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SENTENÇA

I. RELATÓRIO

 

Trata-se de ação penal proposta, originariamente, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em
desfavor de Fernando Antonio Cavendish Soares, ADIR ASSAD,
MARCELLO JOSÉ ABBUD, MAURO JOSE ABBUD, SÔNIA
MARIZA BRANCO e SANDRA MARIA BRANCO MALAGO,
qualificados na denúncia (evento 9 - fls. 3/50), imputando-lhes a
prática de fatos delituosos assim resumidos:

FERNANDO ANTONIO CARVENDISH SOARES:
artigos 90 caput e 96, I e V, da Lei nº 8.666/93; artigo 1º, caput, da Lei
nº 9.613/1998 (por 7 vezes), na forma dos artigos 71 do Código Penal;
e artigo 288 caput do Código Penal; todos praticados na forma do
artigo 69 do Código Penal.

ADIR ASSAD: artigo 1º, §1º, inciso II, da Lei nº
9.613/1998 (por 2 vezes) na forma do artigo 71 do Código Penal; artigo
288 caput e artigo 299 caput, ambos do Código Penal; todos praticados
na forma do artigo 69 do Código Penal.



MARCELLO JOSÉ ABBUD: artigo 1º, §1º, inciso II,
da Lei nº 9.613/1998 (por 3 vezes), na forma do artigo 71 do Código
Penal; artigo 288 caput e artigo 299 caput (por 3 vezes), ambos do
Código Penal; todos  praticados na forma do artigo 69 do Código
Penal.

MAURO JOSE ABBUD: artigo 1º, §1º, inciso II, da Lei
nº 9.613/1998 (por 3 vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal;
artigo 288 caput e artigo 299 caput (por 3 vezes), ambos do Código
Penal; todos praticados na forma do artigo 69 do Código Penal.

SÔNIA MARIZA BRANCO: artigo 1º, §1º, inciso II, da
Lei nº 9.613/1998 (por 4 vezes), na forma do artigo 71 do Código
Penal; artigo 288 caput e artigo 299 caput (por 4 vezes), ambos do
Código Penal; todos praticados na forma do artigo 69 do Código Penal.

SANDRA MARIA BRANCO MALAGO: artigo 1º,
§1º, inciso II, da Lei nº 9.613/1998 (por 4 vezes), na forma do artigo 71
do Código Penal; artigo 288 caput e artigo 299 caput (por 4 vezes),
ambos do Código Penal; todos praticados na forma do artigo 69 do
Código Penal.

 

Requereu, ainda, o Parquet a condenação dos acusados
nas penas da lei com início do cumprimento em regime fechado, bem
como o confisco de R$ 71.622.948,47 em decorrência dos prejuízos
causados ao Erário.

Decisão de declínio de competência da 14ª Vara Criminal
da Comarca de São Paulo/SP (evento 13 - fls. 1419/1421 e  evento 27 -
fls. 1434/1437).

Fixada a competência deste juízo e determinada a
remessa dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em decisão
de evento 14 (fl. 1422).

Manifestação do MPF em evento 32 (fl. 1439),
ratificando os termos da denúncia oferecida pelo MPF/SP.

Recebimento da denúncia na decisão de evento 33 (fls.
1440/1443), proferido em 7 de março de 2017.  

Em evento 67 (fls. 2307/2309), decisão que rejeitou a
alegação de litispendência desta instrução penal com a ação penal nº
0057817-33.2012.4.02.5101, suscitada pela defesa de ADIR ASSAD e
MARCELLO JOSÉ ABBUD.



A 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital/SP
encaminhou a íntegra dos autos em evento 81/115 (fls. 2328/4034).

Ao evento 116 (fls. 4135/4136), cópia da decisão
proferida nos autos do incidente de nº 0510058-74.2016.4.02.5101 que
homologou o laudo pericial do acusado MAURO JOSE ABBUD.

 Determinou-se a citação de MAURO JOSE ABBUD na
pessoa de seu curador, conforme decisão de evento 145 (fl. 4146).

Citados os acusados, foram apresentadas respostas à
acusação pelas defesas de FERNANDO ANTÔNIO CAVENDISH
SOARES (evento 134 - fls. 4056/4126), ADIR ASSAD (evento 122 -
fl. 4040), MARCELLO JOSÉ ABBUD (evento 123 - fl. 4041), SÔNIA
MARIZA BRANCO e SANDRA MARIA BRANCO MALAGO
(evento 166 - fls. 4186/4211) e MAURO JOSÉ ABBUD (evento 184 -
fls. 5727/5731), acerca das quais foi intimado o Parquet (evento 186)
fls. 5734/5743).

Ao evento 172 (fls. 4402/4404), juntada decisão de
homologação de acordo de colaboração de ADIR ASSAD, SAMIR
ASSAD e MARCELLO JOSÉ ABBUD (autos n° 0220103-
79.2017.4.02.5101). 

 Ao evento 189 (fls.  5745/5751) foi proferida decisão, na
qual foram rejeitadas todas alegações preliminares das defesas, quais
sejam, a inépcia da acusação, falta de justa causa, litispendência com a
ação penal nº 0057817-33.2012.4.02.5101, violação do princípio do
promotor natural e cerceamento na produção de provas Tendo em vista
o momento oportuno para análise de algumas alegações ser próprio da
fase instrução processual e de requerimento de diligências, estas foram
consideradas precoces. Afastou-se, assim, a aplicação de qualquer
causa de absolvição sumária dos acusados e determinou-se o
desmembramento do feito com relação ao acusado MAURO JOSÉ
ABBUD.

Em prosseguimento, foram designadas audiências de
instrução (evento 200 - fls. 5762/5763), tendo estas transcorrido
regularmente consoante documentos de eventos 244 (fls. 5796/5798),
257 (fls. 5812/5819), 278 (fls. 5909/5913) e 296 (5949/5950).

Termos de colaboração juntados ao evento 305 (fls.
5958/5985) pelo MPF, acerca dos quais determinou-se a intimação dos
acusados (evento 307 - fl. 5986).

 Foi autorizada a substituição de comparecimento ao
interrogatório por declarações escritas à acusada SÔNIA MARIZA
BRANCO (evento 319 - fl. 6021), tendo em vista ser idosa e ter
dificuldade de locomoção.



Os corréus FERNANDO ANTONIO CAVENDISH
SOARES, ADIR ASSAD, MARCELLO JOSE ABBUD e SANDRA
MARIA MALAGO foram interrogados conforme documentos de
evento 329 (fls. 6025/6034).

Nada foi requerido na forma do artigo 402 do Código de
Processo Penal, sendo determinada a intimação das partes para
oferecimento de memoriais, a começar pelos corréus colaboradores
(evento 330 - fls. 6035 e evento 340 - 6096).

Alegações finais do Parquet, em evento 333 (fls.
6038/6086), requerendo, em síntese: i) a procedência em parte da ação
penal com a condenação dos corréus nos termos da denúncia e das
alegações finais pelos crimes de Lavagem de Ativos – Art. 1°, V, com o
aumento de pena previsto no § 4°, da Lei 9.613/98 (redação original);
do crime art. 90 e art. 96, incisos I e VI, da Lei nº 8.666/93, na forma
do artigo 69 do Código Penal, no caso de FERNANDO CAVENDISH e
pelos crimes de Lavagem de Ativos – Art. 1°, V, com o aumento de
pena previsto no § 4°, da Lei 9.613/98 (redação original); do crime de
falsidade ideológica – art. 299 do Código Penal, na forma do artigo 69
do Código Penal, no caso de ADIR ASSAD, MARCELLO ABBUD e
SÔNIA BRANCO. Pugnou, ainda, pela absolvição de todos os
acusados quanto ao crime do artigo 288 do Código Penal, a fim de
afastar o bis in idem, e da acusada SANDRA MARIA BRANCO
MALAGO de todas as imputações; ii) a decretação do o perdimento do
produto e proveito dos crimes, ou do seu equivalente, no valor de R$
21.000.000,00; iii) arbitramento cumulativo do dano mínimo, a ser
revertido em favor da UNIÃO, com base no art. 387, caput e IV, do
CPP, correspondente ao dobro do valor total objeto de lavagem aferido
no curso da instrução processual e, por fim, iv) como efeito secundário
da condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, a interdição do
exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor,
de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas
jurídicas referidas no artigo 9º da Lei nº 9.613/98, pelo dobro do tempo
da pena privativa de liberdade aplicada, consoante determina o artigo
7º, II da mesma lei.

Adicionalmente, manifestou-se pela observação dos
termos dos acordos de colaboração premiada celebrado pelos corréus
FERNANDO ANTONIO CAVENDISH (autos nº 0500255-
62.2019.4.02.5101), ADIR ASSAD e MARCELLO JOSE ABBUD
(autos nº 0220103- 79.2017.4.02.5101).

Alegações finais da defesa de FERNANDO ANTÔNIO
CAVENDISH SOARES ao evento 351 (fls. 6110/6187).  Na qual
sustentou, preliminarmente, em síntese: i) a ocorrência de bis in idem
quanto aos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa,
pelos quais foi condenado nos autos nº 0057817-33.2012.4.02.5101,
devendo esta ação penal ser extinta nesse ponto e ii) a ocorrência da



prescrição do crime de fraude à licitação nos termos do art. 109, IV c/c
art. 110 §1º, do CP, na redação anterior à Lei nº. 12.234/2010, pois
entre a data consumação do delito, 30/01/2009, e a data do recebimento
da denúncia, 07/03/2017, transcorreram mais de oito anos. No mérito,
alegou, em síntese, que: i) em caso de condenação do acusado, deve-se
observar os patamares mínimos das penas, pois o acusado confessou os
delituosos imputados e ratificou os termos de seu acordo de
colaboração firmado nos autos nº 0500255-65.2019.4.02.5101 em
audiência, manifestando claro arrependimento e trazendo à baila fatos
novos. Não há circunstância judicial a ser valorada em seu desfavor; ii)
as testemunhas ouvidas atestaram a integridade do acusado e de sua
empresa; iii) na segunda fase da dosimetria a pena deve ser reduzida
abaixo do mínimo legal, pois ocorrem circunstâncias atenuantes em seu
favor, consistente na existência de reparação do dano causado e da
confissão espontânea acerca dos fatos em apuração; iv) assinala que a
atenuante do artigo 65, III, d, do CP, não deve ser prejudicada pela
aplicação dos termos da colaboração, pois não ocorre em bis in idem no
reconhecimento simultâneo de ambos institutos; v) deve ser afastada a
imputação de lavagem de capitais majorada, seja em razão da prática
delitiva habitual, seja pela ausência de tipificação da organização
criminosa à época dos fatos, seja pela não demonstração da
habitualidade na lavagem de capitais no caso dos autos; vi) a instrução
revelou a efetividade da colaboração premiada, que o acusado colocou
à disposição do juízo mais de R$300.000.000,00, por isso faz jus ao
perdão judicial; vii) subsidiariamente, pugnou pela redução de pena no
patamar de 2/3; viii) pela a substituição de pena privativa de liberdade
por restritiva de direito e o cumprimento em regime inicial mais brando
ou, eventualmente,  colocação em prisão domiciliar, nos termos do arts.
33 e 44, do CP e art. 1º, III, da Constituição da República e, por
analogia, ao artigo 117, III, da Lei de Execução Penal.

