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Curitiba, 27 de janeiro de 2017. 
 
 
 
A Vossa Excelência, o Senhor 
Juiz Federal titular da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR 
Assunto: REPRESENTAÇÃO/ Mandados de Busca e Apreensão/Prisão 
Preventiva/Prisão Temporária/Conduções Coercitivas/ outras medidas 
cautelares no interesse dos autos 
 
 
  
 

Senhor Juiz,  

 

 

 A POLÍCIA FEDERAL, pelo Delegado de Polícia Federal que a representa, 

vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos 

artigos 5º, XI e 144, §1º, I e IV da Constituição Federal; 6º e 240, §1, alínea “e” e 

“h” do Código de Processo Penal representar pela expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, PRISÃO PREVENTIVA, PRISÃO TEMPORÁRIA, 

CONDUÇÃO COERCITIVA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DO 

INTERESSE DOS AUTOS, pelos motivos a seguir expostos. 

 

 

 

 

 



1. DOS FATOS 

 

 

  

A investigação teve início com notícia trazida pelo Fiscal Federal 

Agropecuário (FFA) DANIEL GOUVÊA TEIXEIRA, doravante DANIEL TEIXEIRA, 

sobre possível fraude em alimentos entregues à Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná (SEED/PR), no âmbito do Programa Estadual de 

Alimentação Escolar, em virtude da conivência de fiscais da Superintendência 

Federal de Agricultura (SFA/PR), braço do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) no estado do Paraná.  

 

Ou seja, a omissão daqueles que deveriam fiscalizar permitiu que a 

empresa adulterasse alimentos que serviram para merenda escolar! 

 

Em seu termo de depoimento (evento 1 – fls. 12 seguintes), o Fiscal 

Federal Agropecuário DANIEL TEIXEIRA afirmou ter percebido, há algum tempo, 

um esquema de corrupção na Superintendência do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento - MAPA no Paraná (doravante SFA/PR), desconfiando, 

inicialmente, das remoções imediatas de fiscais que começavam a fiscalizar 

empresas de “grande capital”. Declarou que, na qualidade de Chefe Substituto do 

Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA, constatou que 

essas remoções eram realizadas sem critérios técnicos, sem motivação e que 

ocorriam mediante articulação entre os chefes das Unidades Técnicas – UTRA, 

visando a evitar fiscalizações.  

 

DANIEL TEIXEIRA vivenciou isso quando a Chefe do SIPOA, MARIA DO 

ROCIO NASCIMENTO (CPF 299.582.379-20)1, determinou que ele removesse 

fiscais por estarem contrariando a cúpula da SFA/PR e os interesses de industrias 

                                                 
1 Fiscal Federal Agropecuária, em exercício na Superintendência Federal da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento do PR, ex-chefe do SIPOA/DDA/SFA-PR (Serviço de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal/Divisão de Defesa Agropecuária/Superintendência Federal de Agricultura no Paraná). 



descontentes com a fiscalização. Após denunciar tais fatos ao sindicato, MARIA 

DO ROCIO o exonerou do cargo de Chefe Substituto e o removeu para outra 

localidade. 

 

Na nova lotação, ao fiscalizar um pequeno abatedouro, DANIEL TEIXEIRA 

teve conhecimento de diversas irregularidades, “desde o aproveitamento de 

animais mortos para a produção de gêneros alimentícios em outra unidade, bem 

como o pagamento de propinas a fiscais federais e agentes de inspeção”, 

chamada de “ajuda de custo”.  

 

DANIEL TEIXEIRA informou que, em 2014, passou a realizar fiscalização 

no estabelecimento PECCIN AGROINDUSTRIAL LTDA, concluindo pela 

existência de fraude nos processos dessa empresa, resultando em processos 

administrativos na SFA/PR (Apenso III) e outro no MAPA, em Brasília 

(21000.005169/2014-300). 

 

Em virtude dessas fraudes, DANIEL TEIXEIRA determinou a suspensão 

das atividades da empresa PECCIN e, naquele mesmo dia, a pedido do 

proprietário da PECCIN, IDAIR ANTONIO PECCIN, DANIEL TEIXEIRA foi 

afastado de suas funções pela sua recém nomeada superiora MARIA DO ROCIO.  

 

A posse de MARIA DO ROCIO e a Portaria que cancelou a nomeação de 

DANIEL GOUVÊA para a fiscalização da PECCIN foram publicadas naquele 

mesmo dia (fls. 414/415), mediante anuência expressa do então chefe de Defesa 

Agropecuária CHARLEN HENRIQUE SACONATTO e do Superintendente GIL 

BUENO MAGALHÃES. 

 

A corroborar com o depoimento de DANIEL GOUVÊA, foi tomado o 

depoimento da testemunha DAIANE MARCELA MACIEL, que trabalhou na 

PECCIN de agosto/2013 a setembro/2014, exercendo a função de auxiliar de 

inspeção com atribuição de “fiscalizar a rotina da limpeza da empresa, rotulagem 



do produto, recebimento de insumos”, bem como o “dever de informar o agente 

de inspeção do MAPA ou o fiscal agropecuário das irregularidades na empresa”, 

declarou que (fls. 179/182 – Evento 4). Em síntese, a referida testemunha afirmou 

que: 

 

 No período que trabalhou na empresa, presenciou diversas 

irregularidades, tais como fraudes na formulação de produtos da 

empresa, substituindo a carne por outros produtos para enganar a 

fiscalização; carnes sem rotulagem, sem refrigeração; utilização de 

carnes estragadas para produzir salsichas, linguiça etc;  

 

  Presenciou, por diversas vezes, a empresa comprar carregamento 

de carnes estragadas e para “maquiar” as carnes usava ácido 

sórbico, que é cancerígeno e proibido; 

 

  A empresa fraudava notas de compra de carne para que os números 

de produção fossem correspondentes com os exigidos pela 

legislação, uma vez que praticamente não utilizava carne nos seus 

produtos; 

 

  A sócia proprietária da empresa, NAIR PECCIN, pedia que não 

informasse ao fiscal DANIEL TEIXEIRA sobre as irregularidades; 

 

  Quando da fiscalização realizada por DANIEL TEIXEIRA, que 

perturbou visivelmente os donos da PECCIN, a funcionária atendeu 

a telefonema de MARIA DO ROCIO, que pediu para falar com o sr. 

PECCIN. Em seguida, encontrou nas dependências da empresa o 

fiscal TARCÍSIO ALMEIDA DE FREITAS, que informou já ter 

MARIA DO ROCIO resolvido o problema da PECCIN, tendo, por 

conseguinte, afastado imediatamente o fiscal DANIEL TEIXEIRA; 

 



  MARIA DO ROCIO ia pessoalmente à empresa, inclusive durante a 

noite; 

 

  Avisou ao fiscal SERGIO PIANARO, que trabalhava juntamente com 

TARCÍSIO ALMEIDA DE FREITAS, acerca das irregularidades da 

empresa, sendo simplesmente ignorada, preferindo o referido fiscal 

passar o dia “jogando poker no computador”; 

 

 Com a saída de DANIEL TEIXEIRA o dono da empresa fazia 

reuniões a portas fechadas com o novo fiscal ERALDO 

CAVALCANTI SOBRINHO, que não tomava nenhuma atitude diante 

das irregularidades da empresa, havendo notícia de que recebia 

propina para agir de tal forma; 

 

  Quando era exigida a análise de algum dos produtos da empresa, o 

dono, sr. PECCIN, solicitava que seu irmão NORMÉLIO PECCIN 

produzisse uma amostra com o padrão de qualidade exigido pelo 

MAPA e que desconfia haver conluio com o laboratório que realizava 

as análises das amostras, pois presenciou o LABORAN solicitar a 

NAIR PECCIN novas amostras pois as enviadas ainda não atendiam 

aos requisitos técnicos exigidos; 

 

 Pediu “demissão, pois não aguentava mais mentir para satisfazer a 

vontade dos proprietários da empresa” e “já não dormia de tanta 

preocupação por saber de todas as fraudes que eram operadas 

dentro da empresa PECCIN”; 

 

  “Por tudo que viu, pode dizer que há dentro do MAPA, entre 

fiscais e agentes de inspeção, uma grande organização 

criminosa, que beneficia somente os interesses das empresas”. 

 



Outra testemunha, JOYCE IGARASHI CAMILO, médica veterinária, que 

trabalhou na PECCIN em 2014, na função de responsável técnica pelo controle 

de qualidade, declarou que (fls. 184/186 – Evento 4): 

 

 No período que trabalhou na empresa, presenciou diversas 

irregularidades;  

 

 A empresa comprava uma quantidade irrisória de carne e que a 

substituía por outros produtos mais baratos, sem a mesma 

qualidade; 

 

 A sócia proprietária da empresa, NAIR PECCIN pedia a VANESSA 

LETICIA CHARNESKI que fraudasse a entrada de carne 

mecanicamente separada de aves; 

 

 O fiscal do MAPA TARCÍSIO ALMEIDA DE FREITAS era o 

responsável por receber e fiscalizar os insumos comprados pela 

empresa, sendo que sempre constava em seus relatórios que o 

procedimento estava dentro da legalidade, quando na verdade não 

estava; 

 

 Confirmou os fatos relatados por DAIANE, de que o laboratório 

LABORAN, que analisava as amostras de produtos alimentícios da 

empresa, também estaria envolvido na fraude, pois atendeu ligação 

do laboratório solicitando o envio de nova amostra, porque a 

anterior, encaminhada pelo fiscal DANIEL TEIXEIRA, resultou em 

análise físico-química fora do padrão; 

 

 Presenciou, por diversas vezes, a empresa comprar 

carregamento de carnes estragadas e para “maquiar” as carnes 

usava ácido sórbico; 



 

 A empresa fraudava notas de compra de carne, uma vez que 

praticamente não utilizava carne nos seus produtos; 

 

 Escutou quando o dono da empresa, sr. PECCIN, afirmou que 

resolveria a questão do fiscal DANIEL TEIXEIRA com MARIA DO 

ROCIO, que ela “daria um jeito nele”; 

 

 Após o sr. PECCIN entrar em contato com MARIA DO ROCIO, o 

fiscal DANIEL TEIXEIRA foi imediatamente removido, ficando 

evidente para todos os funcionários da empresa que MARIA DO 

ROCIO recebeu algum valor para executar a ordem do sr. PECCIN; 

 

 DANIEL TEIXEIRA foi substituído por ERALDO CAVALCANTI 

SOBRINHO, que segundo a declarante, recebe valores de diversas 

empresas para permitir que operem de maneira ilegal, dentre elas a 

empresa PRIMOS AGROINDUSTRIAL LTDA-ME, na qual trabalhou 

em 2007; 

 

 Era ameaçada por NAIR PECCIN para que não falasse a verdade 

para o fiscal DANIEL TEIXEIRA e foi demitida por que não aceitou 

tal imposição, fazendo constar da sua baixa de Responsabilidade 

Técnica, os motivos que levaram a sua demissão (fl. 419). 

 

 

VANESSA LETICIA CHARNESKI, médica veterinária, que trabalhou na 

PECCIN de 2010 a 2011 e de 2013 a 2014, também na função de responsável 

técnica pelo controle de qualidade, corroborando os depoimentos anteriores de 

DAIANE e JOYCE, ratificando todas as irregularidades já apontadas, 

testemunhou que (fls. 188/190 – Evento 4): 

 



  A sócia proprietária da empresa, NAIR PECCIN pedia para que 

fraudasse a entrada de carne mecanicamente separada de aves; 

 

  Quando era necessária a realização de análise do material 

produzido pela empresa, um dos sócios, o sr. PECCIN, lhe solicitava 

para informar seu irmão, NORMÉLIO, com antecedência, para que 

produzisse uma amostra com o padrão de qualidade exigido pelo 

MAPA; 

 

  Fez uma gravação de seu celular quando o sr. PECCIN disse que 

resolveria a questão do fiscal DANIEL TEIXEIRA com MARIA DO 

ROCIO; 

 

  Era ameaçada por NAIR para que não falasse a verdade para o 

fiscal DANIEL TEIXEIRA e, quando o fez, foi demitida. 

 

As gravações feitas por VANESSA foram transcritas em ata notarial 

lavrada no 7º Tabelionato de Notas de Curitiba, em 1/07/2014 (Evento 58 – fls. 

275/278), as quais foram analisadas pelo Laudo Pericial 607/16 (Evento 50 – 

DESP3). Vale transcrever trecho da referida gravação, quando o fiscal DANIEL 

TEIXEIRA mandou suspender as atividades da empresa: 

 

 



Em novo depoimento, de junho/2015 (fls. 231/234 – Evento 4), DANIEL 

TEIXEIRA afirma que pelas gravações e informações da ata notarial cedidas pela 

Sra. VANESSA reconheceu a voz (“Voz Masculina 2”) de IDAIR ANTONIO 

PECCIN, dizendo claramente que já havia se comunicado com a SFA/PR e que 

MARIA DO ROCIO já teria providenciado a retirada de DANIEL TEIXEIRA da 

fiscalização da empresa PECCIN, o que está documentado no Memorando 

SIPOA/DDA/SFA-PR nº 101, de 5/6/2014.  

 

Assim que teve conhecimento de sua retirada da PECCIN, DANIEL 

TEIXEIRA informou MARIA DO ROCIO, o então superintendente GIL   DE 

MAGALHÃES e o coordenador da área técnica, CHARLEN HENRIQUE 

SACONATTO da gravidade do caso e, preocupado que pudesse não haver uma 

apuração detalhada, autuou processo administrativo (ver Apenso III). 

 

DANIEL TEIXEIRA informa que referido processo veio a ser apurado pelo 

Serviço de Inspeção, sendo emitidos autos de infração, além dos que ele já havia 

emitido e, posteriormente, instaurado um Regime Especial de Fiscalização (REF) 

que foi conduzido pelo fiscal ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO, porém muito 

mais ameno do que deveria ser. Além disso, em fevereiro/2015, foram emitidos 

mais de 15 autos de infração contra a PECCIN, que tiveram os valores das multas 

rebaixados por MARIA DO ROCIO, sem qualquer justificativa técnica2. 

 

Por fim, comentou sobre possíveis fraudes que também estariam 

ocorrendo no MAPA, quanto ao tratamento de cargas importadas nas fronteiras 

internacionais (Foz do Iguaçu). 

 

Em outro depoimento, em dezembro de 2015, DANIEL TEIXEIRA trouxe 

informações sobre possíveis irregularidades ocorrendo nas empresas NOVILHO 

NOBRE, fiscalizada por CELSO DITTERT DE CAMARGO e RENATO MENON; 

                                                 
2 Processos Administrativos ns. 21034.002780/2014-19, 21034.002779/2014-94, 21034.002665/2014-44, 

21034.002669/2014-22, 21034.002668/2014-88, 21034.002667/2014-33, 21034.002670/2014-57, 

21034.002082/2014-13, 21034.002777/2014-03 e 21034.002778/2014-40. 



MASTERCARNES, fiscalizada por ERALDO CAVALCANTE SOBRINHO e 

MADERO, por CELSO DITTERT DE CAMARGO e RENATO MENON.  

 

Quanto à NOVILHO NOBRE e MASTERCARNES, estaria ocorrendo 

injeção de líquido em carne, para ganho de peso, e reaproveitamento de produtos 

recolhidos de supermercados. Além disso, DANIEL TEIXEIRA informou que 

soube, por funcionários da BRF S.A., estar havendo articulação para remoção do 

fiscal ANTONIO CARLOS PRESTES, o qual descobriu a fraude de inserção de 

água no frango, acima do permitido. 

 

No Ofício nº 134/2015/SIF424, juntado às fls. 482/487 (Evento 36), datado 

de 3/12/15 e endereçado ao Delegado de Polícia Federal de Ponta Grossa, o 

fiscal ANTONIO CARLOS PRESTES narra o episódio acima referido. 

 

Quanto à empresa MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, seu sócio 

proprietário, HOMERO FERNANDO ROIEK FILHO, informou que já foi vítima de 

exigências de fiscais federais agropecuários (fls. 532/534). Seu gerente, LUIZ 

ADRIANO URBANSKI (fls. 535/539) confirmou tais fatos, esclarecendo que o 

fiscal era RENATO MENON e o agente de inspeção CELSO (que morava em 

Campo Largo – trata-se de CELSO DITTERT DE CAMARGO). LUIZ ADRIANO 

URBANSKI informou que, no início, ambos começaram a criar dificuldades, até 

CELSO DITTERT mandar paralisar as atividades da empresa a mando de 

RENATO MENON, dizendo que isso não aconteceria se houvesse uma “ajuda”. 

CELSO DITTERT DE CAMARGO começou a elaborar diversos Relatórios de Não 

Conformidade (RNCs), criando problemas para forçar um acordo. A empresa 

acabou cedendo às pressões; no começo RENATO MENON começou a levar 

carnes, depois CELSO DITTERT DE CAMARGO disse que precisaria de R$ 

5.000,00 para cada um. A empresa acabou pagando R$ 2.000,00 algumas vezes 

para ambos, colocando o dinheiro dentro de envelopes. 

 



URBANSKI informou, ainda, que após mudar a sede da empresa para 

Ponta Grossa, MARIA DO ROCIO e seu motorista, CARLOS CESAR, estiveram 

lá duas vezes. Na primeira, MARIA DO ROCIO escolheu o que queria levar e 

CARLOS CESAR colocou tudo no veículo. Na segunda vez, foi atendida por 

ANGELICA, a qual disse que não poderia entregar nada sem autorização. Informa 

que CARLOS CESAR teria lhe telefonado para marcar uma reunião para 

conversar com MARIA DO ROCIO e, no dia marcado, CARLOS CESAR e 

MARIA DO ROCIO se atrasaram muito, mas compareceram à sede da empresa 

quando o depoente não estava mais lá e ficaram irritados com tal situação. 

JOSENEI MANOEL PINTO, agente de inspeção da SFA/PR, que exercia suas 

funções na empresa MADERO, à época dos fatos, teria perguntado se o 

depoente tinha falado com MARIA DO ROCIO. 

 

Os representantes da empresa MADERO trouxeram uma gravação (Evento 

50 – Informação 008/136-2015), pela qual é possível se ver o agente de inspeção 

JOSENEI MANOEL PINTO levando alimentos produzidos pela fábrica que ajuda 

a fiscalizar. 

 

Em virtude de todos estes fatos criminosos narrados, foi deferida a 

interceptação telefônica de diversos investigados, além da quebra de sigilo 

bancário e fiscal.  

 

A partir de então, o que se verificou foi a existência de organizações 

criminosas estruturadas no âmbito da SFA/PR, envolvendo sua mais alta cúpula, 

além de crimes envolvendo outras unidades da Federação e o próprio Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).  

 

Os crimes cometidos por tais organizações atingem diretamente a saúde 

pública pela omissão daqueles que deveriam fiscalizar e pelos interesses 

escusos de empresários comercializam produtos alimentícios em desacordo 



com as normas, colocando em risco à saúde dos consumidores, buscando 

apenas aumentar seus lucros. 

