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Branco, é sócia da Rock Star e da Soterra e da SP. Sandra Maria Branco é sócia da Rock Star 
e da SP, sendo ex-sócia da JSM e da Soterra. 

Repita-se, por relevante, que, durante todo o período de investigação pré-processual, 
não houve, por parte qualquer das pessoas intimadas, entre todos os representantes das 
empresas, apresentação de NFs - Notas Fiscais de Serviços de terraplenagem (nenhuma 
sequer foi apresentada); tampouco não se apresentou sequer uma OS - Ordem de Serviço que 
pudessem minimamente demonstrar a correlação entre os objetos sociais das empresas e das 
respectivas intensas movimentações de altíssimos valores oriundos da Delta Construções S.A. 
Tampouco houve apresentação de qualquer prova que demonstrasse que as empresas de 
terraplenagem tivessem, em algum momento, máquinas, tratores e quaisquer equipamentos 
para execução destes serviços. 

Analisando a situação jurídica como um todo, entre as empresas, desde suas criações, 
toma-se dedutível que apresentam características de fachada com incompatível movimentação 
financeira. 

Todo esse contexto diz respeito à análise de uma situação jurídica genérica das 
empresas. 

Passaremos agora à análise que envolve o período das movimentações financeiras a 
partir da elaboração do contrato nº 3909/2009 (Lote 2) elaborado entre o Consórcio Nova 
Tietê e o DERSA - de fonna a pennitir a vinculação entre os crimes de fraudes à licitação, os 
indícios de corrupção e o consequente delito de lavagem de dinheiro. 

V.1 Correlação entre os crimes antecedentes e o de Lavagem de Dinheiro 

O quadro abaixo, com dados extraídos do afastamento dos sigilos bancários 
das empresas de Fachada constituídas na órbita de controle dos denunciados demonstraram os 
expressivos repasses: DERSA - Delta Construções e Empresas de Fachada. 

Transferências realizadas pela Delta Construções para as Empresas de Fachada 
Dentro do período do Contrato: 31/07/2009 a 25/09/2011 
Valor do Contrato do DERSA com a Delta Construções S.A.: R$ 360.359.624,96 
Emoresas Período Valor 
BW 12/07/2010 a 20/12/2011 R$ 7.476.290,00 
JSM 06/08/2008 a 07/03/2012 R$ 29.126.780,00 
PowertoTen 24/08/2009 a 06/03/2012 R$ 41.156.344,00 
SB 09/02/2011 a 21/12/2011 R$ 7.398.920,00 
Soterra 09/02/2011 a 17/01/2012 R$ 33.655.000,00 
SP 25/08/2009 a 07/02/2012 R$ 42.629.160,00 
ws 12/07/2010 a 02/01/2012 R$ 7.628.440,00 
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! TOTAL: 1 R$ 169.070.934,00 1 1 

Mas o estratagema de lavagem de dinheiro passou ainda por wn terceiro plano 
de repasse de recursos. Em seguida a receber depósitos de valores expressivos, parte deles 
teve destinação de outras empresas, também de fachada e/ou fictícias, que são (serão) objeto 
de outra investigação, para apuração de responsabilidades criminais dos beneficiários deste 
terceiro plano. 

Dentro do período do Contrato: 31/07/2009 a 25/09/2011 
Empresa BW JSM Power SB Soterra SP ws Valor Total 
Alpha Propaganda X X X X R$ 830.794,71 
Beirute Cofee Turismo X X R$ 1.020. 750,00 
e Feiras Internacionais 
Casa de Pães Ramisk X X X X X R$ 3.086.966,83 
Ltda40 

Credi Fone Ltda EPP" 1 X X R$ 528.000,00~' 1 

Elainí Petroni X R$ 1.350.907,00 
Fernando Zago de X X X X X X R$ 2.383.255,00 
Araujo ME43 

Gilberto Barreiro"" X X R$ 1.404.913.97 
Gislaíne de Oliveira X X X R$ 1.986.495,00 
Barroso ME45 

Jefferson Barbosa X X X X X X R$ 2.502.881,99 
Rodrigues Neves ME46 

JF A Promotora de X X X X X R$ 1.922.351,00 
Vendas Ltda 4 7 

José Edivaldo da X X X X X R$ 3.223.275,00 
Conceicão ME48 

Mercado Eduscas - X X X R$1.335.124,00 
Comércio de Alimentos 
Ltda 
Mercearia Mota Ltda X X X R$ 600.000,00 
Mercearia Mota 3 X X X R$ 1.790.730,45 1 

\ 
40 Preparado pela Assessoria Jurídica GEDEC 
41 Não existe - google map 
42 Com 5 depósitos do mesmo valor de R$ 88.000,00 em 8/4/20 l O 
43 Não existe - google map 
44 Vereador PMDB - Pouso Alegre/MO 
45 Não existe - google map 
46 Não existe - google map 
47 Não existe 
48 Não existe 
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GEDEC 
Muca Assessoria e 
Promoções Ltda 49 

Prime Line Importação 
e Exportação Ltda50 

Projetec Projetos 
Tecnologia Ltda51 

Prime Solutions 
Logística 
Intemacional52 

Rivera de Almeida Leal 
MEsJ 

Roma Sports e 
Suplementos Ltda54 

Running Promoções 
(Artísticas Ltda) 
Rubens Barbosa da 
Silva Lanchonete ME 
ST Locação de 
Equipamentos Ltda 
Torneria Borgunder 
S/C Ltda ME 
WC Real Serviços Ltda 
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X X X X 

X X X X 

X X 

X X 

X X X 

X 

X X 

X X X X 

X 

X X X 

X X X 

R$ 666.853,51 

R$ 3.377.249,00 

R$ 2.204. l l 0,00 

R$ 1.397.757,00 

R$ 1.759.963,00 

R$ l.142.454,00 

R$ l .272.989,99 

R$ 2.045.056,99 

R$ 4 78.050,00)) 

R$ 2.745.777,26 

R$ 2.962.155,00 

R$ 41,607.896,73 

Os dados foram obtidos através de busca em Fichas completas da JUCESP e depois foram 
confrontados com fotografias obtidas através da ferramenta Google/Maps - anexos aos 
autos. 

Então, pelos dados numéricos das contas-corrente das empresas~ a Delta 
Construções S.A., após receber, entre 31/07/2009 a 25/09/2011 a cifra de R$ 360.359.624,96 
do DERSA para o cumprimento do contrato, repassou R$ 169.070.934,00 para as empresas de 
fachada56 constituídas na órbita de controle dos Denunciados e depois estas repassaram, no 

49 Não existe - google map 
50 Não existe - google map 
51 Não existe 
52 Não existe 
53 Não existe 
54 Não existe - google map 
55 Saques em espécie entre setembro e novembro/2009 
56 Dee origem do DERSA e/ou de outras fontes. 

Página 41 de 49 



JFRJ
Fls 44

Documento No: 75363636-4-0-41-30-84669 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .

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 

mesmo período, R$ 41.607.896,73 para outras empresas, também de fachada/fictícias, além 
de outros valores menores outras empresas não especificadas aqui. 

Deste chamado terceiro nível de empresas que receberam recursos, dada a 
complexidade decorrente da estratificação do esquema e da técnica de saques contra a própria 
empresa de fachada - pelos seus representantes; a investigação foi cindida e avançará, 
separadamente, para identificar os beneficiários finais dos recursos - pessoas físicas; fase 
(etapa) a ser posteriormente vencida. 