Alegações finais da defesa de ADIR ASSAD ao evento
352 (fls. 6188/6200) e de MARCELLO JOSÉ ABBUD ao evento 353
(fls. 6231/6242), requerendo em preliminar, a suspensão do feito,
afirmando que foi atingido o limite máximo de pena privativa de
liberdade, respectivamente, de 30 anos e 15 anos de reclusão fixadas
nos acordos de colaboração premiada. No mérito, alegou ter confessado
e ratificado os termos de seu acordo de colaboração em audiência,
devendo o juízo observar seus termos em caso de eventual condenação.
Foram juntados documentos acerca de outras ações penais às fls.
6201/2262 e 6243/6284, dos eventos supramencionados.

 Alegações finais das defesas de SANDRA MARIA
BRANCO MALAGÓ e de SÔNIA MARIZA BRANCO ao evento 356
(fls. 6287/6329), alegando, preliminarmente, i) inépcia da inicial por
ausência de descrição completa dos fatos delituosos, pugnando pela
rejeição da denúncia; ii) falta de justa causa à ação penal; e iii)
ocorrência de litispendência entre o este feito e o processo nº 0057817-
33.2012.4.02.5101. No mérito, sustentam i) a atipicidade dos delitos de



lavagem por falta de provas dos delitos antecedentes; ii) que o delito de
pertinência à organização criminosa não tipifica o crime antecedente da
lavagem de dinheiro; iii) a ausência do dolo quanto aos crimes de
lavagem de dinheiro; iv) a ocorrência da absorção do delito de falsidade
ideológica (crime meio) pelo delito lavagem de ativos (crime fim); v)
subsidiariamente, em caso de condenação, por analogia ao que fora
sentenciado em ação penal nº 0106644-36.2016.4.02.5101 (coisa
julgada), não lhes seja decretado o perdimento de bens ou equivalentes
bloqueados, nem arbitrado dano mínimo pecuniário; vi) seja aplicada a
redução da pena na fração máxima prevista no art. 65, inciso III, alínea
d do CP, conforme requerido Parquet em alegações finais.

Determinada a suspensão do processo em face de ADIR
ASSAD e MARCELLO ABBUD em decisão de evento 357.

 

É o relatório do estritamente necessário. DECIDO.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre contextualizar, brevemente, os fatos
criminosos imputados aos réus, conforme descrito na inicial acusatória.

Em apertada síntese, narra a denúncia a ocorrência de
suposto esquema criminoso orquestrado pelo diretor executivo da
empresa Delta Construções S.A., ora réu, FERNANDO CAVENDISH
SOARES, para o cometimento de delitos de corrupção, fraude à
licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

De acordo com a acusação, os presentes autos tratam de
fraude à licitação iniciada nas dependências da DERSA —
Desenvolvimento Rodoviário S.A., localizada em São Paulo/SP, a
partir da assinatura de contrato entre o Consórcio Nova Tietê —
composto pelas empresas Delta e Sobrenco —, o qual tinha por objeto
a realização da obra do “Lote 2 Nova Marginal Tietê”.

Nessa linha, a posterior assinatura de termo aditivo,
prevendo aumento de contrato em 24,99% representa o desvio de
valores públicos que foram dissimulados por meio de empresas de
fachada comandadas por ADIR ASSAD e MARCELO ABUD,
registradas em nome de SÔNIA e SANDRA.

Feitas essas breves considerações, passo à análise das
preliminares arguidas pelas partes, e, em seguida, analisarei as
imputações aventadas pelo órgão acusatório.



 

II.1      PRELIMINARES

 

 Da Inépcia da Denúncia e da ausência de justa causa

 

A defesa das acusadas SANDRA MARIA BRANCO e
SÔNIA MARIZA BRANCO alegam a inépcia da denúncia, uma vez
que não há descrição das condutas típicas atribuídas às acusadas,
tampouco dos crimes antecedentes à lavagem de dinheiro.

Dispõe o artigo 41 do CCP que a denúncia deverá conter
a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, a
qualificação do acusado e a classificação do crime. Além disso, a
acusação tem o dever de lastrear a denúncia com indícios mínimos de
autoria dos delitos investigados, deduzindo a peça acusatória com
idoneidade e narrando os fatos de forma certa, determinada e precisa,
de modo a permitir ao acusado ter ciência da natureza e extensão da
acusação que lhe é dirigida.

São esses, em síntese, os elementos mínimos exigíveis
pela legislação penal para que se possa conferir ao acusado condições
concretas para uma defesa eficaz em conformidade com as garantias
constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.

Portanto, a narrativa dos fatos delituosos, ainda que de
maneira sucinta, nos termos descritos acima, assegura ao acusado o
pleno exercício do direito de defesa. Por outro lado, a denúncia que
deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de
cada agente aos eventos delituosos deve ser qualificada como inepta.

No caso dos autos, a acusação imputa aos agentes os
delitos fraude à licitação, de lavagem de dinheiro, falsificação
ideológica e pertinência à organização criminosa, imputando,
especificamente em relação às duas acusadas, os delitos de lavagem de
dinheiro, falsidade ideológica e pertinência à organização criminosa,
descrevendo adequadamente as circunstâncias de tempo, lugar e modo
da execução, e atuação de cada uma de forma individualizada, tendo
sido a regularidade da peça acusatória apreciada por este juízo em duas
ocasiões, a saber, na decisão que recebeu a denúncia (evento 33 – fls.
1440/1443) e na decisão que analisou as respostas à acusação (evento
189 – fls. 5745/5751).



Frise-se que a exordial acusatória já havia sido apreciada
pelo Poder Judiciário, na medida em que também foi recebida pelo
ilustre magistrado da Vara Federal de São Paulo, antes do declínio de
competência pela conexão.

Ademais, sustentam as rés a ausência de justa causa,
afirmando que a peça acusatória trata dos crimes antecedentes de
maneira genérica, sem apresentar elementos de prova suficientes
referentes aos crimes antecedentes.

Quando falamos em justa causa nos crimes de lavagem
de dinheiro é exigida o que chama de justa causa duplicada, ou seja, a
existência de lastro probatório mínimo quanto à lavagem, bem como
quanto à infração antecedente, sendo indispensável que a denúncia seja
instruída com prova mínima de que tais valores são provenientes,
direta ou indiretamente, de infração penal. Sendo assim, da própria
leitura do dispositivo do art. 2°, § 1º, da Lei nº 9.613/98, compreende-
se que é suficiente a demonstração de indícios da existência do crime
antecedente, ainda que não comprovada a sua autoria, isento de pena o
autor ou extinta a punibilidade do crime antecedente.

Sendo assim, suficientes são as provas acostadas aos
autos pelo Parquet para embasar a denúncia e demonstrar a existência
dos crimes antecedentes, conferindo justa causa necessária à imputação
pelo crime de lavagem de dinheiro.

Diante disso, confirmo a regularidade inicial acusatória e
rejeito a arguição das defesas.

 

Da Litispendência quanto ao processo nº 0057817-
33.2012.4.02.5101  

As defesas dos acusados FERNANDO CAVENDISH,
SANDRA MARIA BRANCO e SÔNIA MARIZA BRANCO
reiteraram a alegação de que haveria litispendência da presente ação
penal com os autos nº 0057817-33.2012.4.02.5101 já julgado por esse
Juízo, e que a condenação neste processo acarretaria verdadeiro “bis in
idem”.

Tal arguição não merece prosperar, conforme já decidido
às fls.2307/2309.

Com a deflagração da Operação Saqueador, em curso
nessa 7ª Vara Federal Criminal Especializada, foi desbaratado o grande
esquema de lavagem de dinheiro, corrupção, fraude à licitação e outros
delitos envolvendo a construtora DELTA CONSTRUÇÕES S/A.



Tramitava neste juízo o Inquérito Policial 409/2012 –
DELEFIN/RJ, instaurado em decorrência dos desdobramentos das
investigações da Operação Vegas e Monte Carlo, inquérito esse
instaurado com o objetivo inicial de investigar os esquemas de
direcionamento de emendas orçamentárias ao Município de
Seropédica/RJ, manipulação de convênios e fraude em licitações. Na
Operação Monte Carlo identificou-se que grande parte dos recursos
depositados nas contas das empresas fictícias de “Carlinhos Cachoeira”
(Carlos Augusto Ramos) tinham origem na construtora DELTA, tendo
sido evidenciada a ligação direta de “Carlinhos Cachoeira” com o
presidente da empreiteira FERNANDO ANTÔNIO CAVENDISH
SOARES.

Como foi notoriamente anunciado pela mídia do país, foi
formada Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso para
investigar “Carlinhos Cachoeira”, mas nada foi concluído. Contudo, a
delação premiada dos prepostos da empresa ANDRADE GUTIERREZ
S/A, investigados na Operação Lava-Jato, veio a confirmar cabalmente
a tese investigatória de que a DELTA se tratava de mais uma das
empreiteiras envolvidas com diversos esquemas de corrupção em obras
públicas, em especial, no Rio de Janeiro.

Na ação penal nº 0057817-33.2012.4.02.5101, que teve
origem no aludido Inquérito Policial 409/2012 – DELEFIN/RJ, e que é
conexa a presente ação penal, foram julgados fatos delituosos
envolvendo a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A, consistente na
transferência de dinheiro de maneira irregular para dezoito empresas de
fachada ou fictícias. O esquema envolveu a movimentação da vultosa
quantia de R$ 370.400.702,17 utilizada para pagamento de propina a
servidores e agentes públicos. 

Nessa ação penal, os acusados ADIR ASSAD e
MARCELLO ABBUD confessaram sua participação criminosa na
formação de “Caixa 2” para diversas empreiteiras envolvidas com
diversas obras públicas. Os acusados, que posteriormente se tornaram
colaboradores, descreveram o esquema criminoso desde a contratação
fictícia das empresas para prestação de serviços nunca executados,
passando pela emissão e pagamento das notas fiscais fraudulentas e
entrega do dinheiro em espécie a funcionários da empresa DELTA
CONSTRUÇÕES S/A.

Conforme se apurou na Operação Saqueador, as acusadas
SÔNIA MARIZA BRANCO e SANDRA MARIA BRANCO
MALAGÓ, e sua a irmã falecida, Sueli Branco envolveram-se nos
esquemas criminosos como sócias de grande parte das empresas
fantasmas de ADIR ASSAD e MARCELLO ABBUD, sendo
responsáveis pela movimentação financeira dessas empresas.     