 

Para deixar de cumprir com seus deveres funcionais de fiscalização, 

agentes públicos solicitam e recebem desde dinheiro até “ovos” e “botas de 

borracha” de empresários corruptores que se beneficiam do sistema para o não 

cumprimento de leis e regulamentos que visam a garantir a qualidade do produto 

de consumo comercializado para população. 

 

Frise-se que o valor aparentemente irrisório das propinas recebidas (“ovos” 

e “botas de borracha”) é inversamente proporcional ao dano causado pelos 

crimes contra a saúde pública, pois os efeitos da ingestão de alimentos 

impróprios muitas vezes só serão percebidos a longo prazo e sem que se possa 

aferir suas causas, já que tais alimentos continham a “chancela” do órgão que 

deveria fiscalizar e não o fez. 

 

Foi possível verificar, ainda, que muitos desses agentes públicos corruptos 

se valiam de seus familiares para lavar o dinheiro recebido dos empresários 

corruptores, possuindo patrimônio totalmente incompatível com suas rendas. 

 

Por fim, destaque-se que alguns parlamentares participaram ou foram 

citados em conversas interceptadas a partir dos telefones dos investigados, 

porém, como bem ressaltado na decisão de Evento 141 dos autos da 

interceptação telefônica (nº 5062179-57.2015.4.04.7000), “o  contato  entre  

funcionários  da  cúpula  do  MAPA/PR  com  políticos para  apresentação  de  

pleitos  relacionados  à  atuação  parlamentar  não  traz,  por  si,  indícios  de 

ilicitude” (ver também Promoção Ministerial – Evento 128 e decisões de Eventos 

165, 200, 229, 324 dos mesmos autos). 

 

O mesmo não se pode dizer com relação a alguns assessores 

parlamentares – os quais serão tratados em tópicos próprios -, pois pelas 



conversas interceptadas, há fortes suspeitas de atuarem em conjunto com 

servidores do MAPA em benefício próprio ou visando à proteção de empresas, 

ainda sem muita clareza dos motivos. 

 

De toda forma, “como providência preventiva” o Procurador-Geral da 

República foi cientificado, por duas vezes, do teor das referidas conversas em que 

parlamentares estão envolvidos (ver promoções ministeriais de Eventos 214 e 

404, decisão judicial de Evento 217 e expedientes de Eventos 221 e 406). 

 

Passaremos então a discorrer sobre as organizações criminosas 

identificadas, bem como sobre a atuação ilícita de cada um dos servidores 

públicos (seus familiares, quando o caso), empresários e funcionários de 

empresas, compilando todas as informações levantadas até esta data como 

fundamento para os requerimentos das medidas investigativas necessárias. 

 

A fim de facilitar a consulta às peças aqui referidas, informa-se que: 

 

a) Os Autos Circunstanciados (ACs) podem ser encontrados nos autos 

nº 5062179-57.2015.4.04.7000, sendo: 

 

AC/1 - Evento 57 

AC/2 - Evento 93 

AC/3 - Evento 123 

AC/4 - Evento 154 

AC/5 - Evento 190 

AC/6 - Evento 222 

AC/7 - Evento 251 

AC/8 - Evento 297 

AC/9 - Evento 317 

AC/10 - Evento 335 

AC/11 - Evento 370 



AC/12 - Evento 397 

 

 

b) O Laudo nº 2170/2016-SETEC/SR/PF/PR, nos autos nº 

50383882520164047000 (quebra de sigilo bancário e fiscal), Evento 38, sendo 

que a mídia com os anexos foram entregues ao Ofício deste Juízo. 

 

c) Os relatórios da RFB, nos autos nº 50383882520164047000, Evento 

40, e seus anexos, considerando a quantidade de arquivos, foram entregues em 

mídia ao Ofício deste Juízo. 

 

 

I – DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

I.1. DO PARANÁ 

 

I.1.1. DANIEL GONÇALVES FILHO (e seu núcleo familiar) 

 

Além dos fatos contra o mesmo já apontados nos depoimentos acima, a 

análise das conversas interceptadas, bem como das quebras de sigilo bancário e 

fiscal do investigado, de empresas em que figura ou figurou como sócio, e de 

seus familiares, aponta para o cometimento, em tese, de crimes de concussão 

(artigo 316 do Código Penal), corrupção passiva (artigo 317 do Código Penal), 

lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei 9.613/98), organização criminosa (artigo 2º 

da Lei 12.850/13) dentre outros. 

 

DANIEL GONÇALVES FILHO foi superintendente da SFA/PR, pelo 

menos, de 25/7/07 a 19/2/14 e 16/9/15 a 11/4/16, quando foi exonerado em 

virtude de pena de suspensão aplicada em processo administrativo disciplinar. 

 



DANIEL GONÇALVES FILHO é o líder de uma organização criminosa 

focada na corrupção, da qual, pelos indícios levantados até o momento, fazem 

parte: MARIA DO ROCIO NASCIMENTO (CPF 299.582.379-20), CARLOS 

CESAR (CPF 285.657.389-49), LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR (CPF 

084.118.914-53), ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO (CPF 147.460.189-87), 

RENATO MENON (CPF 56727208972), TARCÍSIO ALMEIDA DE FREITAS (CPF 

77176685800), SÉRGIO ANTÔNIO DE BASSI PIANARO (CPF 35432284987), 

JOSENEI MANOEL PINTO (CPF 178.236.259-20), FLAVIO EVERS CASSOU 

(CPF 27474410915), além de seus próprios familiares (esposa e filhos), conforme 

se demonstrará nos tópicos a seguir. 

 

Sua influência, conquistada nesses anos à frente da SFA/PR é notória. 

DANIEL GONÇALVES FILHO mantém contato com parlamentares e seus 

assessores e também com diversos empresários. Situação específica demonstra 

este poder quando conseguiu a diminuição de uma dívida de FLÁVIO EVERS 

CASSOU3 (CPF 27474410915), de R$ 1 milhão para R$ 200 mil, por sua 

influência junto ao gerente do Branco do Brasil4. 

 

É com tal influência que DANIEL GONÇALVES FILHO exige de 

funcionários da BRF S.A. que a empresa forneça um recibo falso à MARIA DO 

ROCIO NASCIMENTO, a fim de comprovar que esta teria pago por suas 

despesas quando viajou para Europa às custas da empresa.  

 

A título de esclarecimento, informa-se que MARIA DO ROCIO foi indiciada 

pelo delito previsto no artigo 317 do Código Penal, nos autos do inquérito nº 

1435/2012-4-SR/DPF/PR (Apenso II – autos nº 50576474520124047000 eproc), 

por ter viajado, entre 3/6/11 a 8/6/11, para Holanda, Bélgica e Alemanha, a 

convite da empresa BRF S.A., a qual pagou todas as despesas da servidora 

pública para que, pouco depois, fosse aprovado o aumento de velocidade de 

                                                 
3 Atualmente, FLAVIO EVERS CASSOU é funcionário da SEARA ALIMENTOS – mais informações sobre 

o mesmo serão tratadas em tópico próprio. 
4 80385450.WAV – AC/1C. 



abate de aves por hora. Tal medida estabelecida por Maria do Rocio não tem 

amparo da legislação afrontando a norma legal. Frisa-se, por fim, que a medida 

que ampliou o abate dos frangos gerou para empresa BRF um ganho financeiro 

imensurável até o momento, embora extremamente vantajoso a mesma. 

 

Confira-se a conversa entre DANIEL GONÇALVES FILHO e RONEY 

NOGUEIRA DOS SANTOS (doravante RONEY NOGUEIRA), Gerente de 

Relações Institucionais e Governamentais da empresa BRF S.A.: 

 

“DANIEL: Ô, RONEY. Bom dia! 

RONEY: Tudo bom, chefe? 

DANIEL: Tudo bem. Cê tá bem? 

RONEY: Bem, graças a Deus. 

DANIEL: RONEY! 

RONEY: Am? 

DANIEL: Conversa bem curta, tá. 

RONEY: Am ham. 

DANIEL: Vocês têm que arrumar o recibo pra Doutora MARIA daquela 

viagem. Não tem outra saída. Se não ela vai perder o emprego público dela. 

Tá bom? 

RONEY: Tá. 

DANIEL: Se vocês não têm força aí, você fala. 

RONEY: (ininteligível) 

DANIEL: Deixa eu falar. Se vocês não tem força aí, cê fala que nós vamos 

falar com o ABILIO DINIZ, tá bom? 

RONEY: Tá. 

DANIEL: Nós vamos subir até onde isso tiver que ser feito, tá? 

RONEY: tá. Beleza, então. 

DANIEL: Vamos falar com os acionistas da BRF sobre esse assunto. Porque 

não pode ser assim. O rapaz que está lá em DOIS VIZINHOS vai perder o 

emprego dele, que toma conta da empresa de vocês que abate 500 mil frangos 

por dia. Certo? Quando os empresários precisaram da ajuda do Ministério, 

eles foram lá pro exterior e vocês não quer. Esse assunto tá se prolongando 



demais. Não dá mais. Então, você abre uma reunião em São Paulo com quem 

tem que abrir, pra terça feira, ou terça ou segunda, que nós temos que ir a São 

Paulo pra resolver isso aí. Se você não tiver força. 

RONEY: Quer marcar uma reunião aqui? 

DANIEL: Isso. 

RONEY: Tu quer que eu marque já? 

DANIEL: Marca já. Pra terça feira. 

RONEY: Então tá. Fechou. Terça feira. 

DANIEL: Agora, se você tem, o seu diretor não tem força, teu céu não tem 

força, nós vamos buscar a força que precisa. Tá bom? 

RONEY: Am ham. 

DANIEL: Por que? Por que isso é uma injustiça, certo. Vocês ganharam uma 

produtividade de 20% em todo o Brasil. Certo? Vocês abatiam dez mil, hoje 

abatem treze mil frango hora. Ganhou 20 % de produtividade. Não é justo 

que um fiscal federal vá pra rua por causa disso aí. Tá bom? Me abre espaço 

aí por que nós temos que conversar. 

RONEY: Mas é o caso. Tá, mas é o caso da MARIA? 

DANIEL: É o caso da MARIA e do ESGODA lá de DOIS VIZINHOS. Os dois 

que foram pro exterior, tá bom. 

RONEY: Tá. Beleza. 

DANIEL: Não custa. Não custa vocês dá o recibo. Isso aí é tão simples. 

RONEY: Eu sei disso. Eu sou o cara que já tinha até falado pra empresa 

(ininteligível). 

DANIEL: Quem é o cara que tá segurando isso? Eu quero saber? Por que 

nós vamos pedir a cabeça dele aí na BRF, tá bom. 

RONEY: beleza. 

DANIEL: Eu vou unir o Brasil inteiro em cima disso aí, cara. Você não brinca. 

Por que? Por que vocês foram beneficiados. Tá bom? 

RONEY: um hum. 

DANIEL: Tá. Um abraço. 

RONEY: Beleza, então. Valeu. Tchau.”5 

 

                                                 
5 81840423.WAV – AC/7C. 



Sobre a falsidade do pretendido recibo, importante o esclarecimento de 

RONEY NOGUEIRA em conversa com PÉRICLES PESSOA SALAZAR 

presidente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRIGORÍFICOS (ABRAFRIGO): 

 

“RONEY: Péricles, nós sempre estivemos preocupados. O problema é que o que 

a doutora MARIA e o DANIEL querem, é risco mais ainda pra companhia e pra 

ela. Entendeu? Não é simplesmente dar um recibo que ela reembolsou a 

passagem pra BRF. Isso ocorreu em 2008 e 2009. Como é que eu vou dar um 

recibo agora pra ela, agora? Outra coisa: esse dinheiro nunca entrou na 

conta da BRF. Ainda mais uma empresa como a BRF. Que ficou com o dinheiro? 

O gerente? Quem? Não é assim. Entendeu? É isso que eu quero. É bom que tu 

pense isso, ela quer que dê um recibo pra ela de reembolso, mas, se um dia, 

o Ministério Público, alguém for pesquisar, quem, onde. Por que aqui na BRF 

qualquer viagem que a gente faz a gente tem que depositar em nome do CNPJ da 

empresa, quem tá dentro do caixa da empresa.”6 

 

São diversas as conversas que tratam desse tema7, deixando claro que 

DANIEL GONÇALVES FILHO e MARIA DO ROCIO, valendo-se de suas 

funções, exigiram vantagem indevida, em tese, nos termos da conduta prevista no 

artigo 316 do Código Penal. 

 

Ademais, tais conversas evidenciam a conduta dos investigados no sentido 

de tentar prejudicar investigação criminal em curso, encontrando-se, desde já, 

fundamento para prisão preventiva de ambos, nos termos do artigo 312 do Código 

de Processo Penal. 

 

                                                 
6 81905874.WAV – AC/7C. 
7 80442871.WAV – AC/2D, 80466937.WAV – AC/2C, 80466988.WAV – AC/2C, 80468132.WAV – 

AC/2C, 80512836.WAV – AC/3C, 80526855.WAV – AC/3D, 80527562.WAV – AC/3C, 80527659.WAV – 

AC/3C, 80555734.WAV – AC/3C, 80674003.WAV – AC/3D, 80673807.WAV – AC/3C, 80691775.WAV – 

AC/3C, 80715492.WAV – AC/3C, 80769896.WAV – AC/3C, 80788479.WAV – AC/3C, 80775561.WAV – 

AC/3D, 80775634.WAV – AC/3D, 80781399.WAV – AC/3D, 81907617.WAV – AC/7C, 81921331.WAV – 

AC/7C, 81855262.WAV – AC/7D, dentre outros. 



Além das conversas nada republicanas com a BFR S.A.8, DANIEL 

GONÇALVES FILHO está sempre disposto a colaborar com outras empresas9. 

No período investigado, passou boa parte de seu tempo visitando empresários de 

diversas cidades como, por exemplo: em 22/03/16, com o representante da 

AVÍCOLA CARMINATTI LTDA10; em 23/03/16, com o representante do 

FRIGORÍFICO SÃO MIGUEL LTDA, em Cascavel11; 23/03/16, representante da 

TRANSPORTADORA IENO LTDA12, dentre outros13.  

 

Interessante notar os locais onde os encontros são marcados; confira-se 

conversa de 19/04/16, entre DANIEL GONÇALVES FILHO e CÉLIO, cujo 

telefone está cadastrado em nome de AGRO INDUSTRIAL PARATI LTDA: 

 

“CÉLIO: (...) eu tenho uma audiência lá com ROSSONI... 

DANIEL: cê num quer ir alí no trevo pra nós conversar dois minutos? 

CÉLIO: não... então, mas é... cê fala alí no trevo... Cê vai pra GUAIRÁ né? 

DANIEL: vou... 

CÉLIO: eu vou alí no trevo sim ué. 

DANIEL: então vai. Vai lá. Daqui uns trinta minuto eu tô lá. 

CÉLIO: daqui uns trinta minuto cê tá lá? 

DANIEL: tô lá, porque eu tô...tô passando Assis Chateaubriant né? 

CÉLIO: tá... eu vou lá que eu preciso falar cocê (...)” 

 

Realmente, DANIEL GONÇALVES FILHO prefere encontros pessoais, 

demonstrando constante preocupação sobre as conversas por telefone. Confira-

se alguns de vários exemplos: 

 

                                                 
8 80784956.WAV – AC/3D, 80811859.WAV – AC/3D, 84047359.WAV – AC/11C, pedindo apoio da BRF 

junto a deputado para influenciar nomeação de servidor, dentre outros. 
9 80409167.WAV – AC/2D. 
10 81109905.WAV – AC/4D. 
11 81125012.WAV – AC/4D. 
12 81133867.WAV – AC/4D. 
13 83667370.WAV, 83682410.WAV, 83682422.WAV, 83682652.WAV, 83685171.WAV – AC/10D, 

85004444.WAV e 85054756.WAV, 85061622.WAV, 85093572.WAV, 85140419.WAV – AC/12, dentre 

outros. 



– “BRANDIZIO: fala chefe 

DANIEL: eu vou te ligar aí, você atende do outro telefone tá? 

BRANDÍZIO: tá joia”14 

– “DANIEL: (...) eu vou te ligar do outro telefone tá? Melhor...tá 

bom? 

HNI: tá bom”15 

– “DANIEL: alô 

HNI: alô 

DANIEL: fala...bom dia! 

HNI: dia... 

DANIEL: ta em UMUARAMA ou tá aqui? 

HNI: tô em UMUARAMA 

DANIEL: ah... vou te ligar aí de novo tá? 

HNI: tá bom... beleza... Em seguida, na conversa de fundo 

DANIEL pede o celular a alguém e diz: (...) me empresta seu 

celular?”16 

 

– Ao conversar com representante da empresa UTRABO 

ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR, “DANIEL: sobe aqui pra 

falar comigo pessoalmente que é melhor”17 

 

Toda essa cautela é porque DANIEL GONÇALVES FILHO busca eliminar 

situações onde há exposição em relação aos ilícitos praticados pelo grupo 

criminoso. Em sequência de conversas retratadas no AC/2D, vê-se que após 

receber denúncia sobre o Fiscal Federal LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR (CPF 

08411891453), de que este estaria exigindo dinheiro da dona de um frigorífico, 

                                                 
14 82022057.WAV – AC/7D. 
15 81639319.WAV – AC/6D. 
16 81719843.WAV – AC/6D. 
17 80573297.WAV – AC/3D. 



em Arapongas, usando seu nome, DANIEL GONÇALVES FILHO liga para 

ZANON e diz, apenas, “tenha calma tá ... faz as coisas certinho como eu falei”18. 

 

Dentre as empresas que DANIEL GONÇALVES FILHO manteve contato 

telefônico duas levantam maiores suspeitas: FRIGORIFICO LARISSA LTDA e 

BR ORGAN FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. 

 

O FRIGORIFICO LARISSA LTDA (CNPJ: 00.283.996/0001-90) pertence a 

PAULO ROGERIO SPOSITO (CPF 10768356865) e sua mãe MARIA 

APARECIDA SPOSITO (CPF 09715663800). PAULO ROGERIO SPOSITO é 

também conhecido pelo apelido de PAULINHO LARISSA e já foi candidato a 

Deputado Federal por SP em 2010.  

 

Em 19/2/16, DANIEL GONÇALVES FILHO recebe um telefonema de 

OSMAR, cujo número, conforme AC/2D, está relacionado ao Deputado OSMAR 

SERRAGLIO. OSMAR diz que está havendo problema em Iporã (local onde se 

situa uma filial do FRIGORIFICO LARISSA LTDA) e que “o cara que tá 

fiscalizando lá...apavorou o PAULO lá, disse que hoje vai fechar aquele 

FRIGORÍFICO...botô a boca...deixou o PAULO apavorado!” (80476573.WAV – 

AC/2D).  

 

DANIEL GONÇALVES FILHO diz que vai tomar pé da situação e, ato 

contínuo, liga para MARIA DO ROCIO: 

 

“DANIEL: (...) O FISCAL lá de IPORÃ tá querendo fechar o FRIGORÍFICO lá. 