DERSA Delta Construções Empresas Empresas de 
Denunciados terceiros 

Pagamentos R$ 360.359.624,96 R$ 169.070.934,00 R$ 41.607.896,73 
- 47% - 15% 

No caso dos autos, as empresas "fornecedoras" - a maioria de serviços de 
terraplenagem - de fachada, a Delta Construções teria a elas repassado valores da ordem de 
R$ 170 milhões (aproximadamente). São números obtidos extraídos dos extratos bancários da 
Delta Construções S.A.. Considerando que o superfaturamento da obra do Lote 2 da marginal 
Tíetê foi da ordem de R$ 71.622.948,47 - pelos termos do aditamento do contrato, os valores 
repassados praticamente R$ 100 milhões a mais, tem origem, por lógica, em outros contratos 
da empresa Delta Construções S.A., que, além de São Paulo, também realizou obras no 
Distrito Federal, em Goiás, Espírito Santo, e principalmente no Rio de Janeiro.57 

O valor do superfaturamento do superfaturamento do Lote 2 da ampliação da 
marginal Tietê de São Paulo, consubstanciada no Processo nº 47.743/2008 - Concorrência 
22/2008 - Convênio realizado entre o Governo do Estado/SP e a Prefeitura Municipal/SP, 
sendo de R$ 71.622.948,47 (ainda sem correções monetárias), superou o montante total 
transferido da Delta Construções S.A. para as empresas de fachada de primeiro nível, estando, 
portanto, inseridos dentro dos R$ 169.070.934,00 totais repassados àquelas empresas. 
Configurada, portanto, a lavagem de dinheiro em relação ao valor total do superfaturamento: 
R$ 71.622.948,47. 

VI. Configuração dos Delitos: 

1. Fernando Antonio Cavendish Soares: Sócio Fundador, Diretor Executivo 
e responsável pela Delta Construções S.A. 

1. Há indícios presumíveis da prática de corrupção de funcionários do 
DERSA para viabilizar a prática de fraudes à Licitação. 

57 Cf análise da CPMI Empresas Fantasmas Parte X - fls. 188/205. 
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ií. Configuração, como representante da empresa, da prática de 
fraudes à licitação. Como sócio responsável pela empresa Delta 
Construções, vencedora e líder do Consórcio Nova Tietê, através 
do seu poder de comando na empresa fraudou, mediante ajuste, 
combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si e/ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 
Também Fraudou, em prejuízo da Fazenda Pública, a licitação 
instaurada para o contrato dela decorrente: I - elevando 
arbitrariamente os preços e tomando, pelo 2° aditivo, injustamente, 
mais onerosa a execução do contrato. 

iii. Utilizou interpostas pessoas e empresas de fachada e/ou fictícias 
para dissimular a natureza, a origem, a disposição e a 
movimentação de valores provenientes, direta e/ou indiretamente, 
de infrações penais - as referidas fraudes à licitação. 

1v. Associou-se com Adir Assad, Marcello José Abbud, Mauro José 
Abbud, Sonia Mariza Branco, Sandra Maria Branco Malago e Sueli 
Maria Branco58 - para o fim de cometer os crimes supra referidos. 

3. Adir Assad. Sócio Fundador das empresas Rock Star Marketing Ltda, Legend 
Engenheiros Associados e Power to Ten Engenharia: 

Rock Star Marketing Ltda. Esta empresa recebeu, através de empresas de fachada, 
quase R$ 21 milhões de recursos diretamente oriundos/via da Delta Construções Ltda.; 

Legend Engenheiros Associados Ltda: Esta empresa recebeu, através de empresas de 
fachada, mais de R$ 44 milhões de recursos diretamente oriundos/via da Delta Construções Ltda; 

Power to Ten Engenharia Ltda: Esta empresa recebeu, através de empresas de 
fachada, mais de R$ 10 milhões de recursos diretamente oriundos/via da Delta Construções 
Ltda; além de quase R$ 40 milhões diretamente da Delta Construções S.A.; 

Adir Assad ainda recebeu recursos diretamente das empresas de fachada: BW Serviços 
de Terraplenagem Ltda, SP Terraplenagem Ltda, além de também receber recursos da Power 
to Ten Engenharia Ltda; 

i. Utilizou estas empresas para dissimular a utilização de valores 
provenientes de infrações penais - as referidas fraudes à licitação; 
os recebeu, movimentou e transferiu; 

58 Falecida. Certidão juntada em fls. 1273 
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ii. Associou-se com Fernando Antonio Cavendish Soares de um lado 
e Marcello José Abbud, Mauro José Abbud, Sorria Mariza Branco, 
Sandra Maria Branco Malago e Sueli Maria Branco59 de outro lado 
- para o fim de cometer os crimes supra referidos. 

iii. Sócio da empresa Power to Ten Engenharia - empresa de fachada 
em documento público, a Ficha cadastral da JUCESP, nele inseriu 
ou fez inserir declaração falsa acerca das atividades e dos 
endereços da empresa, com o fim de alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante. 

4. Marcello José Abbud. Sócio das empresas Legend Engenheiros Associados, JSM 
Engenharia e Terraplenagem e Power to Ten Engenharia. 

Legend Engenheiros Associados Ltda: Esta empresa recebeu, através de empresas de 
fachada, mais de R$ 44 milhões de recursos oriundos/via da Delta Construções Ltda; 

JSM Engenharia e Terraplenagem. Esta empresa recebeu, através de empresas de 
fachada, mais de R$ 6 milhões de recursos oriundos/via da Delta Construções Ltda; além de 
quase R$ 40 milhões diretamente da Delta Construções S.A.; 

Power to Ten Engenharia Ltda: Esta empresa recebeu, através de empresas de 
fachada, mais de R$ 1 O milhões de recursos diretamente oriundos/via da Delta Construções 
Ltda; além de quase R$ 40 milhões diretamente da Delta Construções S.A.; 

Marcello Abbud ainda recebeu recursos diretamente das empresas de fachada: BW 
Serviços de Terraplenagem Ltda e SP Terraplenagem Ltda. 

59 Falecida 
6° Falecida 

1. Utílizou estas empresas para dissimular a utilização de valores 
provenientes de infrações penais - as referidas fraudes à licitação; 
os recebeu, movimentou e transferiu; 

ii. Associou-se com Fernando Antonio Cavendish Soares de um lado 
e Adir Assad, Mauro José Abbud, Sorria Mariza Branco, Sandra 
Maria Branco Malago e Sueli Maria Branco60 de outro lado - para 
o fim de cometer os crimes supra referidos. 

iii. Sócio das empresas Legend Engenheiros Associados, JSM 
Engenharia e Terraplenagern e Power to Ten Engenharia -
empresas de fachada em documentos públicos, as Fichas cadastrais 
da JUCESP, neles inserindo ou fazendo inserir declarações falsas 
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acerca das atividades e dos endereços das empresas, com o fim de 
alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. 

5. Mauro José Abbud. Sócio das empresas Legend Engenheiros Associados, Soterra 
Terraplenagem e Locação de Equipamentos, JSM Engenharia e Terraplenagem e 
Power to Ten Engenharia. 

