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Os dispositivos da Lei nº 8.666/93, admitem a suplementação de orçamento 
para a obra em algumas hipóteses. Constatamos, entretanto, que o aditivo estipulado no 
aditivo contratual não se encaixa em nenhuma das hipóteses legais permitidas (Art. 65 I e II), 
sendo, portanto, aditivo ilegal e abusivo em favor do Consórcio, mediante a conivência do 
DERSA. 

Para facilitar a visualização da ilegalidade da prática do aditivo contratual, 
grifamos os termos da Lei nº 8.666/93 que excluem cada previsão legal para o caso dos autos 
- sendo situações que não existiram no presente caso: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados. com as devidas justificativas, 
nos seguintes casos: 
I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

li - por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como 
do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 
fi.) (VETADO). 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equí/fbrio econômico:financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8 883, de 1994) 

§ 1!!. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou 
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 
§ 2 ° 1>.'MhuM 6WéseiM8 811 6NjH'e8698 JJ6tierá seeti&r 8fJ /imikHJ esta6eleeid8fJ 118 ~ 
Slffe.11ÜJ,r. 

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrqfo 
anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
I - (VETADO) (Incluído pela Lei n" 9.648, de 1998) 
II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (Incluído 
pela Lei n" 9.648, de 1998) 
§ J!!. Se no contrato niio houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, 
esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no 
§ 1!!. deste artigo. 
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§ 4º- No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os 
materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos 
custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber 
indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que 
regularmente comprovados. 
§ S1' Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes 
para mais ou para menos, conforme o caso. 
§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a 
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
§ 7l(VETADO) 

§ lf- A variação do valor contratual para jazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 
contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das 
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias 
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

Note-se que o 2º termo aditivo não explicita o seu fundamento legal, 
disfarçando-o ardilosamente com a locução "novos serviços que serão prestados" - que, 
entretanto, já deveriam estar incluídos no preço global, porque relativos a situações de fatos 
preexistentes à própria concorrência. 

DERSA - Desenvolvimento Rodovlérlo S.A. 
CNPJ 62.464.904/0001·26 

ERRATA 
Em publicação veiculada no O.O.E. do dia 24/08/2010 - Extrato do 2!! Termo Adi· 
tivo e Modificativo ao Contrato n~ 3909/09\Áeferente a Concorr&nc1a n• bWoli, 
firmado com Consórcio OesenvoMmento 1ãrio: 
Onde se lê: 
OBJETO DA ALTERAÇÃO Jncluida as Composiçõe:i de Preços de 024 o 032, 
de 034 a 041, de 043 a 047, de 051 a 069 e de 080 a 115, praia aditado @té 
29/12/2010 
leíe·se: 
OBJETO DA ALTERAÇAO lnctuida as Composiç4er. de Preços de 024 a 032, 
de 034 a 041, de 043 e 047, de 051 a 069 e de 080 a 115, P.[ª?9 adítftdg até 
29/12/2010 e valor aditado: RS 71.622.948,47. 

A Secretaria da Infra-Estrutura Urbana e Obras - SIUAB, da Prefeitura do Mu· 
nicípio de Sio Paulo, e a DERSA Oeiienvolvimemto Rodoviário S.A. tomam pú· 
blieo que requereram à CETESB a Licença Ambiental de Operaçio pera o eixo 
principal do prolongamento da Avenida Nova Tmbalhadores CJacu-Pêesego), 
entre as eatacas 51.000 e 52.335, e para o Trevo de lntel'$CÇio com a Av. Ro· 
gueb Chohfi, nos municípios de São Paulo e Mauá. 
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EXTRATO DE CONTRATO 
EDITAL N"-' Concorrência N11 022/08; PROPONENTES 11: PROCESSO Nit 
48-468/09; CONTRATO N11 3$09/0S; CONTRA!lllIE. ~IAltillNVOl.VI• MENTO RODOVIÁRIOS.A.; CONTRATADA CONS6fu:íô O CDl:!.J"Al 
S08AENC0>;0BJETO ExacUÇao das obras o serv ços d is ôe~ 
vohlimento do Sistema Viârio Estratégíco Metropolitano decorrente de Con
vêníos celebrados entra o Governo do Estado da Sao Paulo e a Prefeitura do 
Município _da Sao Paulo, referente a ffgya NãUMil D@lê · LPlfl il- Pa P9012 
das Bandeiras, Estaca 13.200 atea comruenciãcom a~ua Otís.sesl::ruz, Esraca 
19.280; ,VIG~NCIA 15 ffi8S9§i.VAJ.QR R;jj UZrilt. §§~!!~· R§Çyaso Custeio · 
Convênio Margtna,sffiER;ll1frA tJJ:~sslNAiURJfhlo í:' -----

Elencamos a seguir, de forma pontual e resumida, os principais aspectos que 
denotam as fraudes praticadas: 

Evidências da Fraude à Licitação: 

1- Seleção: Somente empresas nacionais foram admitidas à concorrência. Pré
Qualificação: Item 1.3. Reflete redução significativa de empresas admitidas à 
concorrência. 

2- As empresas participantes de um consórcio não poderiam participar da Pré
qualificação isoladamente ou integrando outro consórcio, seja na qualidade de 
controladores, coligadas, interligadas, subsidiária (integral ou parcial): Item 5.3. 

3- Direcionamento e restrição da concorrência através de: 
1. Divisão da licitação em 2 lotes, 

ii. Limitação de duas empresas para composição dos consórcios, 
ui. Vedação para que a mesma empresa vencesse os 2 lotes. 

4- A empreitada por preço global é caracterizada pela fixação antecipada do custo da 
obra em sua totalidade, excluindo-se apenas, excepcionalmente, o pagamento para 
obras e/ou serviços extraordinários, não constantes do projeto ou das planilhas em que 
se devem basear as propostas. No caso dos autos, as empresas concorrentes 
ofereceram suas propostas acreditando estar oferecendo preço global; mas elas 
acabaram sofrendo evidente prejuízo na disputa com o acréscimo em aditivo (posterior 
à assinatura), de itens taxados de "extras" em beneficio da empresa vencedora, mas 
que as concorrentes não poderiam esperar porque tiveram aqueles mesmos itens 
acrescidos em suas propostas originais de preço global. Significa que se soubessem 
que poderiam contar com aquele aditivo, poderiam e certamente reduziriam 
sensivelmente as suas propostas originais. 

5- A chamada "recomposição de preços" somente é possível em face de modificações das 
condições de execução do contrato ou de fatos supervenientes que venham onerar 
substancialmente os encargos. Decorrem apenas de circunstâncias imprevistas e 
imprevisíveis - não preexistentes e não cogitadas ou percebíveis no momento da 
celebração do contrato. O 2º aditivo, note-se, não se enquadra no chamado "Fato do 
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Príncipe"4 - sendo este considerado apenas quando imprevisto e imprevisível a ponto 
de onerar substancialmente a execução do contrato.5 

6- A composição falha do BDI (Benefício e Despesas Indiretas) em sua estimativa 
inicial, onde os impactos da operacionalização da obra já deveriam estar devidamente 
mensurados, acompanhado do respectivo estudo técnico feito para tal, bem como 
evidenciando de forma clara a necessidade de inclusão de itens no BDI que possuem a 
natureza de custo direto, tais como administração local, transporte de 
pessoaValimentação, mobilização e desmobilização de equipamentos, equipamentos 
de pequeno porte, ferramentas e EPis6, cujos percentuais resultaram e impacto nos 
valores aditados, ainda que os aditamentos eventualmente não tenham relação direta 
com tais itens. Houve alterações de quantitativos acima dos limites legais, na previsão 
de item no BDI e na planilha de quantitativos (administração local) e a solução da 
pendência ambiental.7 Apesar de não existir um limite para o BDI, os valores 
praticados no contrato são bastante superiores ao considerado aceitável pelo TCU para 
obras desse porte. Os impactos da operacionalização da obra já estavam devidamente 
mensurados, acompanhado do respectivo estudo técnico feito para tal, bem como 
evidenciados de forma clara da necessidade de inclusão de itens no BDI que possuem 
a natureza de custo direto, tais como administração local, transporte de 
pessoal/alimentação, mobilização e desmobilização de equipamentos, equipamentos 
de pequeno porte, ferramentas e EPls, cujos percentuais resultaram, ao final, em 
impacto nos valores aditados, ainda que os aditamentos eventualmente não tivessem 
relação direta com tais itens. 