Dá uma ligada lá e vê o que acontecendo primeiro, toma pé da situação aí me liga 

pra nós discutir esse assunto. Tá bom? 

MARIA: IPORÃ? 

DANIEL: é, tá querendo fechar lá o Frigorífico lá de IPORÃ lá...LARISSA”19 

 

                                                 
18 80476379.WAV, 80476662.WAV e 80482467.WAV – AC/2D. 
19 80476662.WAV – AC/2D. 



A relação de DANIEL GONÇALVES FILHO com PAULO ROGERIO 

SPOSITO é tão próxima que DANIEL chega a usar o telefone de PAULO para 

falar com outras pessoas20, além de se encontram em várias ocasiões21, 

parecendo até que trabalham juntos.  

 

Em conversa de 18/05/16, interceptada entre PAULO ROGERIO SPOSITO 

e pessoa que aparenta ser seu pai, ambos conversam sobre a troca de fiscais por 

um “dinheirista” para que deixem de ter problemas em seu negócio, confira-se: 

 

“HNI (PAI ?): (...) precisava falar com a Dona Maria - ô esse cara tá vai...tá me 

enchendo o saco...o Tadeu tem que voltar de qualquer maneira, certo? (...) e falar 

pra Dona Maria, não quero mais esse cara Dona Maria. Mete o Tadeu lá! 

PAULO: por que? que que ele tá fazendo agora? 

HNI : por que Paulinho? cê não quer vender com (ininteligível) ? quer ou não? 

PAULO: quero 

HNI: Só que com ele aqui cê num vai conseguir. Com Tadeu a gente enrola ele. 

Tadeu é dinheirista.”22 

 

A sequência de conversas, a partir de então, revelam bastante sobre a 

forte relação de PAULO ROGERIO SPOSITO com DANIEL GONÇALVES 

FILHO, bem como a ingerência deste último na SFA/PR, mesmo após ser 

exonerado do cargo de Superintendente, o que reforça a necessidade de sua 

prisão cautelar. Confira-se: 

 

“PAULO: oi , tudo bem? 

DANIEL: fala meu querido. tudo bem? 

PAULO: tudo joia...deixa eu falar (...) meu pai tava falando comigo...disse que 

doutor Tadeu vai ter que voltar dois anos agora. 

DANIEL: como? 

PAULO: doutor Tadeu 

                                                 
20 Confira-se AC/6D – página 4. 
21 Confira-se, além do AC/6D, 81940431.WAV e 1941198.WAV – AC/7D. 
22 82094556.WAV – AC/8D. 



DANIEL: que que tem? 

PAULO: ele vai ter que voltar dois anos agora pra terminar né, o período dele 

né?...pra aposentar né. que ele tava fora né... 

DANIEL: ah, se ele quiser voltar eu aceito ele de volta ué. 

PAULO: então, porque o menino lá eu acho que ele vai ser candidato...porque...é 

DANIEL: certo... 

PAULO: ó as atitudes dele...você vai morrer de dar risada 

DANIEL: viu...deixa eu falar uma coisa pra você... doutora maria tá lá em 

umuarama hoje...cê não quer dar um pulinho lá? 

PAULO: é, eu dou uma ligadinha, mas cê....cê não quer ouvir? 

DANIEL: eu falo pra ela...não...não... eu imagino o que cê tá passando tá? 

entendeu?.... 

PAULO: entendi... 

DANIEL: entendeu. agora conversa com doutor Tadeu. eu vou te mandar um 

documento agora, mas pelo amor de deus...confidencial. ta bom? 

PAULO: não. Tranquilíssimo. 

DANIEL: Confidencial. isso é muito importante pra nós...cê vai ler ele agora. 

ai você vai se animar ta bom?  

PAULO: beleza, eu tô tranquilo. eu vou ligar pra ela (...)”23 

 

Do diálogo acima, importante destacar que, além de DANIEL 

GONÇALVES FILHO concordar prontamente em trazer o “dinheirista” para 

beneficiar a empresa, demonstra certa inquietude quando PAULO ROGERIO 

SPOSITO começa a tentar falar sobre as atitudes do fiscal a ser substituído, 

interrompendo a conversa – lembre-se que DANIEL GONÇALVES FILHO tem 

muita preocupação ao falar por telefone e sempre marca encontros pessoais com 

os empresários. 

 

Ao final da conversa, DANIEL GONÇALVES FILHO diz que enviará um 

documento confidencial que é muito importante para ambos – certamente, trata-

se da decisão do Superior Tribunal de Justiça, em mandado de segurança 

impetrado por DANIEL GONÇALVES FILHO, determinando a suspensão dos 

                                                 
23 82100956.WAV – AC/8D. 



efeitos da pena que lhe foi imposta em processo administrativo disciplinar, 

publicada naquele mesmo dia, 18/5/16. 

 

 



 

 

 

Em outra ligação, DANIEL GONÇALVES FILHO orienta PAULO SPOSITO 

a como proceder para trazer Doutor Tadeu (o “dinheirista”) de volta24 e, na 

sequência, liga para GUILHERME BIRON BURGARDT (CPF 57387702934), que 

assumiu como Superintendente após a exoneração de DANIEL GONÇALVES 

FILHO, instruindo-o a como proceder. 

 

“DANIEL: (...) doutor Luis Tadeu Cangussu, lá de Umuarama que aposentou. 

GUILHERME : Certo. 

DANIEL: Ele tá querendo retornar. Ele é médico veterinário e nós precisamos de 

gente lá...se ele te ligar aí, você...passa ele pro Sena lá, pra ele fazer a 

documentação lá, pra ver se nós trás ele de volta, ta bom? 

GUILEHRME: hum hum, tudo bem! 

                                                 
24 82101098.WAV – AC/8D. 



DANIEL: tá bom? valeu...”25 

 

Essa não foi a única vez que DANIEL GONÇALVES FILHO, mesmo 

exonerado do cargo de Superintendente e suspenso de suas funções em virtude 

de decisão em processo administrativo disciplinar, deu ordens ao então 

Superintendente interino GUILHERME BIRON26, inclusive, pedindo favores em 

nome de parlamentares.  

 

Tal influência de DANIEL GONÇALVES, mesmo afastado do cargo, 

demonstra mais um fundamento da imprescindibilidade de sua prisão preventiva, 

pois solto continuará sua empreitada criminosa. Confira-se: 

 

“DANIEL: (...) não esquece de bater firme lá aquele assunto da Fazenda Nacional 

lá com Doutor CONRADO tá? 

GUILHERME: ah sim...hum hum..eu já tinha até conversado com ELTON, o 

ELTON tá vendo isso... 

DANIEL: tá, mas se for o caso, dá um pulo lá...na CODAPAR. Agenda com ele lá, 

tá? 

GUILHERME: tudo bem. 

DANIEL: pra solucionar isso cara 

GUILHERME: tá bom...vamo resolver 

DANIEL: e o assunto do, do SERGIO SOUZA aí, cê tá vendo? 

GUILHERME: sim sim, desde ontem a noite eu tava...resolvendo.. 

DANIEL: é?  

GUILHERME: hum hum 

DANIEL: cê acha que aprova agora na parte da manhã, tudo? 

GUILHERME: sim, sim...não vou te dizer cem por cento, mas pelo menos setenta 

por cento, nós vamos (ininteligível). 

DANIEL: tá bom, tá bom. Ajuda eles né... O problema lá é o dia 17 entendeu? 

Aprovar, senão, depois eles corta ele de novo. 

GUILHERME: tá bom, pode deixar. 

                                                 
25 82101188.WAV – AC/8D. 
26 No mesmo sentido, confira-se 81547012.WAV – AC/6D.  



DANIEL: ... empenhar lá, acabou cara. Entendeu ? 

GUILHERME: hum hum..tá...”27 

 

A necessidade de proteção à empresa de PAULO SPOSITO por DANIEL 

GONÇALVES e MARIA DO ROCIO tem seus motivos. PAULO SPOSITO não 

parece seguir as normas e se preocupar com a qualidade dos alimentos que 

comercializa. Confira-se conversa telefônica que PAULO SPOSITO mantém com 

pessoa usando o terminal em nome do FRIGORIFICO LARISSA LTDA: 

 

“HNI: (...) Nós temo uma carga de barriga, mas aquela uma lá que tem que trocar 

a etiqueta. Cê lembra? 

PAULO: Ah, mas e daí? Troca ué. 

HNI: Sim, mas daí eu tenho que trocar ela no final de semana né... que o 

rapazinho não tá aqui. porque ela tá vencida. 

PAULO: Então...mas ela tá onde? 

HNI: Eu acho que tá lá no armazem lá de baixo.”28 

 

Em outras ligações vê-se que esse descaso com os alimentos é 

corriqueiro, dentre trocas de etiquetas para aproveitar a ausência do fiscal29, 

desrespeito com as regras de temperatura dos alimentos30, a utilização de 

alimentos vencidos. Frise-se que a conversa abaixo foi interceptada em 

maio/2016: 

 

“HNI: Seu PAULO? 

PAULO: Oi. 

HNI: Achamos umas paletas 127, que estão vencidas desde fevereiro. 

Manda embora ou deixa na produção pra eles usar? 

PAULO: Deixa na produção pra eles usar (...)”31 

 

                                                 
27 81405051.WAV – AC/6D. 
28 81960329.WAV – AC/7D. 
29 82030850.WAV – AC/7D. 
30 82081396.WAV – AC/7D. 
31 82120759.WAV – AC/8D. Ver também 83858529.WAV – AC/11F. 



 

Aliás, PAULO SPOSITO não se preocupa com nenhuma norma, aceitando 

qualquer tipo de fraude32 e, obviamente, a proteção que obtém de DANIEL 

GONÇALVES (e MARIA DO ROCIO) tem um preço, como se pode ver da 

conversa abaixo transcrita: 

 

“PAULO- oi, tudo bem 

DANIEL- oi, firme 

PAULO- firme, tudo tranquilo tudo jóia 

DANIEL- gostou da notícia ou não? 

PAULO- só notícia boa agora né, graças ao bom Deus né, só notícia boa valeu a 

pena todo o esforço [ANALISTA = notícia a que se referem é a manutenção de 

MARIA DO ROCIO no cargo de CHEFE DO SIPOA] 

DANIEL- essa semana vamos tratar daquele assunto lá do veterinário, tá? 

PAULO- ah beleza então,o menino tá... é muito criança ainda. 

DANIEL- já deu a notícia pra ele? 

PAULO- não, eu segurei. 

DANIEL- deixa a DOUTORA dar a notícia pra ele tá. 

PAULO- é eu pensei bem falei assim, eu não vou nem falar nada porque capaz de 

a pessoa ir com a cabeça virada e chegar lá e falar bosta para a DOUTORA, ele 

... não duvido não. 

DANIEL- PAULINHO, é o seguinte tem um irmão nosso tá aqui comigo. 

PAULO- certo. 

DANIEL- Ele comprou aquele frigorífico do Paraguai lá como chama 

FRIGONORTE, ele comprou os ativos de lá certo, e venho seis carretas do 

Frigorífico de lá, seis carretas de lá... 

PAULO- hã. 

DANIEL- seis carretas inteiras esse homem é da logística, ele é muito entendido 

em transporte tá, será que eu consigo colocar aí com você alguma carreta pra 

transportar, tem algum espaço pra nós? 

PAULO- tem sim, apesar que agora vai chegar no fim no ano e vai dar uma 

paradinha, mas eu pego mais ou menos umas cinquenta carreta de fora por mês, 
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tem sim, tem sim ... só que o pessoal tem fila né, então tem semana que chega e 

carrega, tem semana que tem fila. 

DANIEL- e pra nós vai ter fila? 

PAULO- lógico não. 

DANIEL- então é isso que eu quero ouvir certo, porque o irmão não pode ficar na 

fila, fila é para os para os irmãos, então PAULINHO é um pedido do seu 

irmãozinho aqui tá. 

PAULO- não, tá bom. 

DANIEL- isso é muito importante essa ajuda nesse momento, o RODRIGO está 

aqui comigo e ele fala com quem? para acertar isso a curto prazo, sabe porquê? 

PAULO- humm. 

DANIEL- por que já começa a vencer as parcelas aí dessa compra dele aí, aí 

começa a ficar ruim pra ele, e eu vou entrar de peito aberto para alavancar o 

RODRIGO. 

PAULO- não, vamos ajudar ele junto aí, não tem problema não. 

DANIEL- é nosso irmão, depois eu te explico o porquê tá bom. 

PAULO- não tem problema não, ele pode falar comigo ou pode falar com o 

ADEMIR lá no Paraná, e mais tarde eu ligo para o ADEMIR e já deixo conversado 

entendeu, o nome dele é RODRIGO? 

DANIEL-é tá com nós aqui pode falar.”33 

 

A relação entre PAULO SPOSITO e DANIEL GONÇALVES consiste na 

típica relação de corrupção: DANIEL protege os interesses do empresário 

PAULO SPOSITO em virtude de sua função e influência, e este lhe presta 

“favores”. 

 

Considerando a constante conduta criminosa de PAULO SPOSITO, não só 

relacionada à corrupção, mas também à saúde pública, há fundamentos para sua 

prisão preventiva, além de buscas em sua residência e empresas. 

 

Com relação à BR ORGAN FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, 

destaque-se que LAÍS NOJIRI GONÇALVES (CPF 041.477.919-30), filha de 
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DANIEL GONÇALVES FILHO, figurou no quadro societário de 23/05/12 a 

19/09/12. 

 

Trata-se de outra empresa que DANIEL GONÇALVES FILHO demonstra 

cuidado especial, como se vê da conversa abaixo transcrita com ANDRE 

DOMINGOS BERNARDI PARRA (CPF 09045210959), também Fiscal Federal: 

 

“DANIEL: viu... o Michelan fez uma vistoria hoje, lá em Maringá, na BR ORGAN... 

PARRA: quem, o Michelan? 

DANIEL: É. Fez lá uma vistoria hoje. Eu passei pra você no whatsapp o 

documento aí, tá? 

PARRA: Tá. 

DANIEL: Vê se você consegue agilizar o (ininteligível) pra eles lá. 

PARRA: Tá... cê passou no whatsapp? 

DANIEL: Passei no seu whatsapp aí o...laudo. tá bom? 

PARRA: Tá. 

DANIEL: Dá uma conversada pra ele, vê se ele passa pra você o...scaneado pra 

você, e aí você...se cê puder agilizar aí, vê isso aí. Tá bom? Fazendo um 

favor. 

PARRA: Tá bom, tá bom... 

DANIEL: Brigado...”34 

 

No dia seguinte, DANIEL GONÇALVES FILHO e ANDRÉ PARRA 

conversam com EDMYLSON PENA DOS SANTOS (CPF 669.275.449-68), o 

qual, conforme apurado (AC/8D), é advogado de BR ORGAN FERTILIZANTES 

DO BRASIL LTDA. O teor da conversa é bastante amistoso e favorável aos 

interesses da empresa35. 

 

DANIEL GONÇALVES FILHO mantém outros contatos com EDMYLSON 

PENA36, chamando também atenção fato que consta da Informação de Pesquisa 
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e Investigação - IPEI nº PR20160046, produzida pela Receita Federal do Brasil (a 

partir da página 21): 

 

“2.1.4 – Empréstimo Edmylson Pena dos Santos 

 

Cabe destacar no ano-calendário de 2012, que DANIEL GONÇALVES 

FILHO declarou em sua DIRPF que concedeu um empréstimo a 

EDMYLSON PENA DOS SANTOS, CPF 669.275.449-68, no valor de R$ 

210.000,00, declarando, ainda, que o referido empréstimo foi quitado em 

2013. 

(...) 

Analisando a movimentação financeira de DANIEL, no ano de 2012 não há 

débito em conta bancária no valor do empréstimo concedido, portanto, 

supõe-se que a liberação dos valores relativos a esse empréstimo tenha 

ocorrido em vários meses durante o ano, ou em espécie. 

(...) 

Já a quitação do empréstimo DANIEL declarou que ocorreu em 02/2013, 

conforme DIRPF/2013. 

Também não há movimentação financeira em 2013 a crédito que justifique 

o recebimento do empréstimo, principalmente em 02/2013. Como pode-se 

verificar o total de crédito em 2013 foi de apenas R$ 252.429,87, e em 

02/2013, o crédito foi de R$ 18.597,68 (que s.m.j., refere-se ao crédito de 

remuneração junto ao MAPA.”  

 

Na verdade, EDMYLSON PENA mais parece sócio de DANIEL 

GONÇALVES, sendo que seu filho RAFAEL também participa dos negócios37: 

 

“EDMYLSON: oi. 

DANIEL: EDMYLSON? 

EDMYLSON: oi DANIEL. 
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DANIEL: pode falar aí? 

EDMYLSON: posso 

DANIEL: viu... se nós trouxesse o VALDÉCIO de sócio aí nessa empresinha 

nossa aí o que que cê acha? 

EDMYLSON: vixi, cortou aí... como é que é? 

DANIEL: se nós trouxer o VALDÉCIO nessa empresa aí. Pra dá peso aí nesse 

troço aí, que que cê acha? 

EDMYLSON: nossa, tá ruim. Cê falou negócio de trazer... quem pra nossa 

empresa? 

DANIEL: o VALDÉCIO, de sócio. Abrir um pouco as cota aí, trazer ele junto com 

nós aí pra... pra nós andar rápido. Aí, aí não tem problema de matéria prima, 

essas coisas, entendeu? Pode fazer o orgânico (?) mineral aí 

EDMYLSON: ó, cê quer um conselho? ... Ou eu vou aí e sento pra ver com você 

um formato. Pra mim é super interessante, claro que é super interessante... mas 

aí tem uma questão de (ininteligível) tem uma questão de conta, tem um monte de 

detalhezinho... toda dificuldade que tá passando por falta de dinheiro. 

DANIEL: por falta de matéria prima né? 

EDMYLSON: é. principalmente (ininteligível) 

DANIEL: tá... então assim, eu vou ver se eu vou nesse fim de semana aí tá? 

EDMYLSON: tá 

DANIEL: vai eu, o RAFAEL e aí vai um deles aí dá uma olhada também tá? 

EDMYLSON: tá bom, aí na pior das hipóteses também a gente pode fazer... 

bom... ampliar e financiar lá a do BÁRBARA né? 

DANIEL: a do BÁRBARA? 

EDMYLSON: é. 

DANIEL: aí... nós pode... 

EDMYLSON: fazer um financiamento 

DANIEL: encampar a dele lá né? ... 

EDMYLSON: exatamente... 

DANIEL: Nova esperança 

EDMYLSON: (ininteligível) 

DANIEL: tá...mas não adianta nada lá não viu 

EDMYLSON: não, de forma alguma...isso é conversa entre eu e você 



DANIEL: não vamo falar nada porque... lá com ele, não pode ser nem nós que 

nego... que vai negociar viu. Tá? 