Pois bem, a presente inicial acusatória versa sobre a
imputação de crimes licitatórios (art. 90 e art. 96, IV de Lei 8.666/93),
quadrilha (art. 288 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP) e
lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei 9.613/98), no âmbito da
Concorrência nº 022/2008, chamada Nova Marginal Tietê, que resultou
na realização de obras para a adequação viária da Marginal Tietê, na
capital paulista.

Já o esquema tratado na Operação Saqueador diz respeito
à geração de propina viabilizada por meio do esquema de “Caixa 2” da
Delta Construções S.A. sustentado na celebração de contratos fictícios
e expedição de notas fiscais falsas com diversas empresas, controladas
pelos corréus Adir Assad, Mauro José Abbud, Marcello José Abbud,
criadas ou mantidas especificamente para lavagem do dinheiro.

Nesse sentido, tem-se a conexão entre os feitos e não a
litispendência, razão pela qual, inclusive, os presentes autos foram
declinados a essa 7ª Vara Federal Criminal.

Como se observa, a Operação Saqueador tratou de
desbaratar o esquema criminoso da DELTA, indicando alguns contratos
públicos em que houve atuação ilícita dos réus, como: obras do
Maracanã, despoluição e praias em Iguaba Grande/RJ, obras no Parque
Maria Lenk/RJ, fraude no projeto de infraestrutura rodoviária do DNIT
no Ceará e desvio na obra da Br 316/MA.

Nessa linha, a presente ação penal representa uma
continuidade daquela operação, na medida em que aponta
especificamente outra contratação com o Poder Público, na qual
também teria ocorrido fraude e lavagem de dinheiro, qual seja, a obra
da Nova Marginal Tietê.

Por conseguinte, rejeito mais uma vez a arguição de
litispendência.

 

Do “bis in idem” quanto ao delito do artigo 288 do
Código Penal

A acusação imputa aos corréus FERNANDO
CAVENDISH, ADIR ASSAD, MARCELLO JOSÉ ABBUD, SÔNIA
MARIZA BRANCO e SANDRA MARIA BRANCO MALAGÓ a
prática do crime do artigo 288 do Código Penal.

Quanto aos acusados ADIR ASSAD e MARCELLO
ABBUD o processo foi suspenso nos termos do acordo de colaboração
firmado, consoante destacado no relatório.



No que tange à materialidade do delito e à autoria relativa
a SANDRA BRANCO, SONIA BRANCO e FERNANDO
CAVENDISH, verifico que eles já foram condenados por tal crime nos
autos n° 0057817-33.2012.4.02.5101; ocasião em que condenei todos
os réus por se se associaram em quadrilha, para fins de efetuar,
habitualmente, entre 2007 e 2012, diversas operações de dissimulação
da natureza e movimentação de valores provenientes, direta ou
indiretamente, de crimes contra a Administração Pública.

Veja-se trecho da sentença proferida naqueles autos:

“Assim, por tudo que foi até aqui exposto, considero
demonstrada a autoria do delito de quadrilha imputada
aos acusados atuantes na empresa DELTA, FERNANDO
ANTÔNIO CAVENDISH SOARES, CARLOS ALBERTO
DUQUE PACHECO, CLÁUDIA MARIA DE ANDRADE
SALGADO, DIONÍSIO JANONI TOLOMEI, ANDRÉ
MACHADO FERREIRA, HERALDO PUCCINI NETO,
PAULO MERIADE DUARTE, CLÁUDIO DIAS DE
ABREU e ALUÍZIO ALVES DE SOUZA, bem como aos
operadores financeiros ADIR ASSAD, MARCELO JOSÉ
ABBUD, SÔNIA MARIZA BRANCO, SANDRA MARIA
BRANCO MALAGO, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
RAMOS ("CARLINHOS CACHOEIRA") e GEOVANI
PEREIRA DA SILVA. razão pela qual devem ser
condenados nas penas do artigo 288 do Código
Penal.”(grifos nossos)

Observa-se que a organização criminosa destacada
naqueles autos é a mesma que o parquet cita na presente exordial
acusatória. Tanto é assim, que em fase de alegações finais, o órgão
acusatório reconhece a ocorrência de repetição e pugna pela
absolvição.

     Desse modo, com o fito de afastar o bis in idem,
reconheço a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao
crime do artigo 288 do Código Penal.

 

Da Prescrição Retroativa

 

A defesa de FERNANDO CAVENDISH alega a
ocorrência da prescrição retroativa para os delitos de fraude à licitação,
afirmando que os crimes se consumaram em 30/01/2009 e a denúncia
somente foi recebida em 07/03/2017.



 Inicialmente, cabe consignar que a exordial acusatória
trata de dois delitos com momentos de consumação e penas distintas, o
que altera a contagem do prazo prescricional.

 Assim, iniciando pelo artigo 90 da Lei n° 8.666/90
“Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o
intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação” como pena prevista de 2 a 4 anos
de detenção, logo, em cotejo ao artigo 109, IV do Código Penal,
prescreve em 8 (oito anos).

 De fato, o delito imputado ao réu data de 2009, momento
anterior à vigência da Lei nº. 12.234, de 2010, em que ainda existia o
instituto da prescrição retroativa (artigo 110, § 2º do CP, atualmente
revogado).

Contudo, analisando a data da consumação e do
recebimento da denúncia não há que se falar em prescrição. Isso porque
a consumação do delito do artigo 90 se dá com a assinatura do contrato
(adjudicação do objeto), o que somente ocorreu em 13/05/2009,
consoante documento acostado à fl. 14; já o recebimento da denúncia
ocorreu em 07/03/2017 (fls. 1440/1443), não tendo, portanto,
transcorrido 8 anos entre os marcos temporais.

Sobre o tema, cabe destacar a jurisprudência recente do
STJ, a qual consolidou entendimento sobre o termo inicial da
prescrição relativa a esse delito:

 

“...O mero ajuste informal entre os réus não possui o
condão de frustrar o caráter competitivo da licitação,
regra que o tipo penal previsto no art. 90 da Lei
8.666/1993 visa a preservar. Tal ajuste caracteriza-se
meramente como ato preparatório, na medida em que
elemento subjetivo do tipo, consistente no intuito de obter,
para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto do certame,  somente   ocorrerá  
com   a   formalização  do  contrato administrativo,
momento em que consolidarão os direitos e deveres do
licitante. 3. Em relação ao delito previsto no art. 90 da lei
n. 8.666/1993, o termo inicial para contagem do prazo
prescricional deve ser a data em que o contrato
administrativo foi efetivamente assinado.” (HC
484690/SC; Relator Ministro RIBEIRO DANTAS; Quinta
Turma; DJe 04/06/2019).

 



No que tange ao delito do artigo 96 da Lei n° 8666/93,
deixo de analisar o instituto da prescrição, tendo em vista a atipicidade
da conduta que será enfrentada mais adiante.

Diante disso, resta afastada a alegação de prescrição
retroativa do delito de fraude à licitação, previsto no artigo 90 da Lei
n° 8666/93.

Ultrapassadas essas questões preliminares, passo a
analisar o mérito da causa.

 

II.2      MÉRITO

 

a) Fraude à licitação (artigos 90 e 96, I e V, ambos da
Lei n° 8666/93).

De acordo com a inicial acusatória, a DERSA
(Desenvolvimento Rodoviário S/A) lançou, em dezembro de 2008, o
certame para as obras das Marginais Pinheiros e Tietê, em São
Paulo/SP. A Concorrência n° 022/2008, chamada Nova Marginal Tietê,
foi dividida em dois lotes tendo sido vencido o Lote 2 pelo Consórcio
Nova Tietê, formado pela DELTA e SOBRENCO ENGENHARIA E
COMERCIO, no valor de R$ 287.224.552,79.

O MPF assinala que já chama a atenção o fato da
diferença entre vencedora e as demais concorrentes ser pequena e
mesmo assim, o resultado ter sido homologado sem a interposição de
recursos das concorrentes, o que é pouco comum para uma obra desse
porte.

Pois bem, o órgão ministerial narra que CAVENDISH,
presidente da DELTA, teria participado de esquema com o Diretor de
Engenharia da Dersa, Paulo Preto, para a divisão e direcionamento de
obras de infraestrutura que ocorreriam em São Paulo, fraudando o
caráter licitatório dos certames.

De acordo com o depoimento contido no termo de
colaboração de FERNANDO CAVENDISH (autos nº 0500308-
43.2019.4.02.5101), ele foi comunicado pelo diretor regional da Delta
em São Paulo, André Ferreira, sobre o conjunto das obras que seriam
licitadas no segundo semestre de 2008, bem como sobre o interesse de
Paulo Preto em repartir tais empreitadas entre as construtoras.



Em seu interrogatório em Juízo, prestado no dia
31/07/2019, FERNANDO CAVENDISH confirmou os termos de sua
colaboração, assinalando o seguinte:

“...que no primeiro semestre de 2008, foi procurado por
ANDRÉ FERREIRA, diretor São Paulo da Delta; que
ANDRÉ informou sobre um grande pacote de obras de
infraestrutura em São Paulo; que ANDRÉ afirmou que já
haveria um grande arranjo entre as empresas que
executariam as obras;... que o acordo seria prévio ao
início dos procedimentos licitatórios; que as empresas
deveria pagar para participar desse acordo;... que os
critérios eram estabelecidos com PAULO PRETO; que
PAULO PRETO parecia muito seguro do que estava
fazendo; que o valor pago adiantado a PAULO PRETO foi
de oito milhões de reais, em espécie; que não teve outro
encontro do tipo com PAULO PRETO; que o dinheiro foi
entregue por HELVÉTIO ROCHA; que a promessa era de
que a Delta teria um volume contratual de 200 milhões de
reais, o que foi cumprido;... que é provável que o mesmo
esquema de pagamento de propina tenha ocorrido no outro
lote da obra da marginal Tietê; que não soube como foi
feito o esquema na Dersa para assegurar os contratos da
obra da Marginal Tietê às empresas que aceitaram
participar do cartel;... que soube posteriormente, por
executivos da Delta, que o pagamento a PAULO PRETO
foi feito na sede da Dersa; que soube também depois do
mecanismo de “proposta de cobertura”, utilizado para
assegurar a vitória da empresa cartelizada na
licitação;...”

 

Por sua vez, o colaborador HELVÉTIO prestou
depoimento nesses autos na condição de testemunha de acusação e
corroborou a existência de acerto relativo às licitações entre os
integrantes da DELTA e o diretor da DERSA, Paulo Preto, veja-se:

“...prestou serviços para a construtora Delta de 2008 a
2015; que foi contratado para estudar projetos de
infraestrutura que poderiam ser executados pela Delta;
que a licitação da marginal Tietê foi dividida em dois lotes,
por determinação do órgão licitante;... ; que o termo
aditivo era sabido que ia acontecer por causa das
características da obra; que não era possível mensurar
todos os custos logo de início, razão pela qual tais valores
não foram levados em consideração desde o início da
licitação;... que PAULO PRETO não falava para o
depoente o destino dos valores que eram repassados pela
Delta; que o mercado de São Paulo era cartelizado pelas
construtoras;... que ANDRÉ FERREIRA, diretor da Delta,
pediu ao depoente que levasse uma caixa no 10º andar da
Delta, onde ficava o gabinete de Paulo Vieira; que sabia
que era dinheiro; que estima que na caixa continha por
volta de um milhão de reais; que era uma caixa de



documentos; que levou o dinheiro na caixa por cinco ou
seis vezes na Dersa; que teve algum contato do PAULO
PRETO no canteiro de obra; .... que as caixas levadas para
a Dersa foi antes da assinatura do contrato...”