7~ Mas o acréscimo provocado pelo 2° termo aditivo do Lote 02 decorreu da suposta 
precariedade dos levantamentos disponíveis acerca de infraestrutura básica elementar 
e das interferências existentes na área, como de Eletropaulo, Sabesp, Comgas, TVs a 
cabo e outros com ditos "acréscimos" de serviços e materiais, e incluiu remoção de 
residências insalubres em favelas, que já se encontravam no local quando da licitação. 
Estes serviços deveriam estar (estavam) previstos no orçamento global, em face da 
determinação legal prevista no artigo 6° IX "a" a "f' da Lei nºS.666/93, porque pré
existentes à própria concorrência de execução indireta de obra de empreitada por preço 
global, com projetos básico e executivo. Todos os seis itens do inciso IX referem um 

4 MEIRELLES, Hely Lopes: Licitação e Contrato Administrativo. Malheiros Editora/São Paulo, 2007, 15" 
edição, p. 232: "Fato do Príncipe e toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, positiva ou 
negativa, que onera substancialmente a execução do contrato administrativo. Essa oneração, constituindo uma 
álea administrativa extraordinária e extracontratual, obriga o Poder Público contratante a compensar 
integralmente os prejuízos suportados pela outra parte, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução do 
ajuste, e, se a conclusão de seu objeto se tornar impossível, rende ensejo à rescisão do contrato". 
5 Changes to the original design and BOQ- Bill of quantities and Increase in contract value (e.g., unít costs) 
6 Equipamentos de Proteção Individual. 
7 Súmula/TCU n. 258/2010 - Exigência de Detalhamento do Orçamento: "As composições de custos unitários e 
o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou 
serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não 
podem ser indicados mediante uso da expressão 'verba' ou de unidades genéricas." 
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planejamento orçamentário que depois, alega-se com a inclusão do aditivo, não teria 
sido elaborado. 

Lei 8.666/93: Art. 62 Para os fins desta Lei, considera-se:[ ... ] 
VIII - F..xecução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos 
seguintes regimes: 

a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço 122!:. 
preço certo e totaJ.,(grifamos) 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, 
devendo conter os seguintes elementos." (grifamos) 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração 
do projeto executivo e de realização das obras e montagem.-

e) identificação dos tipos de sef'J/iços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados 
para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.-
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo 
para a sua execução.-

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso," 

j) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos propriamente avaliados,-

(grifamos) 

X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT,· 

Nestes termos, a partir das análises realizadas, é possível concluir que 
foram praticados duas espécies de delitos de fraude à licitação: 

1. No dia 29 de maio de 2009, nas dependências do DERSA, nesta capital, através da 
assinatura do contrato nº 3909/09-DERSA, decorrente das manobras de 
direcionamento da concorrência envolvendo o representante da empresa Delta 
Construções S.A., o acusado Fernando Antonio Cavendish Soares, representando a 
Delta Construções S.A. fraudou o caráter competitivo do procedimento licitatório, 
com o intuito de obter, para si e para outrem (empresa consorciada), vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto da licitação, violando o artigo 90 da Lei nº 
8.666/93. A empresa. por ele representada, ofereceu preço capaz de vencer a licitação 
dos demais concorrentes, sabendo que posteriormente seria beneficiado com 
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aditamento do contrato em proporção desejada; violando o artigo 90 da Lei nº 
8.666.93 - superando aquele valor ofertado. 

2. No dia 23 de agosto de 2010, nas dependências do DERSA, nesta capital, o 2° termo 
aditivo e modificativo ao contrato nº 3909/09 referente à execução das obras e 
serviços do programa de desenvolvimento do sistema viário estratégico metropolitano 
decorrente de convênios celebrados entre o Governo do Estado de São Paulo e a 
Prefeitura do Município de São Paulo, referente à Nova Marginal Tietê - Lote 2, como 
todos os novos serviços ali elencados, com o acréscimo de R$ 71.622.948,4 7 foi 
criminoso, violando o artigo 96 I e V da Lei nº 8.666/93. 

########################################################################### 

- Domínio do Fato 

A ação típica não se entende unicamente como uma atuação com determinada 
atitude pessoal, nem como mera consequência do mundo exterior, mas como unidade de 
sentido objetivo-subjetiva. Por ísso, o tipo, em certas condições, pode ser realizado também 
por aqueles que, apesar de não executarem uma ação típica no sentido formal, possuem o 
domínio do fato e o compartilham.8 

A aplicação do domínio do fato encontra respaldo na interpretação da teoria 
subjetiva da autoria (autoria/participação), sendo responsáveis pelo resultado típico, tanto o 
autor imediato (executor) como o seu mandante, este pela autoria mediata. 

Toma-se importante então visualizar a aplicação da teoria do domínio do fato 
nos chamados "Aparatos de Poder" (Machtapparate) em Sistemas de Poder (Machtsystemen) 
- Estatais (Staatlichen)9 e Não Estatais (Nichtstaatlíchen); lembrando que pela concepção 
mais atual, tanto aquelas (Estatais) 10 como estas (não Estatais), podem ser ou se converter em 
formas de organizações criminosas. 11 

Sobre o desenvolvimento desta aplicabilídade da teoria, referiu Claus Roxin, 
que a sua idéia fundamental propõe uma nova forma de autoria mediata, segundo a qual se 
considera que, ao se tomar o domínio do fato como critério para a autoria, somente existem 
três formas típicas nas quais um êxito pode ser obtido sem que o autor tenha que estar 
presente no momento da execução do crime: Pode obrigar o executor; pode enganá-lo; e, esta 

8 Cf. JESCHECK, Hans-Heinrlch. Lehrbuch des Strafrechts. 4. Vollstãntig neubeard. Duncker u. Humblot, 1988, 
Berlin. 
9 Cf. ROXIN, Claus: Problemas actuales de Dogmática Penal {Trad. Manuel A. Abanto Vásquez. ARA Editores, 
2004. Lima/Perú, p. 226/227. 
10 Ex: As Organizações Criminosas Empresariais e as Endógenas. 
11 BGH, 40, 218: Trad. Livre: "Uma autoria mediata entendida de tal maneira não somente entrará em 
consideração em casos de abusos de poderes Estatais, mas também na criminalidade organizada, como no 
modelo de uma máfia". 
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é a nova idéia - pode dar ordens através de um aparato de poder (domínio através da 
Organização de Poder), que segue a execução das ordens inclusive sem coação ou erro, dado 
que a estrutura do próprio aparato se responsabiliza, por si mesma, da garantia da execução 
(não se considera aqui a mera instigação). O autor da ordem pode deixar de coagir ou enganar 
o autor (executor) imediato, pois o aparato, em caso de não cumprimento, tem à sua 
disposição outras pessoas sujeitas à disposição que podem assumir aquela tarefa na função de 
execução. 12 Por isso também é característica própria desta forma de autoria que aquele que dá 
a ordem (Homem de trás), na maioria das vezes nem sequer conheça pessoalmente a pessoa 
do executor. 13 

O autor tem o fato "como próprio" e tem o "animus auctoris", enquanto o 
partícipe quer o fato "como alheio" e tem o "animus socii". 14 

########################################################################### 

O acusado Fernando Antonio Cavendish Soares, criou a empresa Delta 
Construções, sendo o seu Diretor Executivo até pelo menos o mês de abril de 2012. Veja-se 
um trecho do seu depoimento prestado ao Ministério Público em 02/12/2015: "A partir de 
abril de 2012, quando se sucederam os fatos em que a empresa se viu envolvida, e por 
orientação dos meus advogados me senti obrigado a me afastar do Conselho de 
Administração da empresa, situação que permanece até hoje". (Grifamos). 

No mesmo depoimento, havia referido: "Eu, como Presidente do Conselho 
Administrativo, de uma empresa que tinha 5 regionais importantes no país (sul/sudeste; 
nordeste; norte; centro-oeste; "Rio de Janeiro/Espírito Santo/Minas Gerais''), me atinha aos 
números consolidados pelas Regionais, periodicamente". 

Ocorre que são exatamente os dados - números consolidados - da empresa que 
impressionaram. 

A empresa Delta Construções S.A. constou em inúmeras referências de 
operações suspeitas reportadas no RlF nº 11359 do COAF. A quebra de sigilos bancário da 
empreiteira DELTA, nos últimos 10 anos, obtida pela CPMJ, revelou diversas transações 
financeiras que somaram um volume equivalente a R$ 12,34 bilhões, dos quais R$ 4,17 
bilhões referem transações entre contas da própria empresa. Dos R$ 8, 17 bilhões restantes, 
cerca de R$ 2,87 bilhões não tiveram beneficiários identificados. Descontados os débitos não 

12 Cf o comentário, referindo expressamente a aplicação em estruturas e organizações criminosas de 
SCHÜNEMANN, Bemd: Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar. Ed. De Gruyter Recht/Berlin, 2007, n. 122, p. 
1909, 
13 ROXIN, Claus: Problemas actuales de Dogmática Penal (Trad. Manuel A. Abanto Vásquez. ARA Editores, 
2004. Lima/Perú, p. 223 
14 JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas: Lerhbuch des Strafrechts. Algemeiner Teil. Ed. Duncker & 
Humblot/Berlin, 1996, p. 650. 
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identificados, chegou-se à cifra de R$ 5,30 bilhões, dos quais, descontados registros referentes 
a pagamento de tributos, a empresa DELTA destinou R$ 4,48 bilhões a diversas pessoas 
físicas e jurídicas, - que coincidem com períodos eleitorais, indicando possível financiamento 
de campanhas. No ano de 2010, ano eleitoral, a DELTA Construções S.A. repassou, no 
primeiro semestre, cerca de R$ 38,16 milhões à suas supostas "fornecedoras". No segundo 
semestre o repasse alcançou a ordem de R$ 79,03 milhões. Destas empresas "fornecedoras" 
da DELTA, doze delas foram abertas depois de fevereiro de 2008, localizadas em GO, DF, 
ES, RJ e SP. A Delta Construções repassou mais de R$ 420 milhões a empresas 
"fornecedoras" de fachada. 

