
Montcalm Montagens Industriais S.A., Niplan Engenharia Ltda. e Skanska Brasil Ltda.

Entretanto, posteriormente à aprovação das empresas que seriam convidadas pela
Diretoria Executiva9 e à emissão do Convite10, a ALUSA ENGENHARIA LTDA. demonstrou perante
funcionários  do  alto  escalão  da  PETROBRAS,  notadamente  PEDRO  BARUSCO  e  GLAUCO
COLEPICOLO, a sua intenção de participar do procedimento licitatório em apreço, por entender
estar plenamente capacitada para a realização dos serviços objeto do certame.

Nesse contexto, verifica-se que o executivo  MÁRIO ANDRADE,  representante da
empresa ALUSA ENGENHARIA S.A, no dia 09/04/2008, encaminhou e-mail agradecendo PEDRO
BARUSCO pela atenção dispensada em visita no dia 25/03/2008, quando esteve presente na sede
da Estatal acompanhado de JOSÉ LÁZARO, presidente da ALUSA. Referindo-se a assuntos tratados
durante esse encontro, MÁRIO ANDRADE solicitou especial atenção do funcionário da Petrobras a
respeito do convite para implantação da Casa de Força – CAFOR para a Refinaria Abreu e Lima –
RNEST. Ressalte-se, por oportuno, que o e-mail seguiu com cópia para o operador financeiro e
representante comercial da ALUSA, LUIS EDUARDO BARBOSA11: 

5 ANEXO 03.
6 ANEXOS 05 e 06.
7 ANEXOS 05 e 06.
8 ANEXO 07.
9 ANEXOS 05 e 06.
10 ANEXOS 03 e 07.
11 ANEXO 08.
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No  mesmo  sentido,  a  partir  do  afastamento  do  sigilo  telemático  de  PEDRO
BARUSCO12 desvelou-se a  existência  de notificação do “Google Agenda” do investigado sob o
título “Almoço ALUSA”, com subtítulo “Mário Andrade (ALUSA)”, concernente ao dia 18/05/2008,
para o período das 15h30 às 17h, no restaurante Giuseppe Grill13, corroborando, assim, a realização
do encontro entre o denunciado MÁRIO ANDRADE e o então Gerente Executivo de Engenharia da
PETROBRAS, no intuito de que a ALUSA lograsse contratar com a Estatal:

12 Deferido por esse Juízo em sede dos Autos nº 5005032-73.2015.4.04.7000.
13 ANEXO 09.
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Na  sequência,  PEDRO  BARUSCO  entrou  em  contato  com  o  Gerente-Geral  do
Empreendimento GLAUCO COLEPICOLO, solicitando a inclusão da ALUSA no processo licitatório,
ressaltando, na oportunidade, que o “DSERV” (referindo-se a RENATO DUQUE, então Diretor de
Serviços  da  PETROBRAS)  havia  concordado  com  a  inclusão  da  empresa,  para  posterior
homologação  da  Diretoria  Executiva,  conforme  demonstra  correio  eletrônico  datado  de
09/04/201814:

O  denunciado  GLAUCO COLEPICOLO,  então,  determinou a  seu subordinado no
âmbito do Empreendimento, membro da Comissão de Licitação nomeada pelo próprio Gerente-
Geral  de  Empreendimentos15,  a  inclusão da  ALUSA no certame concernente  à  implantação da
CAFOR para a Refinaria Abreu e Lima – RNEST16:

14 ANEXO 08.
15 ANEXO 10.
16 ANEXO 08.
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Assim,  por  intervenção  de  PEDRO  BARUSCO  e  GLAUCO COLEPICOLO,  em
14/04/2008, a ALUSA restou convidada para o certame em comento.17

Em 07/08/2008, três empresas apresentaram propostas, sendo que a menor delas,
da ALUSA,  foi  no  montante  de  R$  971.000.213,00,  o  que,  após  reavaliação  da  proposta  e
negociações18-19,  culminou  na  celebração,  em  02/12/2008,  do  contrato  de  número
0800.0045921.08-2 entre a PETROBRAS e a empreiteira, no valor global de  R$ 966.103.305,7820.
Subscreveram o contrato pela ALUSA seus Diretores Presidente e Vice-Presidente, respectivamente
JOSÉ LÁZARO ALVES RODRIGUES e  GUILHERME MARTINS DE  GODOY PEREIRA,  enquanto a
PETROBRAS se fez representada pelo Gerente de Implementação de Utilidades ANTÔNIO CÉSAR
DE OLIVEIRA SILVA.

Importante referir, outrossim, que, após a emissão do convite para participação da
ALUSA no certame, houve um acordo entre as empresas componentes do cartel de empreiteiras
que se erigiu no seio e em desfavor da PETROBRAS, do qual a ALUSA se fazia membro esporádica,
representada por CÉSAR GODOY, no sentido de que permitissem que a empresa lograsse contratar
com a Estatal para as obras da CAFOR da RNEST, no intuito de que ela apresentasse propostas de
cobertura  nas  demais  licitações  e  não  oferecesse  empecilhos  aos  acordos  anticompetitivos
firmados pelo “Clube”.21

Ademais,  conforme  anteriormente  suscitado,  para  que  a  ALUSA  lograsse  ser
convidada para o certame para o fim de contratar com a PETROBRAS, houve a intervenção espúria
de seus representantes,  notadamente de  MÁRIO ANDRADE, JOSÉ LÁZARO e  CÉSAR GODOY,
junto a PEDRO BARUSCO e GLAUCO COLEPICOLO, oferecendo, para tal, vantagens indevidas, as
quais foram prontamente aceitas pelos funcionários do alto escalão da PETROBRAS.

Nesse sentido,  verifica-se  desde logo,  conforme apontou a Comissão Interna de
Apuração instaurada para apurar a prática de não-conformidades no âmbito das obras da Refinaria
Abreu e Lima – RNEST, que a ALUSA não atendia integralmente aos critérios de seleção dispostos

17 ANEXOS 08 e 03.
18 ANEXO 03.
19 ANEXO 19.
20 ANEXO 04.
21 ANEXOS 12 a 15.
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no Programa de Gestão de Fornecedores – PROGEFE, bem como que a empreiteira, tendo iniciado
a relação comercial com a PETROBRAS em julho de 2007, não apresentava, à época do certame em
apreço,  avaliação  adequada  nos  contratos  que  executava,  consoante  atestam  os  Boletins  de
Avaliação de Desempenho – BAD – anexos ao processo licitatório22:

Ainda de acordo com o resultado dos trabalhos desempenhados no âmbito da CIA,
uma vez  que  já  haviam sido  selecionadas  e  convidadas  12  empresas  para  o  certame,  não  se
justifica  a  inclusão  da  ALUSA  na  relação  sob  o  argumento  de  aumento  da  competitividade.
Ademais,  para  atender  ao  princípio  da  isonomia,  a  abertura  da  excepcionalidade  deveria  ser
estendida  a  outras  empresas  do  cadastro  corporativo  e  que  não  haviam  sido  inicialmente
selecionadas.23

Não obstante, conforme demonstram os elementos anteriormente colacionados, os
representantes da empreiteira lograram agendar reunião com o Gerente Executivo de Engenharia,
em  ambiente  externo  à  PETROBRAS,  a  fim  de  que,  mediante  o  oferecimento  de  vantagens
indevidas, viabilizasse a inserção da ALUSA no procedimento licitatório concernente à CAFOR da
RNEST,  notadamente  junto  ao  Gerente-Geral responsável  pelo  Empreendimento,  GLAUCO
COLEPICOLO.

Nesse sentido, PEDRO BARUSCO anotou em sua planilha que houve, efetivamente,
nesse  caso,  pagamentos  de  vantagens  indevidas  à  Diretoria  de  Serviços,  em  decorrência  do
contrato firmado pela  ALUSA com a  PETROBRAS,  no montante  equivalente  a  1% do valor  do
negócio (“CAFOR da Abreu e Lima”; %: “2”; Divisão: “1PR 0,5PART-0,5casa (0,6MW 0,4Sab)”; Agente:
“Luiz Eduardo Barbosa”; Contato: “Cesar Godoi, Mario”)24:

22 ANEXO 16.
23 ANEXO 16.
24 ANEXO 17.
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Questionado a respeito do relacionamento espúrio mantido com a ALUSA, PEDRO
BARUSCO  confirmou  o  recebimento  de  vantagens  indevidas  em  decorrência  dos  contratos
firmados pela empreiteira com a Estatal, bem como consignou que os representantes da empresa
eram  CÉSAR GODOY e  MÁRIO ANDRADE,  assim como o operador financeiro  LUIS EDUARDO
BARBOSA, que atuava em favor da ALUSA.25

O efetivo pagamento de vantagens indevidas à Diretoria de Serviços no âmbito do
contrato  em comento  restou  confirmado,  outrossim,  pelo  operador  financeiro  e  representante
comercial da ALUSA LUIS EDUARDO BARBOSA no âmbito do acordo de colaboração premiada
firmado com este órgão ministerial26, fato que será pormenorizadamente narrado no item “3.2” da
presente exordial acusatória. 

Consignou  o  operador  financeiro,  na  oportunidade,  que  PEDRO  BARUSCO  fez
solicitações  de  vantagens  indevidas  em  todos  os  contratos  firmados  pela  ALUSA  com  a
PETROBRAS,  as  quais  eram  de  conhecimento  dos  executivos  da  empreiteira,  especificamente
CÉSAR GODOY e JOSÉ LÁZARO. Entretanto,  CÉSAR GODOY orientou que se houvesse qualquer
solicitação de pagamentos,  LUIS EDUARDO deveria resolvê-las, conversando a respeito de casos
específicos, então, com JOSÉ LÁZARO.27

Entretanto,  para  que  os  intuitos  espúrios  dos  representantes  da  ALUSA  se
concretizassem,  mostrou-se  necessário,  igualmente,  consoante  anteriormente  mencionado,  o
pagamento  de  vantagens  indevidas  a  GLAUCO COLEPICOLO,  que  ocupava,  à  época,  cargo
estratégico essencial  para a consecução dos objetivos,  notadamente por desempenhar o papel
Gerente-Geral do Empreendimento.