Legend Engenheiros Associados Ltda: Esta empresa recebeu, através de empresas de 
fachada, mais de R$ 44 milhões de recursos diretamente oriundos/via da Delta Construções 
Ltda; 

Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos: Esta empresa recebeu, através 
de empresas de fachada, mais de R$ 1 O milhões de recursos oriundos/via da Delta 
Construções Ltda; além de mais de R$ 30 milhões de recursos diretamente da Delta 
Construções S.A.; 

JSM Engenharia e Terraplenagem. Esta empresa recebeu, através de empresas de 
fachada, mais de R$ 6 milhões de recursos oriundos/via da Delta Construções Ltda; além de 
quase R$ 40 milhões diretamente da Delta Construções S.A.; 

Power to Ten Engenharia Ltda: Esta empresa recebeu, através de empresas de 
fachada, mais de R$ I O milhões de recursos diretamente oriundos/via da Delta Construções 
Ltda, além de quase R$ 40 milhões diretamente da Delta Construções S.A. 

Marcello Abbud ainda recebeu recursos diretamente da empresa de fachada: BW 
Serviços de Terraplenagem Ltda 

61 Falecida 

i. Utilizou estas empresas para dissimular a utilização de valores 
provenientes de infrações penais - as referidas fraudes à licitação; 
os recebeu, movimentou e transferiu; 

II. Associou-se com Fernando Antonio Cavendish Soares de um lado 
e Adir Assad, Marcello José Abbud, Sonia Mariza Branco, Sandra 
Maria Branco Malago e Sueli Maria Branco61 de outro lado - para 
o fim de cometer os crimes supra referidos. 

iii, Sócio das empresas Legend Engenheiros Associados, Soterra 
Terraplenagem e Locação de Equipamentos, JSM Engenharia e 
Terraplenagem, - empresas de fachada, em documentos públicos, 
as Fichas cadastrais da JUCESP, neles inserindo ou fazendo inserir 
declarações falsas acerca das atividades e dos endereços das 
empresas, com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente 
relevantes. 
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6. Sonia Mariza Branco. Sócia das empresas Rock Star Marketing Ltda, Legend 
Engenheiros Associados Ltda, SM Terraplenagem Ltda, Soterra Terraplenagem e 
Locação de Equipamentos e SP Terraplenagem. 

Rock Star Marketing Ltda: Esta empresa recebeu, através de empresas de fachada, 
mais de R$ 24 milhões de recursos diretamente oriundos/via da Delta Construções Ltda; 

Legend Engenheiros Associados Ltda: Esta empresa recebeu, através de empresas de 
fachada, mais de R$ 44 milhões de recursos diretamente oriundos/via da Delta Construções 
Ltda; 

SM Terraplenagem Ltda: Esta empresa recebeu, através de empresas de fachada, mais 
de R$ 9 milhões de recursos diretamente oriundos/via da Delta Construções Ltda; 

Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos: Esta empresa recebeu, através 
de empresas de fachada, mais de R$ 1 O milhões de recursos oriundos/via da Delta 
Construções Ltda; além de mais de R$ 30 milhões de recursos diretamente da Delta 
Construções S.A.; 

SP Terraplenagem: Esta empresa recebeu, através de empresas de fachada, mais de 
R$ 8 milhões de recursos diretamente oriundos/via da Delta Construções Ltda; ; além de 
mais de R$ 42 milhões de recursos diretamente da Delta Construções S.A.; 

Sonia Mariza Branco ainda recebeu recursos diretamente das empresas de fachada: 
BW Serviços de Terraplenagem Ltda, JSM Engenharia e Terraplenagem, Power to Ten 
Engenharia Ltda, Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos e WS Serviços de 
Terraplenagem. 

62 Falecida 

1. Utilizou estas empresas para dissimular a utilização de valores 
provenientes de infrações penais - as referidas fraudes à licitação; 
os recebeu, movimentou e transferiu; 

11. Associou-se com Fernando Antonio Cavendish Soares de um lado 
e Adir Assad, Marcello José Abbud, Mauro José Abbud, Sandra 
Maria Branco Malago e Sueli Maria Branco62 de outro lado - para 
o fim de cometer os crimes supra referidos. 

iii. Sócio das empresas Legend Engenheiros Associados Ltda, SM 
Terraplenagem Ltda, Soterra Terraplenagem e Locação de 
Equipamentos e SP Terraplenagem, - empresas de fachada, em 
documentos públicos, as Fichas cadastrais da JUCESP, neles 
inserindo ou fazendo inserir declarações falsas acerca das 
atividades e dos endereços das empresas, com o fim de alterar a 
verdade sobre fatos juridicamente relevantes. 
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empresas, com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente 
relevantes. 

Em face de todo o exposto, considerando que os denunciados agiram com o 
modus operandi acima relatado, incorrendo em práticas de fraudes à licitação, lavagem de 
dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa; Denuncio: 

Fernando Antonio Cavendish Soares: Como incurso nas penas dos: 
1. artigos 90 caput e 96 I e V da Lei nº 8.666/93; 

ii. artigo 1 ° caput da Lei nº 9.613/98 - por 7 (sete) vezes, wna para cada empresa de 
fachada [1) BW Serviços de Terraplenagem Ltda, 2) JSM Engenharia e 
Terraplenagem, 3) Power to Ten Engenharia Ltda, 4) SB Serviços de Terraplenagem 
Ltda, 5) Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda, 6) SP 
Terraplenagem Ltda e 7) WS Serviços de Terraplenagem Ltda] e.e. artigo 71 do 
Código Penal; e 

iii. artigo 288 caput do Código Penal; todos e.e. artigo 69 caput do Código Penal; 

Adir Assad: Como incurso nas penas dos: 

1. artigo I º § 1 º II da Lei nº 9.613/98 - por 2 (duas) vezes, uma para cada empresa de 
fachada [I) Rock Star Marketing Ltda, Legend Engenheiros Associados e 2) Power to 
Ten Engenharia] e.e. artigo 71 do Código Penal; 

11. artigo 288 caput do Código Penal; 

iii. artigo 299 caput do Código Penal; todos e.e. artigo 69 caput do Código Penal 

Marcello José Abbud: Como incurso nas penas dos 

1. artigo l º § I O II da Lei nº 9.613/98 - por 3 (tres) vezes, uma para cada empresa de 
fachada [l) Legend Engenheiros Associados, 2) JSM Engenharia e Terraplenagem e 
3) Power to Ten Engenharia] e.e. artigo 71 do Código Penal; 

u. artigo 288 caput do Código Penal; 

iii. artigo 299 caput do Código Penal, por 3 (três) vezes; todos e.e. artigo 69 caput do 
Código Penal 

Mauro José Abbud: Como incurso nas penas dos 

1. artigo l º § 1 º 11 da Lei nº 9.613/98 - por 3 (tres) vezes. uma para cada empresa de 
fachada [l) Legend Engenheiros Associados, 2) Soterra Terraplenagem e Locação de 
Equipamentos e 3) JSM Engenharia e Terraplenagem] e.e. artigo 71 do Código Penal; 

ii. artigo 288 caput do Código Penal; 

iii. artigo 299 caput do Código Penal, por 3 (três) vezes; todos e.e. artigo 69 caput do 
Código Penal. 

Sonia Mariza Branco: Como incursa nas penas dos 

i. artigo 1 º § 1 ° II da Lei nº 9.613/98 - por 4 (quatro) vezes, uma para cada empresa de 
fachada [1) Legend Engenheiros Associados Ltda, 2) SM Terraplenagem Ltda, 3) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

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

Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos e 4) SP Terraplenagem] e.e. 
artigo 71 do Código Penal; 

ii. artigo 288 caput do Código Penal; 

111. artigo 299 caput do Código Penal, por 4 (quatro) vezes; todos e.e. artigo 69 caput do 
Código Penal. 