Estas contas foram movimentadas em sua grande parte dentro de período em 
que Fernando Antonio Cavendish Soares se encontrava ainda como Diretor Executivo da 
~008 a 2012) . As contas bancárias foram abertas, três delas no mesmo dia: 
_. e tiveram "fim de movimentação", três delas também no mesmo dia em: 
28/12/2012. 

Banco do Brasil: 28/12/2012; 
HSBC: 26/12/2012 
Bradesco: 28/12/2012 
Banco Safra: 28/12/2012 

Agência 
Conta 

Início da movimentação 
Fim da movimentação 

Créditos 

Débitos 

Agência 
Conta 
Início da movimentação 
Fim da movimentação 

Créditos 
Débitos 

Agência 
Conta 
Início da movimentação 

Fim da movimentação 

Créditos 

Débitos 

BANCO DO BRASIL 

BANCO BRADESCO S/A 
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BANCO SAFRA 5/ A 

Note-se então que todas as contas utilizadas para repasse de dinheiro a 
empresas de fachada, que foram abertas a partir do início de 2008; após intensa 
movimentação financeira, foram todas encerradas na mesma data, no final do mês de 
dezembro de 2012, após o período eleitoral e poucos meses após a saída de Fernando Antonio 
Cavendish Soares da Diretoria Administrativa da empresa. 

Em seu depoimento ao Ministério Público (GEDEC), Fernando A. Cavendish 
Soares referiu: "As iriformações a respeito dos valores que a DELTA CONSTRUÇÕES 
depositou em nome das empresas referidas na pergunta podem ser dadas pelo próprio Sr. 
HELVETIO ROCHA, que, embora não sendo diretor, detinha todas essas informações". 
Entretanto, em seu depoimento, também ao Ministério Público (GEDEC), Helvetio Pereira 
Rocha Filho negou que tivesse conhecimento das transferências bancárias: "Não tenho acesso 
a dados bancários da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A e não tenho, portanto, "a menor 
condição " de responder a esta pergunta. Não tenho alçada de conhecimento destas questões 
financeiras, da empresa DELTA CONSTRUÇÕES SIA". 

Ainda em seu depoimento ao Ministério Público (GEDEC), Fernando A. 
Cavendish Soares obteve prazo e se comprometeu a entregar provas que pudessem 
demonstrar, através da empresa Delta Construções SA, as razões dos expressivos pagamentos 
a empresas de fachada. Entretanto, decorrido o prazo, ele apenas apresentou NFs (Notas 
Fiscais) 15 de contratos da Delta Construções SA para aluguel de máquinas com a empresa 
Legend Engenheiros Associados no montante de R$ 36.897.997,28. 

Não houve qualquer menção à intensa movimentação de altíssimos valores da 
Delta Construções S.A. em relação as demais empresas - de fachada16 - referidas nos autos. 
Não foram apresentadas as demais Notas Fiscais compatíveis com intensa movimentação 
financeira, correspondentes aos serviços de terraplenagem destas empresas; sequer 
apresentação das O.S. (Ordens de Serviço) e tampouco foram apresentados documentos para 
comprovar a aquisição e/ou ao menos da existência de máquinas de terraplenagem. Tampouco 
houve qualquer comprovação, por parte dos proprietários da própria Legend Engenheiros 
Associados a respeito de qualquer efetiva propriedade de máquinas de terraplenagem. 

15 CD Juntado aos autos. 
16 Power to ten Engenharia Ltda, SP Terraplenagem Ltda, Soterra Terrapl. e Loc. Equips Ltda, SB Serviços de 
Terraplenagem, JSM Eng. e Terraplenagem, WS Serviços de Terraplenagem e BW Serviços de Terraplenagem. 
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Observe-se que ele mesmo, Fernando A. Cavendish Soares, assinou a ficha de 
abertura da e.e. junto ao HSBC (a que mais movimentou dinheiro), responsabilizando-se 
diretamente pela sua movimentação financeira. 17 

A Delta Construções também realizou diversas operações de câmbio de 
altíssimos valores, utilizando a conta do Banco Safra, de valores muito altos. A título de 
exemplo cite-se apenas uma delas, a referente ao "contrato de cambio de compra - tipo 3 
transferências financeiras do exterior n. 11/006070 em 28/03/2011, para as Ilhas Cayman, de 
US$ 24.081.878,39 (vinte e quatro milhões, oitenta e um mil, oitocentos e setenta e oito mil 
dólares, e trinta e nove centavos) 18• Não é possível considerar que Fernando A. Cavendish 
Soares não tinha conhecimento e não participou desta e das demais operações de câmbio. 

Se é verdade que em uma organização do porte da Holding de Fernando 
Antonio Cavendish Soares, cuja principal empresa era a Delta Construções S.A. não seria 
possível a ele, Presidente Executivo saber de detalhes das movimentações financeiras das 
empresas; também é bem verdade que o montante que girou na Delta Construções S.A para 
pagar serviços inexistentes de empresas de fachada - R$ 420.000.000,00 (qutrocentos e vinte 
milhões de reais) quase meio bilhão de reais - não poderiam passar desapercebidos, 
especialmente para alguém cuja principal função era "se ater aos números consolidados das 
regionais". 

II- Crimes de Lavagem de Dinheiro e seus delitos antecedentes 

- Caracterização dos Delitos: 

Na Convenção, de Viena, Áustria, em 1988, foram adotadas as primeiras 
medidas para o combate ao narcotráfico e lavagem de dinheiro. Após a constatação de que os 
traficantes utilizavam o dinheiro obtido ilicitamente pelos ganhos decorrentes da venda de 
substâncias entorpecentes, para incrementar a "indústria do tráfico", concluiu-se que somente 
buscando a punição destes ganhos se poderia chegar a um combate efetivo e eficiente. Mais 
tarde, aquilo que se iniciou como combate ao tráfico de entorpecentes teve o seu campo de 
incidência ampliado para outros delitos, cujos ganhos, também, estimou-se, eram o principal 
agente beneficiador da própria implementação do crime, servindo como verdadeiro capital de 
giro da empresa criminosa. O Brasil ratificou a Convenção de Viena através do Decreto nº 
154, de 26 de junho de 1991. 

17 Documento juntado aos autos. 
18 Fls. 346 e segs. do apenso 
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Posterionnente à Convenção de Viena, decorreram outras reuniões, tratados e 
formação de grupos para a unificação da metodologia de combate aos crimes de lavagem de 
dinheiro, como a Declaração de Basíléia (I 2/12/88), o Regulamento modelo da OEA, em 23 
de maio de 1992, a XXII Assembléía Geral da OEA aprovou o "Regulamento Modelo sobre 
Delitos de Lavagem Relacionados com o Tráfico Ilícito de Drogas e outros Delitos Graves", 
elaborado pela CICAD; a criação da F ATF - Financial Action Task Force, que elaborou 40 
recomendações; o Carebean Financial Action Task Force (CFATF) para atuação 
especificamente no âmbito da América Latina; e finalmente o Grupo de Egmont decorreu de 
uma reunião no Palácio e Egmont-Aremberg/Bruxelas, que estipula uma rede de cooperação 
entre países. A estes, acrescentem-se 3 Diretivas da Comunidade Européia. 

Tudo decorreu do objetivo de uniformizar a repressão ao delito "global" de 
lavagem de dinheiro - do qual, reitere-se, o Brasil é participante. 