Nesse  cargo  estratégico  incumbia  a GLAUCO COLEPICOLO  a  tomada  de
importantes decisões concernentes às obras da Refinaria Abreu e Lima, especialmente no que diz
respeito aos procedimentos licitatórios para os novos projetos  que lá seriam desenvolvidos,  bem
como  execução  dos  respectivos  contratos.  Nesse  sentido,  destaque-se  mensagens  de  e-mail
encaminhadas pelo Gerente-Geral do Empreendimento ao então Gerente Executivo de Engenharia,
PEDRO BARUSCO, atualizando-o a respeito do contrato  da ALUSA  em apreço, datadas ainda de
20/10/2008  e  29/10/2008,  as quais  são,  posteriormente,  remetidos  ao  Diretor  de  Serviços  da
PETROBRAS, RENATO DUQUE.28

Não  suficiente,  no  âmbito  das  apurações  conduzidas  pela  Comissão  Interna  da
PETROBRAS,  GLAUCO COLEPICOLO restou  apontado  como  responsável  por  diversas  não-
conformidades atinentes ao empreendimento,  especificamente relacionadas à  obra da Casa de
Força  da  Refinaria  Abreu  e  Lima  –  RNEST.  Nessa  senda,  a  Comissão  identificou  que  houve
negociação  de  proposta  após  encerrado  o  processo  licitatório  e  a  respectiva  aprovação  da
contratação pela Diretoria Executiva,  das quais  GLAUCO COLEPICOLO participou diretamente29,
assim como a inclusão de empresa, após o início do procedimento licitatório, que não atendia ao
critério de seleção, conforme amplamente demonstrado anteriormente.

Diante do exposto, tem-se que, no caso em tela, no interregno de  05/12/2007 a
02/12/2008, MÁRIO ANDRADE, JOSÉ LÁZARO e CÉSAR GODOY, na condição de administradores

25 Termo nº 04 de PEDRO BARUSCO – ANEXO 18.
26 Termo nº 04 de LUIS EDUARDO BARBOSA – ANEXO 19.
27 Termo nº 04 de LUIS EDUARDO BARBOSA – ANEXO 19.
28 ANEXO 20.
29 ANEXO 20.
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e diretores do grupo empresarial, com o auxílio do operador financeiro e representante comercial
LUIS EDUARDO BARBOSA, prometeram e pagaram vantagens indevidas correspondentes a, pelo
menos,  1% do valor do contrato celebrado com a PETROBRAS a PEDRO BARUSCO e a  GLAUCO
COLEPICOLO,  equivalente a  cerca  de  R$ 9.661.033,06, os  quais  as  aceitaram  e  efetivamente
receberam.

3 – DOS DELITOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS

De acordo com o narrado no capítulo anterior,  CÉSAR GODOY, JOSÉ LÁZARO  e
MÁRIO ANDRADE, na condição de executivos da ALUSA ENGENHARIA, por intermédio do operador
fiananceiro  LUIS EDUARDO CAMPOS BARBOSA,  ofereceram/prometeram vantagens indevidas a
PEDRO  BARUSCO  e  GLAUCO  COLEPICOLO,  que  respectivamente  as  solicitaram/aceitaram/
receberam,  para que fosse  a  empreiteira  favorecida no curso do certame licitatório,  bem como
durante a execução contratual relacionados às obras da Casa de Força – CAFOR da Refinaria Abreu e
Lima – RNEST.

Durante o processo licitatório, na data de 14/04/2008, PEDRO BARUSCO e GLAUCO
COLEPICOLO, à época Gerente-Geral de Empreendimentos para a Refinaria do Nordeste – RNEST,
determinaram fosse a ALUSA convidada para o certame, embora a empreiteira não preenchesse
todos  os  requisitos  exigidos  pela  estatal.  Não  obstante,  a  ALUSA  foi  efetiva  e  indevidamente
convidada, sagrando-se, ao fim da licitação, vencedora, assinando o contrato nº 0800.0045921.08-2
com a PETROBRAS.

Referidos delitos foram praticados no bojo da ampla organização criminosa erigida no
seio e em desfavor da PETROBRAS, que atuava no desvio e lavagem de ativos ilícitos obtidos em
decorrência de obras e serviços contratados pela Estatal em todo o território nacional, conforme
deduzido nas diversas acusações criminais que tramitam ou tramitaram em conexão na denominada
Operação Lava Jato. 

Os  ora  acusados  incorreram,  portanto,  na  prática  dos  delitos  de  (a)  organização
criminosa;  (b)  fraude  à  licitação,  previsto  no  artigo  90,  da  Lei  nº  8.666/96,  uma  vez  que,
mediante tais condutas, frustraram e fraudaram, por intermédio de ajustes e combinações, o
caráter  competitivo  de  diversos  procedimento  licitatórios  daquela  Estatal,  inclusive  aquele
direcionado à contratação para a execução das obras da Casa de Força – CAFOR da RNEST, com
o intuito de obter, para si e para outrem, vantagens decorrentes da adjudicação do objeto da
licitação;  e  (c)  corrupção,  face  à  oferta/promessa  e  respectiva
solicitação/aceitação/recebimento de valores indevidos.

No contexto desses crimes antecedentes,  o repasse de valores espúrios pelo Grupo
ALUSA  se  deu  mediante  a  utilização  de  estratagemas  de  ocultação e  dissimulação,
operacionalizados pelos operadores financeiros  LUIS EDUARDO, no caso de PEDRO BARUSCO, e
SÉRGIO BOCCALETTI, no caso de GLAUCO COLEPICOLO. Mais especificamente, o pagamento de
vantagens  indevidas  aos  funcionários  públicos  da  Estatal  ocorreu por  meio da  celebração de
contratos fraudulentos de prestação de serviços em território nacional e posterior realização
de  depósitos  em  contas  mantidas  em  instituições  bancárias  no  exterior  em  nome  de
empresas   offshores  .
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Para tanto, conforme narrado a seguir, a ALUSA celebrou contratos fraudulentos de
prestação de serviços com as empresas OILDRIVE, de  LUIS EDUARDO,  mediante a atuação dos
executivos  CÉSAR GODOY e  JOSÉ LÁZARO, e GASBOL ENGENHARIA, de  SÉRGIO BOCCALETTI,
por  meio  da  atuação  do  executivo  JOSÉ  LÁZARO,  objetivando  dar  aparência  de  licitude  às
transferências de valores ocorridas em território nacional.

SÉRGIO BOCCALETTI recebeu os  valores  indevidos da ALUSA e  os  repassou,  em
território nacional, para a conta das empresas  GARUDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS
LTDA. e da OGGI ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.,  de  ROGÉRIO ARAÚJO.  Visando
conferir  aparência  de  legalidade  às  operações  financeiras,  o  operador  financeiro  e  ROGÉRIO
ARAÚJO celebraram contratos  fictícios de prestação de serviços  entre  mencionadas empresas.
Depositados os valores em território nacional,  ROGÉRIO ARAÚJO encarregou-se de repassar o
montante equivalente destinado a  GLAUCO COLEPICOLO  no exterior.  Para tanto, utilizou-se de
conta-corrente  titularizada  pela  offshore  LURGAN  ENTERPRISES  INC.,  mantida  em  instituição
financeira na Suíça, para, em 19/04/2012, repassar  US$ 434.783,0030,  mediante a realização de  1
transferência  bancária,  para  a  conta  da  offshore  DROPJACK  CORPORATION,  também  mantida
naquele país e controlada por GLAUCO COLEPICOLO (3.1).

LUIS EDUARDO, por sua vez, após o recebimento das vantagens indevidas no Brasil,
por  meio  da  conta-corrente  da  empresa  OILDRIVE,  utilizou-se  de  conta  bancária  mantida  em
instituição financeira no exterior, em nome da  offshore  TORI MANAGEMENT CORP., para transferir
US$ 229.042,98, na data de 27/04/2010, para a conta-corrente da MARL TRADER SERVICES LTD.,
mantida na Suíça e controlada por PEDRO BARUSCO (3.2).

3.1 – Dos atos de lavagem em benefício de GLAUCO COLEPICOLO

JOSÉ  LÁZARO,  na  condição  de  administrador  e  Presidente  da  empresa  ALUSA
ENGENHARIA  S.A.,  e  SÉRGIO  BOCCALETTI,  atuando  como  operador  financeiro, no  período
compreendido entre 07/07/200931 e 05/11/201332, de modo consciente e voluntário, no contexto
das atividades da organização criminosa que integravam, em concurso e unidade de desígnios,
ocultaram e  dissimularam a  origem,  a  movimentação,  a  disposição  e  a  propriedade  de  R$
3.877.922,74,  provenientes  dos crimes de corrupção e fraude à licitação,  conforme descrito
nesta peça, mediante a realização de  89 (oitenta e nove)   transferências bancárias,  a partir de
conta mantida pela empresa ALUSA ENGENHARIA SA e ALUMINI ENGENHARIA SA33, para a conta
titularizada pela GASBOL ENGENHARIA, e cujo beneficiário final era  SÉRGIO BOCCALETTI,  no
interesse de GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI, incorrendo, assim, na prática do delito tipificado
no art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98, por 89 vezes, na forma do art. 71 do CP.