 

Cotejando os depoimentos, resta claro que o caráter
competitivo da licitação foi frustrado, uma vez que o consórcio
formado pela DELTA já ingressou no certame sabendo que seria o
vencedor da licitação, diante do acordo firmado com o diretor da
DERSA.

E mais, ao que parece, as demais empresas tinham
ciência da “divisão de obras” realizada em São Paulo pelos agentes
públicos, tanto que não interpuseram recurso ao resultado da aludida
licitação.

Outro fato que confirma o animus de frustrar a licitação é
o pagamento prévio a agente público da DERSA. Ou seja, a
comprovação de que o acordo foi firmado antes do certame. 

No mais, além da adjudicação da obra, pelo depoimento
de Helvétio, é possível notar que o aditivo de valores também era
situação previamente combinada entre os dirigentes da DELTA e o
agente público ligado a DERSA.

Assim, muito embora o contrato expressamente
assinalasse a impossibilidade de alteração das cláusulas e vedasse
incrementos quantitativos, um ano e três meses após a adjudicação foi
assinado o 2º Termo Aditivo e Modificativo elevando o valor em R$
R$ 71.622.948,47, o equivalente a 24,99% do valor inicial.

Destaca-se, nesse ponto, que a Lei de Licitações prevê
seu artigo 65 a alteração do contrato em até 25%, para acréscimos e
supressões de valores. Ou seja, até esse limite, é pouco provável que
haja uma atuação severa dos órgãos de fiscalização.

 Nessa linha, não é de se surpreender que o acréscimo do
valor inicial do contrato tenha alcançado os incríveis 24,99%, visando,
por óbvio, não chamar atenção das autoridades de fiscalização.

Destaca-se que, em consonância com o depoimento da
testemunha de acusação, o órgão ministerial afirma que a alteração do
valor não se deu por fato superveniente, uma vez que a motivação
citada já era conhecida antes do início do certame licitatório.

Dessa forma, verifico devidamente comprovadas a
materialidade e autoria do delito previsto no artigo 90 da referida
norma legal, haja vista que o dano se revela pela simples quebra do



caráter competitivo entre os licitantes interessados em contratar,
causada, nesse caso, pela fraude no procedimento licitatório descrito.

Além do crime do artigo 90, o MPF imputou ao réu
FERNANDO CAVENDISH a conduta prevista no artigo 96 da
mesma norma.

O tipo penal disposto no artigo 96 prevê a penalização
da fraude, em prejuízo da Fazenda Pública, de licitação instaurada
para aquisição ou venda de bens ou mercadorias.

Nessa toada, em recente jurisprudência, o STJ pacificou o
entendimento de que tal artigo não pode ser estendido para a
contratação de serviços, uma vez que o tipo penal apresenta hipóteses
de estreitas de penalidade. Sobre o tema: HC 485791/SP, Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe 20/05/2019; REsp 1407255/SC, Relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 29/08/2018; REsp 1571527/RS,
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
25/10/2016.

É certo que, à luz do Princípio da Taxatividade Penal, as
condutas descritas na lei como penalmente condenáveis não
comportam interpretação extensiva.

Desse modo, tendo em vista que o certame em questão
foi para a contratação de obra pública, não há que se falar em
incidência do artigo 96 da Lei de Licitações.

Assim, diante da atipicidade da conduta do artigo 96, o
réu FERNANDO CAVENDISH deve ser absolvido com fulcro no
artigo 386, III, do CPP.

 

b) Lavagem de dinheiro

b.1 - Crimes Antecedentes à Lavagem de Dinheiro

Inicialmente, cabe rememorar que, à época dos fatos, o
crime de lavagem de dinheiro consistia na ocultação ou dissimulação
da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou
indiretamente das infrações penais expressamente mencionadas no
artigo 1º da Lei 9.613/1998, in verbis:

“Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de crime:



I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas
afins;

II – de terrorismo e seu financiamento;

III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou
material destinado à sua produção;

IV - de extorsão mediante sequestro;

V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência,
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de
qualquer vantagem, como condição ou preço para a
prática ou omissão de atos administrativos;

VI - contra o sistema financeiro nacional;

VII - praticado por organização criminosa;

VIII – praticado por particular contra a administração
pública estrangeira (arts. 337-B, e 337-D do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal).
Pena: reclusão de três a dez anos e multa.”

 

Verifica-se, portanto, que o tipo penal em apreço, na
redação anterior à Lei 12.683/2012, vinculava a conduta de ocultação
ou dissimulação de bens, valores ou direitos ao delitos mencionados
nos incisos I a VIII, sendo certo que, caso a lavagem de dinheiro
decorresse da prática de outras infrações penais nele não listadas, a
conduta não configurava crime, pois se tratava de rol taxativo.

In casu, os delitos de lavagem de capitais imputados na
denúncia tiveram como antecedentes crimes contra a Administração
Pública, qual seja a fraude no procedimento licitatório na obra viária na
Marginal Tietê, como mencionado alhures, bem como o delito de
pertinência à organização criminosa, na forma do artigo 1º, incisos V e
VII, da Lei nº 9.613/1998.

Como dito, de acordo com a inicial acusatória, a DERSA
(Desenvolvimento Rodoviário S/A) lançou o certame para as obras das
Marginais Pinheiros e Tietê. A Concorrência n° 022/2008, chamada
Nova Marginal, Tietê foi dividida em dois lotes tendo sido vencida pelo
Consórcio Nova Tietê, formado pela DELTA e SOBRENCO
ENGENHARIA E COMERCIO no valor de R$ 287.224.552,79, com
diferença bem pequena para os outros inscritos na licitação e sem
qualquer recurso das concorrentes.



Ademais, muito embora o contrato expressamente
assinalasse a impossibilidade de alteração das cláusulas e vedasse
incrementos quantitativos, um ano e três meses após a adjudicação foi
assinado o 2º Termo Aditivo e Modificativo elevando o valor em R$
R$ 71.622.948,47, o equivalente a 24,99% do valor inicial.

No mais, ADIR ASSAD e MARCELO JOSÉ ABBUD
ratificaram, em seus termos de colaboração, que suas “empresas
fantasmas” tinham como atividade única e exclusiva a prestação do
serviço de lavagem de dinheiro, proporcionando dinheiro sacado em
espécie, para pagamento de propina a agentes públicos.

Desse modo, considero devidamente apontada a suposta
prática de crimes antecedentes previstos expressamente no inciso V do
artigo 1º da Lei 9613/98, conforme exigido para imputação do crime de
lavagem anteriormente às modificações realizadas pela Lei nº
12.683/2012.

Ressalte-se que o crime de lavagem de dinheiro é
apurado de forma autônoma em relação ao crime antecedente, até
porque são distintos os bens jurídicos tutelados.  É o que se depreende
da leitura do art. 2º, II, da Lei nº 9.613/98. Assim, segundo
entendimento dos Tribunais Superiores, a simples existência de
indícios da prática de "infração penal", por si só, autoriza o processo
para apurar a ocorrência do delito de lavagem de dinheiro, porquanto
há menos rigor já que não se forma juízo condenatório acerca do delito
antecedente.

No mesmo sentido, prevalece o entendimento de que o
sujeito ativo do crime de lavagem de dinheiro pode ser, não só o autor,
o coautor ou o partícipe do crime antecedente, mas todo aquele que, de
alguma forma, concorra para a ocultação ou dissimulação do lucro
proveniente da atividade delituosa.

Dito isso, passo à análise do delito de lavagem de
dinheiro previsto no artigo 1º, inciso V, da Lei 9613/98 imputado aos
acusados.

 

b.2 – Do crime de lavagem

A acusação imputa aos corréus FERNANDO
CAVENDISH; ADIR ASSAD; MARCELLO JOSÉ ABBUD; SÔNIA
MARIZA BRANCO e SANDRA MARIA BRANCO a prática crimes
de lavagem de dinheiro.



Consoante a exordial, CAVENDISH utilizou interpostas
pessoas e empresa de fachada e/ou fictícias compostas por SÔNIA e
SANDRA, como laranjas, além de ASSAD e ABBUD, para dissimular
a natureza, a origem, a disposição e a movimentação de valores
provenientes da referida fraude à licitação.

Destaca-se que ADIR e MARCELLO estão com a ação
penal suspensa, devido aos termos de seus acordos de colaboração e
serão mencionados apenas para esclarecer a dinâmica dos fatos.

De acordo com os dados apurados no PIC n° 10/13 –
GEDE, foram identificadas as pessoas jurídicas que receberam
pagamentos da DELTA, sendo contabilizadas pelo menos doze
empresas que seriam fornecedores de fachada e que receberam, entre os
anos de 2008 e 2010 o valor total de R$ 186.382.634,45, sendo uma
delas a LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS.

Segundo o apurado pelo MPF, há indícios claros que tais
empresas não existiam de fato, quais sejam: mesmos sócios, contadores
e endereços; ausência de sede física; ausência de faturamento e
movimentação financeira incompatível; inexistência de funcionários
ativos.

A investigação empreendida no bojo do Pic Nº 10/13,
concluiu pela existência de doze empresas no aludido perfil e que
receberam da DELTA, no período de 2007 a 2011, o montante de R$
271.741.575,25.

Cumpre-se ressaltar que todas as empresas têm como
coincidência suas datas de criação e repetem entre si diversos sócios e
endereços, como se pode observar nas fls. 23/33 da denúncia (evento
9).

Com o acordo de colaboração firmado com ADIR
ASSAD e MARCELO ABBUD, ao longo da instrução desses autos, foi
possível identificar as pessoas jurídicas que de fato participaram dos
delitos relativos à licitação da Nova Marginal Tietê.

Nessa esteira, ADIR ASSAD, réu-colaborador, afirmou
em seu interrogatório, ocorrido em 31/07/2019, que se utilizava de
empresas-fantasmas para a geração de caixa para a DELTA,
corroborando as investigações. Além disso, o réu-colaborador afirmou
que a pessoa jurídica LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS foi
criada especificamente para melhor dissimular o montante que seria
desviado na aludida obra, veja-se:

 



“...foi montado um esquema semelhante ao que já existia,
mas com o uso de uma empresa diferente para o Consórcio
da Nova Marginal Tietê; que faturou para o consórcio por
volta de vinte milhões de reais; que os contratos eram para
fazer caixa para a Delta; que se reunia mensalmente com
HELVÉTIO para fazer a contabilidade dos valores a serem
entregues na Dersa;... que já utilizava o esquema de suas
empresas-fantasma com PAULO PRETO antes da licitação
da marginal do Tietê; que 80% da geração de caixa da
Delta era feita pelo esquema do depoente; que todas as
empresas citadas na denúncia eram do esquema montado
pelo depoente; que a empresa Legend foi criada para não
misturar o esquema de caixa 2 já existente no Rio de
Janeiro...”