Pois bem, no âmbito da caracterização do plano objetivo do delito, são 
possíveis as aplicações de duas formas: A caracterização real ou presumida: 

Pela caracterização Real 

Estabelece-se todo o 'link' da origem até o destino. Demonstra a trilha 
percorrida pelos ativos ilícitos, mas, considerando as incontáveis formas e mecanismos de 
lavagem disponíveis aos criminosos na atualidade, é também o de mais rara constatação, Isto 
porque poucos serão os "lavadores" que utilizarão de fonnas simples a ponto de serem 
perfeitamente rastreadas e identificadas. O crime de lavagem de dinheiro configura-se, por 
sua própria natureza, através de formas complexas e variadas. O criminoso que usualmente 
pratica este delito costuma utilizar os mais variados artificios, falsificações e os mais diversos 
mecanismos em conjugação, exatamente para dificultar o seu rastreamento, a ponto que, na 
prática, poucos serão os casos em que será possível ou viável a demonstração de todo o 
traçado percorrido pelos valores ou bens de origem ilícita. 

A prova "direta", "representativa", ou "histórica", decorre do "ato 
comunicativo, compreensível em decorrência da mera comunicação visual (ou verbal), O 
entendimento acerca do objeto (situação) é imediato, e decorre de uma dedução direta. Ao 
contrário das provas indiretas, ou "críticas", cuja percepção não é instantânea ao contato 
visual; nas diretas não existe uma lacuna a ser preenchida através de um raciocínio que 
explique a lógica da demonstração. Nas provas diretas, o fato indicativo se colega com o fato 
indicado através de mera percepção, dispensando exercício de maior esforço de raciocínio. 

Pela caracterização Presumida 

Em contraponto à real, a caracterização presumida forma-se através de um 
nexo de derivação entre objeto material da lavagem e o próprio crime. Decorre da presunção, 
ou melhor, da dedução indireta de que os valores ou bens que tiveram destino de incotporação 

Página 20 de 49 



JFRJ
Fls 23

Documento No: 75363636-3-0-12-29-411108 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .

:;: 
L 
~ 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

GEDEC GRUPO ESPECIAL DE DELITOS ECONÔMICOS 
Rua Riachuelo, nº 115, 2° andar, Centro 
CEP: 01007-904 - São Paulo/SP 
Fone: 11-3119-7116- Fax: 11-3119-7118 

no patrimônio do suspeito (ou de seu testa-de-ferro) procederam de sua prática criminosa, no 
mais das vezes em função da visível ausência de correlação entre os ganhos lícitos, reais e/ou 
potenciais, e a quantidade do patrimônio. Parte-se de contraindícios, elementos de prova e/ou 
provas indiretas, que devem ser conjugados com a situação real da pessoa investigada ou 
suspeita, formando-se um contexto probatório que tenha por conclusão uma situação 
processual tal que permita deduzir a prática do(s) crime(s) antecedente(s). 

Nestes casos as acusações nos processos devem estabelecer vínculos entre as 
ações criminosas. Tem considerável valor probante o não esclarecimento perfeito pelo 
suspeito/investigado a respeito da origem dos bens, direitos ou valores ou a divergência entre 
os ganhos declarados ou detectados pelas autoridades e o patrimônio do(s) investigado(s). 
Isto significa, em outras palavras, desnecessidade de indicação da "trilha" do dinheiro, valor 
ou bem. Significa a desnecessidade de demonstração direta da sua obtenção e posterior 
ocultação ou dissimulação. 

A prova indireta, ou "crítica" decorre do exame crítico do objeto, da percepção 
e da correlação de conhecimentos, segundo a lógica e a experiência, provocando reação de 
entendimento lógico. Exige análise de ligação entre o fato indicativo e o fato indicado, em 
exercício de raciocínio em relação ao factum probandum cuja análise, por assim dizer, não é 
"automática". 

Dos fatos notórios 19: 

Em relação ao item "2" supra (Obras da Delta Construções em SP) -
Ampliação da Marginal Tietê, em São Paulo, em Consórcio com a Sobrenco Engenharia, 
Lote 2; objeto de apuração nestes autos, ressaltamos os fatos notórios, amplamente 
veiculados pela mídia nacional: 

./ Indícios de favorecimento em processos licitatórios em troca de financiamento 
de campanhas políticas; 

./ Dados bancários obtidos pela CPMI revelaram que a empresa DELTA se valia 
de empresas "fantasmas" ou "laranjas' para movimentar recursos financeiros 
com objetivos espúrios ou ilegais; 

./ Edição 2266 da Revista VEJA (25/04/2012) revelou que segundo um dos 
proprietários da empresa SIGMA, a empresa DELTA utilizava sua empresa 
como caixa para quitar faturas em que "não queria aparecer". Segundo o 
empresário, a SIGMA era orientada a simular a prestação de serviços para 
justificar a saída de recursos da empresa DELTA para o pagamento de propinas. 
Seguindo orientações da empresa DELTA, Fernando A. Cavendish Soares, a 
SIGMA emitia notas ''frias" para justificar o recebimento desses recursos. A 
partir dessa simulação, funcionários, dirigentes e, até mesmo, o ex-ministro ela 

19 Cftambém referências da CPMI em fls. 206/210. 
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Casa Civil, José Dirceu, ex-consultor da empresa Delta, teriam sido beneficiados 
com recursos desviados da Petrobrás . 

./ Com o mesmo modus operandi, com relação a outras empresas, como a GM 
Comércio de Pneus e Peças Ltda, com sede em Goiania/GO. Esta empresa, 
segundo matéria da Revista Veja de 06/06/2012, nunca teve um único pneu em 
estoque que justificasse sua atuação empresarial. 

./ O mesmo se alegou com relação às empresas LEGEND ENGENHEIROS 
ASSOCIADOS, ROCK STAR MARKETING E S.M. TERRAPLENAGEM, 
todas sediadas em São Paulo, e também em nomes de laranjas . 

./ A edição da Revista Veja nº 2274, de 20/06/2012 trouxe um texto elucídativo 
em que Fernando Cavendish teria afirmado que a empresa DELTA adotou o 
mesmo sistema que outras empreiteiras usavam, ou seja, para dificultar o 
rastreamento dos recursos, repassava os valores a empresas "laranjas". as quais, 
por sua vez, os repassavam aos beneficiários . 

./ A edição da Revista Veja nº 2276, de 04/07/2012 referiu, a partir de um 
relatório do COAF, que se chegou a uma relação de 7 empresas, supostas 
"fornecedoras" da empresa DELTA, que serviriam de fachada para viabilizar o 
desvio de recursos públicos ( cerca de R$ 93 milhões entre janeiro de 201 O e 
julho de 2011), seguindo o procedimento de simulação de serviços e emissão de 
notas fiscais frias, para campanhas políticas - todas em nomes de laranjas e sem 
condições de prestar serviços com a finalidade registrada . 

./ Edição da Revista Veja nº 2352 de 13/12/2013: [ ... ] "Em 2010, ano de eleições 
gerais, 3 79 milhões de reais, Delta e Assad compartilharam outras 
coincidências"[ ... ] "Quem contrata as empresas de Assad não espera que elas 
realizem serviços de engenharia e terraplenagem. Quer apenas usá-las para 
dificultar o rastreamento do dinheiro que sairá da iniciativa privada para os 
bolsos dos servidores públicos, políticos e candidatos. É sintomático o fato de 
as firmas de Assad serem consideradas fantasmas" [ ... ] "No inicio, o próprio 
Assad aparecia como sócio de algumas firmas. Depois foi transferindo-as para 
os chamados laranjas, como os manuais de corrupção definem aqueles que 
emprestam o nome para esconder a identidade dos verdadeiros donos do 
negócio"[ ... ]". 

Apesar da mesma origem, a configuração do crime de lavagem de dinheiro 
decorreu, no caso dos autos, de formas distintas e independentes: 

Dinheiro. 

11.1- Indícios de crime de corrupção > Crime de Lavagem de Dinheiro 
11.2- Provas de crimes contra a administração pública > Crime de Lavagem de 

11.1 - Corrupção - Indícios: A configuração de "indícios suficientes da 
existência do crime antecedente": 
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Entre 2001 e 2012, a Delta Construções S.A. recebeu recursos na ordem de R$ 
9.000.000.000,00 (nove bilhões de reais). Destes, R$ 5.664.506.335,00 ou 62,68% são de 
origem de cofres públicos União, Estados e Municípios. Do Estado de São Paulo, a Delta 
Construções S.A. recebeu R$ 636.256.218,53 ou 7,04%.20 Mais de 60% dos aportes destes 
recursos ocorreram entre 2009 e 2011, supostamente, por se tratar do período ante e pós 
eleitoral de 201021 . Somente no ano de 2010 (ano eleitoral), ela re~assou R$ 177.186.811,40 a 
supostas fornecedoras, sendo R$ 79 milhões no segundo semestre. 2 

As fraudes foram praticadas na licitação, mediante seleção em que somente 
empresas nacionais foram admitidas à concorrência. Pré-Qualificação (Item 1.3.) e que 
significa a redução significativa de empresas admitidas à concorrência; com o fato de que as 
empresas participantes de um consórcio não poderiam participar da Pré-qualificação 
isoladamente ou integrando outro consórcio, seja na qualidade de controladores, coligadas, 
interligadas, subsidiária (integral ou parcial: Item 5.3); e o direcionamento e restrição da 
concorrência através de: 1- a divisão da licitação em 2 lotes, 2- a limitação de duas empresas 
para composição dos consórcios, 3- vedação para que a mesma empresa vencesse os 2 lotes; 
denotam o seu direcionamento com consequente superfaturamento do contrato em (2º) aditivo 
da ordem de mais de R$ 70.000.000,00, enseja análise de conclusão presumida da prática de 
corrupção de funcionários públicos, capazes de permitirem e executarem o aditamento ilegal 
abusivo. A participação de funcionário(s) público(s) no trâmite da permissão do aditivo nº 02 
gerou o correspondente pagamento por parte do Poder Público Estadual representado pelo 
DERSA. 