30 Equivalente, no câmbio atual, a R$ 1.660.305,84. A conversão para a moeda nacional foi realizada com base na cotação
comercial do dia 06/06/18, de 3,81 para o Dólar Americano (US$). 
31 Data em que realizada a primeira transferência bancária da conta da empresa ALUSA ENGENHARIA S.A. para a conta
da GASBOL ENGENHARIA  – ANEXOS 21 e 22.
32 Data em que realizada a última transferência bancária da conta da empresa ALUSA ENGENHARIA S.A. para a conta da
GASBOL ENGENHARIA  – ANEXOS 21 e 22.
33Vale ressaltar que, embora tenham sido efetuados pagamentos tanto a partir da ALUSA ENGENHARIA S.A. quanto em
nome da ALUMINI ENGENHARIA SA em favor da empresa GASBOL ENGENHARIA, o CNPJ das referidas empresas é o
mesmo, qual seja, nº 58580465000149. Houve, apenas, alteração na razão social da empresa.
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SÉRGIO BOCCALETTI, atuando como operador financeiro, e ROGÉRIO ARAÚJO, no
período compreendido entre 04/04/201234 e 10/01/201435, de modo consciente e voluntário, no
contexto das atividades da organização criminosa que integravam, em concurso e unidade de
desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade
de R$ 4.410.950,00, provenientes, direta e indiretamente, dos crimes de corrupção e fraude à
licitação,  conforme  descrito  nesta  peça,  mediante  a  realização  de  9  (nove)  transferências
bancárias, a partir da conta-corrente titularizada pela GASBOL ENGENHARIA LTDA., de SÉRGIO
BOCCALETTI, para conta titularizada pelas empresas GARUDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E
SERVIÇOS LTDA. e OGGI ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., de  ROGÉRIO ARAÚJO,
no interesse de agentes públicos, dentre os quais GLAUCO COLEPICOLO, incorrendo, assim, na
prática do delito tipificado no artigo 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98, por 9 vezes, na forma
do artigo 71 do Código Penal.

SÉRGIO BOCCALETTI, atuando como operador financeiro,  ROGÉRIO ARAÚJO e
GLAUCO COLEPICOLO, na data de 19/04/201236, de modo consciente e voluntário, no contexto
das atividades da organização criminosa que integravam, em concurso e unidade de desígnios,
ocultaram e dissimularam a origem, a movimentação,  a  disposição e a  propriedade de  US$
434.783,00, o que, no câmbio corrente, equivale ao expressivo montante de  R$ 1.660.305,8437,
provenientes  dos  crimes  de  corrupção  e  fraude  à  licitação,  conforme  descrito  nesta  peça,
mediante  a  realização  de  1  (uma)  transferência   bancária,  a  partir  da  conta  mantida  em
instituição financeira  sediada no exterior  em nome da  offshores LURGAN ENTERPRISES INC.,
controlada  por  ROGÉRIO  ARAÚJO,  para  conta  titularizada  pela  offshore  DROPJACK
CORPORATION, mantida em instituição financeira sediada na Suíça e cujo beneficiário final era
GLAUCO COLEPICOLO, incorrendo, assim, na prática do delito tipificado no art. 1º, caput, V, e §
4º, da Lei nº 9.613/98, por 1 vez.

Consolidando-se  as  imputações,  verifica-se  que,  entre 07/07/200938 e
10/01/201439, o  denunciado  SÉRGIO  BOCCALETTI,  de  modo  consciente  e  voluntário,  no
contexto das  atividades da organização criminosa que integrava,  no intuito  de branquear  o
dinheiro  oriundo  de  crimes  praticados  em  contrato  público  celebrado  entre  a  ALUSA
ENGENHARIA S.A. e a PETROBRAS, praticou 03 (três) séries independentes   de atos de lavagem
de capitais,  as  quais  totalizaram movimentações no valor  global  de  R$ 9.949.178,58.  Assim
agiu  para  que,  mediante  99  (noventa  e  nove)  40 atos  de  lavagem,  fosse  operacionalizada  a

34 Data em que realizada a primeira transferência bancária da conta-corrente da GASBOL ENGENHARIA para a conta da
GARUDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS – ANEXO 23.
35 Data em que realizada a última transferência bancária da conta-corrente da GASBOL ENGENHARIA  para a conta da
GARUDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS – ANEXO 23.
36 Data em que realizada a transferência bancária da conta-corrente da offshore LURGAN ENTERPRISES INC. para a conta
da DROPJACK COPORATION – ANEXO 23.
37 A conversão para a moeda nacional foi realizada com base na cotação comercial do dia 06/06/18, de 3,81 para o Dólar
Americano (US$).
38 Data em que realizada a primeira transferência bancária da conta da empresa ALUSA ENGENHARIA S.A. para a conta
da GASBOL ENGENHARIA  – ANEXOS 21 e 22.
39 Data em que realizada a última transferência bancária da conta-corrente da GASBOL ENGENHARIA  para a conta da
GARUDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS – ANEXO 23.
40 Embora cada um dos  99 (noventa e nove) pagamentos consubstancie, isoladamente, uma operação autônoma de
lavagem de dinheiro, o fato de eles terem sido operacionalizados de 03 (três) maneiras distintas, com 03 (três) camadas
distintas de repasse de valores, mediante a utilização de 03 (três) distintos agentes, efetuados ao longo de cerca de 04
anos e 06 meses, utilizando-se de pontes diferentes, contas finais distintas, permite concluir que o denunciado praticou
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dissimulação  da  origem,  movimentação  e  disposição  de  valores  escusos  auferidos  com  a
prática de crimes de fraude em licitação e corrupção contra a PETROBRAS. Incorreu, portanto,
mediante  tais  condutas,  na  prática  do  delito  tipificado  no  art.  1º,  caput e  §  4º,  da  Lei  nº
9.613/98, em relação aos fatos narrados nos itens 3.1.1 e 3.1.2, por 02 (duas) vezes, bem como
na prática do delito tipificado no art. 1º, caput, V, e § 4º, da Lei nº 9.613/98, em relação ao fato
narrado no item 3.1.3 por 01 (uma) vez, tudo na forma do art. 69 do CP41.

Consolidando-se  as  imputações,  verifica-se  que,  entre  04/04/201242 e
10/01/201443, o denunciado ROGÉRIO ARAÚJO, de modo consciente e voluntário, no contexto
das  atividades da  organização criminosa que  integrava,  no intuito  de branquear  o  dinheiro
oriundo de crimes praticados em contrato público celebrado entre a ALUSA ENGENHARIA S.A.
e  a PETROBRAS, praticou  02 (duas) séries   independentes de atos de lavagem de capitais,  as
quais  totalizaram movimentações no valor  global  de R$ 6.071.255,84.  Assim agiu para que,
mediante  10  (dez)  atos  44 de  lavagem,  fosse  operacionalizada  a  dissimulação  da  origem,
movimentação e disposição de valores escusos auferidos com a prática de crimes de fraude em
licitação  e  corrupção  contra  a  PETROBRAS.  Incorreu,  portanto,  mediante  tais  condutas,  na
prática  do delito tipificado no art.  1º,  caput e  §  4º,  da Lei  nº  9.613/98,  em relação ao fato
narrado no item 3.1.2, por 01  (uma) vez, bem como na prática do delito tipificado no art. 1º,
caput, V, e § 4º, da Lei nº 9.613/98, em relação ao fato narrado no item 3.1.3 por 01 (uma) vez,
tudo na forma do art. 69 do CP45.

03 (três)  séries  independentes de atos criminosos de branqueamento de capitais.  A absoluta  ausência de sucessão
circunstancial  entre  essas  séries  de crime,  ao contrário,  o  fato  de que os pagamentos de vantagens  indevidas aos
funcionários da PETROBRAS foram planejados em autêntica sucessão habitual de delitos, com intuito e destinatários
distintos, impõe que a essas 03 (três) séries criminosas seja aplicada a regra do art. 69 do CP, ao passo que aos diferentes
pagamentos que em decorrência de cada uma delas foram efetuados – 99 (noventa e nove) no total – aplica-se a regra
do art. 71 do CP.
41 Considerou-se, dentro de cada série de lavagem, que os atos foram praticados dentro de um mesmo contexto, pelo
que se colocam em continuidade delitiva. Assim, dos pagamentos efetuados a partir de contas relacionadas a empresa
ALUSA ENGENHARIA S.A. para SÉRGIO BOCCALETTI,, foram praticados 89 (oitenta e nove) atos de lavagem de valores,
na forma do art. 71 do CP. Assim, dos pagamentos efetuados  a partir  da conta-corrente titularizada pela GASBOL
ENGENHARIA  LTDA.,  de  SÉRGIO  BOCCALETTI,  para  conta  titularizada  pelas  empresas  GARUDA  CONSULTORIA
EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA. e OGGI ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., de ROGÉRIO ARAÚJO, foram
praticados  09 (nove) atos de lavagem de valores, na forma do art. 71 do CP. Por fim,  a partir da conta mantida em
instituição  financeira  sediada  no  exterior  em  nome  da  offshores LURGAN  ENTERPRISES  INC.,  controlada  por
ROGÉRIO  ARAÚJO,  para  conta  titularizada  pela  offshore  DROPJACK CORPORATION,  mantida  em  instituição
financeira  sediada  na  Suíça  e  cujo  beneficiário  final  era  GLAUCO  COLEPICOLO, foi  praticado  01 (um)  ato  de
lavagem de valores, na forma do art. 71 do CP. 
42 Data em que realizada a primeira transferência bancária da conta-corrente da GASBOL ENGENHARIA para a conta da
GARUDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS – ANEXO 23.
43 Data em que realizada a última transferência bancária da conta-corrente da GASBOL ENGENHARIA  para a conta da
GARUDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS – ANEXO 23.
44 Embora cada um dos  10 (dez) pagamentos consubstancie, isoladamente, uma operação autônoma de lavagem de
dinheiro, o fato de eles terem sido operacionalizados de 02 (duas) maneiras distintas, com 02 (duas) camadas distintas de
repasse de valores, mediante a utilização de 02 (dois) distintos agentes , efetuados ao longo de cerca de 01 ano e 09
meses, utilizando-se de pontes diferentes, contas finais distintas, permite concluir que o denunciado praticou 02 (duas)
séries independentes de atos criminosos de branqueamento de capitais. A absoluta ausência de sucessão circunstancial
entre essas séries de crime, ao contrário, o fato de que os pagamentos de vantagens indevidas aos funcionários da
PETROBRAS foram planejados em autêntica sucessão habitual de delitos, com intuito e destinatários distintos, impõe que
a essas 02 (duas) séries criminosas seja aplicada a regra do art. 69 do CP, ao passo que aos diferentes pagamentos que
em decorrência de cada uma delas foram efetuados – 10 (dez) no total – aplica-se a regra do art. 71 do CP.
45 Considerou-se, dentro de cada série de lavagem, que os atos foram praticados dentro de um mesmo contexto, pelo
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3.1.1 – Primeiro conjunto dos atos de lavagem