EDMYLSON: tá bom, tá. 

DANIEL: e nem pode aparecer o daqui também, senão aí vira um... 

EDMYLSON: não, sou eu. Ai eu sento ué... eu sou o dono. 

DANIEL: tá? 

EDMYLSON: tranquilo 

DANIEL: então vamo ... eu vou ai no fim de semana, eu e o RAFAEL. Pra nós 

fazer uma reunião na parte da manhã, nós três e aí na parte da tarde vai um deles 

aqui pra olhar ai o nosso empreendimento, tá? 

EDMYLSON: tá bom então. Beleza. 

DANIEL: ta bom? 

EDMYLSON: tá joia. 

DANIEL: eles me procuraram tá? 

EDMYLSON:... cê quer então...ué... eu vou...o certo é a montar alguma coisa e 

nós colocar o Alto Paraná também. 

DANIEL: é... pensa em... em Alto Paraná também. Tá? 

EDMYLSON: tá bom então 

DANIEL: mas Alto Paraná, o que que tem alí? É só o barracão, num tem máquina, 

num tem nada né? 

EDMYLSON: não ué. Máquina tá lá, o misturador tá lá, um monte de coisa. Mas tá 

tudo... (ininteligível) é senta num é? E a gente conversa. 

DANIEL: nessa estrutura aí é só colocar o misturador num é? 

EDMYLSON: pra nossa é... 

DANIEL: então, o misturador aí já com a estrutura de (ininteligível) pra virar uma 

BR ORGAN é rápido num é? 

EDMYLSON: vixi... se tiver dinheiro pra acabar o barracão... é mixaria que a gente 

precisa 

DANIEL: é isso aí...eu acho que... eu num sei... Alto Paraná alí é... cara...pensar 

né? 

EDMYLSON: ahm ahm.”38 

 

                                                 
38 85074953.WAV – AC/12. 



Com relação a EDMYLSON PENA DOS SANTOS e à empresa BR 

ORGAN, há indícios suficientes a embasar buscas, bem como a prisão 

temporária de EDMYLSON. 

 

Como se vê, DANIEL GONÇALVES parece mais um empresário do que 

um servidor público que foi Superintendente do MAPA no Paraná, sempre se 

envolvendo em negociatas com empresários. Dentre outras, confira-se conversa 

com ELIAS PEREIRA BARBOSA: 

 

“ELIAS: alô. 

DANIEL: fala jovem. 

ELIAS: ô meu amigo, boa tarde. 

DANIEL: tem boas notícias lá do pessoal do container de soja tá. 

ELIAS: é mesmo? 

DANIEL: isso. 

ELIAS: opa, mais que alegria. Quando vamo sentar pra conversar então? 

DANIEL: a hora que você quiser. Vê se você consegue achar o nosso amigo 

lá...de Maringá. 

ELIAS: consigo, com certeza 

DANIEL: fala pra ele vim, pra nós discutir o assunto e já partir pro contrato. 

ELIAS: tá bom, beleza pura. 

DANIEL: tá bom? 

ELIAS: tá bom, eu vou tá indo amanhã pra Londrina, daí eu dou um pulo, pulo lá 

em Maringá e converso com ele e daí a gente faria pra próxima semana já. 

DANIEL: tá bom. Já tá alinhado já. 

ELIAS: legal. Show de bola. 

DANIEL: tá bom... aguardo você”39 

 

Do período investigado, pode-se constatar que a família de DANIEL 

GONÇALVES FILHO - esposa ALICE MITICO NOJIRI GONÇALVES (CPF 

48678830930) e filhos RAFAEL NOJIRI GONÇALVES (CPF 04148052910) e 
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LAÍS NOJIRI GONÇALVES (CPF 041.477.919-30) – não só participam dos 

negócios de DANIEL, como deles se aproveitam e auxiliam. 

 

Como se verá em tópico próprio, FLAVIO EVERS CASSOU, funcionário da 

SEARA ALIMENTOS, tem uma relação de extrema suspeição com DANIEL 

GONÇALVES FILHO e MARIA DO ROCIO. Além de participar das reuniões da 

organização chefiada por DANIEL GONÇALVES FILHO, está sempre levando 

certificados para serem assinados por fiscais – especialmente MARIA DO ROCIO 

– juntamente com “encomendas”. Na sequência de diálogos abaixo, DANIEL 

GONÇALVES FILHO pede que FLAVIO EVERS CASSOU deixe uma dessas 

“encomendas” com sua esposa ALICE MITICO NOJIRI: 

 

“FLÁVIO: eu tô na MARIA, daí ela precisava falar com você. Você não quer 

passar aqui de tarde pra dar uma proseada com ela? 

DANIEL: eu tô saindo pra Cascavel agora. 

FLÁVIO: puta la merda 

DANIEL: ...eu to...representar a Ministra lá.. 

FLÁVIO: ahm...então daí MARIA fica aí esperando você 

DANIEL: eu volto no sábado 

FLÁVIO: volta no sábado? 

DANIEL: isso 

FLÁVIO: tudo bem daí.... 

DANIEL: viu...dá uma passadinha lá em casa 

FLÁVIO: cê ta onde? 

DANIEL: a MITICO tá lá em casa 

FLÁVIO: deixa com a MITICO? 

DANIEL: fala com a MITICO lá. Eu vou ligar pra ela tá? 

FLÁVIO: então ligue que eu passo lá e bato...beleza..um abraço”40 

 

Na sequência, DANIEL GONÇALVES FILHO liga para sua esposa, para 

informar sobre a visita de FLAVIO CASSOU:  
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“MITICO: alô 

DANIEL: (...) o CASSOU vai passar daqui a uma meia hora (...) 

MITICO: você esqueceu alguma coisa 

DANIEL: não, não, não. Ele vai deixar aí uma encomenda (...)”41 

 

Cerca de uma hora e meia após combinarem a entrega da “encomenda”, 

DANIEL GONÇALVES FILHO volta a falar com a esposa ALICE MITICO NOJIRI, 

curiosamente, sobre saldar uma dívida – muito provavelmente, com a própria 

“encomenda”: 

 

“DANIEL: (...) o rapaz (FLÁVIO) passou aí né? 

MITICO: já. 

DANIEL: rapaz dos móveis foi aí não? Já? 

MITICO: rapaz já 

DANIEL: pagar ele tudo né? Tá? 

MITICO: tá já paguei... 

DANIEL: então tá bom, beijo.”42 

 

Outra série de diálogos que demonstra que ALICE MITICO NOJIRI 

participa dos negócios escusos de seu marido inicia-se entre DANIEL 

GONÇALVES FILHO e ANTONIO GARCEZ DA LUZ (CPF 34061479920), Fiscal 

Federal Agropecuário, Chefe do escritório do MAPA na cidade de Foz do 

Iguaçu/PR.  

 

Em 18/5/16, DANIEL GONÇALVES FILHO pede a GARCEZ que busque 

sua esposa na rodoviária de Foz do Iguaçu, no dia seguinte, às 6:15h43. No dia 

marcado, ALICE MITICO NOJIRI chega atrasada e, por volta de 8:46h, se 

comunica com GARCEZ, resolvendo pegar um taxi para se encontrar com o 
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mesmo44. Às 10:50h, ALICE MITICO NOJIRI envia uma mensagem (sms) para 

GARCEZ: “Ok deu tudo certo muito obrig”45. 

 

Tudo indica que ALICE MITICO NOJIRI tenha ido buscar dinheiro pois, 

pouco antes de mandar a mensagem à GARCEZ, dizendo que estava tudo “ok”, 

ALICE MITICO NOJIRI conversa com seu filho, RAFAEL NOJIRI GONÇALVES: 

 

“MITICO: Rafa... 

RAFAEL: Tô no carro aqui.. 

MITICO: Ahm? 

RAFAEL: Tô no carro viajando 

MITICO: Eu sei filho. Daí cê passa pra mãe o número da...da conta do 

Santander pra mãe. 

RAFAEL: Passo. 

MITICO: Para aí e passa pra mãe, que eu tenho que ir no banco agora. 

RAFAEL: Tá. Tchau. 

MITICO: Para o carro...Tchau”46 

 

Conforme já demonstrado acima, RAFAEL NOJIRI também participa dos 

negócios com EDMYLSON PENA DOS SANTOS, tem relação próxima com 

PAULO SPOSITO, a quem chama de “PAULINHO”47 e conversas suspeitas com 

outros empresários, sempre usando a influência de seu pai48. É clara a confusão 

entre os interesses privados da família de DANIEL GONÇALVES com sua função 

pública: 

 

“RAFAEL : (...) Dá uma ligadinha pro meu pai, passa a agenda nossa da 

semana que vem. 

JANE: Qual que é o número do teu pai? 

RAFAEL: 99438822. 
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JANE: (...) Da semana que vem? 

RAFAEL: Isso, veja se ele consegue marcar uma reunião com JUAREZ do 

TCP. 

JANE: Reunião com JUAREZ do TCP... o teu pai né? 

RAFAEL: Isso, pro meu pai.  

JANE: Tá bom então. 

RAFAEL: Fala que é pra tratar...que a gente tem uma demanda. Um 

cliente nosso tem uma demanda... 

JANE: Ahm ahm, da FRIELA lá. 

RAFAEL: Isso. A gente queria discutir com ele sobre isso. 

JANE: Então tá bom (...)”49 

 

LAIS NOJIRI, filha de DANIEL, além de ter sido sócia da BR ORGAN, 

também participa das empreitadas de seu pai e irmão: 

 

“DANIEL: (...) vamo ajeitar isso cara. 

RAFAEL: isso, vamo ajeitar. 

DANIEL: põe a LAISINHA aí pra tocar essa parte de conta aí e vamo pra frente 

cara, entendeu? Né? 

RAFAEL: é... num sei. Tem que, tem que... tem que... a gente pode por a LAÍS 

mas tem que ficar monitorando né, que tem que ser bem feito esse negócio. 

DANIEL: tá bom. Então tá. Valeu 

RAFAEL: tchau”50 

 

LAÍS NOJIRI, inclusive, trabalhou para a empresa SADIA S.A. no período 

de 19/09/2011 a 02/04/2012, conforme relatório da RFB IPEI 20160046. Há várias 

ligações em que fica clara a participação de LAÍS nos “negócios” da família51. 

 

Chamam atenção as conversas52 sobre negócios que estariam fazendo 

com o já citado PÉRICLES SALAZAR e sua filha LIEGE SALAZAR, sobre o 
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“Canal Azul” – mecanismo criado pelo MAPA para “modernizar o controle oficial 

das exportações”53: 

 

“JERRIER: Oi LÁIS. 

LAÍS: Oi JERRIER, tudo bem? 

JERRIER: Tudo bem...hein LAÍS, eu tive agora de manhã conversando com o 

nosso amigo lá...e falei com ele sobre aquele caso da FRANCIELE. 

LAÍS: Ah certo. 

JERRIER: TÁ? Então assim ó - daí nós conversamos ali, sexta feira ela vai...eu 

vou ter uma reunião com ela as 9 da manhã. eu, ele e tiago...somente nós três tá? 

LAÍS: Tá. 

JERRIER: Eu, ele e tiago...não vamos falar nada tá...sobre aquele negócio, quem 

é as pessoas da empresa... 

LAÍS: Certo... 

JERRIER: Daí conversar com ela, sobre por quê as empresas não tão aderindo, 

por quê que as empresas não tão né? ... até comentei com ele porque a gente 

teve conversando e.. nossa opinião é que não se deve abrir aquele negócio lá. 

LAÍS: Ahm, claro, com certeza. 

JERRIER: eu falei pra ele ó...ouve aí uma...conversamo aí com a LAÍS e tudo. Ela 

também conversaram lá entre eles, acha que tem ... é uma boa ideia pra ela 

vender, pra ela vender, pra ela indicar as empresa. Agora nós abrir o que que é as 

coisa, aí não, daí... 

LAÍS: Não, daí não. 

JERRIE: É...ele concordou com isso daí, a visão dele ... a visão dele sobre 

a...ideia...porque a gente precisa saber porque as empresas diz que é 

caro....então é boa, é viável a reunião com ela mesmo. 

LAÍS: Uhm uhm. 

JERRIER: NÉ, a opinião dela sobre o CANAL AZUL. A opinião dela...porque ela 

tava há três anos no projeto. Saber a opinião dela mesmo. É viável né daí eu vou 

fazer aquela proposta pra ela, se ela tem interesse em se tornar uma prestadora 

de serviço pra nós né (...) se ela trouxer cliente pra nós, nada mais justo que ela 

                                                                                                                                                     
52 82005716.WAV – AC/7D; 82222357.WAV, 82229921.WAV e 82275651.WAV – AC/8D 
53 http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2015/11/mapa-lanca-canal-azul-para-agilizar-

fiscalizacao-das-exportacoes. 

http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2015/11/mapa-lanca-canal-azul-para-agilizar-fiscalizacao-das-exportacoes
http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2015/11/mapa-lanca-canal-azul-para-agilizar-fiscalizacao-das-exportacoes


ganhar comissão né. (...) agora, sobre as outras coisas lá , de quem é, quem não 

é, daí fica off line (...) 

(...) 

JERRIER: (...) E o VIDAL é daquele jeito dele lá que ... é inacessível né? tá...nós 

não temos certeza se a JBS fechou, nós não temos certeza se a BRF fechou, 

então...vamos...mais alguém pra tentar entrar nas cooperativas? Já que a gente 

não conseguiu entrar através do despachante, quem sabe... ela que conhece 

muita gente lá naquela região, nos indique né? 

LAÍS: (...) mas você sente que a gente nesse primeiro passo não conseguiria fazer 

isso sem ela? 

JERRIER: Olha LAÍS ... eu preciso conversar com ela (...) 

(...) 

JERRIER: É...é o seguinte, outra coisa - ontem eu fui la no contador tá, do 

FLÁVIO (?) ... daí já assinamos o negócio lá do contrato, meio a meio tá? 

LAÍS: Tá, ah já ficou pronto? 

JERRIER: Já, daí vai enviar agora pra Junta Comercial.”54 

 

É nítido como ambas - LAÍS NOJIRI e LIEGE SALAZAR – agem em nome 

de seus pais e sob forte influência de DANIEL GONÇALVES: 

 

“LIEGE: (...) eu tava conversando com meu pai ontem, e ele...ontem a noite até 

inclusive e ele me falou que o JERRIER foi até no escritório ontem e comentou 

com ele que não era do teu agrado a parceria com a FRANCIELE. Por isso eu tô 

te ligando, entendeu? a gente tem que ver como é que faz (...) 

LAÍS: Não... e que é assim..eu comentei né...com meu pai e tudo...e assim, a 

gente não conhece ela entendeu? A gente não sabe quem ela é. O meu pai 

conhece ela muito pouco. Daí ele falou assim: ‘Olha, não sei LAÍS se a gente 

precisaria isso no momento’ (...) Eu falei assim pra ele: ‘Pai, eu não sei te dizer, 

por que na verdade o TIAGO conhece ela super bem e o JERRIER também ele 

entende que ela seria um ponto bom (...) 

(...) 
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LIEGE: (...) Por isso que a WEB SYSTEM não tá vendendo. Só que ela [Franciele] 

não sabe que nós estamos por trás.  

[ANALISTA: LIEGE diz que o pai dela não quer falar sobre o envolvimento nos 

negócios e no instante 14':] 

LIEGE: (...) Se todo mundo pudesse saber... o negócio é do PÉRICLES, do 

DOUTOR DANIEL, a história era outra né? 

LAÍS: É, não, teria andando assim 100%. 

LIEGE: Teria...teria...(...)”55 

 

WEB SYSTEM parece ser a empresa que criaram para vender um sistema 

que possa operacionalizar o “Canal Azul” do MAPA. Interessante notar que em 

pesquisa em fonte aberta, o endereço da WEB SYSTEM é o mesmo da 

DALCHEM, já indicada como uma empresa fictícia ou de fachada, vinculada a 

família de DANIEL GONÇALVES.  

 

 

  

                                                 
55 83884512.WAV – AC/11D. 



 

 

 

 

 

Em conversa de outro investigado – GIL BUENO – fica clara a intenção de 

DANIEL GONÇALVES, PÉRICLES SALAZAR e filhas sobre o “CANAL AZUL”: 

 

“JOÃO - Oi Doutor GIL 

GIL - Oi 

JOÃO - Bom dia, quem fala é o (ININTELIGÍVEL) da JBS, tudo bem? 

GIL - Tudo bem e você? 

JOÃO - Tudo certo. Eu recebi um recado aqui do... 

GIL - do RAFAEL? 

JOÃO - do RAFAEL. 

GIL - Só que agora o ministro está no ar ali numa entrevista, daí não tem como 

falar ao vivo. Porque era para explicar sobre a questão do lacre azul né? 

JOÃO – Exatamente. 



GIL - A ABIEC está querendo forçar a barra lá para fazer isso daí. 

JOÃO - É, mas achei estranho esse comentário que a ABIEC estaria 

pressionando ou interessada. 

GIL - Um hum 

JOÃO - Eu acredito que isso deve ser referente a uma situação anterior a 

PORTARIA 158. 

GIL - Não, mas eu acho que é de agora isso aí. Acessa o site da ABIEC, parece 

que a ABIEC está colocando lá como está sendo implantado agora o.. .pelo 

menos é o que o assessor do ministro mostrou ali agora na internet. 

JOÃO - É, eu conver...nós temos conversado com o CAMARDELLI 

GIL - Fala inclusive no nome do CAMARDELLI viu JOÃO 

JOÃO - É, mas eu acho estranho, eu até vou pedir, se o doutor julgar conveniente, 

pode ser que a equipe do CAMARDELLI esteja mal orientada, mas a conversa 

que nós temos com o CAMARDELLI é no sentido de que com a 158, a gente 

perde o sentido, perde o sentido da continuidade no CANAL AZUL. 

GIL - É, eu acho que vocês tinham que conversar bem com ele para evitar isso, 

viu? Porque se não vocês vão ser pegos de surpresa. 

JOÃO - Não, não. Nós faremos isso. Inclusive, vamos ligar para ele agora. 

GIL - Você tem noção do custo, JOÃO, da...da...do lacre? Quilo por container? 

JOÃO - O custo do lacre por container, doutor, ele não é tão significativo, porque o 

lacre agora ele ficou no pacote. 

GIL - Pelo volume é que fica pesado. 

JOÃO – Exatamente. 

GIL - Ah tá. 

JOÃO - Ele ficou num pacote. Fechou-se um pacote por seis meses numa 

primeira fase de testes. 

GIL - Um hum. 

JOÃO - E isso foi fechado um pacote envolvendo 4 unidades da empresa. Isso vai 

dar em torno de 240 MIL REAIS por seis meses. 

GIL - Para 6 meses. 40 MIL por... 

JOÃO - Vai dar mais ou menos 40 MIL por mês 

GIL - Hã han 

JOÃO - O grande problema é o custo embutido da operação em si, porque 

você precisa ter todo uma parafernalha instalada nas empresas, cada SIF vai 



ter que instalar um programa nos computadores, tanto no computador de 

quem emite quanto do computador de quem recebe. 