Nesse aspecto, de um dos delitos antecedentes, valemo-nos da incidência dos 
indícios de crimes antecedentes contra a administração pública, em especial de corrupção23, 

ativa e passiva, para a configuração daquele de lavagem de dinheiro. 

Lei nº 9.613/98: Art. 2° III "b" § 1 º: "A denúncia será instruída com indícios 
suficientes da existência do crime antecedente, sendo puníveis os fatos previstos 
nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime". 
(grifamos). 

II.2 - Crimes de Fraudes à Licitação e a Configuração dos delitos de 
Lavagem de Dinheiro: 

2° Cf. quadros em fls. 170/171 dos autos. Foram outros R$ 2.639.663.737,58 (29,21%) do RJ; R$ 
2.383.306.687,35 (26,37% de origem não identificada pela CPJMI); R$ l.761.162.853,03 (19,49%) da União; R$ 
326.304.518,47 (3,61 %) de Goiás, referentes à Prefeituras da Administração do PT; e outros. 
21 Cf fls. 172/173. 
22 Cf. fls. 192/194 
21 Veja-se que, em face de indícios presumíveis, deixamos de promover a acusação pelos delitos de corrupção. 
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No caso destes autos há claras evidências ou indícios veementes da existência 
do crime antecedente de corrupção, confonne acima demonstrado; em situação jurídica que 
deve ser conjugada com as provas materiais da movimentação financeira, consubstanciada 
pelas movimentações financeiras, desde os pagamentos do DERSA à Delta Construções S.A. 
e desta para as empresas de fachada. 

Mas há, para além de meros indícios, provas suficientes da prática de crimes 
antecedentes de fraudes à licitação, artigos 90 e 96 I e V da Lei nº 8.666/93, como já 
demonstrado, para a consequente idêntica configuração do delito nos termos da Lei nº 
9.613/98 - artigo 1 º inciso V (antes da modificação da Lei nº 12.683/12), pela época da 
prática dos delitos. 

Foram criadas empresas de fachada. Chamadas no Direito anglo-saxão de front 
businesses, as empresas de fachada são, sem dúvida, técnicas das mais utilizadas para a 
prática de crime de lavagem de dinheiro. Prestam-se a utilizar um nome empresarial, de forma 
a viabilizar a abertura de contas bancárias e utilização do nome da pessoa jurídica para a 
efetivação das transações. Na sua lógica de mecanismo de lavagem de dinheiro, podem ser 
abertas diversas contas correntes bancárias e os valores transitam de uma para outra, de modo 
a dificultar e assim dissimular a constatação da sua origem. São constituídas para participar ou 
aparentarem participar de atividade lícita. Constata-se a existência do local (fisico ), imóvel, 
somente com a aparência daquilo a que se propõe. Resume-se à existência de um prédio, uma 
casa, um escritório sem a atividade econômica financeira que consta que se propõe a executar, 
fazendo-o, quando o faz, de forma simulada. Também são utilizados estabelecimentos 
comerciais com atividades muito aquém do movimento financeiro constatado em suas contas 
bancárias. Servem, portanto, como instrumento de lavagem de recursos ilícitos com a 
finalidade de viabilizar e efetivar as manipulações contábeis dos volumes de capitais. 

As quantias movimentadas pelos denunciados têm origem nos delitos 
praticados contra a administração pública estadual paulista, eis que decorrentes da realização 
de contrato criminoso - irregular e superfaturado por aditivo da empresa Delta Construções 
S.A. com o poder público. 

Lei 9.613/98: (antes da modificação da Lei nº 12.683/12) 

Art. 1° Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta 
ou indiretamente, de crime. (grifamos) 
[ . .} 
V - contra a Administração Pública, inclusive a ex1gencia, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço 
para a prática ou omissão de atos administrativos; 
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11.3: A tipificação do crime de Associação Criminosa24l 

Dos elementos coletados nos autos restou evidenciado, também, que os 
denunciados, em predisposição fonnaram vínculo associativo para fins de cometer crimes, 
desde aqueles contra a administração pública, de corrupção (ativa e passiva), como fraudes à 
licitação, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Além dos denunciados, outras pessoas, 
aqui não identificadas, participaram da quadrilha - associação criminosa. 

Foram utilizados mecanismos diversos, como emissão de NFs frias, corrupção 
de funcionários públicos estaduais para direcionamento do contrato, superfaturamento, 
requerimento e admissão de aditivo etc., como também a criação de empresas de fachada em 
nomes de denunciados, que receberam recursos da empresa Delta Construções S.A. As contas 
bancárias foram exaustiva e continuamente alimentadas e movimentadas em operações que 
configuraram acomodação, ocultação e integração nos delitos de lavagem de dinheiro. 

III- Técnica de Lavagem de Dinheiro: Empresas de fachadas e/ou 
fictícias 

III.1 - Empresa de Fachada é caracterizada por uma entidade legalmente 
constituída que participa ou aparenta participar de atividade lícita. Constata-se a existência do 
local (fisico ), imóvel, somente com a aparência daquilo a que se propõe. No entanto, no local 
do endereço constante na Junta Comercial local será constatada a existência de um prédio 
naquele logradouro e número. É a existência de um prédio, uma casa, um escritório ou 
construção que o valha, sem a atividade econômica financeira que consta que se propõe a 
executar, fazendo-o, quando o faz, de forma simulada Na verdade, presta-se apenas a utilizar 
um nome empresarial, de forma a viabilizar a abertura de contas bancárias e utilização do 
nome da pessoa jurídica para a efetivação das transações. Esse comércio costuma servir, no 
entanto, principalmente, como instrumento de lavagem de recursos ilícitos. É necessária 
especial atenção em empresas que têm objetos como - Empresas de prestação ou 
terceirizaçlio de serviços, de assessorias, de planejamentos, de empreendimentos e 
participações - pois, muitas delas são criadas com estes objetos, e algumas com irrisório 
capital social, e servem, na verdade, de camuflagem para a lavagem de dinheiro através de 
uma "falsa" contraprestação. As empresas de fachada são utilizadas como técnica de lavagem 
de dinheiro, no mais das vezes com a finalidade de viabilizar e efetivar as manipulações 
contábeis dos volumes de capitais. 25 Nessas condições, subfaturamentos e superfaturamentos 

24 Antes denominado de formação de quadrilha. 
2s Vejamos o comentário de TURNER, Jonathan E. Money laundering prevention: deterring, detecting and 
resolving :financial fraud. Haboken/New Jersey: John Wiley, 2011. p. 92: "This change in techno/ogy has also 
impacted the type anti selection of front husinesses. As commercial accounts, they can easi/y justify the receipt 
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podem ser necessários aos criminosos, dependendo da aparência dos valores que necessitem 
justificar. 

111.2 - Empresa fictícia, à semelhança da empresa de fachada, e mais pela 
diferenciação técnica de terminologia, ela existe somente no papel. Naquele logradouro e 
número registrados na Junta Comercial, constatar-se-á a sua inexistência. Não haverá imóvel 
algum naquele número, ou muitas vezes sequer o número existirá naquela rua, ou então 
existirá outra empresa, totalmente dissociada das propostas da tal "empresa", ou mesmo 
poderá tratar-se de imóvel residencial de pessoa absolutamente inocente e desconhecedora da 
situação "falsa" daquela fictícia. Assim, o agente movimenta o dinheiro em nome da 
empresa, mas ela na verdade não existe fisicamente. Diferentemente da empresa fachada 
que existe fisicamente, esta está somente constituída em papel. 26 Na prática, entretanto, 
empresa de fachada e empresa fictícia funcionam da mesma forma para a prática de 
lavagem de dinheiro. 