JOSÉ LÁZARO, em conjunto com SÉRGIO BOCCALETTI, no período compreendido
entre 07/07/200946 e 05/11/201347, de modo consciente e voluntário, no contexto das atividades
da organização criminosa que integravam, em concurso e unidade de desígnios, ocultaram e
dissimularam a origem,  a  movimentação,  a disposição e a propriedade de R$ 3.877.922,74,
provenientes de delitos de organização criminosa, fraude à licitação e corrupção praticados pela
ALUSA em detrimento da Petrobras, mediante a realização de  89 (oitenta e nove) transferências
bancárias,  a  partir  da  conta  em  nome  das  empresas  ALUSA  ENGENHARIA  S.A.  e  ALUMINI
ENGENHARIA  S.A.48 49 para  a  conta  da  empresa  GASBOL  ENGENHARIA  EIRELI,  de  SÉRGIO
BOCCALETTI. Tais transações podem ser assim sintetizadas:

que se colocam em continuidade delitiva. Assim,  dos pagamentos efetuados  a partir da conta-corrente titularizada
pela  GASBOL  ENGENHARIA  LTDA.,  de  SÉRGIO  BOCCALETTI,  para  conta  titularizada  pelas  empresas  GARUDA
CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA. e OGGI ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., de ROGÉRIO
ARAÚJO, foram praticados  09 (nove) atos de lavagem de valores, na forma do art. 71 do CP. Por fim,  a partir da
conta  mantida em instituição financeira  sediada no exterior  em nome da  offshores LURGAN ENTERPRISES INC.,
controlada por  ROGÉRIO ARAÚJO,  para  conta  titularizada pela  offshore  DROPJACK CORPORATION,  mantida  em
instituição financeira sediada na Suíça e cujo beneficiário final era GLAUCO COLEPICOLO, foi praticado 01 (um) ato
de lavagem de valores, na forma do art. 71 do CP. 
46 Data em que realizada a primeira transferência bancária da conta da empresa ALUSA ENGENHARIA S.A. para a conta
da GASBOL ENGENHARIA  – ANEXOS 21 e 22.
47 Data em que realizada a última transferência bancária da conta da empresa ALUSA ENGENHARIA S.A. para a conta da
GASBOL ENGENHARIA  – ANEXOS 21 e 22.
48 Vale ressaltar que, embora tenham sido efetuados pagamentos tanto a partir da ALUSA ENGENHARIA S.A. quanto em
nome da ALUMINI ENGENHARIA SA em favor da empresa GASBOL ENGENHARIA, o CNPJ das referidas empresas é o
mesmo, qual seja, nº 58580465000149. Houve apenas alteração na razão social da empresa.
49 Dados obtidos após realização de consulta à base de contas bancárias com sigilos afastados no âmbito desta Força
Tarefa Lava Jato do Paraná – Conforme demonstra o Relatório de Informação nº 078/2018 elaborado pela Assessoria de
Pesquisa e Análise da Procuradoria da República no Estado do Paraná – ASSPA/PRPR – ANEXOS 21 e 22.
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Buscando  trazer  aparência  de  legalidade  às  operações,  a  empresa  ALUSA
ENGENHARIA S.A.  celebrou, no dia 12/10/2008, contrato ideologicamente falso com a GASBOL
ENGENHARIA, controlada por SÉRGIO BOCCALETTI e MÁRIO MIRANDA50. O contrato em questão
previa,  na  hipótese  da  GASBOL  ENGENHARIA  obter  êxito  nos  negócios,  o  pagamento  do
percentual de 0,375% do valor do contrato celebrado com a PETROBRAS51, conforme se verifica no
trecho abaixo52:

50 ANEXOS 24 a 27.
51 O contrato em questão foi firmado entre a PETROBRAS e a empresa ALUSA ENGENHARIA S.A., no montante de R$
966.103.305,78
52 Documento obtido através da Receita Federal do Brasil – ANEXOS 28 (p. 02) e 29.
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Observe-se, ademais, que o contrato para suposta prestação de serviços nº 013-09
foi  assinado  por  SÉRGIO  BOCCALETTI,  na  condição  de  representante  da  empresa  GASBOL
ENGENHARIA  LTDA.,  e  por  GILBERTO  ALCANTARA,  na  condição  de  representante  da  ALUSA
ENGENHARIA LTDA.53

A falsidade ideológica do contrato firmado entre a empresa ALUSA ENGENHARIA
S.A.  e  a  empresa  GASBOL  ENGENHARIA  EIRELI  foi  corroborada  pelo  processo  nº
18088.720275/2016-81  da  Receita  Federal  do  Brasil,  em que  ficou  constatado que  a  empresa
GASBOL ENGENHARIA não possuía capacidade   operacional e patrimonial para a realização de seu
objeto,  tendo sido utilizada exclusivamente para emissão de documentos fiscais relacionados à
operações fictícias, motivos pelos quais a RFB propôs a baixa de ofício do CNPJ 03.824.147/0001-
9454. 

Nesse sentido, embora constasse do item 5.3 do contrato firmado entre a ALUSA
ENGENHARIA S.A. e a GASBOL ENGENHARIA a obrigação da contratada de “5.3 – Emitir relatórios
mensais  de  execução  contratual,  descrevendo  o  andamento  dos  serviços  e  programação  de
avanço”, a GASBOL ENGENHARIA, mesmo depois de intimada pela Receita Federal do Brasil, não
apresentou nenhum relatório ou comprovante da prestação dos serviços, alegando que não havia
necessidade de produção desses documentos.

Isso  somente  revela  a  falsidade  do  contrato  pactuado,  pois  considerando  seus
valores e a complexidade dos serviços que por meio dele deveriam ser prestados, fica evidente que
ele não poderia executado por meio de simples conversas, de forma meramente verbal55.

No 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 013 – 2009, datado de
22/06/2012, é possível verificar, além da assinatura do denunciado  SÉRGIO BOCCALETTI,  como
representante  da  empresa  GASBOL  ENGENHARIA  LTDA.,  as  assinaturas  dos  representantes  da
ALUSA ENGENHARIA S.A.  JOSÉ LÁZARO (à época dos fatos, Presidente da empresa),  GILBERTO
PEDRO ALCANTARA e MÁRCIO JOSÉ MARANGON BORGES:56

53 Documento obtido através da Receita Federal do Brasil – ANEXOS 28 (p. 04) e 29.
54 ANEXO 30.
55 ANEXO 30.
56 Documento obtido através da Receita Federal do Brasil – ANEXOS 28 (p. 04) e 29.
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JOSÉ  LÁZARO,  à  época  Presidente  da  empresa  ALUSA  ENGENHARIA  S.A.,  foi
identificado como sendo a pessoa responsável por contratar SÉRGIO BOCCALETTI para prestação
dos  serviços  no  âmbito  da  CAFOR  da  RNEST,  além  de  ser  a  pessoa  com  quem  SÉRGIO
BOCCALETTI detinha contato direto no âmbito da referida empresa57.

Embora tais fatos não façam parte do objeto da presente denúncia, cumpre ressaltar
que  durante  as  investigações  foram  angariados  elementos  que  indicam  que  JOSÉ  LÁZARO
também  se  envolveu  na  condução,  celebração  e  acompanhamento  de  outros  contratos
fraudulentos, utilizados para viabilizar operações de lavagem de dinheiro, dentre os quais podemos
citar os contratos firmados entre a ALUSA ENGENHARIA e a BAS CONSULTORIA58, em que JOSÉ
LÁZARO figura como signatário:

57 Conforme Termo de Declaração prestado por SÉRGIO BOCCALETTI na sede da Superintendência Regional do Paraná
no dia 10/05/2018, devidamente acostado ao evento 62 dos autos nº 5013794-73.2018.4.04.7000 e termo de degravação
do mesmo – ANEXO 31.
58 ANEXOS 32 e 33 – p. 158-159.
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No mais, vale destacar que, conforme será narrado no tópico "3.2",  JOSÉ LÁZARO
também  assinou,  como representante da ALUSA ENGENHARIA LTDA, contrato ideologicamente
falso firmado com a empresa OILDRIVE CONSULTORIA EM ENERGIA E PETROLEO LTDA., datado de
07/11/2006, o qual possibilitou posteriores repasses de vantagens ilícitas para PEDRO BARUSCO59:

59 ANEXO 32 – p. 161 e 162.
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3.1.2 – Segundo conjunto de atos de lavagem

SÉRGIO BOCCALETTI, em conjunto com ROGÉRIO ARAÚJO, de modo consciente e
voluntário,  no período compreendido entre 04/04/201260 e 10/01/201461, de modo consciente e
voluntário, no contexto das atividades da organização criminosa que integravam, em concurso e
unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a movimentação, a disposição e a
propriedade  de R$ 4.410.950,00, provenientes  de delitos  de organização criminosa,  fraude à
licitação e corrupção praticados pela ALUSA em detrimento da Petrobras, mediante a realização de
9   transferências  bancária  s   da  conta  titularizada  pela  GASBOL ENGENHARIA  LTDA.,  de  SÉRGIO
BOCCALETTI,  para as contas da GARUDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA. e da
OGGI  ASSESSORIA  E  GESTÃO  EMPRESARIAL  LTDA.,  de  ROGÉRIO  ARAÚJO,  a  fim  de  que,
posteriormente, fosse ao menos parte do valor transferida, no exterior, a GLAUCO COLEPICOLO e
outros funcionários públicos. Tais transferências podem ser assim sintetizadas62:

Uma  vez  transferidos  os  valores  ilícitos,  prometidos  pela  ALUSA  a  GLAUCO
COLEPICOLO,  para  SÉRGIO  BOCCALETTI através  da  celebração  de  contrato  fraudulento  de
prestação  de  serviços  de  consultoria  celebrado  entre  a  empreiteira  e  a  GASBOL,  o  operador
financeiro viabilizou sua transferência para o funcionário público, seu destinatário final. Para tanto,
valeu-se do auxílio de ROGÉRIO ARAÚJO.