 

No mesmo sentido, a testemunha HELVÉTIO PEREIRA
ROCHA confirmou, em audiência realizada no dia 12/04/2019, os
temos de sua colaboração, assinalando o pagamento de valores
recebidos pela DELTA pela execução da obra do lote 2 da Marginal
Tietê e o uso da empresa LEGEND para fazer chegar o dinheiro às
mãos de dos agentes públicos. Veja-se:

 

“...que nenhum serviço foi prestado pelas empresas de
ADIR ASSAD; que foi procurado por ADIR ASSAD, logo
nos primeiros momentos da execução do contrato das
obras da marginal Tietê; que ADIR dizia agir a pedido de
PAULO PRETO, que era diretor de engenharia do
Dersa;... que o percentual pedido por Assad era de 6% do
valor das medições; que confirmou o pedido também do
Carlos Pacheco, diretor executivo da Delta; que pagou
valores superiores às empresas de ADIR; que usou a
empresa Legend; que a empresa de Assad também gerava
caixa para pagamentos por fora aos empregados da
Delta;... que não conhece as outras empresas de ADIR,
somente pela imprensa; que conhece a Legend somente
pelas notas fiscais; que somente conheceu ADIR
ASSAD...”(grifos nossos)

 

Os contratos da DELTA com as empresas de fachada
supramencionadas constituem elementos de prova de movimentação
ilícita de capitais, através das quais era dificultado o rastreamento dos
recursos que eram entregues a tais empresas para posteriormente
chegarem aos destinatários finais.

As empresas, em sua maioria constituídas após fevereiro
de 2018 e que jamais tiveram sequer um funcionário registrado, bem
como com movimentações financeiras identificadas pela receita federal



incompatíveis com a receita, foram de fato utilizada para a prática de
delitos pelos seus titulares.

Ademais, os esquemas traçados em fls. 2732 e 3838
demonstram o “caminho” percorrido por parte do dinheiro repassado a
empresa de fachada LEGEND e que conforme verificado durante toda
instrução penal, esta foi a empresa responsável pela lavagem de
capitais desviados da obra do lote 2 da Marginal Tietê.

Restou-se comprovada através de todo esse esquema, a
lavagem de, ao menos, 21 milhões de reais, resultado arredondado da
aplicação do percentual de 6% sobre o valor pago à DELTA no curso de
execução do contrato objeto desta ação penal.

No termo de declaração supramencionado (fls.
5958/5960), o réu-colaborador ADIR ASSAD, afirma que em 2006
constituiu a LEGEND, como sociedade empresária limitada, tendo
como responsável SONIA MARIZA BRANCO, e como demais sócios
MAURO JOSÉ ABBUD e MARCELLO JOSÉ ABBUD, todos sócios
administradores. Além disso, menciona que, inicialmente a empresa
prestava serviços de engenharia, mas que a partir de 2007 passou a
gerar caixa para empresas como a DELTA, do réu FERNANDO
CAVENDISH.

Segundo, ainda, esse depoimento, as empreiteiras, entre
elas a DELTA, entravam em contato já com as operações prontas,
sempre baseadas em fatos ilícitos anteriores e apenas utilizavam da
estrutura da LEGEND para que as verbas chegassem ao seu
destinatário final.

Outro dado que aponta para irregularidade nas atividades
da LEGEND foi o depoimento do réu colaborador MARCELLO
ABBUD (fls. 5965/5979), no qual este afirma que as operações com a
DELTA em São Paulo eram predominantemente referentes aos
consórcios que ela participava na cidade, principalmente o Consórcio
Nova Tietê, responsável nas obras  da Nova Marginal Tietê, pela qual o
réu FERNANDO CAVENDISH responde por fraude à Licitação, crime
este antecedente à Lavagem de Capitais.

Nesse caso, afirma MARCELLO que o consórcio Nova
Tietê foi responsável por depositar cerca de R$ 37,2 milhões de reais
nas contas da LEGEND e de outra empresa por ele conduzida, no
período de agosto de 2009 a outubro de 2011, juntando inclusive
planilha de pagamentos da LEGEND relacionada à locação de
equipamentos  ao consórcio Nova Tietê, bem como lista de clientes da
empresa na qual consta os nomes do Consórcio Nova Tietê e Delta
Construções.



Ademais, também em seu termo de colaboração,
MARCELLO ABBUD afirma que nunca houve efetiva prestação de
serviços à DELTA, mas apenas contratos simulados  de prestação de
serviços. Ressalta que, apenas no caso das obras da Nova Marginal
Tietê, foram enviadas máquinas de terraplanagem com vistas a dar
aparência de realidade das operações. Neste ponto destaco o seguinte
trecho:

“...QUE a única máquina alugada, em verdade, somente
maquiava uma    operação enorme de geração de dinheiro
em espécie; QUE os faturamentos eram mais de dez, às
vezes mais de vinte vezes superiores ao custo real do
aluguel da máquina...”

 

Nesse contexto, entendo que os relatórios, planilhas e
principalmente os depoimentos dos colaboradores e demais
interrogados na instrução constituem um robusto conjunto de provas
documentais que produzem certeza quanto à materialidade de mais de
uma centena repasses de dinheiro por meio da LEGEND
ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA, de modo que reputo
suficiente da materialidade dos atos de lavagem tratados no presente
tópico.

 

Autoria de FERNANDO CAVENDISH

 

A autoria de CAVENDISH encontra-se amplamente
comprovada, seja pelos termos do seu acordo de colaboração e seu
interrogatório, nos quais ele assume ser o sujeito ativo dos delitos, seja
pelos termos de depoimento de ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD,
em que eles confirmam o cometimento dos delitos e a participação de
CAVENDISH.

Em suas declarações, o réu-colaborador FERNANDO
CAVENDISH confirmou que teve ciência das obras que seriam
licitadas no segundo semestre de 2008 pela DERSA e que havia
interesse por parte desta na realização de um acordo que atendesse os
seus interesses. Afirmou que, nos termos do “acordo”, seria necessário
um pagamento antecipado para que a DELTA fosse contratada em um
dos lotes do certame, sendo negociado o montante de 8 milhões em
espécie. Sustenta também que, ao longo da execução do contrato, fora
pago o valor de 6% de propina através da empresa de ADIR ASSAD.



Por sua vez, no termo de colaboração de ADIR ASSAD,
este afirma que em 2010 conheceu pessoalmente o réu FERNANDO
CAVENDISH quando foi chamado pelo próprio para uma reunião na
DELTA SP, ocasião em que fora questionado pelo réu CAVENDISH
sobre a capacidade de financeira de suas empresas, pois estava
pensando em alavancar os seus negócios e concentrar mais demandas
sobre elas.

Ora, resta clara a atuação direta do réu FERNANDO
CAVENDISH, que coordenou e dirigiu o esquema de lavagem de
dinheiro utilizando-se das empresas fantasmas dos demais réus.

Assim, através das empresas de ADIR ASSAD foram
gerados recursos em espécie que eram destinados ao pagamento de
propina. Para tanto, as empresas de ADIR emitiam notas fiscais
frias, de serviços que não eram feitos; a DELTA, por sua vez, fazia
o pagamento e as empresas de ADIR geravam os recursos em
espécie, que após eram repassados a quem fosse determinado.

Portanto, não há dúvidas de que, na condição de acionista
controlador da empresa DELTA, CAVENDISH, não só tinha
conhecimento acerca do esquema de geração de recursos em espécie
por empresas fantasmas dos grupos ADIR ASSAD e MARCELLO
ABBUD, como, em razão de sua posição hierárquica, autorizava as
movimentações financeiras e os pagamentos firmados com os recursos
da DELTA, bem como, conforme confirmado em suas Declarações, foi
o responsável direto pela negociação com o DERSA para fraudar a
licitação da Marginal Tietê e dos valores que seriam pagos a título de
propina.

Assim, a condenação de FERNANDO CAVENDISH nas
penas do artigo 1º,inciso V, da Lei 9613/98 é medida que se impõe.

 

Autoria SÔNIA e SANDRA

 

Através da documentação carreada aos autos e dos
depoimentos dos réus-colaboradores permite-se concluir que uma
engenhosa estrutura organizacional foi criada pelos operadores
financeiros ADIR ASSAD, SAMIR ASSAD e MARCELLO JOSÉ
ABBUD para pôr em prática centenas de atos de lavagem de dinheiro,
que, consoante declarações dos próprios operadores, teve início no ano
de 2007.



A defesa das rés alega a inexistência de dolo para a
prática do crime de lavagem de dinheiro, afirmando que as rés não
possuíam conhecimento necessário para entender a estrutura complexa
por trás dos negócios de ADIR ASSAD, bem como sustenta que, ainda
que tenha havido participação das rés, que estas teriam agido em erro
de tipo.

Entretanto, em que pese as alegações da defesa, é
importante ressaltar que SÔNIA MARIZA BRANCO e SANDRA
MARIA BRANCO MALAGO eram sócias de grande parte das
empresas fantasmas de ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD e
responsáveis pela movimentação financeira das empresas que eram
sócias, tendo total conhecimento de que assinavam contratos falsos, já
que as empresas não existiam e por isso não poderiam cumpri-los.

Não havendo, portanto, como caracterizar suas condutas
por ausência de dolo ou como erro de tipo, já que não é possível
imaginar que as rés assinassem contratos de empresas, que sabiam ser
inoperantes, sem que pudessem desconfiar da ilicitude do ato que
cometiam.

Ressalta-se que, para que seja reconhecido o erro de tipo,
é necessário que o agente não tenha consciência da sua conduta, ou
seja, que não saiba exatamente o que faz devido a uma falsa
representação da realidade, o que de fato não ocorria.

Agrega-se a isso, o fato de que o réu ADIR ASSAD, em
um dos seus depoimentos, afirma que as rés recebiam salários acima da
média para pessoas, que como afirmado na própria defesa, possuíam
apenas o ensino fundamental.

De tal modo, não pode a defesa querer se valer do grau de
escolaridade das rés para sustentar que não possuíam ciência do
esquema criminoso, quando ao mesmo tempo tinham conhecimento de
que recebiam salários incompatíveis com tal grau de escolaridade. Este
fato, por si só demonstra que as rés, não só tinham conhecimento do
que faziam, bem como sabiam que sua remuneração acima da média
era exatamente por estarem naquela posição, não podendo se valer de
sua própria torpeza, sustentando que acreditavam que seus salários
eram deste modo por pura gratidão de ADIR ASSAD e MARCELLO
ABBUD.