C<>,1rs~1;a-.,., "'-•têrtcio de""' imlivet o 1<x.al (liai,o). """ _... ""'dllmte pu.o a z;wc&ncia 
<t,,qlrilo a qu,,,,. ~ Ta.ta-., de uaia ""tic!<la ,,..~..,- '°"""'lin.im ~ p,;rt;<i:is,; ou 
~t! ~~ 4! ~ti,i;,clada tíciu a qu.e: :IL9 ~ aias "4"10, i!!,:@!:t-i~e:ttt4 n!c JMiltD aa 
OJ>'!!""<Qie• •••••!J»•~" ,.,.. w,;ré,,,cia 

and deposit of daily cash amounts. And, since front businesses are the easiest places to layer and integrate illicit 
jimds, using programs such as QuickBooks together with online hanking allows the perpetrator to accurately 
and instantly contrai the jlow o/ funds, rate of deposit, and trending that will he monitored by the various 
financial institutions". 
26 Exemplificam-no HOTTE, David G.; HEEM, Virginie. La lutte contre /e hlanchiment des capitaux. Paris: 
LGDJ - Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2004. p 125: "Les sociétés fantômes - Ce type de 
société n 'a aucune existence rée/le. li s 'agit d'une entité totalement fictive, y compris les coordonnées qui 
figurent sur les documents de la société. Elles sont conçues uniquement dans le but de créer un maillon 
supplémentaire dans un dispositif permettant de dissimuler les auteurs, l 'origine des fonds ainsi que leur 
destination final e". 
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IV: Informações extraídas da CPMI: 

A empresa Delta Construções S.A. constou em 12 (doze) referências de 
operações suspeitas reportadas no RIF nº 11359 do COAF. 

A quebra de sigilos bancário da empreiteira DELTA, nos últimos 1 O anos, 
obtida pela CPMI, revelou diversas transações financeiras que somaram um volume 
equivalente a R$ 12,34 bilhões, dos quais R$ 4,17 bilhões referem transações entre contas da 
própria empresa. Dos R$ 8,17 bilhões restantes, cerca de R$ 2,87 bilhões não tiveram 
beneficiários identificados. Descontados os débitos não identificados, chegou-se à cifra de R$ 
5,30 bilhões, dos quais, descontados registros referentes a pagamento de tributos, a empresa 
DELTA destinou R$ 4,48 bilhões a diversas pessoas físicas e jurídicas, que coincidem com 
períodos eleitorais, indicando financiamento de campanhas. 

No ano de 2010, ano eleitoral, a DELTA Construções S.A. repassou, no 
primeiro semestre, cerca de R$ 38,16 milhões à suas supostas "fornecedoras". No segundo 
semestre o repasse alcançou a ordem de R$ 79,03 milhões. Destas empresas "fornecedoras" 
da DELTA, doze delas foram abertas depois de fevereiro de 2008, localizadas em GO, DF, 
ES, RJ e SP. 

Várias pessoas (fisicas) envolvidas no relatório de operações financeiras 
atípicas fornecidas pelo COAF com o envolvimento da empresa, com o envolvimento da 
empresa DELTA Construções S.A. mantiveram contatos telefônicos; - mas não se constatou 
contatos telefônicos entre as empresas "fornecedoras" e a DELTA 27, apesar de tantos recursos 
para elas transferidos. 

As movimentações bancárias, com base na atividade empresarial dessas 
"fornecedoras" constataram um volume de repasses da ordem de R$ 908,88 milhões 
distribuídos a 69 empresas menores. Ainda segundo a CPMI, a empresa DELTA Construções 
utilizou 4 contas bancárias28 em instituições financeiras diferentes para repassar cerca de R$ 
421,40 milhões a 18 supostas "fornecedoras": 

1- HSBC, Ag. 0240/c.c. -
2- Banco do Brasil, Ag. 3309/c.c. 
3- Bradesco, Ag. 3369/c.c. 
4- Safra, Ag. 0006/c.c. 

A análise dos dados oriundos da CPMI referiram diversas empresas que 
poderiam ter sido utilizadas como empresas de fachada ou fictícias. Desta relação fornecida 

27 Cf. fls. 482/496. 
28 Dados no apenso próprio de Análises Bancárias. Referidos também nos organogramas de fls. 348/351. 
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pela CPMI, investigamos, neste procedimento, aquelas sediadas em São Paulo, nas 
proximidades da capital. São elas29: 

1. Power to ten engenharia Ltda (Santana do Pamaíba/SP); 
2. SP Terraplenagem Ltda (Santana do Pamaíba/SP); 
3. Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda (Santana do 

Parnaíba/SP); 
4. SB Serviços de Terraplenagem Ltda (Santana do Pamaíba/SP); 
5. JSM Engenharia e Terraplenagem Ltda (Localização desconhecida); 
6. WS Serviços de Terraplenagem Ltda ( Santana do Parnaíba/SP); 
7. BW Serviços de Terraplenagem Ltda (Santana do Pamaíba/SP); 

Houve uma extraordinária movimentação de recursos no âmbito destas 
empresas, além de outras, entre 2008/2012, cerca de R$ 5,42 bilhões, e deste total - 95,31% 
são oriundos das três esferas da Administração Pública.30 

Na investigação da CPMI, tanto quanto na nossa realizada neste PIC, restou 
claramente evidenciado que a Delta Construções S.A. se utilizou de empresas que denominou 
de fornecedoras - mas que na verdade são de fachada, para lavar o dinheiro obtido através de 
superfaturamento de obras diversas. 

V. Investigação do PIC nº 10/13- GEDEC. 

Neste PIC nºl0/13, a órbita da investigação girou em tomo do contrato 
realizado para a execução do Lote 2 da Marginal Tietê. Aprofundamos a análise dos dados 
referentes às empresas utilizadas para receberem pagamentos da Delta Construções S.A. e a 
sua movimentação bancária. Constatamos expressivas movimentações financeiras 
incompatíveis com as características das empresas. 

Contas utilizadas pela Delta Construções para repasse de recursos a empresas 
"fornecedoras" de fachada. 31 

Banco Valor 

Delta Construções 

HSBC 
Banco do Brasil 
Bradesco 

Delta Construções Safra 

R$ 208.870.288,72 
R$104.743.414,96 
R$ 100.031.750,63 
R$ 7.946.765,37 

29 Dados da CPMI 
3° Cf quadros de fluxos financeiros pelas 4 e.e. em fls. 354/365. 
31 O sigilo bancário da empresa Delta Construções S/A, obtido pela CPMI, posição em 24/08/2012 revelou 
créditos da ordem de R$ 21, 13 bilhões. (Entre 2002/2012). 
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! RS 421.600.219,68 

Observemos a inter-relação entre as empresas de fachada/fictícias e os sócios 
(Laranjas): 

~~------J---------~o------~ 1 
UGENO ASSESSORIA E CONSULTORIA SONlA MARIZA SRANCO SOTEMA TERRAPLANAGEM E MAURO :Se All8UI) , 

DE PlANl. ESTRA'ltGICO DE 030.455.888·59 LOCAÇÃO DE EQUIP, 07M39,J08·13 ,7'~·-·i ,.4_. 
LUISROBERTOSATRIANI '---+--~---,-------~?"'--"'------~ 

004.167.648-35 =----SANDRA MARIA BRANCO MAI.AGO J5M ENGENHAIIIA E 
~ 903.957 ,358· 15 ~ TERRAPLAIIAGfM 

ROCKSTARMARKõTING \ LEGENDENOOIHEIROS~1 
ASSOCIAOOS 

~------+----,-----~ ' 
:."= .... ..:::.':::."' ,,,. "1-- ' i!i!-E::l: 

1:.:!a~-00 JUCUI ~IMA DOS SANTOS 
136,0641.508-16 

i, 
FERNANDO MIGUa IIAAIIOSA ,-------~-----, 

WAU)8,1AR SALVADOR flUiO S,8. SER\IIÇOS DE BIAGIO TSCHEGE FER.AARI 
290.648.048-77 TERAAPU!NAGEM 311,798.568-99 

~T~ 

!GEDECI l i------~ 
MIN!STI.R!O PÚBLICO 

DB SÃO PAULO AOEMIROEJffil!i 
296,720,998-86 

003.558.208·11 
JOSE Al'ITONIO llAASOSA MB SERVIÇOS D! TMIIAPLfNAGEM .

1 

Segue a tabela de valores repassados da Delta Construções S.A. para as empresas 
supostamente "fomecedoras"32 : 

Fornecedoras de Fachada Atividade Valor-> Delta Data abertura 
Power to ten Enf(enharia Ltda Engenharia R$ 43.126.170,19 03/03/2008 * 
SP Terrap!enaf!em Ltda Terraolenagem R$ 45.408.090,00 03/03/2008 * 
Soterra Terrap/. e Loc. Equips Ltda Terraplenagem R$ 35.222.334,26 23/10/2008 
SB Serviços de Terraplenaf(em Aluiruel Máq. R$ 7.716.620,00 18/03/20 I O # 
JSM Enf!. e Terravlenagem Eng/Terrapl R$ 39.804.680,00 11/09/2008 

32 Todo o período do afastamento do sigilo bancário. 
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WS Serviços de Terravlenagem Aluguel Máq. 
BW Serviços de TerraplenaKem Aluguel Máq. 