GIL - Um hum. 

JOÃO - Então você tem outros custos que virão. 

GIL - Hã han, adicional nisso aí 

JOÃO - Adicionais a isso. São os custos indiretos 

GIL - Mas era importante você tratar desse assunto com o CAMARDELLI porque 

há um movimento lá em Brasília para isso aí viu. Inclusive dentro do VIGIAGRO, 

tá? E o NOVACKI, aqui o ministro interino, ele está firme na 158, mas há uma 

pressão grande lá. Eu acho que vocês tinham que se mexer, só não envolva meu 

nome, tá? Deixa eu de fora. 

JOÃO - Não, não, pelo contrário, nós já sabemos do movimento, já sabemos que 

existe uma reunião marcada para o dia 13 e eu já conversei com o pessoal da 

DRS e já conversamos com o pessoal da DPA 

GIL - Hã han. 

JOÃO - E a nossa área de bovinos também estava conversando com o 

CAMARDELLI. 

GIL - Um hum. 

JOÃO - Mas essa informação que o doutor traz agora para nós é novidade. A 

princípio a ABIEC, tanto a ABIEC quanto a ABRAFRIGO. 

GIL - Hã han 

JOÃO - Quem eu sei que estava fazendo algum movimento ainda era a 

ABRAFRIGO. 

GIL - Um hum. 

JOÃO - Que é lá do PÉRICLES. 

GIL - Um hum, é. Tem interesse ali. 

JOÃO - Inclusive eu pedi para a ABRAFRIGO que não...que a gente, nesse 

primeiro momento, não se envolvesse no tema. 

GIL – É porque vocês são os associados ali e têm todo o direito de mandar o 

sindicato parar também né? 

JOÃO - Com certeza. 

(...) 

GIL - Mas ajude, vá em cima aí se não eles vão pressionar e ... você sabe como 

é que funciona essas associação aí. Se vocês que são participante não bater 



em ABIEC e ABRAFRIGO vai sair. E você sabe por que o interesse do grupo 

né? 

JOÃO - Um hum. 

GIL - Tá? Muito dinheiro. 

JOÃO - Eu sei, eu, eu...eu entendo que tem alguns outros interesses que não 

estão explícitos agora. 

GIL - Isso, também não posso falar (risos)”56 

 

Ainda sobre PÉRICLES SALAZAR, lembre-se que ele teve participação na 

exigência do recibo falso à BRF S.A., a fim de inocentar MARIA DO ROCIO57, 

sendo que, em conversa com o investigado RONEY, PÉRICLES afirmou que “o 

quartel general deles, dos advogados dela. Dele de todo mundo da diretoria tem 

sido lá o meu escritório. Eles se reúnem toda semana lá na minha sala de 

reuniões. Lá é o escritório general deles. Então, eu tenho tido muito contato, e eu 

vou, eu vou. Deixe que eu falo com o DANIEL, deixe que eu converso com ele” 58. 

 

Assim, considerando a proximidade com a cúpula da SFA/PR, PÉRICLES 

se comprometeu a interceder por RONEY junto a DANIEL CONÇALVES e a 

tranquilizar MARIA DO ROCIO, informando que a empresa se posicionaria 

favoravelmente a ela quando demandada. 

 

De fato, PÉRICLES SALAZAR e DANIEL GONÇALVES são bem 

próximos, atuando em benefício de empresários59 e do próprio grupo criminoso de 

DANIEL GONÇALVES60. Há indícios de que PÉRICLES SALAZAR tenha forte 

influência sobre a cúpula do MAPA61. 

 

                                                 
56 84185911.WAV – AC/12. 
57 81855279.WAV, 81907617.WAV, 81915868.WAV, 81841287.WAVe 81905874.WAV – AC/7C. 
58 82560347.WAV e 82563543.WAV – AC/8C 
59 82682973.WAV – AC/8D 
60 85188069.WAV – AC/12 
61 85053808.WAV e 85170261.WAV – AC/12. 



Por tais fundamentos, imperiosa a realização de buscas em sua residência 

e de sua filha, além da sede da ABRAFRIGO, bem como a condução coercitiva 

de ambos. 

 

Como visto, a própria família de DANIEL GONÇALVES consiste em 

organização criminosa que, valendo-se da função e influência de DANIEL realiza 

seus negócios. 

 

Além disso, os levantamentos patrimoniais sobre DANIEL GONÇALVES 

FILHO e sua família apontam um incremento patrimonial desproporcional, 

lastreado em diversos comportamentos atípicos e substanciais indícios de 

lavagem de dinheiro. Frise-se que, neste primeiro momento, tal constatação 

advém das próprias declarações da família à Receita Federal do Brasil – RFB (de 

2009 a 2015), devendo haver mais patrimônio não informado às autoridades.  

 

Confira-se o relatório IPEI Nº PR200160046 da RFB: 

 

- os valores de dinheiro em espécie declarados por DANIEL GONÇALVES 

FILHO (lembrando-se que pagamentos de propina, na grande maioria das 

vezes, ocorre com dinheiro em espécie, para evitar sua rastreabilidade): 

 

 

 

- em 2012, DANIEL GONÇALVES FILHO declara ter feito doação, em 

espécie, de R$ 60.000,00 para seu filho RAFAEL NOJIRI GONÇALVES e, 

em bens e direitos, no valor de R$ 210.500,00 para sua filha LAÍS NOJIRI 

GONÇALVES. Apesar de constar na declaração de LAÍS NOJIRI 

GONÇALVES como a doação feita pelo pai de apartamento residencial no 

Bairro Alto da Glória, não há qualquer baixa nos bens e direitos de DANIEL 

GONÇALVES FILHO. O que se apurou, no sistema de Declaração sobre 

Operações Imobiliárias - DOI da RFB, foi a compra de um apartamento na 



Avenida João Gualberto, 610, apto 903, Vaga 113, no bairro Alto da Glória, 

Curitiba, PR, pelos irmãos RAFAEL e LAÍS, no valor declarado de R$ 

421.529,53. De acordo com o sistema Declaração de Informações sobre 

Atividades Imobiliárias – DIMOB da RFB, tal imóvel foi locado por ALICE 

MITICO NOJIRI a KENNETH TETSUTO MIURA CPF nº 008.213.589-44, 

em 21/06/2012. Além das divergências nas declarações, LAÍS não 

dispunha de movimentação financeira suficiente para adquirir o imóvel – o 

valor de mercado atual de imóvel no mesmo prédio está em torno de R$ 

1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). 

 

- novamente, em 2013, DANIEL GONÇALVES FILHO declara ter feitos 

doações a seus filhos, em bens e direitos, sendo o valor de R$ 55.000,00 

para RAFAEL e R$ 260.000,00, para LAÍS. Também não consta baixa de 

bens e direitos na declaração de DANIEL, mas LAÍS declarou ter recebido 

em doação 50% de um apartamento, EDIFICIO RESIDENCIAL BELLE VIE 

- RUA 306 NO 50- MUNICIPIO DE ITAPEMA/SC, ADQ. EM 07/05/2013, 

ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA NO LIVRO 362, 

FLS. 184/185, REG. IMOVEIS DE ITAPEMA/SC, MATRICULA NR: 2-

29994, no valor de R$ 205.000,00. Pelo sistema DOI da RFB, consta que 

LAÍS e seu irmão RAFAEL adquiriram um apartamento com área de 

233,89m², matrícula 29994, Rua 306, esquina com a Avenida Nereu 

Ramos, nº 50, apto 1501, Belle Vie, Bairro Meia Praia, Itapema, SC, no 

valor de R$ 410.000,00, destacando, que também neste ano LAÍS não 

dispunha de movimentação financeira suficiente para adquirir o imóvel. No 

sistema DIMOB, a empresa vendedora R.E.C.S. ADMINISTRADORA DE 

BENS LTDA, CNPJ 06.235.132/0001-89, declara que quem adquiriu o 

imóvel foi RAFAEL NOJIRI GONCALVES, pelo valor de R$ 452.600,00 e 

que a data do contrato é de 22/10/2012, sendo que no sistema DOI consta 

a data da alienação como sendo em 07/05/2013. O valor de mercado atual 

de um imóvel no mesmo condomínio está em torno de R$ 1.400.000,00; 

 



- DANIEL GONÇALVES FILHO declarou que, em 2012, teria recebido de 

R$ 523.399,13, de indenização da empresa MERIDIAN MODAL 

RODOFERROVIÁRIO LTDA – ME (CNPJ 79.071.403/0001-81), em virtude 

de acordo em processo judicial. O curioso é que tal empresa “declarou-se 

INATIVA, no período de 01/01/2009 a 31/12/2013, ou seja, que 

permaneceu sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, 

financeira ou patrimonial. Em relação ao período de 01/01/2014 a 

03/11/2014, em que estava ativa, não transmitiu declaração a RFB. A 

empresa, no período de 2009 a 2014, também não apresentou 

movimentação financeira”; 

 

- DANIEL declarou na Declaração Individual de Rendimentos de Pessoa 

Física - DIRPF/2015 ter feito empréstimo a LAIS NOJIRI GONÇALVES no 

valor de R$ 70.000,00; 

 

- em consulta ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, consta 

nota fiscal informando que, em 2012, DANIEL adquiriu veículo Mercedes-

Benz C 180 CGI Classic, do ano, pelo valor de R$ 125.900,00. Entretanto, 

o veículo não foi declarado na DIRPF/2012 de DANIEL, mas na de 

RAFAEL NOJIRI GONÇALVES e pelo valor de R$ 75.000,00; 

 

- na DIRPF/2015 de DANIEL consta veículo I/SUBARU - Ano 2010, Placa 

ATA-3518 no valor de R$ 70.000,00. Em consulta as NF-e (notas fiscais 

eletrônicas), verificou-se que a adquirente do veículo foi ALICE MITICO 

NOJIRI, em 10/09/2010, da empresa UCHI SUBARU VEICULOS LTDA, 

CNPJ 04.492.034/0001-00, pelo valor de R$ 82.000,00. Tal veículo, 

atualmente, está em nome de SOLANGE LINARES MACARI NOJIRI, CPF 

628.848.0289-49, residente na Rua Quito, 1252, Vila Morangueira, 

Maringá, Paraná, (a qual deverá prestar esclarecimentos sobre tal registro); 

 



- no período informado, ALICE MITICO NOJIRI declara que recebeu R$ 

182.257,49 de pessoas físicas (o que deverá ser melhor esclarecido), além 

de R$ 415.000,00 da empresa DALCHEM GESTAO EMPRESARIAL 

LTDA, CNPJ 10.597.190/0001-20, da qual é sócia com percentual de 40% 

do capital social, juntamente com seu filho. Lembre-se que a 

INFORMAÇÃO Nº 03- IPL 136-15-4 já alertava sobre a empresa 

DALCHEM ser fictícia, considerando que no endereço de cadastro, Rua 

Luiz França 1672 - Cajuru, Curitiba, conforme se observa nas fotos abaixo, 

funciona de fato a empresa PATYALE FERRAGENS E PRODUTOS PARA 

CASA LTDA – ME. Apenas no muro lateral da referida empresa está 

escrito o nome “DALCHEM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA” (fotos 

01 e 02).  

 

 



 

 

Conforme informações da RFB, trata-se de empresa de consultoria em 

gestão empresarial, sendo constatado “grandes divergências entre os 

valores informados pelas empresas tomadoras de serviços da DALCHEM, 

nas DIRFs apresentadas (cuja obrigação de entrega é da empresa que 

paga e faz a retenção dos tributos, ou seja, a tomadora de serviços), dos 

valores informados pela empresa em DIPJ/ECF” – aproximadamente R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais). 

 

 

- ALICE MITICO NOJIRI também declarou doações a seus filhos, em 2012, 

no valor de R$ 151.399,00 para cada, referente à 50% de “casa residencial 

– Jardim Shafer, Curitiba – PR”, porém conforme demonstra cópia da 

matrícula 1626, juntada a partir de fls. 135 do inquérito, a doação ocorreu 

em 2008; 

 

- ALICE MITICO NOJIRI declarou, na DIRPF/2015, ter feito empréstimo a 

LAIS NOJIRI GONÇALVES no valor de R$ 220.000,00; 

 



- LAÍS NOJIRI GONÇALVES é sócia das empresas MORRETES ÁGUA 

MINERAL LTDA – CNPJ 12.445.182/0001-93, com 91% do capital social e 

LARA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – CNPJ 20.274.224/0001-, 

com 50% do capital social. Foi, ainda, sócia da empresa BR ORGAN 

FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA – CNPJ 15.621.509/0001-29, 

retirando-se, em 19/09/2012, com 30% do capital social – sendo que, em 

nenhum momento circulou pelas suas contas o valor de R$ 300.000,00 

referentes à aquisição, quando do ingresso, e cessão, quando da retirada 

da referida sociedade; 

 

- até 2011, LAÍS NOJIRI GONÇALVES figurava como dependente de seu 

pai e a partir de 2012, começou a declarar para a RFB. De 2012 a 2015, 

dos R$ 715.044,34 de rendimentos totais, R$ 670.799,00 referem-se a 

doações de seus pais; 

 

- LAIS NOJIRI GONCALVES teve, no período de 2012 a 2015, uma 

evolução patrimonial no valor de R$ 997.000,00, que foi suportada por 

doações no montante de R$ 670.799,00 e empréstimo, no ano de 2015, no 

valor de R$ 290.000,00 efetuados pelos pais; 

 

- a RFB identificou que, em 2014, LAIS NOJIRI GONCALVES apresentou 

indícios de variação patrimonial a descoberto (‘‘VPD’’), ou seja, excesso de 

aplicações ou investimentos sobre origem de recursos regularmente 

declarados (rendimentos tributáveis, não tributáveis ou de tributação 

exclusiva ou mesmo empréstimos contraídos); 

 

- outro ponto suspeito, levantado pela RFB é que, assim como seu pai, 

LAÍS declara possuir elevado montante de dinheiro em espécie, sendo que 

“em 31/12/2014 era de R$ 987,30, passando em 31/12/2015 a R$ 

206.945,98” (que representa quase 21% do patrimônio total declarado); 

 



- LAÍS declarou na DIRPF/2015, aumento patrimonial referente a aporte de 

capital efetivado na empresa LARA CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA. no valor de R$ 100.000,00, porém tal valor não circulou por sua 

conta corrente, pois a movimentação financeira junto ao BANCO 

SANTANDER S.A foi de apenas 19.258,52 (total de débitos) e 20.441,23 

(total de créditos); 

 

- RAFAEL NOJIRI GONÇALVES, por sua vez, é sócio de várias empresas 

- DALCHEM GESTÃO EMPRESARIAL, com 60% do capital social; 

MORRETES ÁGUA MINERAL LTDA, com 9% do capital social; LARA 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – CNPJ 20.274.224/0001-, com 

50% do capital social; BG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – CNPJ 

19.947.593/0001- 26, com 50% do capital social; EAGLE CONSULT – 

SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA – CNPJ 20.536.370/0001-55, com 50% 

do capital social e BALABAN & GONÇALVES ADVOGADOS – CNPJ 

24.399.150/0001-08, com 50% do capital social; 

 

- RAFAEL NOJIRI GONCALVES teve, no período de 2012 a 2015, uma 

evolução patrimonial no valor de R$ 1.265.000,00, que foi suportada por 

rendimentos isentos provenientes da distribuição de lucros e dividendos da 

empresa:  R$ 1.037.354,18 das empresas DALCHEM e BG 

CONSULTORIA; R$ 291.399,00 efetuados pelos pais; 

 

- No período de 2012 a 2015, a RFB verificou-se indícios de variação 

patrimonial a descoberto (‘‘VPD’’) de RAFAEL NOJIRI GONCALVES; 

 

- seguindo a tradição da família, RAFAEL NOJIRI GONCALVES declarou 

ter, em 31/12/2015, R$ 252.036,99 de dinheiro em espécie, ou seja, quase 

20% do total do patrimônio; 

 



- além da DALCHEM, as outras empresas de que são sócios esposa e 

filhos de DANIEL apresentam diversas incongruências: 

  

- LARA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, cujo endereço 

cadastral é o mesmo endereço residencial de LÁIS e RAFAEL, 

“apresentou Escrituração Contábil Fiscal, no ano-calendário de 2014 

(exercício 2015) a 2015 (exercício 2016), com todos os campos da 

declaração, inclusive, receita bruta com valores  ´zerados´”; “não 

houve declaração de retenção de imposto de renda na fonte sobre a 

prestação de serviços a outras pessoas jurídicas, segundo o 

Sistema DIRF” e “também não apresentou movimentação financeira 

nos anos de 2014 e 2015”; 

 

Apesar da ausência de movimentação financeira, pelo DOI da RFB 

foi possível verificar que a empresa adquiriu, em 2014 o imóvel na 

Rua 306, esquina com a Avenida Nereu Ramos, 50, ap.1501, BELLE 

VIE, CEP: 88220000, Itapema/SC, pelo valor declarado de R$ 

410.000,00 e suas respectivas garagens 18 e 19, no valor de R$ 

21.300,00 cada. Em 2016, vendeu referido imóvel por R$ 650.000,00 

e respectivas garagens por R$ 25.000,00 cada, adquirindo (i) dois 

lotes (14 e 15), pelo valor de R$ 220.000,00 cada, na Rua Mamoré, 

s/n, Lote 14, CEP: 80510160, PR; (ii) três terrenos de valor 

declarado de R$ 10.000,00 cada, no Loteamento Alphaville, todos 

estes cinco foram adquiridos de PIRAJA FERREIRA62 – CPF 

114.057.249-00 e sua esposa, GUIOMAR CRIVELLARO FERREIRA 

– CPF 085.033.629-53 e (iii) segundo informações da DIMOB, 

imóvel na Avenida Nereu Ramos, 5055, Bloco 5, Apto.1102, em 

31/01/2015, por R$ 900.000,00; 

 

                                                 
62 Em consulta à rede mundial de computadores, verificou-se que já foi candidato a prefeito de Pinhais/PR, 

em 1996 pelo PMDB; deputado estadual/PR, em 2002, pelo PMDB e, em 2012, vereador em Curitiba, pelo 

PDT. 



Há, ainda, dois veículos registrados em nome da empresa: (i) BMW 

X3 XDRIVE 35I, placa BBM2017, ano 2014 e (ii) HONDA/HR-V EX 

CVT, placa AYZ5300, ano 2016 – ambos valendo, aproximadamente 

R$ 300.000,00; 

 

- BG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – necessário 

esclarecer qual seria o motivo de pagamento de AVERAMA 

ALIMENTOS S/A para esta empresa de RAFAEL, no valor de R$ 

11.878,00, em 2014, ainda mais considerando os contatos de seu 

pai com a mesma (confira-se 83839594.WAV – AC/11D). 