Aponta a defesa, que ADIR ASSAD em seu depoimento
afirmou que ambas prestavam serviços lícitos na empresa Rock Star.
Entretanto, no próprio termo de colaboração de Adir Assad, o réu-
colaborador, afirma que (Evento 305 - fls 5958/5960 e fls 5973/5975):

 



“...Sônia Mariza Branco e Sandra Maria Branco Malago
foram inicialmente secretárias do colaborador e de Samir
Assad, respectivamente, desde as empresas Monte Cristo;
que depois, sob orientação e liderança do colaborador,
Sonia e Sandra ajudaram a operar os negócios com
superfaturamento de patrocínio e geração de caixa nos
anos 2000...”(grifos nossos)

 

“... após algum tempo, a demanda aumentou e WILMAR
passou a coordenar uma equipe de mulheres,
possivelmente quatro, que pegavam os valores em malas
que elas mesmas traziam e os distribuíam a beneficiários
dos esquemas as DELTA no Rio de Janeiro e em outros
estados do Brasil; (...)QUE, elas traziam malas com
roupas, as quais intercalavam com os dinheiros,
alternando camadas de roupas e dinheiro; QUE, o
COLABORADOR chegou a estar com elas muitas vezes no
escritório, pois ao longo dos meses e anos elas foram ao
escritório de uma a três vezes por semana;  QUE, essas
moças eram atendidas por SONIA BRANCO. (...) QUE,
em geral essas entregas eram feitas por meio de retiradas
no escritório da R. Iraí pela equipe de WILMAR e sua
então companheira, as quais retiravam com SONIA
BRANCO e MARCELLO ABBUD, responsáveis pela
separação e contagem dos dinheiros...”(grifos nossos)

 

Ou seja, pretende a defesa confundir os fatos, utilizando-
se apenas de trechos do interrogatório em que ADIR ASSAD fala sobre
a atuação das rés na empresa ROCK STAR, o que não possui nenhuma
relação com os fatos deduzidos nesta ação penal, que se refere à
atuação das rés na empresa LEGEND, utilizada para a prática dos
delitos de lavagem de dinheiro. Fato este demonstrado no teor da
colaboração colacionado acima, na qual ADIR informa que,
inicialmente, as irmãs eram apenas secretárias, ou seja, de fato quando
prestavam seus serviços na ROCK STAR praticavam atividades lícitas,
o que se alterou após um tempo, quando passaram  a operar os
negócios de superfaturamento e geração de caixa dois.

Assim, não é crível a alegação da ré SÔNIA de que não
possuía ciência dos atos de lavagem, bem como a afirmação de que
incorreu em erro de tipo, quando recebia mulheres que camuflavam
dinheiro em malas com roupas, três vezes por semana em seu
escritório, como se este fosse um comportamento comum em empresas
que lícitas.

No erro de tipo, a evitabilidade do erro é aferida com as
circunstâncias do caso concreto, grau de instrução e idade do agente,
bem como pelo momento e local do crime. De tal modo, em que pese o
baixo grau de escolaridade das rés alegado pela defesa, não se pode



acreditar que estas achavam normal o comportamento de entregar
montantes em dinheiro para serem escondidos em malas de roupas três
vezes por semana. Ficando, portanto, definitivamente afastada a
alegação de erro de tipo, já que não há que se falar em falta de
representação da realidade.

Também no depoimento de Marcelo Abbud existem
afirmações categóricas da participação de SÔNIA e de sua atuação nos
crimes cometidos, no qual ressalta que (Evento 305 – fls. 5965/5070):

 

“... o COLABORADOR se recorda que no Rio de Janeiro o
contato na DELTA se dava entre a diretora CLAUDIA
SALGADO e a pessoa de SONIA MARIZ BRANCO, que
trabalhava com o COLABORADOR e ADIR ASSAD no
escritório...”

 

Importa consignar que, como qualquer organização
profissional, o objetivo final de uma organização criminosa é auferir
ganhos. Nesse desiderato, é preciso uma estruturação profissional e
especializada dos envolvidos, capaz de realizar sua tarefa da maneira
mais eficiente possível de modo a promover o distanciamento do
dinheiro de sua origem espúria.

Tenho observado em minha prática com os processos de
lavagem de dinheiro, que os integrantes dessas organizações desfrutam
de ampla liberdade para levar a efeito o esquema criminoso e alcançar
os objetivos ilícitos da liderança e, não raro, são pessoas do convívio
social e profissional do líder da organização, de quem detém total
confiança, inclusive para agir como seus mandatários. Não se trata de
prática criminosa individual, mas sim de um sem-número de atos
ilícitos cometidos por um conglomerado sofisticado de pessoas naturais
e jurídicas, com tarefas bem divididas, cujas atribuições são definidas
pelo líder da organização.

Aliás, bom que se diga o líder da organização raramente
trata direta e explicitamente dos acertos espúrios, menos ainda da
execução de tarefas nitidamente criminosas (recebimento de valores em
espécie, elaboração de contratos fraudulentos ou depósitos em conta
corrente pessoal, por exemplo). Ao contrário, o líder delega essas
tarefas, digamos “sujas”, aos operadores financeiros e administrativos
do esquema criminoso, a fim de manter-se distante dos atos em caso de
eventual descoberta dos ilícitos. Não por outra razão os operadores dos
esquemas criminosos são pessoas que desfrutam de relação de amizade
ou intimidade de longa data com entre os integrantes, o que reforça a
confiança existente no cerne da ORCRIM.



Nesse contexto surge a participação de SÔNIA, que além
de “emprestar” seu nome para a criação da LEGEND, também
participava ativamente das condutas criminosas, sendo, inclusive,
responsável pela entrega do dinheiro “lavado” aos intermediários
responsáveis pela distribuição aos destinatários finais.

No que diz respeito à valoração das provas em sede de
delitos de colarinho branco praticados por meio de organizações
empresariais ficou assentada a teoria do domínio do fato,
especificamente na vertente teoria do domínio da organização, que
permite uma compreensão mais ampla das funções desempenhas pelo
autor mediato e imediato do fato, diante de situações complexas,
desenvolvidas dentro de um ambiente organizacional altamente
especializado, como ocorre no caso dos autos.

Considero que o detentor do domínio da ação (autor
mediato) deve ter sua conduta valorada de modo mais gravoso que
aquele que somente detém o domínio funcional (autor imediato).
Aliado a isso, considero também que a valoração das provas deve
ocorrer em conjunto com as demais ações penais em curso perante o
juízo, razão pela qual considero importante o compartilhamento de
provas produzidas em outras ações penais, importando em maior grau
de certeza na formação da convicção do julgador quando analisada em
conjunto com outras provas, a exemplo de declarações de
colaboradores quando acompanhadas de reconhecimento dos fatos pelo
acusado.

Consigno, ainda, que a configuração do elemento
subjetivo no delito de lavagem de dinheiro depende da comprovação de
que o acusado tinha ciência da origem ilícita dos valores, sob pena de
considerar-se atípica a conduta, já que o delito de lavagem não admite a
punição na modalidade culposa. Por outro lado, o terceiro responsável
pela lavagem que procure, deliberadamente, evitar a consciência
quanto à origem ilícita dos valores deve ser responsabilizado ante a
ocorrência do dolo eventual previsto no artigo 18, inciso I do Código
Penal, já que o agente assumiu o risco de produzir o resultado. Em tais
situações, ganha relevo a aplicação da denominada teoria da cegueira
deliberada em circunstâncias em que os agentes voluntariamente fazem
vistas grossas aos sinais evidentes do delito, à alta probabilidade da
procedência espúria dos bens, valores e direitos envolvidos ou se
recusam a adquirir um conhecimento acerca da pratica de um crime.
Por força dessa teoria, esse agente responde como se tivesse
conhecimento da origem ilícita dos valores, sendo plenamente possível
que venham a sofrer condenação pela prática do delito de lavagem de
dinheiro.

Nesse sentido, confira-se trecho de decisão proferida no
âmbito do Supremo Tribunal Federal:



“A admissão do dolo eventual decorre da previsão
genérica do art. 18, I, do Código Penal, jamais tendo sido
exigida previsão específica ao lado de cada tipo penal
específico. Grifo nosso.

O Direito Comparado favorece o reconhecimento do dolo
eventual, merecendo ser citada a doutrina da cegueira
deliberada construída pelo Direito anglo-saxão (willful
blindness doctrine).

Para configuração da cegueira deliberada em crimes de
lavagem de dinheiro, as Cortes norte-americanas têm
exigido, em regra, (i) a ciência do agente quanto à elevada
probabilidade de que os bens, direitos ou valores
envolvidos provenham de crime, (ii) o atuar de forma
indiferente do agente a esse conhecimento, e (iii) a escolha
deliberada do agente em permanecer ignorante a respeito
de todos os fatos, quando possível a alternativa. (STF -
AP: 470 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 13/03/2014, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG
20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).”

Por conseguinte, os atos delituosos objeto desta ação
penal devem ser examinado à luz do entendimento jurisprudencial
destacado, valorando-se a participação individual dos agentes no
âmbito da organização a fim de verificar a ciência do agente quanto à
procedência espúria dos bens, valores e direitos envolvidos, o atuar
indiferente dos agentes e a escolha deliberada.

Assim, qualquer pessoa pode ser autor do delito de
lavagem, não sendo necessário que tenha concorrido para a infração
penal antecedente, sendo suficiente que tenha conhecimento da origem
criminosa dos valores. Tal conhecimento fica claro quando afirma-se
que SÔNIA era a responsável pela contagem, separação e entrega dos
valores às mulheres que serviam de intermediárias e que carregavam o
dinheiro em malas misturadas com roupas, uma vez que foge
completamente à normalidade esse tipo de comportamento quando o
numerário em questão possui origem lícita, já que não é crime portar
dinheiro em espécie.

É sobre essa perspectiva que analiso o conjunto
probatório existente nos autos e que concluo que não há dúvidas quanto
a participação de SÔNIA, na condição de sócia da empresa LEGEND,
que não só tinha conhecimento dos atos de lavagem de capitais
praticados através de contratos fictícios e emissões de notas fiscais
frias, como em razão de sua participação ativa na contagem e
distribuição do dinheiro “lavado” aos intermediários responsáveis pela
entrega da “propina”.

Portanto, de rigor a condenação de SÔNIA BRANCO nas
penas do artigo 1º, inciso V, da lei 9613/98.



Contudo, como se vê, considerando que a instrução penal
demonstrou que foi a LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS a
empresa utilizada para lavar os recursos desviados da obra do lote 2 da
Marginal Tietê, impõe-se reconhecer a absolvição da ré SANDRA
MARIA BRANCO MALAGO, uma vez que, neste caso, apenas os
denunciados ADIR ASSAD, MARCELO ABBUD e SÔNIA BRANCO
emprestaram os nomes para constituir a referida empresa de fachada.

 

3. Falsidade Ideológica

Absorção do delito de pelo delito de Lavagem de
Direito

 

O Parquet Federal narra na denúncia que os acusados
ADIR ASSAD, MARCELO ABBUD, SÔNIA e SANDRA teriam
praticado igual número de crimes de falsidade ideológica e de lavagem
de dinheiro.