* Criadas no mesmo dia: 03/03/2008 
# Criadas no mesmo dia: 18/03/2008 

R$ 7.628.440,00 
R$ 7.476.290,00 
R$186.382.624,45 

18/03/2010 # 
18/03/2010 # 

Veremos, nos quadros a seguir, que, além de coincidência de datas de suas criações, as 
empresas repetem sócios e endereços: 

EMPRESA ENDEREÇO! ENDEREC02 ENDEREÇ03 

WS SERVICOS DE RUA PADRE GUILHERME 
TERR<\PLENAGEM LTDA. POMPEU NÚMERO: OI 

BAIRRO: CENTRO 
COMPLEMENTO: 
MUNICIPIO: SANTANA DE 
PARNAIBA CEP: 06501-055 

AV. MARGINAL, 36, SOBRE 
LOJA, CENTRO, SANTANA 

RUAANDREFERNANDES DE PARNAIBA- SP, CEP 
ROCK ST AR MARKETING LTDA. NÚMER0:71 06501-075 

BAIRRO: CENTRO 
COMPLEMENTO; 

MUNICÍPIO: SANTANA DE 
PARNAIBA CEP: 06501-050 

AVENIDA IRAI, 1292, 
LEGEND ENGENHEIROS INDIANOPOLIS, SAOPAULO 
ASSOCIADOS LTDA AV. CECI NÚMERO: 1542 - SP, CEP 04082-003 

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA 
COMPLEMENTO: 

MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 
04065-020 

RUA ALBERTO 
AVENIDA CECI, 1542, FREDIANI, 107,B,JD 
PLANALTO PAULISTA, SAO FREDIANI, SANTANA 

S.M. TERRAPLENAGEM LTDA RUA ANDORINHA NÚMERO: 218 PAULO· SP CEP 04065-002 DE PARNAIBA- SP CEP 

BAIRRO: JD DEGHI 
COMPLEMENTO: A 06502-155 

MUNICÍPIO: SANTANA DE 
PARNAIBA CEP: 06502-180 

S.B. SERVICOS DE Rl!A PADRE GUILHERME 
TERRAPLENAGEM POMPEU NÚMERO: 01 

BAIRRO: CENTRO 
COMPLEMENTO: 

MllNlciPIO: SANTANA DE 
PARNAIBA CEP: 06501-055 

ESTRADA DOS ROMEIROS, 
6388, SOBRE WJ A, CENTRO, 

SOTERRA TERRAPLENAGEM E RUA ESTADOS UNIDOS NÚMERO: SANTANA DE PARNAJBA-
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 351 SP, 
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BAIRRO: JD SAO LUIZ 
COMPLEMENTO: CEP 06501-001 

MUNICIPJO: SANTANA DE 
PARNAIBA CEP: 06502-255 

RUA ESTADOS 
AVENIDA COPACABANA, lJNIDOS, 351, JD SAO 
139, ID BENOA, SANTANA DE LUIZ, SANTANA DE 

RUA ESTADOS UNIDOS NÚMERO: PARNAIBA - SP, CEP 06502- PARNAIBA • SP, C};P 
S.P. TERRAPLENAGEM 351 001 06502-255 

BAIRRO: JD SAO LUIZ 
COMPLEMENTO: 

MUNICÍPIO: SANTANA DE 
PARNAIBA CEP: 06502-255 

LOGRADO!JRO: RUA PADRE 
JSM ENGENHARIA E Gl!ILHERME POMPEU NÚMERO: 
TERRAPLENAGEM 01 

BAIRRO: CENTRO 
COMPLEI\IENTO: 

MUNICÍPIO: SANTANA DE 
PARNAIBA CEP: 06501-055 

RUA ESTADOS UNIDOS NÚMERO: 
POWER TO TEN ENGENHARIA JSI 

BAIRRO: JD SAO LUIZ 
COMPLEMENTO: 

MUNICiPIO: SANTANA DE 
PARNAIBA CEP: 06502-255 

M13 SERVICOS DE RUA THEREZA CHRISTINA TOGNI 
TERRAPLENAGEM REZZAGHI NÚMERO: 117 

BAIRRO: JARDIM DAS TULIPAS 
COMPLEMENTO: ----
MUNICÍPIO: JUNDIA! CEP: 13212-
680 

E observe-se também a repetição de sócios: 

DATADE DATA DE 
EMPRESAS SÓCIOS INGRESSO SAÍDA RETORNO 

WS SERVICOS DE 
TERRAPLENAGEM LTDA. SUELI MARIA BRANCO 18/3110 

W ALDEMAR SALVADOR 
FILHO 18/3/10 

ROCK STAR MARKETING LTDA. AD!RASSAD 17/8/05 29/8/07 

SONIA MARIZA BRANCO 17/8/05 

SANDRA MARIA BRANCO 
MALAGO 29/8/07 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

LEGEND ENGENHEIROS 
ASSOCIADOS LTDA 

S.M. TERRAPLENAGEM LTDA 

S.B. SERVICOS DE 
TERRAPLENAGEM 

SOTERRA TERRAPLENAGEM E 
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 

S.P. TERRAPLENAGEM 

JSM ENGENHARIA E 
TERRAPLENAGEM 

POWER TO TEN ENGENHARIA 

GRUPO ESPECIAL DE DELITOS ECONÔMICOS 
Rua Riachuelo, nº 115, 2" andar, Centro 
CEP: 01007-904 - São Paulo/SP 
Fone: 11-3119-7116- Fax: 11-3119-7118 

ADIRASSAD 18/1/06 23/3/09 

MAR.CELLOJOSEABBUD 18/1/06 12112/07 

MAURO JOSE ABBUD 12/12/07 

SONIA MARIZA BRANCO 23/3/09 14/9/11 

JUCn.EI LIMA DOS SANTOS 14/9/11 5/2/13 

SANDRA MARIA BRANCO 
MALAGO 22/8/0S 

SONIA MARIZA BRANCO 22/8/05 

LUIS ROBERTO SATR.IANI 15/8/07 10/3/09 

BIAGIO TSCHEGB FERRARI 18/3/10 1/8/11 

SUBLIMARIA BRANCO 18/3/10 1/8/11 
WALDBMARSALVADOR 
FILHO 1/8/11 3/1/12 

ADEMIR DE JESUS 1/8/11 

SANDRA MARIA BRANCO 
MALAGO 23/10/08 3/1/12 

SONIA MARIZA BRANCO 23/10/08 

MAURO JOSB ABBUD 1/2/13 

SANDRA MARIA BRANCO 
MALAGO 3/3/08 

SONIA MARIZA BRANCO 3/3/08 

MARCBLLO JOSB ABBUD 11/9/08 26/2/10 

SANDRA MARIA BRANCO 
MALAGO 11/9/08 3/1/12 

MAURO JOSE ABBUD 26/2/10 

ADIRASSAD 3/3/08 23/3/09 

MAURO JOSE ABBUD 3/3/08 

MARCBW JOSB ABBUD 23/3/09 12/4/10 

SUELI MARIA BRANCO 12/4/10 3/1/12 

SANDRA MARIA BRANCO 
MALAGO 29/1/13 

Quadro de correlação entre as empresas e os sócios: 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

GEDEC GRUPO ESPECIAL DE DELITOS ECONÔMICOS 
Rua Riachuelo, nº 115, 2º andar, Centro 
CEP: 01007-904 • São Paulo/SP 
Fone: 11-3119-7116-Fax: 11-3119-7118 

Empresas Adir Mauro Marcelo Sonia Sandra SueH-'-' Jucilef4 

(Abrev.) Assad Abbud Abbud Branco Branco Branco Santos 
WS Terrapl X 
Rock Star X X X 
Lee:end En2. X X X X X 
SMTerrapl X X 
BWTerraol 
SB Terraol X 
Soterra X X X 
SPTerrapl X X 
JSMTerraol X X X 
Power to Ten X X X X X 

O contexto referido denota a existência de claras evidências de que as 
empresas tenham sido utilizadas para a prática de crime de lavagem de dinheiro, seja através 
de meros depósitos de valores de origem criminosa, seja através da técnica de mescla 
(comminglíng), em que o(s) agente(s) misturam recursos lícitos com ilícitos, entre outras. 