O ex-executivo da ODEBRECHT narrou, no âmbito de seu acordo de colaboração
premiada, que BERNARDO FREIBURGHAUS questionou se teria interesse em realizar transferências
em dólares, no exterior, para contas-correntes de terceiros e, em contrapartida, receber o montante
equivalente, em reais, em território nacional, uma vez que SÉRGIO BOCCALETTI teria enfrentado
certa dificuldade para efetuar referidos pagamentos. Para que o depósito dos valores, no Brasil,
restasse justificado,  ROGÉRIO ARAÚJO celebrou contrato fraudulento de prestação de serviços
entre a sua empresa, a GARUDA LTDA., e a GASBOL ENGENHARIA, de  SÉRGIO BOCCALETTI.  O
operador financeiro, então, adimpliu as faturas emitidas pela GARUDA, tendo, no mesmo período,

60 Data em que realizada a primeira transferência bancária da conta-corrente da GASBOL ENGENHARIA para a conta da
GARUDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS – ANEXO 23.
61 Data em que realizada a última transferência bancária da conta-corrente da GASBOL ENGENHARIA  para a conta da
GARUDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS – ANEXO 23.
62 Conforme demonstra o Relatório de Informação nº 75/2018 elaborado pela Assessoria de Pesquisa e Análise da
Procuradoria da República no Paraná – ASSPA/PRPR – ANEXO 23.
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NOME_TITULAR CPF_CNPJ_TITULAR DATA LCTO VALOR NAT CPF_CNPJ_OD NOME_PESSOA_OD

GARUDA CONSULTORIA EMP 13013898000184 04/04/2012 TED RECEBIDA 750.800,00 C 3824147000194 GASBOL ENGENHARIA LTDA

GARUDA CONSULTORIA EMP 13013898000184 17/04/2012 TED RECEBIDA 563.100,00 C 3824147000194 GASBOL ENGENHARIA LTDA

GARUDA CONSULTORIA EMP 13013898000184 25/04/2012 TED RECEBIDA 750.800,00 C 3824147000194 GASBOL ENGENHARIA LTDA

OGGI ASSESSORIA E GESTAO 5798992000168 11/09/2012 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 234.625,00 C 3824147000194 GASBOL ENGENHARIA LTDA

GARUNDA CONSULTORIA EM 13013898000184 11/09/2012 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 234.625,00 C 3824147000194 GASBOL ENGENHARIA LTDA

OGGI ASSESSORIA E GESTAO 5798992000168 05/03/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 422.325,00 C 3824147000194 GASBOL ENGENHARIA LTDA

GARUNDA CONSULTORIA EM 13013898000184 05/03/2013 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 422.325,00 C 3824147000194 GASBOL ENGENHARIA LTDA

GARUDA CONSULTORIA EMP 13013898000184 25/10/2013 TED RECEBIDA 422.325,00 C 3824147000194 GASBOL ENGENHARIA LTDA

GARUDA CONSULTORIA EMP 13013898000184 10/01/2014 TED RECEBIDA 610.025,00 C 3824147000194 GASBOL ENGENHARIA LTDA

4.410.950,00 C
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o executivo  da  ODEBECHT  repassado parcela  do dinheiro  a  GLAUCO COLEPICOLO,  mediante
depósito em conta-corrente na Suíça controlada pelo ex-funcionário público63.

Corroboram  as  declarações  de  ROGÉRIO  ARAÚJO cópias  dos  contratos
fraudulentos celebrados entre a GASBOL ENGENHARIA LTDA. e as empresas de ROGÉRIO ARAÚJO
OGGI  ASSESSORIA  E  GESTÃO  EMPRESARIAL  LTDA.64,  datado  de  30/06/2008,  e  AVANTECH
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.65, datado de 30/05/201266-67. Ambos os instrumentos contratuais
apresentam  como  objeto  a  prestação  de  serviços  de  “assessoria  em gestão  empresarial  e  de
consultoria técnica de engenharia, para apoiar a CONTRATANTE em atividades ligadas a contratos
de prestação de serviços que a CONTRATANTE presta a clientes na área industrial” e se encontram
assinados por SÉRGIO BOCCALETTI e ROGÉRIO ARAÚJO:

Contrato entre a GASBOL ENGENHARIA e a OGGI
ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA68

Contrato entre a GASBOL ENGENHARIA e a AVANTECH
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 69

As  assinaturas  de  SÉRGIO  BOCCALETTI e  ROGÉRIO  ARAÚJO  nos  referidos
contratos podem ser confirmadas, por semelhança, com assinaturas por ele apostas em termos de
declaração prestados perante essa Força-Tarefa 70 71:

63 Conforme narrado por ROGÉRIO ARAÚJO em seu Termo de Colaboração nº 24, encaminhado, inicialmente, conforme
com decisão do Supremo Tribunal Federal, para a Procuradoria da República no Rio de Janeiro, que, após declinação de
competência, remeteu os Autos nº 0503826-12.2017.4.04.7000 a esta Força-Tarefa, em que foram autuados como Notícia
de  Fato  nº  1.25.000.002272/2017-76.  O  vídeo  concernente  ao  termo  em  comento  foi  encaminhado,  na  data  de
04/04/2018, por meio do Ofício nº 2670/2018-PRPR/FT, à Secretaria da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, em referência aos
autos nº 5013794-73.2018.4.04.7000  – ANEXOS 34 e 35.
64 Incorporada pela GARUDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA., de acordo com as informações fornecidas
pela Receita Federal do Brasil – ANEXO 36, p. 6.
65 Antiga razão social da GARUDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA.,  de acordo com as informações
fornecidas pela Receita Federal do Brasil – ANEXO 36, p. 6.
66 ANEXO 37.
67 Os instrumentos contratuais  encontram-se  anexados  à  Representação para  Baixa  de  Ofício  de  CNPJ  –  Processo
18088.720275/2016-81 da GASBOL ENGENHARIA EIRELI, encaminhada a esta Força-Tarefa pela Receita Federal do Brasil
na data de 04/06/2018. Cópia dos contratos foi, também, fornecida pela defesa de ROGÉRIO ARAÚJO, em 06/06/2018 –
ANEXOS 36, 38 e 39.
68 ANEXO 38.
69 ANEXO 39.
70 Retirada do Termo de Colaboração nº 24 de ROGÉRIO ARAÚJO – ANEXO 34.
71 Retirada do Termo de Declarações de SÉRGIO BOCCALETTI juntado aos autos nº 5013794-73.2018.4.04.7000, evento
84, TERMOAUD2.
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Não obstante o contrato seja datado de 2008, sendo que a data também pode ser
ideologicamente  falsa,  foram  emitidas  pela  OGGI  ASSESSORIA  E  GESTÃO EMPRESARIAL  LTDA.
contra a GASBOL ENGENHARIA 7 notas fiscais, no valor total bruto de R$ 4.000.000,00, no período
entre  03/04/2012 e  07/01/201472.  Da  mesma forma,  a  AVANTECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA
LTDA. - razão social antiga da GARUDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA. – emitiu
contra a empresa de SÉRGIO BOCCALETTI 2 notas fiscais, no valor total bruto de R$ 750.000,00,
datadas de 05/03/2012 e 11/09/201273. 

Nesse contexto, a análise dos dados bancários das empresas em questão, constante
no  Relatório  de  Informação  nº  75/201874,  revela  que  a  GASBOL  ENGENHARIA  realizou,  no
interregno entre 04/04/2012 e 10/01/2014,  9 transferências   bancárias em favor das empresas
de  ROGÉRIO  ARAÚJO,  no  montante  total  de  R$  4.410.950,00,  tendo  as  faturas  sido
efetivamente adimplidas.

Dessas  transferências,  duas  ocorreram nas datas  de 04/04/2012 e  17/04/2012,
poucos dias antes   de  ROGÉRIO ARAÚJO  depositar, a partir da conta bancária em nome da
LURGAN  ENTERPRISES  INC.,  US$  434.783,00  na  conta-corrente  titularizada  pela  offshore
DROPJACK  CORPORATION,  mantida  na  Suíça  e  controlada  por  GLAUCO  COLEPICOLO,
conforme será pormenorizadamente narrado no tópico seguinte.

O resultado do afastamento do sigilo telefônico de ROGÉRIO ARAÚJO 75 revelou,
ademais,  manteve  68  contatos  telefônicos  ,  entre  27/10/2011  e  28/11/2014,  com  SÉRGIO
BOCCALETTI76. Destes, 37 ocorreram na mesma data ou em datas próximas àquelas em que as
transferências bancárias foram realizadas, conforme abaixo sintetizado77:

72 ANEXO 40.
73 ANEXO 41.
74 ANEXO 23.
75 A medida relacionada ao terminal (21) 99484-6108 foi decretada pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária
de Curitiba/PR em sede dos autos nº 5032830-09.2015.4.04.7000.
76 Conforme demonstra o Relatório de Informação nº 80/2018, elaborado pela ASSPA/PRPR – ANEXOS 42 e 43.
77 ANEXOS 23, 42, 43 e 44.
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A Receita Federal do Brasil,  no âmbito da Representação para Baixa de Ofício de
CNPJ  da  GASBOL  ENGENHARIA  EIRELI  –  Processo  18088.720275/2016-8178, apontou  que,  aos
questionamentos  da  autoridade  fazendária,  foram  apresentados,  pela  GASBOL  ENGENHARIA,
apenas os respectivos instrumentos contratuais.