Sandra Maria Branco Malago: Como incursa nas penas dos 

1. artigo lº § lº II da Lei nº 9.613/98 - por 4 (quatro) vezes, uma para cada empresa de 
fachada [l) SM Terraplenagem Ltda, Soterra Terraplenagem e Locação de 
Equípamentos, 2) SP Terraplenagem, 3) JSM Engenharia e Terraplenagem e 4) 
Power to Ten Engenharia] e.e. artigo 71 do Código Penal; 

11. artigo 288 caput do Código Penal; 

iii. artigo 299 caput do Código Penal, por 4 (quatro) vezes; todos e.e. artigo 69 caput do 
Código Penal. 

requerendo sejam citados e processados nos termos da Lei, até final condenação, com início 
dos cumprimentos das penas em regimes fechados; confiscando-se, ao final, em favor do 
Estado, o valor de R$ 71.622.948,47 atualizado desde as datas dos pagamentos, ouvindo-se 
oportunamente as pessoas abaixo arroladas: 

ROL: 

• ... :·. 

l. José Max Reis Alves (DERSA - Diretor Presidente à época do Aditivo) 
2. Pedro da Silva (DERSA- Diretor de Engenharia à época do Aditivo) 
3. Marcos Oliveira de Carvalho (DERSA- Comissão de Licitação) 
4. Helvetio Pereira da Rocha - Delta Construções S.A. 
5. Jucilei Lima dos Santos 
6. Biagio Tschege Ferrari 
7. Waldemar Salvador Filho 
8. Ademir de Jesus 
9. Rodrigo Rangel (Revista Veja) 
10. Hugo Marques (Revista Veja) 

27 de fevereiro de 2016 

ÂYh~ 
tlouni Mendroni 
e Justiça - GEDEC 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À 
LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - GEDEC 

Rua Riachuelo, 115 - 2° andar - sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 - gedec@mp.sp.gov.br 

PORTARIA N'" 10/2018 

Procedimento Investigatório Criminal nº 10 /2013 GEDEC-MP/SP 
(Delta) 

O representante do Ministério Público que esta subscreve, no uso 
de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 129 I, VI e VIII da 
Constituição Federal, artigo 26 I e V da Lei nº 8.625/93 e artigo 104 I da Lei 
Complementar Estadual nº 734/93, e ainda nos termos do Ato Normativo nº 
314-PGJ/CPJ, designado e atuando no GEDEC - Grupo de Atuação Especial de 
Repressão à Formação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de 
Ativos - PGJ/SP, em face dos' elementos de provas constantes nestes autos 
procedentes da Procuradoria Geral da República e da CPMI - Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar práticas criminosas de 
Carlos Augusto Ramos (Vulgo "Carlinhos Cachoeira") e agentes públicos e 
privados, desvendadas pelas operações "Vegas" e "Monte Cario" da Polícia 
Federal, instituída em 24/04/2012 e prorrogada até 22/12/2012; entendo 
necessária a instauração de Procedimento Investigatório Criminal. 

1 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À 
LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- GEDEC 

Rua Riachuelo, 115 - 2° andar - sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 - gedec@mp.sp.gov.br 

Os documentos anexos denotam ligação estreita da empresa Delta 
Construções Ltda com CARLOS AUGUSTO RAMOS - "Carlinhos 
Cachoeira", suspeito de ser sócio oculto. 

Dentre as referidas obras realizadas em parceria com grandes 
empresas, em Consórcio, destacaram-se para o âmbito de competência do 
Estado de São Paulo: 

1. Estação de Tratamento de Esgoto de São José do Rio Preto - Parceria com 
Araguaia Constrntora (2005) 

II. Ampliação da Marginal Tietê, em São Paulo, em Consórcio com 
a Sobrenco Engenharia. 

Há, segundo relato da própria CPMI, indícios de favorecimento em 
processos licitatórios em troca de financiamento de campanhas políticas; 

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

São condutas referidas em detalhes e descritas nos relatórios 
elaborados pela CPMI que indicam suspeitas de práticas anticoncorrenciais, 
fraude a licitações e/ou lavagem de dinheiro, podendo configurar atuação em 
Organizações Criminosas Empresariais ou Associações Criminosas para a 
prática de crimes de Formação de Cartel, previstos no artigo 4° da Lei nº 
8.137/90; Fraudes à Licitações, previstas nos artigos 89 e seguintes da Lei nº 
8.666/93 e lavagem de dinheiro, prevista nos dispositivos da Lei 9.613/98, e 
outros. 

Para a completa apuração destas infrações penais, INSTAURO o 
presente PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL - com a 
finalidade de apurar estas eventuais circunstâncias criminais relativas, 
especificamente, à ampliação da Marginal Tietê, em São Paulo, da empresa 
Delta Construções SI A em Consórcio co: a Sobrenco Engenharia. ( 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESS.-\0 À FORMAÇÃO DE CARTEL E À 
LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- GEDEC 

Rua Riachuelo, 115 - 2° andar - sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 - gedec@mp.sp.gov.br 

Determino ao Sr. Oficial de Promotoria do GEDEC, desde logo, as 
seguintes providências: 

1- Elaborar pesquisas dos dados cadastrais disponíveis das empresas Delta 
Construções S/ A, suas Controladas e a Holding; bem como das suas 
"fornecedoras", assim referidas na representação (fls. 17) e pessoas físicas 
correspondentes à elas ( autuação em anexo); 

2- Expedir ofício ao DERSA, solicitando cópia integral da Licitação 
referente à Concorrência, com Edital de Concorrência nº 022/08; 
Proponentes 11; Processo nº 48.468/09; Contratante DERSA. Contratada: 
Consórcio Nova Tietê: Delta/Sobrenco. Objeto: 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. Da Ponte das Bandeiras (Estaca 13.200) 
até a confluência da Rua Ulisses Cruz (Estaca 19.280); 

3- Expedir outro ofício ao DERSA solicitando informações detalhadas em 
planilhas, com a relação de todos os pagamentos às empresas, referentes à 
Licitação, incluindo datas, valores, forma e destino dos depósitos 
(pagamentos); 

4- Expedir ofício ao COAF, solicitando R.I.F acerca da empresa Delta 
Construções SI A; 

5- Expedir ofício ao GAECO Regional da comarca de São José do Rio 
Preto/SP, (competência territorial) com copias integrais deste 
Protocolado, para conhecimento e eventuais providências cm relação à 
referida construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto; 

6- Encaminhar cópia desta Portaria ao CAOCrim, para conhecimento; 
7- A fim de assegurar o sigilo das informações e conferir maior êxito a 

investigação criminal determino, por ora, o SIGILO destes autos. 
8- Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos os Oficiais de 

Promotoria deste GEDEC, Sra. Fernanda Mastrangelo. 

~~ Sf!~mbro de 2013 
JNJJ..~ 

Marcelo atlouni Mendroni 
e Justiça 

3 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

Protocolado MPSP nº. 115.637/2013 - cópia 

Encaminhe-se cópia do expediente em epígrafe ao GRUPO 

ESPECIAL DE DELITOS ECONÔMICOS - GEDEC, nos termos do art. 103, § 3°, da 

Lei Complementar Estadual nº. 734/93, para análise e providências entendidas 

cabíveis. 

/ase. 

16 de agosto de 2013. 