Entendeu a acusação que a constituição de sociedades
empresárias de fachada, inserindo declarações falsas em documentos
públicos registrados junto a JUCESP com intuito de utilizar tais
empresas para fins ilícitos configuraria crime autônomo de falsidade
ideológica, na medida em que não foi esgotada a potencialidade lesiva
de manter e movimentar recursos financeiros de modo indevido pelas
empresas.

Primeiramente, cabe repisar que os presentes autos estão
suspensos em relação aos réus ADIR e MARCELLO, diante dos
termos do acordo de colaboração.

Já a defesa das acusadas SÔNIA e SANDRA discorda da
tese ministerial, sustentando que houve absorção do crime-meio (falso)
pelo crime-fim (lavagem de dinheiro).

Entendo que no caso concreto, à luz dos fatos narrados na
denúncia, os contratos celebrados, as notas fiscais emitidas e os
repasses de dinheiro entre as empresas do conglomerado de ADIR
ASSAD e MARCELLO ABBUD à DELTA destinavam-se à formação
de “Caixa 2” para pagamento de propina destinada aos gestores do
DERSA. Seria pouco provável que uma relação direta entre os
lavadores e os destinatários da propina existisse, tendo em vista que a
maioria dessas empresas só existe no “papel” e se destinar a uma
grandiosa engenharia financeira operada pelos operadores financeiros
para gerar dinheiro para pagamento de propina revelada no curso desta
ação penal.



Tal fato fora corroborado pelas declarações de ADIR
ASSAD e MARCELLO ABBUD, no quais, respectivamente, afirma
ADIR que a empresa LEGEND fora criada apenas para a geração de
caixa da DELTA, com intuito de não misturar o esquema de caixa 2 já
existente no Rio de Janeiro, bem como MARCELLO aduz que fora
gerado caixa 2 para DELTA no montante de 30 milhões e que algumas
vezes colocavam uma máquina na obra para tentar demonstrar
veracidade.

Além disso, o réu-colaborador FERNANDO
CAVENDISH confirma o esquema de contratos falsos e notas frias,
conforme pode-se observar:

 

“que o dinheiro adiantado foi pago por um processo de
geração de caixa 2, a partir da emissão de notas frias; que
foram duas as formas de pagamento: o valor adiantado e o
percentual durante a execução das obras; que a segunda
forma de pagamento utilizou o esquema das empresas de
ADIR ASSAD”

 

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os contratos da
DELTA com a LEGEND foram firmados apenas no papel, isto é, sem
que os serviços tenham sido prestados em momento algum.

De toda sorte, o que importa no caso concreto é que os
documentos fraudulentamente emitidos foram negociados e expedidos
com vista à formação de ‘Caixa 2” e esse dinheiro utilizado para
pagamento de propina aos agentes públicos da DERSA.

Nota-se, portanto, que houve uma dependência entre a
falsidade ideológica de tais documentos e contratos com o pagamento
de propina pela DELTA à DERSA, fato este confirmado pelo
depoimento de ADIR ASSAD que afirma que a criação da LEGEND
foi feita apenas para atender a demanda da DELTA para criação de
caixa 2 referente às obras da Marginal Tietê.

Assim, é forçoso admitir que o crime de falsidade
ideológica foi apenas crime meio para viabilizar a lavagem de capitais,
exaurindo-se nesse.

Por conseguinte, impõe-se a improcedência pretensão
acusatória quanto à imputação de falsidade ideológica, restando
configurado apenas o crime de lavagem de dinheiro, conforme
amplamente exposto no capítulo acima.

 



III.   DISPOSITIVO

 

Do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O
PEDIDO, nos termos da fundamentação acima, para EXTINGUIR O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em face de
FERNANDO ANTÔNIO CAVENDISH SOARES, SÔNIA MARIZA
BRANCO e SANDRA MARIA BRANCO MALAGO quanto ao delito
tipificado no artigo 288 do Código Penal, a fim de evitar a ocorrência
de “bis in idem”, tendo em vista a condenação pelo mesmo crime no
processo 0057817-33.2012.4.02.5101, com base do artigo 485, inciso V
do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal,
e para:

1) ABSOLVER a acusada SANDRA MARIA BRANCO
MALAGO, na forma do artigo 386, IV do Código de Processo Penal,
pelas imputações de lavagem de dinheiro descritas na denúncia (artigo
1º, §1º, inciso II, da Lei nº 9.613/1998), bem como pela imputação do
artigo 299, caput, do Código Penal, com base no princípio da
consunção;

2) ABSOLVER o acusado FERNANDO ANTÔNIO
CAVENDISH SOARES quanto aos crimes do artigo 96, I e V, da Lei nº
8.666/93, com base no artigo 386, III do Código de Processo Penal;

3) ABSOLVER a acusada SÔNIA MARIZA BRANCO
em relação ao delito tipificado no artigo 299, caput do Código Penal,
com base no princípio da consunção;

4) CONDENAR o acusado FERNANDO ANTÔNIO
CAVENDISH SOARES às penas de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de
reclusão e 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa, ao valor unitário
de 1 (um) salário-mínimo ao tempo dos fatos, considerando a condição
financeira do apenado, e 3 (três) anos de detenção e multa no valor de
R$ 10.765.425,04 (dez milhões, setecentos e sessenta e cinco mil,
quatrocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), respectivamente,
pela prática dos crimes previstos no art. 1º, caput, § 4º da Lei 9.613 98
e artigo 90 caput da Lei nº 8.666/93, na forma descrita abaixo;

5) CONDENAR a acusada SÔNIA MARIZA BRANCO,
à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
ao valor unitário de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época
do último delito considerando a situação econômica da ré, pela prática
do crime previsto no artigo 1º, §1º, inciso II, da Lei nº 9.613/1998, na
forma descrita abaixo.

 



Passo à dosimetria das penas.

 

1. FERNANDO ANTÔNIO CAVENDISH SOARES

a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput,
da Lei 9.613/98):

 

Principal idealizador dos esquemas ilícitos perscrutados
nestes autos, o condenado FERNANDO CAVENDISH foi o grande
beneficiário das práticas de lavagem de dinheiro imputadas.

A quadrilha liderada por FERNANDO CAVENDISH
utilizava a DELTA CONSTRUÇÕES S/A como um instrumento para
encobrir as ações criminosas de seus membros e funcionários,
transferindo vultosos recursos a empresas “fantasmas”, neste caso a
LEGEND, como forma de dissimular o desvio de recursos públicos e o
consequente pagamento de propinas a agentes estatais. O condenado
FERNANDO CAVENDISH era o principal líder do esquema
criminoso, tendo utilizado sua empresa para fins ilícitos, razão pela
qual a sua culpabilidade é elevada.

Seus antecedentes não interferem na dosimetria.

Ao analisar a conduta social, entendo relevante o fato de
que FERNANDO CAVENDISH utilizou a empreiteira DELTA
CONSTRUÇÕES, que cresceu vertiginosamente em razão das
atividades ilícitas perpetradas ao longo dos anos, para vencer
ilegalmente licitações públicas. Desta forma, impediu que outras
empresas, que atuavam dentro da legalidade, tivessem uma
concorrência leal, impossibilitando-as de crescer dentro de um mercado
competitivo. Assim, apesar de tamanha responsabilidade social, diante
da criação de uma empreiteira que prestava serviços públicos, optou
por agir à margem da legalidade e contra a moralidade e o patrimônio
públicos.

Não há relatórios psicossociais a autorizarem a
negativação da personalidade do agente.

Quanto aos motivos que levaram à prática criminosa,
chama atenção a grande quantidade de dinheiro de origem ilícita que o
condenado FERNANDO CAVENDISH buscou lavar, através de muitas
operações fraudulentas.



As circunstâncias em que se deram as práticas de
lavagem de capitais, além das altas cifras envolvidas, até por
envolverem superfaturamento de obras públicos, desviando recursos
que poderiam ser destinados a outros fins sociais, são também
perturbadoras e revelam desprezo pelas instituições públicas.

Assim, considerando a ocorrência de tantas
circunstâncias judiciais, todas negativas ao condenado FERNANDO
CAVENDISH, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

 

Agravantes e Atenuantes:

 

Deixo de aplicar a atenuante da confissão, já que o réu
confirmou os fatos imputados em decorrência do acordo de
colaboração premiada, no qual, inclusive, se compromete “a falar a
verdade incondicionalmente, em todas as investigações criminais,
cíveis, administrativas, disciplinares, e tributárias, além de ações penais
em que venha a ser chamado a depor na condição de testemunha ou
interrogado”, nos limites do acordo, conforme item “b” da cláusula 14.

 

Causas de aumento e diminuição:

 

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista
no art. 1º, § 5º, da Lei 9.613/1998, em decorrência do acordo de
colaboração premiada, no qual, inclusive, se compromete “a esclarecer
espontaneamente todos os esquemas criminosos de que tenham
conhecimento, especialmente aqueles apontados nos anexos deste
acordo, fornecendo todas as informações e evidências que estejam a
seu alcance, bem como indicando proas potencialmente alcançáveis.” e
“a falar a verdade incondicionalmente, em todas as investigações
criminais, cíveis, administrativas, disciplinares, e tributárias, além de
ações penais em que venha a ser chamado a depor na condição de
testemunha ou interrogado”, nos limites do acordo, conforme itens “a”
e “b” da cláusula 14.

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena
prevista no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/1998 (cometidos por
intermédio de organização criminosa), aumento em 1/3 a pena



intermediária, alcançando a pena 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de
reclusão e 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa, pena que torno
definitiva para o crime em comento.

Cabe ressaltar que tal causa de aumento não gera “bis in
idem” com a condenação por ORCRIM, bem como que a extinção do
processo por este crime também não desqualifica o uso da referida
causa de aumento, que deverá ser aplicada ainda que o crime tenha
ocorrido anteriormente a lei 12.683/12, já que em sua redação
originária já se fazia menção a organização criminosa.

 

b. Pelo crime de Fraude em Licitação (art. 90 da Lei
8.666/93):

Principal idealizador dos esquemas ilícitos perscrutados
nestes autos, o condenado FERNANDO CAVENDISH foi o grande
beneficiário dos ilícitos cometidos, sendo o líder da quadrilha que se
instaurou no seio da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A, que era
utilizada como um instrumento para encobrir as ações criminosas de
seus membros e funcionários, transferindo vultosos recursos a
empresas “fantasmas”, como forma de dissimular o desvio de recursos
públicos e o consequente pagamento de propinas a agentes estatais. 

O condenado FERNANDO CAVENDISH era o principal
líder do esquema criminoso, tendo utilizado sua empresa para fins
ilícitos, razão pela qual a sua culpabilidade é elevada.

 Seus antecedentes não interferem na dosimetria. 