Nesse  contexto,  impende destacar  em relação  aos  contratos  celebrados  entre  a
GASBOL  ENGENHARIA  e  as  empresas  OGGI  ASSESSORIA  E  GESTÃO  EMPRESARIAL  LTDA.  e
AVANTECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA., controladas por  ROGÉRIO ARAÚJO,  que  a única
documentação apresentada à Receita Federal do Brasil pelas partes com a finalidade de comprovar
os  serviços  prestados  foram  os  próprios  contratos  e  suas  respectivas  notas  fiscais,  que,
evidentemente, não comprovam a efetiva prestação dos serviços79.

Conforme demonstra o Relatório de Informação nº 75/201880, acima mencionado,
os dados bancários das empresas de ROGÉRIO ARAÚJO e da GASBOL ENGENHARIA revelam

78 ANEXO 36.
79 ANEXOS 38 e 39.
80 ANEXO 23.
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CASO  NOME ORIGEM  NOME DESTINO TP DATA DA LIGAÇÃO
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 V 03/04/2012 17:25:15 04/04/2012
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 V 16/04/2012 18:14:00 17/04/2012
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 16/04/2012 18:33:01 17/04/2012
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 16/04/2012 18:40:04 17/04/2012
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 17/04/2012 12:29:47 17/04/2012
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 04/09/2012 17:50:56 11/09/2012
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 04/09/2012 19:55:04 11/09/2012
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 11/09/2012 10:14:18 11/09/2012
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 11/09/2012 10:29:59 11/09/2012
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 11/09/2012 10:36:24 11/09/2012
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 11/09/2012 11:13:50 11/09/2012
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 11/09/2012 11:22:03 11/09/2012
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 V 11/09/2012 12:12:15 11/09/2012
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 11/09/2012 14:41:52 11/09/2012
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 01/03/2013 18:47:29 05/03/2013
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 01/03/2013 20:00:45 05/03/2013
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 03/03/2013 19:17:55 05/03/2013
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 04/03/2013 10:24:31 05/03/2013
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 04/03/2013 11:31:42 05/03/2013
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 04/03/2013 11:45:10 05/03/2013
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 05/03/2013 16:36:39 05/03/2013
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 23/10/2013 17:57:37 25/10/2013
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 23/10/2013 17:59:11 25/10/2013
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 23/10/2013 18:53:24 25/10/2013
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 24/10/2013 16:55:19 25/10/2013
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 24/10/2013 16:59:36 25/10/2013
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 552194846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 552198516300 T 26/10/2013 09:13:38 25/10/2013
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 5521994846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 5521998516300 T 07/01/2014 11:16:35 10/01/2014
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 5521994846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 5521998516300 T 07/01/2014 11:18:56 10/01/2014
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 5521994846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 5521998516300 T 07/01/2014 11:51:53 10/01/2014
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 5521994846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 5521998516300 T 08/01/2014 16:44:29 10/01/2014
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 5521994846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 5521998516300 T 09/01/2014 17:09:46 10/01/2014
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 5521994846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 5521998516300 T 09/01/2014 17:29:44 10/01/2014
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 5521994846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 5521998516300 T 10/01/2014 14:49:31 10/01/2014
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 5521994846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 5521998516300 T 10/01/2014 14:54:48 10/01/2014
2061 ROGÉRIO ARAÚJO 5521994846108 SERGIO SOUZA BOCCALETTI 5521998516300 T 10/01/2014 15:30:50 10/01/2014
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que,  embora  os  serviços  não  tenham  sido  prestados,  SÉRGIO  BOCCALETTI efetuou
pagamentos em favor do ex-executivo da ODEBRECHT no total de R$ 4.410.950,00.

Insta  salientar  que a  ALUSA repassou,  em razão do contrato celebrado com a
GASBOL ENGENHARIA para a prestação de serviços de consultoria relacionados às obras para
Implantação da Casa de Força da Refinaria Abreu e Lima – RNEST, R$ 3.877.922,74, descontados
impostos,  à  empresa  de  SÉRGIO  BOCCALETTI81.  No  ano  de  2013,  o  montante  líquido
repassado  a  SÉRGIO  BOCCALETTI  pela  empreiteira  correspondeu  a  R$  1.276.712,16,  valor
muito próxima da quantia líquida de R$ 1.266.975,00, transferida pelo operador financeiro para
ROGÉRIO ARAÚJO, no mesmo período82,  o que reforça o liame entre ambas as camadas de
lavagem de dinheiro.

Destarte,  os  elementos  probatórios  angariados  no  curso  das  investigações
comprovam a ocultação e  dissimulação,  por  SÉRGIO BOCCALETTI e  ROGÉRIO ARAÚJO, da
origem, movimentação, disposição e propriedade de R$ 4.410.950,00, repassados ao operador
financeiro  pela  ALUSA  e  destinados  a  funcionários  públicos,  dentre  os  quais,  GLAUCO
COLEPICOLO.

3.1.3 – Terceiro conjunto de atos de lavagem

O ex-Gerente  da PETROBRAS  GLAUCO COLEPICOLO,  em conjunto com  SÉRGIO
BOCCALETTI e ROGÉRIO ARAÚJO,  na data de 19/04/201283, de modo consciente e voluntário,
no contexto das atividades da organização criminosa que integravam, em concurso e unidade
de  desígnios,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  movimentação,  a  disposição  e  a
propriedade  de US$  434.783,00,  o  que,  no  câmbio  corrente,  equivale  ao  montante  de  R$
1.660.305,8484,  provenientes de delitos de organização criminosa, fraude à licitação e corrupção
praticados  pela  ALUSA em detrimento  da  Petrobras,  mediante  a  realização de  1   transferência  
bancária da conta titularizada pela offshore LURGAN ENTERPRISES INC.85, controlada por ROGÉRIO
ARAÚJO,  para a conta da DROPJACK CORPORATION, controlada por  GLAUCO COLEPICOLO,  e
indicada ao ex-Diretor da ODEBRECHT por BERNARDO FREIBURGHAUS. Tal transferência pode ser
assim sintetizada86:

81 ANEXOS 21 e 22.
82 ANEXO 23.
83 Data em que realizada a transferência bancária da conta-corrente da offshore LURGAN ENTERPRISES INC. para a conta
da DROPJACK COPORATION – ANEXO 23.
84 A conversão para a moeda nacional foi realizada com base na cotação comercial do dia 06/06/18, de 3,81 para o Dólar
Americano (US$). 
85 Conforme informações constantes no Ofício nº 16/2018/ALJ/SCI/PGR, por meio do qual a Secretaria de Cooperação
Internacional  da  Procuradoria-Geral  da  República  encaminhou  transferência  de  investigação  proveniente  da  Suíça,
relacionada a SÉRGIO BOCCALETTI e outros – ANEXO 45, p. 133.
86 Conforme demonstra o Relatório de Informação nº 75/2018 elaborado pela Assessoria de Pesquisa e Análise da
Procuradoria da República no Estado do Paraná – ASSPA/PRPR – ANEXO 23.
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Uma  vez  transferidos  os  valores  ilícitos,  prometidos  pela  ALUSA  a  GLAUCO
COLEPICOLO,  para  SÉRGIO  BOCCALETTI,  mediante  a  celebração  de  contrato  fraudulento  de
prestação de serviços de consultoria celebrado entre a empreiteira e a GASBOL e repassada parte
do montante  a  ROGÉRIO ARAÚJO,  para  que  fosse  transferida,  no  exterior,  para  funcionários
públicos, o então Diretor da ODEBRECHT depositou parcela dos valores em conta-corrente mantida
na Suíça, em nome da offshore DROPJACK CORPORATION, por GLAUCO COLEPICOLO.

Os documentos atinentes à abertura da conta bancária  em nome da DROPJACK
CORPORATION,  no  Banco  PICTET  &  CO,  demonstram  que  GLAUCO  COLEPICOLO era  seu
beneficiário econômico87:

87 A documentação foi encaminhada em resposta a Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal Brasil – Suíça,
concernente ao investigado GLAUCO COLEPICOLO – ANEXOS 46 e 47.
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Verifica-se,  ainda,  do  “perfil  de  cliente”  atinente  à  conta  mantida  em  nome  da
DROPJACK  que  a  indicação  e  a  recomendação  do  cliente  foi  realizada  por  BERNARDO
FRAIBURGHAUS88:

GLAUCO COLEPICOLO,  perante a autoridade policial,  confirmou que a conta em
questão  era  de  sua  titularidade,  sendo  gerenciada  por  BERNARDO  FRAIBURHAUS.  Na
oportunidade, forneceu documentação bancária, em que consta registro da transferência efetuada
por ROGÉRIO ARAÚJO por meio da conta em nome da offshore LURGAN ENTERPRISES INC.89-90:

88 ANEXO 47, p. 69.
89 ANEXOS 48 a 50.
90 ANEXO 50, p. 92.
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A  documentação  em  comento,  assim  como  as  declarações  de  GLAUCO
COLEPICOLO, no que tange à gerência de sua conta bancária, corroboram a narrativa de ROGÉRIO
ARAÚJO no sentido de que foi questionado por BERNARDO FRAIBURHAUS acerca do interesse em
efetuar transações bancárias no exterior, em favor de terceiros, e receber o equivalente, em reais,
em território  nacional,  provenientes  de  SÉRGIO BOCCALETTI91,  ao  evidenciar  que  BERNARDO,
efetivamente, tinha conhecimento e gerenciava as contas-correntes de GLAUCO COLEPICOLO.