VÂNIA MARIA RUFFINI PENTEADO BALERA 

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 

-Institucional-
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PGR- c:DJ 6) j:b L[ 12013 

.LJ__K_]2013 

. • ~ PROCURADORIA OERi,.L DA REPUBLICA 
~.,, OA..BINETE DO E'ROCURADOR-OERAL DA REPÚBLICA 

RESERVADO 

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 1389 

Brasilia, 30 de julho de 2013 

Senhor Procurador-Geral de Justiça, 

Encaminho a Vossa Excelência cópias dos Procedimentos Administrativos 

MPF/PGR nº l.00.000.017231/2012-49 e l.00.000.016494/2012-31 para adoção das 

providências que entender cabíveis quanto aos fatos de atribuição do Ministério Público do 

Estado de São Paulo nas esferas cível e criminal, notadamente em relação ao item 3, II, e da 

repre~entafão de fls. 1/86. 

Atenciosamente, 

Excelentíssimo Senhor 
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA 
Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo 
Rua Pamplona, 227, 17° andar, Jardim Paulista 
São Paulo - SP 
Cep.: 01405-902 

, QDt>.:.'ESTADO DE SÃO PAULO 
MINISTÉRIO i3 7 l J.;:t 
PRO'l'OCOLO:tffli ~i?'. Hora:12:58·50 
Data 1 05/08/20~~. 14050502 

Looal. 4• Enti:a:!a: l,\(2] ''1Etf~' 
SUB-AREA DE APOIO ADMlN.f '.IPROJ i , \L 1,fillAL 

A9•unto, " 
PEDIDO DE PROVIDENCIAS e . 

Int•r•••ac!o' 0º·.,~ 
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL~~.~ 

-----------···· - -··---------··-······ .. ·---·· -·----~ . ...,..J 

i. 
1 

[ i 
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PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 

Data de Autuação: 

Peças de Informação ª PI 
1.00.000.016494/2012-31 

Capa: 

"CPMI Vegas". Apuração de práticas criminosas par parte de "Carlinhos Cachoeira", pela 
empresa Delta Construções S/A e outros. operações "Vegas" e "Monte Cario". 

Partes: 

ENVOLVIDO - CARLOS AUGUSTO RAMOS (CARLINHOS CACHOEIRA) 

REPRESENTANTE - DOMINGOS SÁVIO CAMPOS RESENDE e outros 

Distribuição: 

PGR - 08/11/2012 - PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA -

Câmara: 

2ªCCR 

Tema: 

Crimes Praticados· por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral, 

08/11/2012 
CRIMINAL 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

REPÚBLICA, ROBERTO GURGEL 

.S,PGR-ffi.0[591 i,012 

n1:__,...b.1.__J2012 

PROCURADOR-GERAL DA 

A .-:: . L' J . - ~ , . 1L \.. c ... ...-..~1.-: /.:· ,- ~ i., e '-·L .. { [,L 

S~J2_ /1 ,/~ 

í, ~;{~ /Jor1W:0 ~~~-i Ro;x1.,hca 
"Dormia a nossa pátr{a "FÍ!5>tMwltifáítla'isem 
perceber que era sJbfld[da / em tenebrosas 
transações. 1 " 

"Corrupção significa não que alguém foi 
furtado, mas significa que uma sociedade inteira 
foi furtada, por uma escola que não chega, pelo 
posto de saúde que não se tem, pelo saneamento 
básico que centenas de cidades não têm, 
exatamente pelo escoadouro dessas más 
práticas. 2" 

"Corruptio optimi pessima est" 

AL V ARO FERNANDES DIAS, brasileiro, Senador da República, Líder do 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Senado Federal, com 

endereço no Edificio do Senado Federal, ala Senador Nilo Coelho, gabinete 

10; BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJO, brasileiro, Deputado Federal, 

Líder do PSDB na Câmara dos Deputados, com endereço no Edificio da 

Câmara dos Deputados, anexo IV, gabinete 718; ANTONIO CARLOS 

MENDES TRAME, brasileiro, Deputado Federal, Líder do Bloco da Minoria 

na Câmara dos Deputados, com endereço nô Edificio da Câmara dos 

1 Roberto Gurgel, Procurador-Geral da República, citando trecho da música "Vai Passar", de Chico Buarque, 
em sessão plenária de julgamento da AP 470, STF) / 
2 Ministra Cármen Lúcia, em sessão plenária de julgamento da AP 470/STF. 
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Deputados, anexo IV, gabinete 624; CÁSSIO CUNHA LIMA, 

: PGR/CR!P/DRDE 

IFI> D D O O O 2 

brasileir 

Senador da república, com endereço no Edifício do Senado Federal, anexo I, 

10º andar; CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIO, brasileiro, 

Deputado Federal, com endereço no Edifício da Câmara dos Deputados, anexo 

IV, gabinete 207; DOMINGOS SÁ VIO CAMPOS RESENDE, brasileiro, 

Deputado Federal, com endereço no Edifício da Câmara dos Deputados, anexo 

III, gabinete 271; CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR, brasileiro, 

Senador da República, com endereço no Edifício do Senado Federal, Ala 

Trancredo Neves, gabinete nº 51; JOSÉ CARLOS VAZ DE LIMA, 

brasileiro, Deputado Federal, com endereço no Edifício da Câmara dos 

Deputados, anexo IV, gabinete 850; e V ANDERLEI MACRIS, brasileiro, 

Deputado Federal, com endereço no Edificio da Câmara dos Deputados, anexo 

IV, gabinete 348; todos membros suplentes ou titulares da Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar práticas criminosas do 

senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como "Carlinhos 

Cachoeira", e agentes públicos e privados, desvendadas pelas operações 

"Vegas" e "Monte Carla" da Polícia Federal, instituída em 24/04/2012 e 

prorrogada até 22/12/2012, vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

apresentar 

REPRESENTAÇÃO 

por fatos apurados no decorrer das investigações parlamentares que indicam 

prováveis práticas ilícitas, lesivas ao Erário, inclusive criminosas, requerendo, 

desde logo, a conseqüente investigação penal e/ou cível por esse d. Parquet, 

pelos fundamentos que seguem. 

2 
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I-DOS FATOS 

1.1- Das Operações VEGAS e MONTE CARLO 

A Operação Vegas teve início em março de 2008 com o objetivo de 

investigar as relações de Carlinhos Cachoeira e policiais. Durante as investigações, foi 

apurado o envolvimento de um Senador da República. Ato contínuo, os autos da Operação 

Vegas foram enviados à Procuradoria Geral da República em setembro de 2009 a partir de 

decisão do juiz federal de Anápolis/GO para que fosse avaliado, pelo juízo competente, o 

conteúdo da investigação, cujos fatos se relacionavam com pessoas que possuíam 

prerrogativa de função; 

A Operação Monte Carla foi iniciada em novembro de 2010 com o objetivo 

de investigar a exploração ilegal de jogos nas cidades do entorno de Brasília/DF, e foi 

criada mediante requerimento de três promotores de justiça de Valparaíso/GO. O juízo da 

11 ª V ara Federal de Goiânia/GO determinou a remessa à Procuradoria Geral da República 

das informações relativas a pessoas com prerrogativa de função para análise da autoridade 

competente, tendo em vista que durante as buscas e apreensões efetuadas, foi verificado o 

envolvimento de um Senador da República. 

I.2-Da designação da CPMI-VEGAS no Congresso Nacional. 

Em vista da notoriedade das ações policiais, os Representantes e parte 

significativa do Congresso Nacional mobilizaram-se para requerer a instalação de uma 

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, visando aprofundar as investigações já iniciadas 

pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. 