Estas empresa não tinham faturamento, não tinham estoques e não tinham 
funcionários35 . Neste PIC, aprofundamos a investigação. Veja-se: 

33 Falecida. 

»- A quebra de sigilos bancário e fiscal da empreiteira DELTA, nos últimos 10 
anos, revelou diversas transações financeiras que somaram um volume 
equivalente a R$ 12,34 bilhões, dos quais R$ 4, 17 bilhões referem transações 
entre contas da própria empresa. Dos R$ 8, 1 7 bilhões restantes, cerca de R$ 2,87 
bilhões não tiveram beneficiários identificados. Descontados os débitos não 
ídentificados, chegou-se à cifra de R$ 5,30 bilhões, dos quais, descontados 
registros referentes a pagamento de tributos, a empresa DELTA destinou R$ 
4,48 bilhões a diversas pessoas físicas e jurídicas, que coincidem com períodos 
eleitorais, presumindo financiamento de campanhas. 

»- No ano de 2010, ano eleitoral, a DELTA Construções S/A repassou, no primeiro 
semestre, cerca de R$ 38,16 milhões à suas supostas "fornecedoras". No 
segundo semestre o repasse alcançou a ordem de R$ 79,03 milhões. 

), Destas empresas "fornecedoras" da DELTA, doze delas foram abertas depois de 
fevereiro de 2008, localizadas em GO, DF, ES, RJ e SP. 

), As movimentações bancárias, com base na atividade empresarial dessas 
"fornecedoras" constataram um volume de repasses da ordem de R$ 908,88 
milhões distribuídos a 69 empresas menores; 

34 Jucilei Lima dos Santos. Usado pelos/por acusados como "Laranja". Desconhecia os fatos. 
35 Análise também observada pela CPMI 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

GEDEC GRUPO ESPECIAL DE DELITOS ECONÔMICOS 
Rua Riachuelo, nº 115, 2º andar, Centro 
CEP: 01007-904 - São Paulo/SP 
Fone: 11-3119-7116-Fax: 11-3119-7118 

>'" A empresa DELTA Construções utilizou 4 contas bancárias em instituições 
financeiras diferentes para repassar cerca de R$ 4 21, 40 milhões a 18 supostas 
"fornecedoras"; 

}.> O sigilo bancário da empresa Delta Construções S/A, posição em 24/08/2012 
revelou créditos da ordem de R$ 21,13 bilhões. (2002/2012) 

>'" Não se constatou contatos telefônicos entre as empresas "fornecedoras" e a 
Delta Construções S.A., apesar de tantos recursos para elas transferidos; 

Destaca-se o fato de que (quadro acima) "coincidentemente", duas delas (*) 
foram criadas no mesmo dia - 03/03/2008 e outras três delas (#) também, "coincidentemente" 
foram criadas no mesmo dia - 18/03/201 O. Tais empresas não têm faturamento, estoques e 
nem funcionários que justifiquem tamanha movimentação financeira. Não apresentaram NFs 
(Notas Fiscais); nem O.S. (Ordens de Serviços); nem recibos, nem comprovantes de 
existência de sequer uma máquina de terraplenagem - nada. E, apesar disso, embora 
supostamente prestassem (ou deveriam prestar) serviços à gigante Delta Construções S/A, 
todas elas têm (ou alegaram ter) as mesmas atividades: Terraplenagem e aluguel de máquinas. 

Empresas WS, SB e BW (com mesmas letras, alternadas): 

- Foram todas criadas na mesma data- 18/03/2010; 
- No mesmo endereço: R. Padre Guilherme Pompeu, 01, centro - Santana do 
Pamaíba/SP; 
- Têm sócios comuns: 

- Sueli Maria Branco é sócia da empresa WS e já foi sócia da empresa SB; e é sócia da 
BW. 

- Waldemar Salvador já foi sócio da SB e é sócio da BW. 
- Ademir Jesus é sócio da BW e já foi sócio da SB. 

Empresas Power to Tem, SP Terraplenagem e Soterra Terraplenagem: 

As empresas Power to Tem Engenharía Ltda e SP Terraplenagem Ltda também foram 
criadas na mesma data: 03/03/2008 e no mesmo endereço: R. Estados Unidos, nº 351, 
Santana do Pamaíba/SP. Em seguida, em 23/10/2008, também no exato mesmo endereço, foi 
criada a empresa Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda - com as mesmas 
sócias da Power to Tem Engenharia Ltda: Sandra Maria Branco Malago e Sonia Mariza 
Branco. Note-se que são 3 empresas criadas no mesmo endereço; duas delas com quase 
idêntico objeto social, e com mesmas sócias. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

GEOEc GRUPO ESPECIAL DE DELITOS ECONÔMICOS 
Rua RiachueJo, nº 115, 2° andar, Centro 
CEP: 01007-904 - São Paulo/SP 
Fone: 11-3119-7116-Fax: 11-3119-7118 

PESQUISAS GOOGLE MAPS: 36 

Endereços constantes na JUCESP para as empresas: Rua Estados Unidos, nº 351. Santana do 
Pamaíba/SP. CEP 06502-255. Diligências realizadas no local constataram a efetiva 
inexistência das empresas neste endereço. 37 

./ Power to Ten Engenharia Ltda 
,/ SP Terraplenagem Ltda 

./ Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 
Os locais onde deveriam ser as sedes das empresas, confonne fichas da JUCESP, foram visitadas 

fessoalmente por Agentes do GEDEC. Constatou-se, in locu, que as empresas são realmente de fachada. 7 Diligências do CAEx -fls. 777/779. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

GEDEC 
GRUPO ESPECIAL DE DELITOS ECONÔMICOS 
Rua Riachuelo, nº 115, 2° andar, Centro 
CEP: 01007-904 - São Paulo/SP 
Fone: 11-3119-7116 - Fax: 11-3119-7118 
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Endereços constantes na JUCESP para as empresas: Rua Padre Guilherme Pompeu, nºl. 
Centro. Santana do Parnaíba/SP. CEP: 06501-055. Diligências realizadas no local constataram 
a inexistência das empresas neste endereço. 38 

38 Diligências do CAEx-fls. 777/779. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

GRUPO ESPECIAL DE DELITOS ECONÓMICOS 
Rua Riachuelo, nº 115, 2° andar, Centro 
CEP: 01007-904 - São Paulo/SP 
Fone: 11-3119-7116-Fax: 11-3119-7118 

,/ JSM Engenharia e Terraplenagem 

,/ WS Serviços de Terraplenagem Ltda 
./ SB Serviços de Terraplenagem Ltda 

,/ BW Serviços de Terraplenagem Ltda 

-------------------------------------------------------·--------.. ·-----------------------------------------------

Endereços constantes na JUCESP para as empresas: Av. Ceei, nºl542. Planalto Paulista. São 
Paulo/SP. CEP: 04065-002 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

GEDEC GRUPO ESPECIAL DE DELITOS ECONÔMICOS 
Rua Riachuelo, nº 115, 2º andar, Centro 
CEP: 01007-904 - São Paulo/SP 
Fone: 11-3119-7116 - Fax: 11-3119-7118 

./ SM Terraplenagem Ltda 

./ Legend Engenheiros Associados Ltda 

Constatamos empresas que exercem - ou ao menos foram registradas para exercerem 
idêntico ramo comercial, sediadas em mesmos endereços, situação juridicamente vedada e 
que, por si só não poderia ocorrer porque configura abuso da personalidade - "Confusão 
Empresarial" - nos termos do artigo 50 do Código Civil, justificando-se desde logo a 
desconsideração de suas personalidades jurídicas. 39 Trata-se de clara demonstração de criação 
de empresas para fins ilegais. Além do mais, impensável que estas empresas, com a 
movimentação financeira comprovada através de extratos bancários, pudessem de fato existir 
nestes endereços. 

Pagamentos da Delta Construções para: 

ANO w.s. S.B. B.W. 
2010 R$ 2.419.930,00 R$ 2.573.550,00 R$ 2.411,650,00 
2011 R$ 4.870.340,00 R$ 5.143.070,00 R$ 5.064.640,00 
2012 R$ 338.170,00 - -
TOTAL R$ 7.628.440,00 R$ 7.716.620,00 R$ 7.476.290,00 

Sonia Maria Branco e Sonia Mariza Branco, sócias da SP Terraplenagem, também 
foram sócias da Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos. 

Pagamentos da Delta Construções para: 

ANO POWERTOTEN S.P. TERRAPLENAGEM 
2008 R$ 5.820.430,19 R$ 6.001.200,00 
2008 R$ 6.243.960,00 R$ 10.098.810,00 
2010 R$ 16.850,220,00 R$ 16.264.320,00 
2011 R$ 12.539.040,00 R$ 12.883.320,00 
2012 R$ 1.509.770,00 R$ l .214.640,00 
TOTAL R$ 42.963.420,19 R$ 46.462.290,00 

Há incríveis coincidências entre os quadros sociais das empresas da órbita da Delta 
Construções S/A: As empresas Legend, Rock Star, JSM e Soterra têm sócios em comum: 
Marcello José Abbud é ex-sócio da JSM e da Legend, além da Power to Ten. Sonia Matiza 

39 Código Civil • Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou 
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe 
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos 
bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 
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