Some-se a isso o Relatório de Informação nº 75/2018 elaborador pela Assessoria de
Pesquisa e Análise da Procuradoria da República no Estado do Paraná92, em que, compulsando-se a
análise dos extratos bancários da conta em nome da  offshore DROPJACK CORPORATION e dos
dados bancários da empresa GARUDA CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA., verificou-
se  que SÉRGIO  BOCCALETTI repassou  valores,  em  moeda  nacional,  da  conta  da  GASBOL
ENGENHARIA  para  a  conta  de  titularidade  da  empresa  de  ROGÉRIO  ARAÚJO,  nas  datas  de
04/04/2012 e 17/04/2012, sendo que o ex-executivo da ODEBRECHT, por sua vez, transferiu, em
19/04/2012, US$ 434.783,00 para GLAUCO COLEPICOLO93:

91 ANEXOS 34 e 35.
92 ANEXO 51.
93 ANEXO 23.

27/37



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA LAVA JATO

Observe-se que, à época em que realizado o repasse dos valores, US$ 434.783,00
correspondiam  a  R$  820.044,2294,  montante  próximo  à  quantia  repassada  por  SÉRGIO
BOCCALETTI a MÁRIO MIRANDA durante o mês de abril de 2012.

Resta evidenciado, portanto, que dos valores repassados da ALUSA para  SÉRGIO
BOCCALETTI e do operador financeiro para ROGÉRIO ARAÚJO, ao menos US$ 434.783,00 foram
destinados a GLAUCO COLEPICOLO, mediante a utilização de contas bancárias mantidas na Suíça,
a  fim  de  que  sua  origem, movimentação,  disposição  e  propriedade  fossem  ocultadas  e
dissimuladas.

3.2 – Do ato de lavagem em favor de PEDRO BARUSCO

CÉSAR GODOY  e  JOSÉ LÁZARO,  na condição de administradores e diretores da
ALUSA,  LUIS  EDUARDO,  atuando  como operador  financeiro,  e  PEDRO BARUSCO,  na  data  de
27/04/201095,  de  modo  consciente  e  voluntário,  no  contexto  das  atividades  da  organização
criminosa que integravam, em concurso e unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a
origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de US$ 229.042,98, o que, no câmbio
corrente,  equivale  ao  montante  de  R$  874.646,4396,  provenientes  de  delitos  de  organização
criminosa,  fraude  à  licitação  e  corrupção praticados  pela  ALUSA em detrimento da  Petrobras,
conforme descrito nesta peça, mediante a realização de 1 (uma) transferência bancária  , a partir
de  conta  mantida  em instituição  financeira  sediada  no  exterior  em nome da  offshore TORI
MANAGEMENT CORP.,  controlada  por  LUIS  EDUARDO,  operador  financeiro  e  representante
comercial da ALUSA, para conta titularizada pela offshore MARL TRADER SERVICES LTD., mantida
em  instituição  financeira  sediada  na  Suíça  e  cujo  beneficiário  final  era  PEDRO  BARUSCO,
incorrendo,  assim,  na  prática  do  delito  tipificado  no  artigo  1º,  caput,  V  e  §  4º,  da  Lei  nº
9.613/98, por 1 vez. 

PEDRO BARUSCO, no âmbito de seu acordo de colaboração premiada, forneceu
documentação bancária relativa à conta-corrente mantida na Suíça e titularizada pela offshore

94 A conversão para a moeda nacional foi realizada com base na cotação comercial do dia 19/04/2012, de 1,88 para o
Dólar Americano (US$). 
95 Data em que realizada a transferência da conta-corrente em nome da offshore TORI MANAGEMENT CORP., controlada
por LUIS EDUARDO, para a contra da MARL TRADER SERVICES LTD., de PEDRO BARUSCO – ANEXOS 52 a 54.
96 A conversão para a moeda nacional foi realizada com base na cotação comercial do dia 06/06/18, de 3,81 para o Dólar
Americano (US$). 
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NOME_TITULAR CPF_CNPJ_TITULAR LCTO DATA VALOR NAT CPF_CNPJ_OD NOME_PESSOA_OD

GARUDA CONSULTORIA EMP13013898000184 TED RECEBIDA 04/04/2012 750.800,00 C 3824147000194 GASBOL ENGENHARIA LTDA

GARUDA CONSULTORIA EMP13013898000184 TED RECEBIDA 17/04/2012 563.100,00 C 3824147000194 GASBOL ENGENHARIA LTDA

1.313.900,00 C

PAGAMENTO A GLAUCO COLEPICOLO
Nº Data Origem Controlador Destino Beneficiado Valor
1 19/04/2012 LURGAN ENTERPRISES INC. ROGÉRIO ARAÚJO DROPJACK CORPORATION GLAUCO LEGATTI US$ 434.783,00
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MARL TRADER SERVICES LTD., cujos formulários de abertura evidenciam que o então Gerente
Executivo de Engenharia da PETROBRAS era seu beneficiário econômico97:

A análise dos registros de transação da conta-corrente em questão evidenciou
que, efetivamente, PEDRO BARUSCO recebeu, em 27/04/2010, transferência no valor de US$
229.042,98 por “ordem de um cliente”:

97 ANEXO 55.
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Compulsando-se  os  extratos  bancários  com  os  documentos  da  conta  TORI
MANAGEMENT CORP.98, mantida em instituição financeira no exterior, resta evidenciado que, na
mesma  data,  foi  realizada  transferência,  a  partir  daquela  conta  bancária,  no  valor  de  US$
229.042,98,  “em  favor  de  um  cliente”99,  comprovando,  portanto,  que  os  valores  foram
repassados a PEDRO BARUSCO por LUIS EDUARDO:

98 Juntados pela defesa de  LUIS EDUARDO aos autos de Inquérito Policial nº 5003998-63.2015.4.04.7000, evento 38,
OUT9, conforme petição acostada ao mesmo evento (OUT10).
99 ANEXO 52.
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LUIS EDUARDO,  em sede de seu acordo de colaboração premiada,  confirmou
que se utilizou da conta-corrente em nome da TORI MANAGEMENT para transferir a quantia de
US$  229.000,00  a  título  de  vantagens  indevidas  a  PEDRO  BARUSCO,  em  decorrência  da
contratação da ALUSA pela PETROBRAS para a execução das obras da Casa de Força – CAFOR
da Refinaria  Abreu  e  Lima –  RNEST100.  No  mesmo sentido,  PEDRO BARUSCO confessou  ter
recebido  vantagens  indevidas  prometidas/oferecidas  pela  ALUSA,  no  montante  de  US$
200.000,00,  mediante  depósitos,  no exterior,  realizadas  por  meio de contas  controladas  por
LUIS EDUARDO101. 

O operador financeiro LUIS EDUARDO declarou, ainda, que prestou serviços de
consultoria e representação comercial para a ALUSA, no período entre 2006 e 2012. Além das
funções inerentes à sua contratação,  foi  designado por  CÉSAR GODOY,  Diretor  Comercial  e
acionista  da  empreiteira,  como  o  responsável  por  resolver  os  detalhes  dos  pagamentos
indevidos   solicitados  por  PEDRO  BARUSCO  e  outros  agentes  públicos.  Os  acusados,  em
conjunto  com  JOSÉ  LÁZARO,  Presidente  da  empreiteira,  mantiveram  conversas  sobre  os
pagamentos ilícitos, nas quais CÉSAR GODOY consignou que “se houvesse qualquer solicitação
de pagamentos”,       LUIS EDUARDO       deveria resolvê-las  102.

Nesse sentido,  observe-se  que o conhecimento de  CÉSAR GODOY quanto ao
repasse  dissimulado,  por  LUIS  EDUARDO,  dos  valores  indevidos  a  PEDRO  BARUSCO  resta
comprovado pela planilha fornecida pelo ex-Gerente Executivo de Engenharia da PETROBRAS,
em  que  consta  relação  dos  contratos  em  que  foram  acertadas  vantagens  ilícitas.  Nela,  há
menção ao contrato da ALUSA para a execução das obras da Casa de Força – CAFOR da RNEST,
sendo  CÉSAR  GODOY relacionado  como  “contacto  da  empresa”  e  LUIS  EDUARDO como
“agente”103:

LUIS  EDUARDO efetivamente  celebrou  contrato  de  prestação  de  serviços  de
consultoria entre a sua empresa, a OILDRIVE CONSULTORIA EM ENERGIA E PETRÓLEO LTDA. 104,
com a ALUSA, em 07/11/2006, firmando, ainda, em 30/01/2009 – ou seja, após a assinatura do
contrato nº 0800.0045921.08-2 com a PETROBRAS, datado de 02/12/2008 – o “Anexo V”, em
que estabelecida sua comissão em razão do Convite PETROBRAS Engenharia nº 0534510.08-8,
relativo ao procedimento licitatório para as obras da Casa de Força – CAFOR da RNEST 105-106:

100 ANEXO 19.
101 ANEXO 18.
102 ANEXO 19.
103 ANEXO 18, p. 11.
104 ANEXO 56.
105 A documentação foi encaminhada pela Receita Federal do Brasil a esta Força-Tarefa por meio do Ofício nº 02/2018-
RFB/COFIS – ANEXOS 57, 58 e 59.
106 ANEXO 58, p. 312.
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Observe-se  que  o  instrumento  encontra-se  assinado  por  JOSÉ LÁZARO,
conforme evidenciado pela comparação entre a assinatura nele constante e aquela aposta ao
“Anexo 1” do mesmo contrato107:

107 ANEXO 58, p. 6.
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Vinculadas a referido anexo, foram emitidas pela OILDRIVE ao menos 36 notas
fiscais  contra  a  ALUSA108,  vinculadas  ao  projeto  da  Casa  de  Força  –  CAFOR  da  RNEST,  no
período de 21/10/2009 a 06/10/2011, no valor total de R$ 7.027.704,12.

Destarte,  os  elementos  de  prova  angariados  no  decorrer  das  investigações
comprovam o pagamento de vantagens indevidas por agentes da ALUSA, notadamente CÉSAR
GODOY  e  JOSÉ  LÁZARO,  mediante  a  atuação  do  operador  financeiro  LUIS  EDUARDO,  ao
então Gerente Executivo de Engenharia da PETROBRAS PEDRO BARUSCO, mediante a prática
de atos de lavagem de ativos.