Dessa forma, colhidas as assinaturas necessárias, a Comissão foi criada em 

19/04/2012, mediante o Requerimento CN n.º 1, de 2012, e teve, com fato determinado, a 

finalidade de investigar as práticas criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido 

vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações "Vegas" e "Monte 

3 
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Carla", da Polícia Federal. Assinaram o referido requerimento 

Senadores. 

: Pi"' R/CR!P!DROE-, 

1 F:,. o o o O o ~ 1 
396 Deputad~e 72 _J 

O prazo dos trabalhos constante do requerimento era de 180 dias, ou seja, 

encerrar-se-ia no último dia 04/11/2012. Todavia, referido prazo foi prorrogado, mediante a 

apresentação de novo Requerimento do Congresso Nacional, por mais 48 dias. Com a 

prorrogação, os trabalhos, agora, deverão ser encerrados até 22/12/2012. 

A proposta de prorrogação foi assinada por 222 Deputados e 41 Senadores. 

1.3 - Da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S.A. 

A empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A é pessoa jurídica de direito 

privado, sociedade anônima de capital fechado com inscrição no CNPJ nº 

10.788.628.0001/57, com sede na Av. Rio Branco, nº 156, 4° andar, Gr. 401. Centro, Rio de 

Janeiro- RJ, CEP. 20.040-003. Foi constituída em 1961 em Recife-PB e em 1995 passou 

por uma reformulação para diversificar suas atividades. 

Como resultado da reformulação, a empresa transferiu sua matriz para o Rio 

de Janeiro e implantou diversas filiais em várias capitais do país, além de atuar em novas 

frentes de trabalho como: infraestrutura urbana, saneamento, edificações, obras especiais, 

engenharia ambiental, prestações de serviços contínuos e incorporações. 

O seu registro junto à Receita Federal indica como data de abertura 

26/05/1971, última alteração cadastral foi procedida em 2005, e que a atividade principal é 

a 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias, e as secundárias abrangem todas as áreas 

da construção civil e de resíduos sólidos e são: 

3 8.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
3 7.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
43.99-1-01 -Administração de obras 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de 
energia elétrica 

4 
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42.21-9-02 - C~nstrução de estações e redes de distribuição de ~;;:;º~· ====:J 
elétrica 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de 
esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
4 3 .13-4-00 - Obras de terraplenagem 
41. 1 O-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
41.20--4-00 - Construção de edifícios 
42. 11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
77.32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de 
automóveis com motorista 
38.39-4-01 - Usinas de compostagem 

Os balanços da empresa Delta Construções S/A mostram que existem as 

seguintes controladas na estrutura da empresa, classificados como investimentos: 

a) Locarbens - Locadora de Bens, Veículos e Equipamentos de 

Construção Ltda 

b) Sectran - Serviços Especiais de Cargas e Transporte Ltda 

e) Transenergia Renovável S/ A. 

O Relatório da Empresa designado como Delta - Perfil Empresarial, de 201 O 

e 2011, nos traz notícias da existência da constituição de urna estrutura de holding com a 

seguinte composição: 

a) Delta Construções S.A. 

b) Delta Incorporações (segundo relatório de 2011, criada em 

2004); 

e) Delta Montagem Industrial (segundo relatório de 2010 criada 

em 2008); 

d) DTP Participações & Empreendimentos (empresa de holding, 

segundo os relatórios criada em 201 O). 
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O quadro abaixo mostra o histórico de principais cmpreendime:m~o~s=:dª~===.l 

Empresa Delta Construções S/ A apresentado no relatório de Gestão da Empresa de 2011 

Fonte - Relatório de Gestão de 2011 

Boa parte da<; grandes obras desenvolvidas pela Delta Construções S/A 

foram feitas em parceria com outras empresas de grande porte em caráter consorciado: 

a) Estádio Olímpico João Havelange, o Engenhão, no bairro do 

Engenho de Dentro, no subúrbio do Rio, o projeto tem a 

marca da Delta, em parceria com a Racional Engenharia e a 

Recoma (2002); 

b) Cidade do Samba, localizado na zona portuária do Rio de 

Janeiro, em parceria com a Construtora (?riente (2002); 

~-
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e) Estação d~ Tratamento de Esgoto da Barra da Tijuca, 1m ! 
parceria com a OAS (2003). 

~ Estação de Tratamento de Esgoto - ETE de São José do Rio 

Preto em parceria com a Araguaia Construtora (2005); 

e) Parque Aquático Maria Lenk, em Jacarepaguá, zona oeste do 

Rio de Janeiro. Em uma parceria com a Sanerio Engenharia; 

f) Ainda na região Sudeste, a Delta integra, em conjunto com a 

Oriente Engenharia, o Consórcio Arco Metropolitano do Rio; 

g) Em Pernambuco, seu estado de origem, a Delta, em 

consórcio com a Galvão Engenharia, realizou, na BR-104, os 

serviços de adequação de capacidade e· restauração nos 

trechos entre Pão de Açúcar, na PE- 160, e Agrestina, no 

acesso à PE-149; 

h) Transposição do Rio São Francisco. em parcena com as 

empresas EIT e GETEL; 

i) Termelétrica Presidente Médici--Candíota llI - UTPM.O 

projeto é de responsabilidade do Consórcio Sul Energia, 

formado pelas empresas Construtora Ernesto W oebcke, 

Construtora T edesco, Construtora Brasília Guaíba Obras 

Públicas e Delta Construção; 

"@ Ampliação da Marginal Tietê, em São Paulo, em CQD§.Órcio 

com a Sobrenco Engenharia; 

k) Locação de equipamentos diversos para o Departamento de 

Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro - DER-RJ em 

parceria com a Oriente Construção, o Consórcio Equipar; 

1) Controle de Inundações e Recuperação Ambiental das Bacias 

dos Rios Iguaçu, Botas e Sarapuí, na Baixada Fluminense, 

em parceria com a Carioca Engenharia e a OAS; e 

m) Reconstrução do Maracanã- Consórcio Maracanã Rio 2014, 

formado pela Delta Construção, Construtora Odebrecht 

Infraestrutura e Andrade Gutierrez. 
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Esta é a estrutura e a atuação principal da empresa DELTA. 

1.4 -Do envolvimento da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S.A. 

Conforme já dito, a empresa DELTA atua principalmente no setor público, 

através da contratação por diversos órgãos principalmente do Poder Executivo Federal para 

realização de obras públicas variadas. Em vista das investigações realizadas, logo surgiram 

indícios de favorecimento indevido em processos licitatóríos em troca de financiamento de 

campanhas políticas. 

Nesse sentido, havia indícios suficientes para levar à conclusão de que a 

empresa mantinha ligação umbilical com o esquema de "Carlinhos Cachoeira", ao ponto de 

Vossa Excelência, nos autos do Inquérito nº 3430, então em curso perante o Supremo 

Tribunal Federal, ter destacado, em sua peça vestibular de abertura do referido 

procedimento investigatório, as seguintes assertivas: 

"São vários os contextos de ação ( ... ) em beneficio da Delta, existindo até a 

suspeita, extraída de diálogos interceptados, que ele seria sócio oculto da empresa. 

Nesse sentido, confira-se a conversa entre Cláudio Abreu, Diretor da Delta na 

Região Centro-Oestes, e Carlos Cachoeira, transcrita abaixo, item 27." 

Segue-se, então, na peça de Vossa Excelência, um relato fortemente 

descritivo acerca das evidências que deslocam a empresa DELTA para o centro das 

atenções da Polícia Federal, no que diz respeito ao seu envolvimento com a quadrilha de 

Carlinhos Cachoeira 

Via de consequência, a presente Representação tem por objetivo contribuir 

com as investigações já instauradas pelas instâncias competentes e que desencadearam as 

ações penais e os inquéritos judiciais em curso. 