 

Como se vê, há uma nítida confusão patrimonial, além da declarada 

“criação” formal de patrimônio, na tentativa de justificar o incremento injustificado 

de recursos. São todas manobras típicas de lavagem de dinheiro, da qual toda a 

família participa, com nítido conhecimento. Confira-se a conversa abaixo: 

 

“RAFAEL: Oi 

MITICO: Rafa...cê vai vim almoçar? 

RAFAEL: não sei, acho que não... 

MITICO: (...) cê num pode fazer um depósito pro sérgio do dinheiro da sua soja (?) 

porque a gente tá sem. eu tô sem dinheiro. 

RAFAEL: faço, me passa aqui no meu celular. 

MITICO: então eu vou passar o valor, cê deposita lá pra ele então... ô Rafa, 

amanhã cedo não dá pra a gente ir lá no Morgado conversar com ele? Porque a 

gente tá pagando da LARA, do MORRETES, da ÁGUA MINERAL e da 

DALCHEM, e o valor lá tá muito muito alto. O de vocês, cês pagam só trezentos e 

oitenta aí pro teu contador. O teu contador aí da BG é bem barato, sabe? E eles lá 

tá cobrando muito caro. 

RAFAEL: então tá. 

MITICO: dá pra ser amanhã cedinho lá, pra ir lá conversar? 

RAFAEL: eu não posso ir. 

MITICO: ah meu deus do céu. 

RAFAEL: vou viajar. Pode ir lá você, o pai, a LAÍS. Alguém resolve aí. 



MITICO: não Rafael, mas você tem que conversar por causa que a 

DALCHEM...eu não sei se a DALCHEM cês vão tá indo ou não... não é eu que 

tenho que decidir isso daí. É você e teu pai... 

RAFAEL: Não, mas ela vai ficar aberta, só não tem movimentação, então tem que 

cobrar baratinho. 

MITICO: Pois é, mas ele fala que não tem esse negócio. 

RAFAEL: então fala que você vai transferir pra outro escritório, pronto 

MITICO: eu não vou falar isso né rafa. 

RAFAEL: vai sim, por que não? 

MITICO: ah Rafael, mas você que tinha que tá junto lá viu! Porque...ai, eu num sei 

o que que eu vou fazer viu! Era mil e duzentos, nós tamo pagando oitocentos e 

oitenta. Entendeu? E a DALCHEM não tem mais nada agora. Agora já passou os 

impostos. Já fizemos tudo o que tinha que fazer... Da água mineral 

MORRETES...a gente tá pagando oitocentos e oitenta por semestre. É muito caro 

uma água mineral MORRETES, a gente não tá usando pra nada. 

RAFAEL: então, cê só explica isso. fala não tem movimentação, quer que reduz 

isso tudo. 

MITICO: já falei Rafa... 

RAFAEL: então fala que você vai transferir pra outro escritório. procura outro 

escritório. 

MITICO: daí ele disse que quer conversar com você e com teu pai, pra dizer 

porquê que num dá pra baixar... aí queria que você e teu pai fosse lá... 

RAFAEL: não! fala que a gente pediu pra baixar e se num der pra baixar nós 

vamos transferir...fala isso. 

MITICO: ah Rafael! 

RAFAEL: tá bom? 

MITICO: eu vou ver lá. tchau...”63 

 

O Laudo Pericial 2170/2016 e o relatório da RFB demonstram, 

concretamente, diversos recebimentos suspeitos por parte de DANIEL 

GONÇALVES, seus familiares ou respectivas empresas, reafirmando os diversos 

indícios de que DANIEL GONÇALVES sempre se valeu de sua função para obter 
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vantagens indevidas. Tais indícios robustos de corrupção passiva são a base das 

operações de lavagem de dinheiro realizadas com a participação de sua esposa e 

filhos. 

 

A aparentemente fictícia empresa DALCHEM GESTÃO EMPRESARIAL 

LTDA, cujos sócios são ALICE MITICO NOJIRI GONÇALVES e RAFAEL 

NOJIRI GONÇALVES, respectivamente esposa e filho de DANIEL declarou ter 

recebido de PRIMOCAL IND. E COM. DE FERTILIZANTES LTDA (CNPJ 

77.518.439/0001-35), de 2011 até 2014. 

 

Há divergências apontadas pela RFB, pois os valores declarados como 

recebidos pela DALCHEM não foram declarados como pagos pela PRIMOCAL, 

porém, em 2014, esta última declarou ter pago valores à DALCHEM.  

 

Entretanto, o que chama atenção é que PRIMOCAL IND. E COM. DE 

FERTILIZANTES LTDA, com sede no município de Colombo/PR, tem como 

atividade econômica principal a “fabricação de adubos e fertilizantes, exceto 

organo-minerais” tendo, inclusive, processos que tramitaram ou tramitam perante 

a SFA/PR, conforme pode-se verificar em consulta aberta no sítio eletrônico 

http://ged.agricultura.gov.br/siged/internet/protocolo.php do MAPA: 

 

http://ged.agricultura.gov.br/siged/internet/protocolo.php


 

 

Considerando a suspeita de que DALCHEM seja uma empresa fictícia e 

que, ainda que regular, possui como sócios familiares do então superintendente 

da SFA/PR, DANIEL GONÇALVES, há fortes indícios de que os valores 

recebidos da empresa PRIMOCAL sejam contraprestação para que este facilite 

tais processos e amenize a fiscalização sobre a mesma. 

 

O mesmo se diga com relação à empresa PAVIN FERTIL INDUSTRIA E 

TRANSPORTE LTDA, a qual apresenta como sócios ALEXANDRE PAVIN, 



JACKSON LUIZ PAVIN e ZELIA MARIA BUSATO PAVIN e, de 2009 a 2011, 

realizou pagamentos à DALCHEM. 

 

ALEXANDRE PAVIN, por sua vez, é sócio da empresa OURO GRAN 

FERTILIZANTES E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 08.013.648/0001-04), com 

sede no município de Colombo e atividade principal “fabricação de intermediários 

para fertilizantes”. Tal atividade é fiscalizada pelo MAPA, conforme o próprio sítio 

eletrônico do Ministério64.  

 

Além das divergências quanto aos valores declarados pela DALCHEM e os 

declarados por PAVIN FERTIL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA, apontadas 

no relatório da RFB, há indícios de que tais pagamentos sejam propina para 

garantir que a fiscalização da SFA/PR, sob o comando do então superintendente 

DANIEL GONÇALVES, não interferiria nos negócios da empresa. 

 

Há, ainda, pagamentos da empresa FORTESOLO SERVICOS 

INTEGRADOS LTDA (CNPJ 80.276.314/0001-50) para a DALCHEM, em 2012 e 

2014.  

 

FORTESOLO, empresa com sede em Paranaguá/PR, também possui 

diversos processos que tramitam ou tramitaram na SFA/PR: 
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Ademais, FORTESOLO tem como sócios VALDECIO ANTONIO 

BOMBONATTO e ALMIR JORGE BOMBONATTO, os quais também figuram 

como sócios da empresa PORTAL OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA, atual 

FÊNIX FERTILIZANTES LTDA (CNPJ 01.304.503/0001-13). 

 

Conforme depoimento da testemunha DANIEL TEIXEIRA (Evento 1), 

DANIEL GONÇALVES “seria proprietário da empresa ... PORTAL OPERAÇÕES 

PORTUÁRIAS LTDA”, atual FÊNIX FERTILIZANTES LTDA (CNPJ 

01.304.503/0001-13). 

 

Pelo relatório da RFB, DANIEL GONÇALVES nunca figurou como sócio 

daquela empresa, a qual possui como sócios: 

 



 

 

O Laudo Pericial 2170/2016 destaca que “chamou a atenção que uma 

parte significativa dos créditos (R$ 3.785.060,54), nas contas bancárias da 

empresa PORTAL OPERAÇÕES PORTUÁRIAS, teve por origem a pessoa 

jurídica “MEDEIROS EMERICK & ADVOGADOS ASSOCIADOS” (foram 137 

créditos que totalizaram o valor supracitado), demandando a análise das relações 

comerciais/negociais entre esses dois entes jurídicos”. 

 

Em resumo, a empresa FORTESOLO que possuiu ou possui diversos 

processos em trâmite perante a SFA/PR, sob a então chefia de DANIEL 

GONÇALVES e que realizou pagamentos suspeitos à DALCHEM tem sócios em 

comum com a empresa PORTAL OPERAÇÕES PORTUÁRIAS/FÊNIX 

FERTILIZANTES LTDA, a qual teria recebido vultosa quantia de MEDEIROS 

EMERICK & ADVOGADOS ASSOCIADOS, da qual também detém sócios em 

comum (SEBASTIÃO HENRIQUE DE MEDEIROS e ADRIANO DUTRA 

EMERICK). 

 

PORTAL OPERAÇÕES PORTUÁRIAS, atual FÊNIX FERTILIZANTES 

LTDA também tem como sócio PERITO GARCIA, o qual também já foi sócio da 



DALCHEM e que mantem contatos com DANIEL GONÇALVES65, a quem chama 

de “padrinho”. 

 

Imprescindível, portanto, a realização de buscas nas referidas empresas, 

bem como na residência de PERITO GARCIA, além de sua condução coercitiva. 

 

O Laudo Pericial 2170/2016 aponta como suspeito, ainda, “alguns 

depósitos nas contas do Srº Daniel Gonçalves Filho que não puderam ser 

associados às informações da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física”: 
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Por sua vez, o relatório IPEI Nº PR200160046 da RFB aponta que, desde 

2010, DANIEL GONÇALVES declara ter substancial quantia de dinheiro em 

espécie. 

 

No contexto fático até aqui apresentado, de uma organização criminosa de 

antigos servidores do MAPA, tais depósitos sem esclarecimentos e a quantidade 

de dinheiro em espécie declarados, como forma de “esquentá-los”, são mais 

indícios de recebimento de valores ilícitos. 

 

Por fim, não menos importante, há ao menos dois depósitos de DANIEL 

GONÇALVES para RONALDO SOUZA TRONCHA (CPF 339.648.311-15), 

constantes do anexo “Apendice 56_Laudo 2170-2016_Destino” do Laudo nº 

2170/2016-SETEC/SR/PF/PR: em 13/08/2009, transferência on line no valor de 

R$ 5.000,00 e, em 13/06/2011, cheque compensado no valor de R$ 5.000,00. 

 

Como se verá em tópico próprio, RONALDO SOUSA TRONCHA já 

possuiu cargo comissionado ligado ao gabinete do ex-senador e atual deputado 

federal SÉRGIO SOUZA. Pelas conversas interceptadas, ainda mantém vínculo 

com o referido deputado, e atua em conjunto com DANIEL GONÇALVES para 

proveito próprio ou proteção de empresas, ainda sem muita clareza dos motivos. 

 

Portanto, frise-se que, desde 2009 há indícios de corrupção e outros crimes 

praticados por DANIEL GONÇALVES, sendo que as operações descritas no 

relatório da RFB, pelas quais DANIEL usa seus familiares para dissimular a 

origem do dinheiro recebido da corrupção consiste em crime de lavagem. 

 

Pelo exposto, imperiosa também a prisão preventiva de seu núcleo familiar, 

seja pela formação de organização criminosa, seja pela participação continuada 

em crimes de corrupção, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. 

 

 



 

 

 

 

 

I.1.2. MARIA DO ROCIO (e seu núcleo familiar) 

 

“O que eu tinha que fazer na minha vida no Ministério eu já fiz, agora eu 

só não posso ser exonerada, né. (risos)”66 

 

 

“Eu recebi mais uma denúncia para responder na polícia federal, sabia? 

Mais um inquérito. Daí eu pedi para advogada ver o que é que era. Ela não 

conseguiu ver direito, mas ela acredita que deve ser daquele processo que eu 

entrei contra o DANIEL  

Me deu até um alívio. (...)”67 

 

 

 

Desde 2010, MARIA DO ROCIO vem assumindo cargos de chefia na 

SFA/PR e, do que foi apurado, funciona como braço direito de DANIEL 

GONÇALVES FILHO na organização criminosa, acatando suas ordens mesmo 

quando este não era mais Superintendente. 

 

Dentre outras chefias que exerceu na SFA/PR, desde 2014, vem 

exercendo a função de chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal – SIPOA. A testemunha DANIEL TEIXEIRA GOUVÊA, na qualidade de 

Chefe Substituto do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA, 

constatou que MARIA DO ROCIO se valeu do cargo para promover remoções de 

fiscais apenas para evitar fiscalizações em empresas favorecidas, sem qualquer 

critério técnico e sem motivação. 
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Conforme já relatado, acima, o próprio DANIEL TEIXEIRA GOUVÊA 

passou por tal situação quando estava fiscalizando o FRIGORÍFICO PECCIN, 

quando, em 05/06/2014, a pedido do sócio da referida empresa, MARIA DO 

ROCIO afastou DANIEL TEIXEIRA GOUVÊA daquela fiscalização, no mesmo dia 

em que tomou posse como Chefe do SIPOA. 

 

Conforme também já referido acima, o gerente da empresa MADERO 

informou que MARIA DO ROCIO e seu motorista CARLOS CESAR estiveram na 

empresa pegando produtos, obviamente, sem pagar. 

 

MARIA DO ROCIO foi, inclusive, indiciada pelo delito previsto no artigo 317 

do Código Penal, nos autos do inquérito nº 1435/2012-4-SR/DPF/PR (Apenso II), 

por ter viajado, entre 3/6/11 a 8/6/11, para Holanda, Bélgica e Alemanha, a 

convite da empresa BRF S.A. Frise-se que, conforme depoimento de MARIA DO 

ROCIO naqueles autos (Apenso II – fls. 24), em 13/5/15: “a finalidade da viagem 

era para ter conhecimento da tecnologia de abates de aves numa velocidade 

acima de 10.000 aves/hora em uma linha de abate; QUE a empresa BRF pagou 

as passagens aéreas e hospedagem em hotel, e as despesas de alimentação 

foram pagas pela declarante; QUE o fiscal EDUARDO LUIZ ZGODA acompanhou 

a declarante na viagem, pois ele era e ainda é o responsável pela fiscalização do 

equipamento onde seria aplicada essa tecnologia; QUE a BRF também pagou as 

passagens as passagens aéreas e hospedagem em hotel dele; QUE o fiscal 

EDUARDO LUIZ ZGODA é o responsável pela fiscalização da empresa BRF; 

QUE antes da viagem, o Ministério da Agricultura não permitia a velocidade de 

abate acima de 10.000 aves/hora, e depois da viagem a declarante defendeu a 

possibilidade dessa velocidade, desde que fosse feito de acordo com as 

especificações técnicas; QUE com base nos dados colhidos pela declarante, o 

Ministério da Agricultura aprovou a velocidade de abate acima de 10.000 

aves/hora; QUE foi autorizado o aumento da velocidade de abate na empresa 

BRF após a viagem, para 12000 aves/hora.” 



 

A interceptação telefônica realizada corroborou os depoimentos 

testemunhais, mostrando que MARIA DO ROCIO ocupa um papel preponderante 

na organização criminosa chefiada por DANIEL GONÇALVES FILHO e usa de 

seu poder para ameaçar os empresários, bem como obter vantagens ilícitas, seja 

em produtos, seja em dinheiro. 

 

O Laudo Pericial 2170/2016-SETEC/SR/PF/PR, ao analisar as contas 

bancárias de MARIA DO ROCIO esclarece que “constam diversos depósitos na 

conta da Srª Maria do Rocio Nascimento que não puderam ser associados às 

informações prestadas ao fisco federal, notadamente quanto à possível origem de 

tais créditos, conforme pode ser visualizado parcialmente na figura 3 a seguir. 

 

Figura 3 

 

Figura 3 – Depósitos na conta da Srª Maria do Rocio Nascimento. (Parte do apêndice “Depósitos” 

– Pasta Maria do Rocio). 



 

 

Chama a atenção que a numeração dos Depósitos nos dias 16/09/2011 e 

07/07/2014 são contínuas (dentro do mesmo dia), existindo possibilidade 

que tenham sido efetuados um na sequência do outro, causando 

estranheza quanto aos motivos que teriam levado a tal ação.  

Nas contas da Srª Maria do Rocio Nascimento constam 110 (cento e 

dez) depósitos (vide apêndice “Depósitos”), os quais, s.m.j., também 

necessitam de esclarecimentos quanto à sua origem.” 

 

Com relação à viagem de MARIA DO ROCIO à Europa, bancada pela 

empresa BRF S.A., além do já narrado no tópico referente a DANIEL 

GONÇALVES FILHO, importante ressaltar aqui, a constante “troca de favores” 

entre MARIA DO ROCIO e RONEY NOGUEIRA. Confira-se: 

 

“MARIA: Alô. Boa tarde. Tudo bem e você? Tudo bem? 

RONEY: Doutora! Tudo bem! O seguinte, o nosso amigo CLEUMIR, ele 

está ali na Superintendência, tá esperando abrir o Ministério. Vê se a 

Doutora pode (receber ele aí?) pra ele entregar aquela documentação, pra 

levar pra o Doutor CLILSON. Se a doutora nos ajudar, que ele já ía sair 

da Superintendência pra e ir direto pra lá. 

MARIA: RONEY, é, é, é , hoje de manhã eu não pude atender ele, por que 

você não imagina a confusão que está aqui, né.  

RONEY: Eu sei. 

MARIA: Tá complicado. Mas já vou atender ele, pode deixar. É só ele 

chegar aí. Tá. 

RONEY: Pode fazer assim. Teria condições da doutora, das outras vezes a 

gente sempre fazia, da gente fazer um ofício solicitando ao SIPOA iniciar 

as obras visto que o processo, ele foi aprovado e tem aquelas correções 

que a gente tem que fazer e nós já estamos levando aí as correções. Teria 

condições de a gente fazer a autorização para iniciar a obra e aí a gente 

colocava aquela cláusula de que se tiver alguma coisa, mas acho que não 



vai ser preciso, por que o que foi indeferido não é estrutural. É só umas 

questões que o CLILSON não verificou no processo. Teria condições de a 

gente fazer isso, não? 

MARIA: Não, você pode entrar com o documento solicitando sim, que a 

gente pode analisar a situação aqui. 

RONEY: Fechou. Eu vou conversar com o CLILSON, então. Eu vou pedir 

pra fazer aquele documento e a gente protocola na Superintendência. 

MARIA: Outra coisa, eu vou pedir agora uma coisa pra você. Será que 

já chegou o nosso colega do exterior?   

RONEY: Não. 

MARIA: Não? 

RONEY: Não. Ele vai chegar na quarta-feira, mas eu ligar agora pra ele pra 

ver se ele já voltou e eu peço pra ele já marcar. Eu vou fazer isso. 

(ininteligível) na minha agenda um aviso de alerta pra ligar pro LUCIANO 

pra ele entrar em contato com doutor MAPELLI. 

MARIA: Isso por que eu fico tranquila, por que eu preciso com urgência, 

que tá na boca já o negócio pra chegar. 

RONEY: Eu sei. É eu entendo. Não. Eu vou ligar pra ele agora e, se ele me 

atender, alguma coisa assim eu já peço pra ligar pro MAPELLI. 