4 – CAPITULAÇÕES

Diante  de  todo  o  exposto,  em  virtude  dos  crimes  praticados  em  desfavor  da
PETROBRAS, o Ministério Público Federal denuncia:

1)  MÁRIO  ANDRADE,  JOSÉ  LÁZARO, CESAR  GODOY  e  LUIS  EDUARDO
BARBOSA,  pela  prática,  em data compreendida entre  05/12/2007 e  02/12/2008,  por 2 (duas)
vezes,  do  delito  de  corrupção ativa,  em sua  forma  majorada,  previsto  no  art.  333,    caput   e
parágrafo único, do Código Penal;

2)  GLAUCO COLEPICOLO, pela prática,  em data compreendida entre 05/12/2007 e
02/12/2008,  por  1  (uma)  vez,  do  delito  de  corrupção  passiva  qualificada,  em  sua  forma
majorada, previsto no art. 317,   caput   e §1º, c/c art. 327, §2º, ambos do Código Penal;

3) JOSÉ LÁZARO e SÉRGIO BOCCALETTI, pela prática, no período compreendido
entre 07/07/2009 e 05/11/2013, por 89 vezes, em continuidade delitiva (art. 71/CP), do delito
de lavagem de capitais  , previsto no artigo 1º,       caput       e § 4º, da Lei  nº 9.613/98  ;

4)  SÉRGIO  BOCCALETTI  e ROGÉRIO  ARAÚJO,  pela  prática,  no  período
compreendido  entre  04/04/2012 e 10/01/2014, por  9 vezes,  em  continuidade delitiva  (art.
71/CP),  do  delito  de  lavagem de capitais  , previsto  no artigo  1º,        caput        e  §  4º,  da  Lei   nº
9.613/98  ;

5)  SÉRGIO  BOCCALETTI,  ROGÉRIO  ARAÚJO  e GLAUCO  COLEPICOLO,  pela
prática, na data de 19/04/2012, por 1 vez, em continuidade delitiva (art. 71/CP), do delito de
lavagem de capitais  , previsto no artigo 1º,       caput,       V,             e § 4º, da Lei nº 9.613/98  ;

108 Notas fiscais nº 136, 137, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 175, 3, 2, 1, 10, 11, 12, 17, 24, 25, 26, 30, 31 – documentação encaminhada pela Receita Federal do
Brasil a esta Força-Tarefa por meio do Ofício nº 2/2018 – RFB/COFIS – ANEXOS 57 e 58, p. 312 e ss, e 59, p. 1-23.
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6)  CÉSAR GODOY, JOSÉ LÁZARO e LUIS EDUARDO, pela  prática,  na  data  de
27/04/2010, por  1  vez,  em  continuidade  delitiva  (art.  71/CP),  do  delito  de  lavagem  de
capitais  , previsto no artigo 1º,       caput,       V,             e § 4º, da Lei  nº 9.613/98  ;

5 – REQUERIMENTOS FINAIS

Diante do exposto, requer o Ministério Público Federal:

a) o recebimento desta denúncia, a citação dos denunciados para responderem à
acusação e sua posterior intimação para audiência, de modo a serem processados no rito comum
ordinário  (art.  394,  §1º,  I,  do  CPP),  até  final  condenação,  na  hipótese  de  ser  confirmada  a
imputação, nas penas da capitulação;

b) a oitiva das testemunhas arroladas ao fim desta peça;
c) seja  conferida  prioridade  a  esta  Ação  Penal,  com  base  no  artigo  11.2  da

Convenção de Palermo (Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional – Decreto
Legislativo 231/2003 e Decreto 5.015/2004);

d) seja  decretado  o  perdimento  do  produto  e  proveito  dos  crimes,  ou  do  seu
equivalente,  incluindo aí  os  numerários bloqueados em contas e investimentos bancários  e os
montantes em espécie apreendidos em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, no
montante de R$ 9.661.033,06, correspondente ao valor repassado a título de vantagens indevidas
a  GLAUCO COLEPICOLO no  interesse  do  contrato  firmado  pela  ALUSA  com  a  PETROBRAS,
notadamente no que tange às obras de implementação da Casa de Força – CAFOR – da Refinaria
Abreu e Lima – RNEST, descritas nesta denúncia;

e)  sem prejuízo  do disposto  na  alínea  anterior,  a  determinação  da  perda,  em
favor da União, do montante de R$ 7.755.845,48, correspondente ao dobro   do valor total dos
numerários ilícitos "lavados" pelos denunciados a partir das condutas objeto do item “3.1” da
presente  denúncia,  relacionadas  às  transferências  efetuadas  pela  ALUSA  ao  denunciado
SÉRGIO BOCCALETTI, com sua destinação nos termos do artigo 7º, § 1º, da Lei nº 9.613/98;

e) sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, a determinação da perda, em
favor da União, do montante de R$ 8.821.900,00, correspondente ao dobro   do valor total dos
numerários ilícitos "lavados" pelos denunciados a partir das condutas objeto do item “3.1.2” da
presente  denúncia,  relacionadas  às  transferências  efetuadas  por  SÉRGIO  BOCCALETTI a
ROGÉRIO ARAÚJO, com sua destinação nos termos do artigo 7º, § 1º, da Lei nº 9.613/98;

e) sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, a determinação da perda, em
favor da União, do montante de R$ 3.320.611,68, correspondente ao dobro   do valor total dos
numerários ilícitos "lavados" pelos denunciados a partir das condutas objeto do item “3.1.3” da
presente denúncia, relacionadas às transferências efetuadas por  ROGÉRIO ARAÚJO, a pedido
de  SÉRGIO  BOCCALETTI,  ao  denunciado  GLAUCO  COLEPICOLO,  com  sua  destinação  nos
termos do artigo 7º, § 1º, da Lei nº 9.613/98;

e) sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, a determinação da perda, em
favor da União, do montante de R$ 1.749.292,86, correspondente ao dobro   do valor total dos
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numerários ilícitos "lavados" pelos denunciados a partir das condutas objeto do item “3.2” da
presente denúncia, relacionadas às transferências efetuadas pela ALUSA, por meio do operador
financeiro LUIS EDUARDO, a PEDRO BARUSCO, com sua destinação nos termos do artigo 7º, §
1º, da Lei nº 9.613/98.

Curitiba, 08 de junho de 2018.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Paulo Roberto G. de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

ROL DE TESTEMUNHAS

1)  PAULO ROBERTO COSTA109, brasileiro, nascido em 01/01/1954, filho de Evolina Pereira da Silva
Costa, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.612.879-15, residente na Rua Ivaldo de Azambuja, casa 30,
Condomínio Rio Mar IX, Barra da Tijuca, CEP 22.793-316, Rio de Janeiro/RJ;
2)  PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO110,  brasileiro,  nascido em 07/03/1956, filho de Anna Gonsalez
Barusco, inscrito no CPF/MF sob o n° 987.145.708-15, residente na Avenida de Marapendi, n° 1315,
Bloco 3, apartamento 303, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ;

109 Colaborador,  conforme Acordo  de  Colaboração  Premiada  por  ele  celebrado  com o  Ministério  Público  Federal,
homologado pelo e. Supremo Tribunal Federal na Petição n. 5209/2014 e cuja execução é acompanhada por esse Juízo
nos Autos nº 5065094-16.2014.404.7000 – ANEXO 60
110 Colaborador,  conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com o Ministério Público Federal e
homologado por esse Juízo nos Autos nº 5075916-64.2014.404.7000 – ANEXO 61.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DE CURITIBA/PR

Distribuição  por  dependência  aos  autos  nº  5013794-73.2018.4.04.7000  (Busca  e  Apreensão),
5012457-49.2018.4.04.7000  e  5033907-53.2015.4.04.7000 (Afastamentos  de  sigilos  bancário  e
fiscal), 5012455-79.2018.4.04.7000 (Afastamento de sigilo telemático), 5012452-27.2018.4.04.7000
(Afastamento de sigilo telefônico),  5056504-16.2015.404.7000 (IPL Glauco Colepicolo),  5003998-
63.2015.4.04.7000 (IPL ALUSA), 5049557-14.2013.404.7000 (IPL Originário) e autos conexos

1  – O Ministério Público Federal  oferece denúncia em separado em desfavor  de
CÉSAR  LUIZ  DE  GODOY  PEREIRA,  GLAUCO  COLEPICOLO  LEGATTI, JOSÉ  LÁZARO  ALVES
RODRIGUES,  LUIS EDUARDO CAMPOS BARBOSA DA SILVA, MÁRIO COSTA ANDRADE NETO,
ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO e SÉRGIO SOUZA BOCCALETTI, com anexos que a integram para
os devidos fins.

2 – Deixa-se de oferecer denúncia em relação a PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, em
respeito ao respectivo acordo de colaboração premiada111, que prevê a suspensão dos inquéritos
policiais e processos criminais em trâmite a ele relacionado no presente Juízo a partir do momento
em que somados 15 (quinze) anos de prisão nas sentenças relacionadas aos feitos vinculados ao
acordo. Observe-se que o Ministério Público Federal deixar de oferecer denúncia não configura
inércia,  mas  tão  somente  o  cumprimento  do  acordado com o  colaborador,  sendo  possível  o
oferecimento de novas  denúncias  na  hipótese de descumprimento do acordado.  Deste  modo,
pugna pela  decretação da suspensão do prazo prescricional  dos delitos ora denunciados pelo
prazo de 10 anos, conforme previsto no termo homologado.

3 – Requer, ainda, o Ministério Público Federal:
a) seja disponibilizado, no interesse da defesa, acesso aos vídeos das colaborações

premiadas,  cujo  conteúdo  não  se  encontra  sob  sigilo,  dos  colaboradores  ora  arrolados  como
testemunhas;

b) sejam juntadas as Folhas de Antecedentes Criminais dos denunciados constantes
dos bancos de dados a que tem acesso a Justiça Federal.

Curitiba, 08 de junho de 2018.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

111 ANEXO 61.
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Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Paulo Roberto G. de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República
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