Serviram aos Representantes, como motivação para a feitura da presente 

peça, as declarações dadas pelos Procuradores da República em Goiás, Lea Batista de 

Oliveira e Daniel de Resende Salgado. Em depoimento à CPMI, na reunião de 21/08/2012, 

ão efetiva acerca do "braço" empresarial da organização 
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criminosa chefiada pelo Sr. Calos "Cachoeira", assim responderam os 

conforme notas taquigráficas: 

"A SRª LEA BATISTA DE OLNEIRA - Em rclaç:ão aos jogos, ao contrabando, à 

corrupção, ficou, realmente, focado na região do entorno: Goiânia, Anápolis. 

Agora, essa parte empresarial, fraude à licitação, não houve nenhuma 

investigação. O material está em estado bruto. O que eu posso informar aí. que é 

de conhecimento - acho - de todos, é que alguns integrantes da organização 

frequentavam a empresa Delta lá em Goiânia. mas não foi investigado nada 

sobre fraude à licitação até por conta da falta de estrutura e dos vazamentos. 

( ... ) 
O SR. DANIEL DE RESENDE SALGADO - Não conseguimos aprofundar 

muito as investigações referentes à Delta. O que nós sabemos é que havia um 

contato muito próximo do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos com o Sr. 

Cláudio Abreu, que era o representante da Delta. Havia também - isso também 

nós precisaríamos confirmar - uma movimentação financeira partindo da 

Delta para algumas empresas laranjas ou, então, partindo dessas empresas 

laranjas para a Delta. Na contabilidade do grupo, há também alguns valores que 

seriam destinados, em princípio, à empresa, mas precisamos confirmar isso, esses 

dados." 

Com efeito, indagado pelo Primeiro Representante, Senador AL V ARO 

DIAS, assim responderam os Procuradores: 

"O SR. AL V ARO DIAS (Bloco/PSDB - PR) - ( ... ) Eu indagaria, respeitando, 

obviamente, as dificuldades de resposta, em função do estágio das investigações: 

consta que a aproximação do Sr. Cavendish, da Delta, com o Cachoeira se deu 

exatamente em função do know-how de Cachoeira, que foi descrito aqui: as 

operações financeíras, a remessa para o exterior, a constituição de empresas no 

exterior, ou seja, a ocultação de valores de origem suspeita, duvidosa, ou de o_rigem 

ilícita. Na investigação do Ministério Público, chegou-se a um momento em que 

houve esse encontro de interesses da empresa Delta com Cachoeira e o seu 

esquema criminoso? 
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O SR. DANIEL DE RESENDE SALGADO - Essa arte referente à em resa 

Delta foi uma parte muito superficial, realmente. Não conseguimos, como 

falado aqui, desenvolver qualquer tipo de trabalho nessa seara empresarial. 

Realmente, foi algo que, por conta dos vazamentos, não conseguimos desenvolver 

qualquer trabalho de investigação. Você tem alguns sinais de aproximação do Sr. 

Carlos Augusto com o Sr. Cláudio Abreu, tem alguns sinais de movimentação 

financeira daquilo que conseguimos receber a partir das quebras que nós 

solicitamos, mas nada que pudéssemos falar de forma cabal, como podemos falar 

quanto à peça acusatória, que foi já apresentada à Justiça. 

A SRª LEA BATISTA DE OLIVElRA - É, em algumas reuniões da empresa 

Delta, lá em Goiânia, dos integrantes da organização denunciados formalmente 

pelo Ministério Públíco ( ... ). Mas nada foi desenvolvido. 

O SR. AL V ARO DIAS (PSDB - PR) - Há iniciativas ou providências do 

Ministério Público para avançar as investigações nessa faixa de atuação da Delta 

com o setor público? 

O SR. DANIEL DE RESENDE SALGADO - Estamos centrados agora, 

Senador, em algumas investigações que já estão um pouco mais amadurecidas 

para o oferecimento de novas denúncias. Essas investigações que se encontram 

mais amadurecidas são também voltadas para esse mercado da jogatina. 

Atualmente, por exemplo, o que aconteceu? Fizemos esse trabalho, foi feito esse 

trabalho, o grupo que estava fazendo esse trabalho, hoje, já não está mais, o Dr. 

Matheus já não se encontra mais, os agentes que auxiliaram no trabalho já não se 

encontram mais. Aquilo que nós temos como algo que pode ser ainda maturado na 

investigação já foi encaminhado à Polícia Federal, principalmente na área 

relacionada ao contrabando. Conseguimos detectar que, dentro daquelas máquinas 

caça-níqueis, existiam componentes eletrônicos de origem estrangeira. Estamos 

numa fase final de investigação para alinhar esses inquéritos policiais à estrutura de 

poder da organização criminosa, para que possamos desenvolver e chegar à 

conclusão de que realmente havia um núcleo dentro daquilo que foi investigado e 

daquilo que foi apreendido, esse núcleo criminoso estava desenvolvendo sua 

atividade. Em resumo: que aquelas casas de jogos realmente pertenciam a esse 

grupo criminoso. Então, a fase hoje é nesses inquéritos policias que se encontram 

numa etapa de amadurecimento, na fase final de investigação para que possamos 

ajuizar as novas ações penais." 
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A bem da verdade, tais elementos, superficialmente colhidos pelas instâncias 

persecutórias, chamaram a atenção dos Representantes e demais membros da CPMI, que, 

prontamente, decidiram aprofundar as diligências estabelecendo uma nova linha de 

investigação, cujo novo vértice passaria a ser a empresa DELTA. 

Ao longo das reuniões da Comissão, todavia, ocorreram acalorados debates 

acerca do novo foco das investigações: dever-se-ia investigar apenas a subsidiária goiana da 

empresa DELTA ou seria necessário ampliar a margem das diligências investigativas para 

sua sede e demais regionais? Venceu a tese - após forte influência da bancada oposicionista 

da Comissão - de investigação ampla e irrestrita, o que se coadunava mais com a seriedade 

esperada do;5 trabalhos da CPML 

Em vista disso, foram aprovados os requerimentos nº 006, 087, 344 e 483, 

todos de 2012, visando, resumidamente, à quebra dos si gil os bancário, fiscal e telefônico 

das empresas DELTA CONSTRUÇÕES S/A, DELTA CONSTRUÇÕES S/A - TO, 

DELTA CONSTRUÇÕES S/A - MS, DELTA CONSTRUÇÕES S/A - GO e DELTA 

CONSTRUÇÕES S/A- DF. 

A partir da aprovação desses Requerimentos, foram recebidos dados de 

transações bancárias da empresa DELTA e suas subsidiárias regionais em Tocantins, Mato 

Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. 

O intuito dessas perquirições era o de buscar compreender o envolvimento 

da empresa DELTA com a organização criminosa investigada pelas Operações Vegas e 

Monte Carlo da Polícia Federal, razão pela qual ganhou força, na CPMJ, essa nova linha de 

investigação por meio da aprovação dos requerimentos acima referidos. 

O propósíto apontava para o esclarecimento do modus operandi daquela 

empresa, o qual poderia ser identificado pelas transações bancárias havidas. Com efeito, a 

análise dos dados trouxe à luz um forte esquema de simulações de negócios juódicos 

envolvendo diversas outras pessoas jurídicas de menor porte, supostamente "fornecedoras" 

da empresa DELTA. 