MARIA: Faz favor. 

(...)”68 

 

JOSE ANTONIO DIANA MAPELLI (CPF 17791394898) advogado de 

MARIA DO ROCIO, foi indicado por ela para se encontrar com pessoa do Jurídico 

da BRF. A pressão para que tal encontro ocorresse pode ser observada em 

várias conversas69, nas quais também se percebe a constante tentativa de 

RONEY NOGUEIRA “negociar” referido encontro por algum favor que pede em 

troca. 
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RONEY NOGUEIRA deixa claro que está sofrendo pressão de MARIA DO 

ROCIO para marcar a reunião com o advogado MAPELLI. Confira-se conversa 

abaixo, com LUCIANO, o qual aparenta ser do Jurídico da BRF: 

 

“RONEY: (...) desculpe te ligar agora, a....me ligou agora a Doutora MARIA 

DO ROCIO, que é chefe do SIPOA lá e o Advogado dela tá aguardando, 

num sei se teve a reunião que marcou com ela, ou com ele ou não? 

LUCIANO (?): eu falei com ZÉ hoje e...sobre aquele cara, sobre que ele 

queria falar fora da BRF...ele falou que não era mais pra falar com ele. 

RONEY: ahm ahm, e ai como é que vamos fazer pra dar o respaldo pra ela 

lá? 

LUCIANO: pois é cara...o ZÉ disse assim - não...não atende mais ele, se 

ele quiser ele vai na BRF. Não atende mais ele e se ele ligar e se alguém 

perguntar diz que teu superior imediato não deixa falar mais. 

RONEY: tá...mas assim ó, eu posso falar pra ela pra ele te procurar na 

BRF então? 

LUCIANO: cara, eu acho que fecha com ZÉ antes RONEY 

RONEY: eu vou ver com ZÉ então. Porque pô, ela tá pressionando cara 

lá e ela ainda como é chefe do SIPOA fica me enchendo o saco. 

LUCIANO: eu falei com ZÉ hoje, eu falei ó ZÉ - o RONEY me passou o 

contato, o cara nem esperou eu ligar pra ele, já me ligou, assim que o 

RONEY informou pra ele. E ele falou que não quer falar na BR (BRF) 

quer falar na rua comigo cara, que que tu acha? Ele assim, LUCIANO, 

não quero mais que tu fale com ele. 

RONEY: ahm ahm, tá, eu vou conversar com ZÉ então e vou dizer pra ela, 

porque...como eu tenho contato direto com ela, que eu tô com monte 

de processo lá no SIPOA, ela aproveita né! Já viu né? (...)”70 
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A conversa acima transcrita ainda revela que o advogado de MARIA DO 

ROCIO não queria conversar dentro da empresa, mas “numa praça” 71. MAPELLI 

é ainda mais direto em conversa com MARIA DO ROCIO: 

 

“MAPELLI: Não é isso. É que ele me pediu pra eu ir lá. Eu vou mas não 

quero conversar isso aí. Não tem outro lugar pra gente tomar um café? 

MARIA: Entendi perfeitamente. 

MAPELLI: Aí ele falou pra mim assim: "aí eu vou ver e na segunda eu te 

ligo". E não ligou. 

MARIA: tudo bem. 

MAPELLI: Eu acho que ele se assustou. Agora, é de interesse deles. 

Eles têm que entender isso. O interesse é comum nos temos que 

conversar. 

MARIA: Com certeza. 

MAPELLI: Entendeu? 

MARIA: Com certeza. Deixa comigo. 

MAPELLI: A única coisa que eu falei foi isso: eu não quero que seja lá. 

MARIA: Eu concordo plenamente. Não pode. Nós sabemos por que. 

MAPELLI: É tem que ser num lugar reservado. Um cafezinho ou um 

almoço que seja. Entende? 

MARIA: Eu entendi perfeitamente. 

MAPELLI: A ideia é essa. Tá bom?”72  

 

A saída encontrada pela BRF foi contratar um advogado terceirizado para 

tratar com MAPELLI e, quando RONEY NOGUEIRA conversa com tal advogado, 

chamado SILAS, novamente desabafa sobre a pressão que vem sofrendo: “(...) 

ela tá me ligando...tá me pressionando aí algumas coisas lá...trancando 

alguns projetos meus lá e tal... querendo que a gente dê um retorno pra ele 

(MAPELLI) tal (...)”73. 
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Conforme já restou demonstrado no tópico referente à DANIEL 

GONÇALVES FILHO, o motivo de tanto cuidado de MAPELLI e MARIA DO 

ROCIO, para conversarem com a BRF é porque sua pretensão é ilegal – MARIA 

DO ROCIO busca um recibo falso da empresa, como forma de se esquivar de sua 

responsabilidade criminal, pois sua viagem à Europa, como esclarece RONEY 

NOGUEIRA, “foi um serviço para a empresa”74. 

 

Esta constante “troca de favores” de MARIA DO ROCIO e RONEY 

NOGUEIRA demonstra não apenas a conduta criminosa - corrupção passiva e 

ativa – e corriqueira entre ambos, mas a tentativa de MARIA DO ROCIO criar 

obstáculos à investigação que está em curso (inquérito sobre a viagem à Europa), 

dando justa causa para sua prisão preventiva.  

 

MARIA DO ROCIO também “troca favores” com a empresa SEARA 

ALIMENTOS, onde trabalha FLAVIO EVERS CASSOU: assina certificados feitos 

pela própria empresa, mediante contraprestação – seja em produtos, seja em 

dinheiro. 

 

A título de esclarecimentos, importante entender o que são os certificados 

assinados pelos fiscais do MAPA.  

 

O Decreto 5.741/06, que regulamenta a Lei 8.171/91 (Política Agrícola), 

organizando o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, traz como 

princípio a garantia da “proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, 

a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, e identidade, 

qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos 

agropecuários finais destinados aos consumidores”. 

 

No artigo 65 dispõe: 
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“Art. 65.  Sem prejuízo dos requisitos gerais adotados para a sanidade 

agropecuária e de normas brasileiras e internacionais, o processo de certificação 

observará: 

 

        I - os modelos de certificados previstos nas normas vigentes; 

II - os requisitos sanitários e fitossanitários e o respaldo legal para 

Certificação; 

        III - as qualificações dos responsáveis pela certificação; 

IV - as garantias e a confiabilidade da certificação, incluindo a certificação 

eletrônica; 

V - os procedimentos para emissão, acompanhamento, desdobramento, 

cancelamento, retificação e substituição de certificados; e 

VI - os documentos que devem acompanhar a partida, remessa ou carga, 

após a realização dos controles oficiais. 

 

Art. 66.  Nos casos em que for exigida certificação, deverá ser assegurado 

que: 

 

I - existe relação e rastreabilidade garantida entre o certificado e a remessa, 

o lote, o item ou a partida; 

II - as informações constantes do certificado são exatas e verdadeiras; e 

        III - os requisitos específicos relativos à certificação foram atendidos.” 

  

A IN 10/2014 daquele Ministério trata do Certificado Sanitário Nacional 

(CSN) e Guia de Trânsito (GT), esclarecendo, em seu artigo 1º que “o processo 

de certificação higiênico-sanitária e tecnológica de produtos de origem animal tem 

por objetivo garantir a conformidade e a rastreabilidade requeridas para que o 

produto seja utilizado para o fim a que se destina”. 

 

Os artigos 21 ao 24 são claros sobre o procedimentos a cargo dos fiscais: 

 



“Art. 21. O Certificado Sanitário Nacional será assinado por servidor 

público competente que esteja em exercício no SIF/ER, SVA, UVAGRO, 

ou UTRA incumbida da emissão do certificado. 

Art. 22. A Guia de Trânsito será assinada por servidor público competente 

que esteja em exercício no SIF/ER, UTRA, SVA, ou UVAGRO encarregado 

de emitir a guia. 

Art. 24. A emissão, controle de numeração e os respectivos registros do 

CSN e da GT são de responsabilidade do Serviço Inspeção Federal, do 

Serviço de Vigilância Agropecuária, da Unidade de Vigilância Agropecuária 

ou da Unidade Técnica Regional de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

§ 1º O SIF/ER, o SVA, a UVAGRO e a UTRA controlarão a emissão de 

CSN ou GT por meio de registro que contenha o número do 

certificado, o nome do produto, as habilitações, o número e a natureza 

dos volumes, o peso, o destino, o número do lacre e o número da nota 

fiscal.” 

 

Há, ainda, a IN 34/2009, a qual  

 

“  

Art.  8º. O Certificado Sanitário Nacional (CSN), quando emitido para  

produtos destinados  à  exportação,  será  confeccionado,  observando  

estritamente  o  modelo  oficial disciplinado  pelo  DIPOA,  e  será  emitido  

pelo  SIF  do  estabelecimento  habilitado,  conforme legislação vigente. 

 (...) 

 Art.  9º.  O  SIF  do  estabelecimento  produtor  ou  entreposto  manterá  

rigoroso  controle  de emissão  de  Certificados  Sanitários  Nacionais  

por  meio  de  registro  que  contenha  o  número  do certificado,  nome  do  

produto  e  suas  habilitações,  número  e  natureza  dos  volumes,  peso, 

destino, número do lacre e número da nota fiscal. ” 

 



Entretanto, a conversa abaixo, entre o fiscal federal DANIEL TEIXEIRA e 

RONEY demonstram como vem sendo assinados os certificados e esclarecem o 

motivo da cobrança de “contraprestação” pelos servidores corruptos: 

 

“RONEY: O quê que aconteceu ontem lá que a guria (ininteligível). Ela usou um 

computador sem autorização? O que é que foi? 

DANIEL TEIXEIRA: Na verdade, o que acontece é o seguinte, cara: é que nego 

bota ela sentada no computador pra fazer as coisas pros fiscais, cara. Aí eu 

fui, dei um esporro no cara que fez isso. 

RONEY: Quem é o cara? 

DANIEL TEIXEIRA: É o FILISBERTO, né. 

RONEY: Ah, tá. 

DANIEL TEIXEIRA: Aí eu dei um esporro nele, por causa disso e tal. Aí ela ficou 

toda sem graça. Ele veio dizer que ele ficou constrangida. Aí, pra evitar que 

depois ela viesse fazer uma reclamação, fazer qualquer coisa a pedido deles, eu 

já mandei aquele e-mail pra isso. Entendeu? Por que, na verdade, ele não 

poderia nem ter deixado ela usar nem ter mandado ela usar. Imagina eu vou 

chegar lá na BRF, passo na roleta lá, sento no teu computador e começo a 

fazer as coisas pra você lá. Não existe isso. E ali a rede interna pega tudo, de 

todas as empresas, tudo. Então ela teve acesso a toda a concorrência. JBS o 

cacete a quatro. 

RONEY: É, claro, mas ela tinha que entender onde é que estavam as pastas. 

Tudo bem, leva no princípio. Apesar que eu conheço a FABIANA a muito tempo 

também, se ela utilizou o computador, ela só fez o que o FILISBERTO mandou. 

DANIEL TEIXEIRA: Isso, exatamente. É, mas pra depois. 

RONEY: Mas ele tava ali junto com ela, não tava? 

DANIEL TEIXEIRA: Não, não. Ela ficou numa sala lá sozinha fazendo. 

Entendeu? 

RONEY: Am tá. 

DANIEL TEIXEIRA: Por que, ele foi atender outra empresa, “não, você vai 

fazendo ai”. Abriu o sistema e deixou ela trabalhando no sistema. Aí foi o 

que eu falei: não, não é assim. Nem acompanhando pode. Entendeu? O 

problema todo é o seguinte, ela tá acostumada a vir aqui, né, senta ali, faz as 

coisas no sistema logada como ele. Ele dá a senha dele pra ela trabalhar. 



Isso é que é foda. Até o nosso sistema. E aí aprova tudo, sai com tudo aqui 

aprovado. Isso é uma vergonha, isso. E aí ontem, como tinha mais gente: 

“não, não, vai fazer ali na outra sala”, aí tirou o estagiário do computador e 

botou ela pra sentar e trabalhar no computador do estagiário. 

RONEY: Entendi. 

DANIEL TEIXEIRA: Aí logou lá o sistema pra ela. 

RONEY: É, daí é complicado né. 

DANIEL TEIXEIRA: Pô, se imagina. Nem pode. 

(...) 

DANIEL TEIXEIRA: Não, não precisa, não precisa se desculpar, não precisa de 

nada disso. Ela fez, por que tá acostumada a fazer, por que dão liberdade 

dela fazer isso. Só que não pode. Entendeu? Aí chegou no cúmulo do 

ridículo de até logarem o sistema pra ela e deixar ela sozinha trabalhando 

numa sala. Por muito menos, nego já foi demitido em Brasília, lembra que o 

cara tinha um assessor lá dentro do DIPOA, dentro da sala do diretor do 

DIPOA, a JBS? Tinha. Então. Então assim, pra evitar esse tipo de coisa e 

envolver ela e piorar ainda mais a situação. 

RONEY: É, tá certo. 

DANIEL TEIXEIRA: Por que daqui a pouco nego abre um processo aqui e vai 

chamar ela aqui pra perguntar, ela vai falar, não, eu sempre fiz assim, faço 

assim, faço assado, não sei o que, tá, tá, tá e essa merda cai na mídia, vai 

foder mais ainda pra quem faz isso. Entendeu?”75 

 

Há indícios de que os funcionários das empresas fiscalizadas tenham livre 

acesso aos sistemas do MAPA, que eles mesmos emitem os certificados e, 

posteriormente, vão ao encontro dos fiscais para coleta de assinatura.  

 

Diversas conversas demonstram que os fiscais assinam tais certificados de 

suas próprias casas, o que contraria as normas acima referias pois dessa forma, 

obviamente, não há qualquer controle ou fiscalização – função primordial dos 

fiscais da SFA/PR. 
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Já o Certificado Sanitário Internacional (CSI), regido pela IN 34/2009, para 

empresas que tenham sido habilitadas a exportar, possui as seguintes regras: 

 

“Art. 14. O Certificado Sanitário Internacional (CSI), seus anexos e 

declarações adicionais serão emitidos mediante autorização do SIF 

habilitado para exportação, observando estritamente os modelos oficiais 

disciplinados pelo DIPOA e será emitido pelo SIF do estabelecimento 

habilitado. 

(...) 

Art. 17. A emissão do CSI poderá ser feita tanto pelo SIF como pelo SVA e 

UVAGRO responsável pela fiscalização e acompanhamento do 

carregamento dos contentores de exportação e obedecerá às diretrizes 

estabelecidas nos parágrafos seguintes. 

§ 2º Quando o produto for acondicionado e lacrado no contentor de 

exportação, no próprio estabelecimento produtor ou entreposto, o CSI será 

emitido pelo SIF no estabelecimento produtor ou entreposto.” 

 

A conversa a seguir, entre FLAVIO CASSOU da JBS/SEARA e o fiscal 

ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO também esclarece como funciona, na 

prática, a emissão dos certificados internacionais: 

 

“FLÁVIO- eu tenho oito certificados aqui navio para embarcar. 

ERALDO- pra CHINA? 

FLÁVIO- pra CHINA, daí eu pensei o seguinte: que tal nós arriscar carcar o 

seu. Daí embarcar vai, se tiver que voltar nós trocamos, que você acha? 

ERALDO- lá no Ministério não tem ninguém habilitado? 

FLÁVIO- não tem mais ninguém. A MARIA tá viajando; tem a MARCIA, mas a 

MARCIA eu já cansei de fazer dessa de mandar e voltar, o dela também não tá 

aprovado né. 

ERALDO- puta vida! 



FLÁVIO- eu tava pensando dentro daquele troço que os caras tão fazendo, numa 

dessa nós mandamos, a empresa tá consciente. Vou mandar com o risco de 

voltar e ter que ser trocado; a empresa topa. 

ERALDO- mas chega lá não dá problema CASSOU? 

FLÁVIO- não, não vai dar problema, porque eles não recebem, a empresa 

traz de volta, refaz e faz de volta com outros, anula aquele e faz um novo. Só 

que não perde o embarque né. 

(...) 

ERALDO- pois é, vamos pregar fogo né. 

FLÁVIO- vamos pregar fogo. Daí, amanhã, eu mando pra você. Você me diz a 

hora que é bom, eu mando bater aqui, tem mais um ou dois aí eu já mando junto 

daí. 

ERALDO- eu vou de manhã lá no MINISTÉRIO, CASSOU, acho que depois do 

almoço aqui né. 

FLÁVIO- uma hora duas horas na tua casa. 

ERALDO- uma e meia, duas horas. 

FLÁVIO- beleza ficamos combinado assim. 

ERALDO-feito combinado. 

FLÁVIO-então não se assuste que vou mandar oito CHINA pra você. 

ERALDO-manda ... assinamos aí.”76 

 

Fica claro, portanto, o descumprimento das normas do MAPA que, frise-se, 

não se tratam de mera burocracia, mas controles para garantir o consumo de 

alimentos sadios. Infelizmente, nem os fiscais, nem as empresas tem essa 

preocupação. 

 

Em conversa com sua irmã, SONIA MARA NASCIMENTO (CPF  

45032700959), MARIA DO ROCIO deixa claro que apenas assina certificados 

feitos pela empresa: 

  

“MARIA: Onde cê tá? 

SONIA: Eu tô aqui em casa.  
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MARIA: Por acaso, o pessoal do certificado tá aí? 

SONIA: Tá.  

MARIA: Então. Você devolve pra ele entendeu? 

SONIA: Hum, hum. 

MARIA: Você diz pra ele que eu não tenho horário pra voltar. Que eu tô numa 

reunião, entendeu, e não sei que horas que vou sair. 

SONIA: Tá. 

MARIA: Mas eu tô chegando em casa quase. 

SONIA; Tá. 

MARIA: Despacha o homem, tá bom. Eu fui lá no mercado. 

SONIA: Por que, MARIA, você não quer assinar? 

MARIA: Hoje, não. 

SONIA: Não? 

MARIA: Amanhã eu assino. 

SONIA: Coitado, Maria, eles vem da Lapa. 

MARIA: Não, não me interessa, Mara. E outra, a gente tem que castigar um 

pouquinho. 

SONIA: Tá bom. 

MARIA: Eles tão errando muito certificado, depois eles põem a culpa na 

assinatura minha e da MÁRCIA. entendeu? A empresa pra não reconhecer o 

erro dela, tá. Sabe? E o FLÁVIO, tongo, não observa essas coisas. 

Entendeu? 

SONIA: Entendi. 

MARIA: Você tem que valorizar. 

SONIA: O que é que eu faço? Você que sabe, MARIA. 

MARIA: Pode devolver. 

SONIA: Tá. Tá bom. 

MARIA: Faz favor pra mim. 