Ao analisar a conduta social, entendo relevante o fato de
que FERNANDO CAVENDISH utilizou a empreiteira DELTA
CONSTRUÇÕES, que cresceu vertiginosamente em razão das
atividades ilícitas perpetradas ao longo dos anos, para vencer
ilegalmente licitações públicas. Desta forma, impediu que outras
empresas, que atuavam dentro da legalidade, tivessem uma
concorrência leal, impossibilitando-as de crescer dentro de um mercado
competitivo. Assim, apesar de tamanha responsabilidade social, diante
da criação de uma empreiteira que prestava serviços públicos, optou
por agir à margem da legalidade e contra a moralidade e o patrimônio
públicos. 

Não há relatórios psicossociais a autorizarem a
negativação da personalidade do agente.

 Quanto aos motivos que levaram à prática criminosa,
chama atenção a grande quantidade de dinheiro de origem ilícita que o
condenado FERNANDO CAVENDISH recebeu em face de tais



contratos decorrentes de licitações vencidas por meio de fraude,
montantes estes que o réu buscou lavar, através de muitas operações
fraudulentas.

As circunstâncias em que se deram as práticas de fraude a
licitação, além das altas cifras envolvidas, até por envolverem
superfaturamento de obras públicos, desviando recursos que poderiam
ser destinados a outros fins sociais, são também perturbadoras e
revelam desprezo pelas instituições públicas.

As consequências do crime são normais à espécie.

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias
judiciais negativas, fixo para o crime descrito a pena-base de 3 (três)
anos de detenção, pena que torno definitiva para o crime em comento
em razão de ausência da ocorrência de atenuantes ou agravantes, bem
como de causas de aumento ou diminuição.

 

Agravantes e Atenuantes:

 

Deixo de aplicar a atenuante da confissão, já que o réu
confirmou os fatos imputados em decorrência do acordo de
colaboração premiada, no qual, inclusive, se compromete “a falar a
verdade incondicionalmente, em todas as investigações criminais,
cíveis, administrativas, disciplinares, e tributárias, além de ações penais
em que venha a ser chamado a depor na condição de testemunha ou
interrogado”, nos limites do acordo, conforme item “b” da cláusula 14.

Deixo de aplicar a atenuante de reparação do dano
causado, conforme requerido pela defesa do réu, tendo em vista que os
valores pagos pelo réu fazem parte do estabelecido no acordo de
colaboração como efeito da condenação penal, conforme cláusula 5,
que dispõe que “ a condenação penal terá como efeito a obrigação de
indenizar do colaborador com o pagamento de R$ 14.848.400,00
(quatorze milhões, oitocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos
reais)”.

 

Pena de Multa:

 



Quanto a pena de multa, deve-se observar a
proporcionalidade com a sanção privativa imposta definitivamente,
compreendendo todos os fatores nela valorados (circunstâncias
judiciais, agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição),
ou seja, a simetria a ser guardada não deve ser apenas em relação à
pena-base e sim com a pena final.

Quando se fala do crime de Fraude a Licitação, a pena de
multa a ser aplicada difere da regra geral adotada por grande parte dos
demais crimes, consoante disciplina o artigo 99 da Lei n.º 8.666/93, in
verbis:

“Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta
Lei consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e
calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá
ao valor da vantagem efetivamente obtida ou
potencialmente auferível pelo agente.

§ 1º Os índices a que se refere este artigo não poderão ser
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação.

§ 2º O produto da arrecadação da multa reverterá,
conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual
ou Municipal”

 

Assim, considerando as circunstâncias do crime e a pena
privativa aplicada, entendo que é adequado fixar a pena de multa no
percentual de 3% (cinco por cento), a incidir sobre o valor da obra
adjudicada.

No presente caso, o valor contratual foi de R$
287.224.552,79 (duzentos e oitenta e sete milhões, duzentos e vinte e
quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove
centavos), valor este acrescido de R$ 71.622.948,47 (setenta e um
milhões, seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e quarenta e oito
reais e quarenta e sete centavos) devido a três aditivos contratuais, que
resultou num valor final de R$ 358.847.501,26 (trezentos e cinquenta e
oito milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e
um reais e vinte e seis centavos), de modo que a multa devida perfaz o
montante de R$ 10.765.425,04 (dez milhões, setecentos e sessenta e
cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos).

Entre os crimes de lavagem de dinheiro e de fraude a
licitação há concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo
qual torno definitivas para FERNANDO CAVENDISH as penas de 8
(oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 246 (duzentos e quarenta e
seis) dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) salário-mínimo ao tempo



dos fatos, considerando a condição financeira do apenado, e 3 (três)
anos de detenção e multa no valor de R$ 10.765.425,04 (dez milhões,
setecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e
quatro centavos).

 

Regime de cumprimento da pena:

 

Para fins de fixação do regime, as penas devem ser
consideradas cumulativamente, alcançando 11 anos e 8 meses. Assim,
diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “a”, do artigo 33 do Código
Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

Em que pese as penas acima cominadas, serão aplicados
os termos do acordo de colaboração premiada, constante no evento 4
do processo 0500255-62.2019.4.02.5101.

 

2. SÔNIA MARIZA BRANCO

 

a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e §
4º, da Lei nº 9.613/1998):

A condenada SÔNIA BRANCO participava do esquema
criminoso figurando como sócia de ADIR ASSAD e MARCELO
ABBUD em diversas empresas de fachada, no entanto, a gerência de
fato era desses últimos.

Na verdade, a condenada era meramente funcionária de
ADIR ASSAD, tendo atuado conforme suas ordens. No entanto, estava
ciente de que havia práticas ilícitas nas empresas em que figurava como
sócia.

Sua culpabilidade era de certa relevância, tendo em vista
que sabia que as empresas nas quais figurava como sócia exercia
atividades ilícitas, no entanto, não tinha consciência da dimensão do
esquema criminoso. No entanto, esta apenada não parece exercer suas
atividades ilícitas com total autonomia, e sua tarefa era mais de auxílio,
acessória, apesar de também buscar lucros pessoais maiores com a
empreitada criminosa.

Seus antecedentes não interferem na dosimetria, e da
mesma forma sua conduta social.



Não há relatórios psicossociais a autorizarem a
negativação da personalidade do agente.

As circunstâncias em que se deram as práticas ilícitas,
além das altas cifras envolvidas revelam desprezo pelas instituições
públicas.

Assim, considerando tais circunstâncias judiciais
negativas ao condenado, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

 

Agravantes e Atenuantes:

 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a
circunstância atenuante prevista no artigo 65, I, do CP (agente maior de
70 anos), alcançando a pena intermediária de 3 (três) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

 

Causas de aumento e diminuição:

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena
prevista no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/1998 (cometidos de maneira
habitual), aumento em 1/3 a pena intermediária.

Concluo por infligir à condenada SÔNIA BRANCO a
pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
ao valor unitário de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época
do último delito considerando a situação econômica da ré, pena que
torno definitiva para o crime em comento.

 

Regime de cumprimento da pena:

 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “c” e parágrafo
3º, ambos do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de
cumprimento da pena será o aberto.

Verifico, no entanto, que na situação em debate torna-se
cabível a aplicação a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, uma vez que o sentenciado preenche os



requisitos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser a substituição
suficiente à repreensão do delito.

Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44 § 2º,
segunda parte, e na forma do previsto pelos artigos 45, § 1º e 46, todos
do Código Penal, por entender que se revelam as mais adequadas a
situação em destaque, em busca da integração do sentenciado à
comunidade, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direito , a critério do juízo da execução.

 

IV - DOS EFEITOS DAS CONDENAÇÕES

 

1. Dano Mínimo Indenizável

 

Em atenção ao requerimento ministerial, formulado em
alegações finais, pelo arbitramento cumulativo do dano mínimo, a ser
revertido em favor da UNIÃO, com base no artigo 387, caput e IV, do
Código de Processo Penal, no valor correspondente ao correspondente
ao dobro do valor total objeto de lavagem aferido no curso da instrução
processual, estabeleço como valor mínimo o equivalente ao exato valor
dano causado. 

Entendo não ser o caso de acolher o pleito ministerial no
valor equivalente ao dobro do dano, haja vista tratar-se de quantum
mínimo a ser fixado pelo juízo penal, denotando o dispositivo legal
citado que ao julgador incumbe estabelecer um ponto de partida e não
perquirir acerca de um montante ideal para fins indenizatórios, em se
tratando de matéria afeta à discussão complementar no âmbito civil.

Diferentemente do que sustentam algumas defesas, tanto
a fixação do dano mínimo quanto do perdimento dos bens deve limitar-
se ao montante que foi objeto de lavagem e/ou ocultação ilícita e não o
valor eventualmente auferido pelos condenados pela prática dos delitos,
já que se destinam a ressarcir o lesado pelos prejuízos sofridos.

Saliente-se que, em ambas as situações tratadas acima, ou
seja, tanto no tocante ao perdimento de bens para reparação do dano
quanto em relação ao arbitramento do valor mínimo indenizatório, deve
se ter em mente o escopo de evitar-se o enriquecimento ilícito do
agente criminoso, assim como o de desarticular organizações
criminosas e seus integrantes, que se sustentam e facilmente se
desenvolvem e atuam na medida dos valores que angariam e
movimentam.



Portanto, fixo o valor mínimo de indenização o mesmo
indicado acima, a saber, o valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um
milhões de reais) pela prática de lavagem de ativos o perdimento
limitar-se-á ao montante objeto do crime previsto no artigo 1º da Lei no
9.613/1998, condenação que ora é aplicada apenas em relação ao
apenado FERNANDO CAVENDISH, condenados pelo crime do
artigo 1º da Lei no 9.613/1998.

Deixo aplicar a condenação ao dano mínimo
indenizável quanto a apenada SÔNIA BRANCO, tendo em vista o seu
menor grau de culpabilidade, sendo certo que, apesar da mesma ter
praticado diretamente os atos de lavagem dinheiro, não possuía o
controle de tais operações, não praticando tais atos de lavagem em
benefício próprio, mas sim em benefício de terceiros.

Em que pese tal determinação, observar-se-á o estipulado
no termo de acordo de colaboração premiada, quanto ao réu
FERNANDO CAVENDISH.

Por fim, para os réus condenados pela prática do crime de
lavagem de capitais, FERNANDO CAVENDISH e SÔNIA
BRANCO, como efeito secundário da condenação, DECRETO a
interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de
gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da Lei no 9.613/98,
pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada, consoante
determina o artigo 7º, II da mesma lei.

 

V – DISPOSIÇÕES FINAIS

Não vislumbro qualquer óbice ao recurso em liberdade
pelos apenados.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e expeçam-se
mandados de prisão e Guias de Recolhimento, adotando-se as
providências previstas em provimento específico do E. TRF desta 2ª
Região.

Certificado o trânsito em julgado, condeno os
sentenciados ao pagamento das custas. A pena pecuniária será
recolhida no prazo de 10 (dez) dias do trânsito em julgado da sentença.

Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Intimem-se.
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