Aos poucos, os dados revelaram que a empresa DELTA valia-se de 

empresas "fantasmas" ou "laranjas" para movimentar recursos financeiros com objetivos 

espúrios e ilegais. 
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Exemplo dessa prática foi destacada na edição nº 2266 da revi~ ~eja, de __ 

25/04/2012, a qual revela que, segundo um dos proprietários da empresa SIGMA, a 

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 

parajustíficar a saída de recursos da empresa DELTA para o pagamento de propinas. Ainda 

segundo a notícia, seguindo orientações do proprietário da empresa DELTA, Fernando 

Cavendish, a Sigma emitia notas fiscais "frias" para justificar o recebimento desses 

recursos. A partir dessa simulação, funcionários, dirigentes e, até mesmo, o ex-ministro da 

Casa Civil José Dirceu, ex-consultor da empresa Delta, teriam sido beneficiados com 

recursos desviados da Petrobras. 

E esse caso não foi isolado. 

Houve denúncias divulgadas pela imprensa revelando o mesmo modus 

operandi com relação a outras empresas "laranjas", como a GM COMÉRCIO DE PNEUS 

E PEÇAS LTDA, com sede em Goiânia. Segundo a Revista Veja, em matéria de 

06/06/2012, referida pessoa jurídica 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 MA.RKETING e S.M. 

TERRAPLENAGEM, todas sediadas em São Paulo e também em nome de "laranjas". A 

edição nº 2274, de 20/06/2012, da mesma Revista, trouxe trecho bastante elucidativo 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, entregavam-nos a quem 

de direito. 

A propósito, as investigações midiáticas, sempre muito precisas e diligentes, 

foram fundamentais para o desenvolvimento dos trabalhos da CPMI, especialmente no que 

diz respeito à identificação dessas empresas "fantasmas". 

Assim se deu no conteúdo revelador apresentado na edição nº 2276, de 

04/07/2012, também da Revista Veja: a partír de um relatório do COAF, chegou-se a uma 

relação de sete 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 2010 e julho de 2011), seguindo o procedimento de simulação de serviços e emissão de 
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LTDA (R$ 21,9 milhões), SP TERRAPLENAGEM LTDA (R$ 21,4 milhões), SOTERRA. 

TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (R$ 20,6 milhões), SB 

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA (R$ 4,8 milhões), JSM ENGENHARIA E 

TERRA..PLENAGEM LTDA (R$ 16,6 3 milhões), WS SERVIÇOS DE 

TERRAPLENAGEM LTDA (R$ · 4,2 milhões) e BW SERVIÇOS DE 

TERRAPLENAGEM LTDA (R$ 3,9 milhões). 

Todas essas empresas estariam em nome de "laranjas" e nunca apresentaram 

a mínima condição de prestar os serviços para os quais estão registradas. 

Dessa forma, as análises a seguir realizadas têm por base o trabalho 

investigativo em torno das beneficiárias de pagamentos da empresa DELTA, cujos sigilos 

bancários não vieram a ser quebrados, em sua totalidade, pela CPMJ. Esse fato, 

questionável sob vários aspectos, especialmente pela afronta ao interesse público, serviu de 

motivação para a presente Representação que, espera-se, contribuirá para o aprofundamento 

das investigações desse Ministério Público Federal no sentido de desmontar o esquema 

criminoso da qual a empresa DELTA parece ser um dos principais atores. 

I.5 - Das empresas beneficiárias de pagamentos da DELTA. 

A partir da quebra dos sigilos bancário e fiscal da empreiteira DELTA dos 

últimos 10 (dez) anos, foram constatadas diversas transações financeiras que somavam um 

volume equivalente a R$ 12,34 bilhões3, dos quais R$ 4, 17 bilhões referem-se a transações 

entre contas da própria empresa. Dos R$ 8,17 bilhões restantes, cerca de R$ 2,87 bilhões 

não tiveram os beneficiários identificados - problema esse, aliás, recorrente na análise dos 

dados. O docmnento anexo revela algo em tomo de 748 eventos problemáticos dessa 

mesma natureza. Não obstante, descontados os débitos não-identificados, chega-se à cifra 

de R$ 5,30 bilhões, dos quais, descontados registros referentes ao pagamento de tributos, a 

empresa DELTA destinou R$ 4,48 bilhões a diversas pessoas físicas e jurídicas. 

A distribuição desses recursos, conforme revelam os extratos bancários, 

aponta para uma grande concentração em períodos eleitorais, o que reforça a tese da Polícia 

'Valores de 30/07/2012. 
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Federal de que poderiam ter servido ao financiamento ilegal de campanhas eleitorais~ 

análise desses dados, chegou-se à conclusão de que cerca de R$ 421,604 milhões de reais 

foram repassados às seguintes empresas "fornecedoras": 

SUPOSTA. ''FDRNE<;EDORA" DA DELTA \IALOR REPASSADO - PARTICIPAÇÃO% 

S nEIIRAPLliNASEM LTDA •R$ 4&.462.UCJ,OD 

POW!R TO TEN ENGENHARIA •R$ 4U27 .S70 19 10,30!$ 

J.S.M. ENGENHAIIIAETERRAPLENAGEM ·R$ 40.970.910,00 

ADEaO & RAFAIL CONSTRUC:OU & -R$ 87.ll&S.031,00 

SOTERRA lEIRAPLENAGiM E LOCACAO ·R$ 1!.ZZZ.U4,2& 

MI SEIMCCS DETERRAPl!NAGBVI Ll0A -R$ 81.140.001,17 7,lli" 

S M TERRAPLENAG.EM LTDA ·RS a1.421.1aopo 7,45" 

ALBERTQ & PANTOJA CONSTRUCOES ·R$ 27.595.207,00 

lEGEND ENGENHEIROS ASSOCIAD05 ·R$ 26.986.992,00 

SARRA TRANSPORTADORA E LDCACAO -R$ 21.507.076,06 

BRAVA CCNSTRUCOES i TUIRAPIENA •R$ :IB.IID.074,411 

MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E 
~- ·RS 1Z.Z9!1.0H,70 

'TERRAl'N!US i WIIRIFICANTES ·R$ 9.917.1174,&4 

ROCK STAR MARKE11NG LTDA ·R$ 9.Ul.929,26 

COMERCIALGM MATERIAIS OE CONS -11$ 8.996.140,DO 

s.a. SERVICQS D& TEIIRAPLENAGEM -11$ 7.711,620,00 

WS • SERVICOS Dli fflQIAPl!NAGiM -11$ 7.&21:4500 

B.W.SBIVIÇOS D!TERIIAPLENAO!M ;'lf;'-476.290,00 

TotalG ..... •R$ 421.&DD.211,&I 

Portanto, a partir dessa constatação, a empresa DELTA, e considerando-se o 

período e a concentração do repasse de ''pagamentos" a essas empresas, que, somente em 

2010 e 2011, equivaleram a 61,20% do total transferido, mediante a simulação de prestação 

de serviços fictícios por parte de supostas "fornecedoras", conforme, inclusive, detectado 

pela Policia Federal e pelo COAF, pode-se concluir que houve abastecimento de 

campanhas políticas com somas bastante expressivas. Há de se considerar; ainda, que esse 

montante tende a se revelar ainda maior, na medida em que cerca de R$ 2,8 bilhões ainda 

não tiveram seus beneficiários identificados. 

O quadro a seguir demonstra o volume de repasses ao longo do tempo: 

• Valores de 29/08/2012. 
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