SONIA: tchau.”77 

 

Foram interceptadas diversas conversas de MARIA DO ROCIO com 

FLAVIO EVERS CASSOU, sempre tratando de assinatura de certificados78. 
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Interessante notar o interesse de MARIA DO ROCIO por certificados para a China 

(cujo valor da propina deve ser maior), como se percebe da conversa abaixo: 

 

“FLAVIO: Só pra te tranquilizar, aqui tá tudo sob controle. ERALDO veio ontem. 

Não estamos emitindo certificação por que tamo com um problema aqui no 

sistema de, de, internet e, e, e, e mais a máquina de imprimir. Tudo bem, por isso 

não tamo te incomodando. 

MARIA: E a China? China? Não tem mais China? 

FLAVIO: Tem China, mas é que eu não consigo emitir por que China o papel é 

especial e a minha máquina tá com um problema aqui. 

MARIA: Tá bom.  

FLAVIO: Mas a gente vai indo de devagarinho.”79 

 

Em outro grupo de conversas, fica claro que FLAVIO EVERS CASSOU 

leva produtos e dinheiro para MARIA DO ROCIO. Em 25/1/16, MARIA DO 

ROCIO conversa com MARA RUBIA MAYORKA80 (CPF 922.839.189-87), a qual 

relata a perda de carnes que estavam em dois freezers que possuem em casa. A 

conversa é interessante porque dela se extrai a quantidade de carne que MARIA 

DO ROCIO “pede” e “ganha” (certamente das empresas que favorece), como ela 

mesma fala81. Entretanto, mais interessante é a conversa que MARIA DO ROCIO 

vem a ter com FLAVIO EVERS CASSOU, poucos dias depois de MARA RUBIA 

lhe dizer que estão sem nada de carne em casa: 

 

“FLAVIO: Eu acho que amanhã eu consigo ir. 

MARIA: É? 

FLAVIO: Hum hum. 

MARIA: hum hum. 

FLAVIO: Eu vou mandar reunir toda papelada, aí. 
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MARIA: Faz favor. 

FLAVIO: Daí o piá vai junto. 

MARIA: Hum hum. 

FLAVIO: Daí na entrada eu já deixo pra você. Toda a papelada, né. 

MARIA: Isso. Faz favor. Hum hum, é. 

FLAVIO: Daí, na hora que sair eu pego a. 

MARIA: Hum hum. 

FLAVIO: Eu pego a que tiver a assinatura e tal pra trazer embora. Que eu tenho 

que ir na " Clinipam? Credipar?". 

MARIA: Tá certo. 

FLAVIO: Dai, eu vou na " Credipar?" Acerto, resolvo lá, daí eu volto. 

MARIA: Hum hum. Tudo bem. 

FLAVIO: Beleza? 

MARIA: Beleza. 

FLAVIO: Vou após o almoço. Você tá em casa, né? 

MARIA: Tô sim. Com certeza 

FLAVIO: Então tá bom. 

MARIA: Tá bom? 

FLAVIO: Daí eu lá certo, duas horas, duas e pouco, passo aí. 

MARIA: Tudo bem. 

FLAVIO: Beleza? 

MARIA: Beleza! 

FLAVIO: Feito então. Então um abraço. E, no mais, tá tudo bem? 

MARIA: Graças a Deus, Tudo em ordem.  

FLAVIO: Se precisar eu te levar alguma coisa. 

MARIA: Eu, eu, gostaria sim, né. 

FLAVIO: O que é que cê quer? 

MARIA: Veja aí. Não, não, não, não tem nada, né. Hum hum. É, né. Acabou 

tudo, né. 

FLAVIO: É, tudo?  

MARIA: É. Hum hum. É. Tá bom? 

FLAVIO: Beleza então. Um abraço. 

MARIA: Outro pra você. 

FLAVIO: Tá. Beijo, tchau. 



MARIA: Tchau, tchau.”82 

 

FLAVIO EVERS CASSOU realmente foi na casa de MARIA DO ROCIO, e 

tal visita foi acompanhada por Policiais Federais que filmaram FLAVIO entrando 

com uma maleta, depois saindo e voltando com um isopor que, de tão pesado, 

precisou de duas mulheres para carrega-lo para dentro (v. Informação 

INFORMAÇÃO nº. 007/136-2015-4 - DRCOR/SR/DPF/PR – Evento 57- Anexo 6). 

Abaixo algumas fotos para ilustrar: 

 

 
FLAVIO EVERS CASSOU (foto 01) 
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Veículo RENAULT/LOGANEXP16, cor prata, de placas AZC2204, estacionado em frente 

ao vizinho de MARIA (foto 02) 

 
FLAVIO retirando caixa de isopor do veículo (foto 04) 



 
FLAVIO deixa caixa de isopor na porta da garagem da MARIA (foto 05) 

 
Duas mulheres carregando a caixa de isopor para dentro da casa da MARIA (foto 07) 



 

No dia seguinte à entrega, FLAVIO EVERS CASSOU e MARIA DO ROCIO 

conversam descontraidamente e ele pergunta se ela teria gostado do “balde” - 

código que usam para se referir ao que foi entregue – ao que MARIA responde 

para ele não se preocupar “que todo mundo gostou do balde”83. Por vezes, 

FLAVIO EVERS CASSOU chega a ser explícito, dizendo que está mandando 

“coxinhas” para a irmã de MARIA84, porém, com relação a dinheiro, preferem 

manter o uso de códigos.  

 

Em 5/8/16, às 13:56h, FLAVIO e MARIA conversam sobre “dedos” que vão 

dentro da pasta para MARIA85: 

 

“FLAVIO: Outra coisa, os dedos seriam pra terça mais eu consegui uns dedos aí 

pra. 

MARIA: Segunda? 

FLAVIO: Pra já se quiser. Se já tem. 

MARIA: Ai, claro que eu quero. (risos) 

FLAVIO: Dai eu vou enfiar no pacote, dentro do pacote. 

MARIA: Se você me ajudar pra mim é mais fácil, tá. 

FLAVIO: Por que daí eu não preciso levar ai mais isso. Já mando no carro 

dentro da pasta eu ponho junto. 

MARIA: Outra coisa, daí na segunda não esqueça da reunião. Só que eu não sei 

agora. 

FLAVIO: Mas daí você vai de carro por que de lá você vai ter que ir pro Ministério. 

MARIA: (...) 

A partir de 8 minutos e 14 segundos: 

FLAVIO: Tá, independente disso, eu tô mandando pra você junto no pacote. 

MARIA: OKay, tá entendi. 

FLAVIO: Tá? 

MARIA: Okay. 
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FLAVIO: Vai o papel hoje que te falei que tirei uma cópia e tá indo 

MARIA: Okay, tá bom. Hum. 

FLAVIO: E tá indo uma caixinha de isopor com 20, com 40 coxinhas. 

MARIA: Tá bom. Aquelas coxinhas presente da Sonia. (risos) 

FLAVIO: Já peguei, tá em cima da minha mesa. É presente pra. 

MARIA: É presente pra Soninha. (risos)”86 

  

No mesmo dia, às 17:06h, MARIA confirma o recebimento dos dedos que 

FLAVIO pôs embaixo dos certificados, tendo conferido e contado “tudo certinho”: 

 

“MARIA: Oh, FLAVIO. Já assinei, já encaminhei tudo o homem já. Acho que faz 

uns vinte minutos já que ele saiu daqui. Uma meia hora. Né Soninha. Uma meia 

hora que ele saiu daqui. Deu tudo certinho. Peguei todas as encomendas, que 

você mandou, né. 

FLAVIO: Tá. Deu certinho? 

MARIA: Tuuuuudo certinho. 

FLAVIO: Confira, lá. Eu contei aqui, mas confira lá. 

MARIA: Conferi. Nós conferimos tudo. 

FLAVIO: Beleza, então. É, eu pus de baixo, assim, de todos certificados.”87 

 

Os já robustos indícios de que FLAVIO EVERS CASSOU entrega dinheiro 

à MARIA DO ROCIO foram confirmados quando da greve dos bancos. Em 8/9/16, 

em plena greve dos bancos, FLAVIO liga para o BRADESCO: 

 

“BRUNA (BRADESCO)- Bradesco, Bruna 

FLÁVIO-Bruna, eu 

BRUNA (BRADESCO)-oi 

FLÁVIO-é se precisar de dinheiro como éque eu faço 

BRUNA (BRADESCO)-é só no caixa eletrônico, nosso caixa ta fechado 

FLÁVIO- daí eu não sai, eu preciso de trinta paus. 

BRUNA (BRADESCO)- pior que não sai, tamo morto esse ano 
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FLÁVIO- então tá bom, obrigado 

BRUNA (BRADESCO)- de nada tchau.”88 

  

 No mesmo dia, FLAVIO EVERS CASSOU conversa com MARIA DO 

ROCIO e explica que “os documentos” dela está levando, porém o dos outros 

não, pois “está tudo parado”: 

 

“FLAVIO- eu saindo do consultório eu venho aqui pego a certificação e levo pra 

você com toda a documentação junto. 

MARIA-ta bom 

FLAVIO- daí a tua..aqueles documentos os teus vai 

MARIA- tá bom 

FLAVIO- os outros não sei, mas os teu vai 

MARIA- ta bom então 

FLAVIO- beleza? 

MARIA- beleza 

FLAVIO- ta tudo em....você viu como tá né? 

MARIA- eu li é.... 

FLAVIO- ta tudo parado, até tá aí né, mas não tem acesso (risos), mas os 

teus papel ta aqui comigo na gaveta 

MARIA-ta bom então 

FLAVIO - daí pode ficar tranquila, daí eu mesmo vou pessoalmente 

MARIA - tá bom então 

FLAVIO - daí... conforme a hora que eu saia daqui, eu te dou um toque no celular 

to indo.”89 

 

E, a fim de demonstrar a evidência de que FLAVIO tratava com MARIA 

sobre dinheiro e não “documentos”, em conversa de 10/9/16, com uma pessoa 

chamada CISSA, a princípio sem interesse para a investigação, esta pede para 

                                                 
88 84143970.WAV – AC/11F. 
89 84150100.WAV – AC/11F. 



FLAVIO trocar um cheque, ao que este responde “que precisou ir para Curitiba 

ontem e levou todo o dinheiro que tinha”90. 

 

Em outra ocasião, MARIA DO ROCIO pergunta para MARA RUBIA se 

FLAVIO EVERS CASSOU esteve em sua casa e, ao saber que sim, pede para 

depositar “300” na conta do Banco do Brasil91. 

 

Sabe-se que MARIA DO ROCIO foi colega de faculdade de FLAVIO 

EVERS CASSOU porém, o relacionamento de ambos demonstra claras práticas 

de corrupção, com MARIA DO ROCIO beneficiando a empresa em que FLAVIO 

EVERS CASSOU trabalha – assinando certificados feitos pela própria empresa, 

sem qualquer fiscalização efetiva -, mediante contraprestação financeira ou em 

produtos. 

 

Frise-se que, em 2012, quando FLAVIO EVERS CASSOU não era 

funcionário da SEARA ALIMENTOS, mas médico veterinário conveniado do 

Ministério do Trabalho lotado na mesma empresa, constam diversos depósitos de 

FLAVIO na conta de MARIA DO ROCIO, de suas irmãs e da empresa que são 

sócias, os quais necessitam ser explicados. 

 

Além disso, conforme se verá em tópico próprio, FLAVIO EVERS CASSOU 

faz parte da organização criminosa chefiada por DANIEL GONÇALVES FILHO, 

participando de diversas reuniões do grupo. Em conversa com FLAVIO, sobre a 

saída de DANIEL GONÇALVES e ingresso de GIL BUENO como 

superintendente, MARIA DO ROCIO esclarece o mote do grupo: 

 

“(...) 

MARIA: E você sabe que pra gente ter esse poder que nós temos. Pra gente, 

eu digo entre aspas, nosso grupo, né (risos), é ajeitando a vida, né, de certas 

pessoas. 
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FLAVIO: Exatamente. 

MARIA: Pra isso tem que tá conosco, né, o mando. 

FLÁVIO: Exatamente.”92 

 

Há outras empresas que se valem dos “favores” de MARIA DO ROCIO e, 

do que se apurou, as contraprestações (ou seus códigos) são semelhantes93. 

 

Pessoa identificada como ROBERTO MULBERT da BIG FRANGO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 76.743.764/0001-39) 

mantém conversa suspeita com MARIA DO ROCIO: 

 

“ROBERTO: Tem muita sobra de embalagem. Eu tenho 730 mil reais de 

embalagem. Eu consigo, a minha pergunta é essa, por isso que eu liguei pra 

senhora, eu consigo prorrogar o prazo do uso dessas embalagens? 

MARIA: Quando é que elas vencem? 

ROBERTO: Elas vão vencer na próxima segunda feira. 

MARIA: Refaz! Refaz e explica por que. Justifica por que o senhor está 

solicitando, o (ininteligível) mercado ou alguma coisa. Entendeu? Que eu 

passo pro setor aqui verificar isso pra nós. Que você já tem aprovação e eu 

não vejo problema nenhum em aumentar o teu período, né? 

(...) 

A partir de 3'53": 

ROBERTO: Recebeu as asinhas aí? (Ininteligível) 

MARIA: Sim. (risos) Tá bom. Mas então pode mandar que eu, mando tá bom? 

ROBERTO: Obrigada pela atenção. 

MARIA: Por nada. Não tem de quê.”94 

 

Como se verá, no tópico referente à JUAREZ SANTANA, essa não é a 

primeira vez que referida empresa pede “favores” aos servidores da SFA/PR. 
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Considerando a já conhecida atuação de MARIA DO ROCIO, bem como a 

conversa acima, há suspeita de que referida empresa participe do esquema de 

subornar servidores com produtos ou dinheiro em troca de favores da SFA/PR, 

justificando a necessidade de realização de busca na BIG FRANGO INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, a fim de verificar eventuais provas de 

pagamento de propina nos computadores do funcionário envolvido – ROBERTO 

MÜLBERT. Tais indícios fundamentam, ainda, buscas na residência do mesmo, a 

fim de se apreender celular e computador pessoal, bem como sua condução 

coercitiva, para que esclareça tais fatos. 

 

No dia 12/09/16, MARIA DO ROCIO conversa95 com sua irmã SONIA 

MARA NASCIMENTO, dizendo que o Dr. ROBERTO, posteriormente identificado 

como ROBERTO BORBA COELHO JÚNIOR (CPF 043.103.809-05) deixaria um 

“processo” (possivelmente dinheiro) em sua casa, pedindo para SONIA ficar 

atenta e não deixa-lo. ROBERTO BORBA COELHO JÚNIOR consta nos 

sistemas disponíveis como sócio na empresa MULTICARNES 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 20944373000128). 

 

Pouco antes, MARIA DO ROCIO conversou96 com DANIEL GONÇALVES 

sobre entregar um “depoimento” que ele pediu – muito provavelmente referindo-

se aos “documentos” (dinheiro) que ROBERTO lhe levaria. 

 

No mesmo dia, mais tarde, MARIA DO ROCIO conversa97 com ROBERTO 

BORBA COELHO JÚNIOR, quando este pede para MARIA verificar sobre uma 

fiscalização. MARIA DO ROCIO prontamente diz que irá verificar e pergunta onde 

ROBERTO vai deixar o “documento” (nome usual para identificar o dinheiro), 

confirmando as ligações anteriores para SONIA e DANIEL sobre a entrega de 

“documentos”/”depoimento”. 
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MARIA DO ROCIO volta a ligar para sua irmã e, muito provavelmente, 

pede para que esta verifique qual seria o valor destinado a DANIEL 

GONÇALVES: 

 

“MARIA- alguém passou aí? 

SONIA- não. 

MARIA- não? 

SONIA- não. 

MARIA- uhum. 

SONIA- não passou aqui. 

MARIA- é então ele deve passar daqui a pouco Sônia. 

SONIA- tá bom. 

MARIA- porque daí eu aviso o DANIEL tá. 

SONIA- tá. 

MARIA- para pegar aí, tá bom. 

SONIA- o Dr Daniel vem pegar? 

MARIA- vem pegar...SÔNIA sabe o vinho do Porto que fiz o pedido? 

SONIA- aham. 

MARIA- vai entregar aí, tá 

SONIA- tudo bem. 

MARIA- aquele vinho do Porto que eu fiz o pedido; fui eu que fiz tá? 

SONIA- entendi. 

MARIA- e aquele outro era para ir lá...tá né... só verifica assim mas por 

curiosidade, quanto que é...né (risos). 

SONIA- entendi, entendi tudo.”98 

 

Por fim a ansiosa e curiosa MARIA DO ROCIO liga, novamente, desta vez 

falando com MARA RUBIA MAYORKA (a quem chama de “maninha”) e 

esclarecendo, ainda mais, sobre o recebimento da propina para ela e DANIEL: 

 

“MARIA- Maninha? 

MARA- oi. 
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MARIA- tudo bem? 

MARA- uhum e você? 

MARIA- eu estou bem, aquela encomenda do meu vinho do Porto veio? 

MARA- sim, aham. 

MARIA- daí veio outro pacote com documentos? 

MARA- sim, MARIA, já te mandei pelo Whattsapp, você não viu? 

MARIA- não, não, mas eu não sabia, sabe porque? chegou agora pouco isso? 

MARA- sim. 

MARIA- não, porque eu ia avisar outra pessoa pra pegar esse documento né, 

mas tudo bem, maninha você leu se esse meu ... depoimento que eu fiz 

nesse processo? tá bom? 

MARA- não vi nada MARIA, foi a SÔNIA que recebeu daí ela que tá com isso. 

MARIA- que eu queria saber. Tô curiosa pra saber sabe, quantas folhas...se 

aqueles números de folhas que eu fiz no... 

MARA- ah mas o envelope ta fechado... 

MARIA- então deixa ... então ta bom ... então tá bom, tá bom então maninha.. daí 

eu vou avisar pra poder pegar amanhã né. 

MARA- uhum. 

MARIA- Soninha que fique de zóio por aí né ... que ele pode chegar, tá? 

MARA- então melhor levar lá para a clínica. 

MARIA- por quê? porque a Sonia vai sair? 

MARA- vai, ela vai na CAIXA ... no ... de novo. 

MARIA- é? 

MARA- uhum, porque os Bancos estão de greve, a CAIXA não tem envelope, só 

não tá fazendo depósito ... aí na lotérica só mil e quinhentos, então tem que 

depositar todo dia. 

MARIA- você não pode entrar nem naquele que é eletrônico ali? 

MARA- não MARIA... não tem... não estão realizando depósito. 

MARIA- mas é o Sindicato que deixa entrar né? 

MARA- eles recolheram os envelopes, entendeu? Não tem com fazer, daí já tem 

nas máquinas paradas, não estamos fazendo depósito, só lotérica.”99 

 

                                                 
99 84240552.WAV – AC/12. Ver também 84257481.WAV e 84257728.WAV, no mesmo AC. 



Essa conversa corrobora o apontado no Laudo Pericial 2170/2016 que 

analisou as contas da investigada: 

 

“Chama a atenção que a numeração dos Depósitos nos dias 16/09/2011 e 

07/07/2014 são contínuas (dentro do mesmo dia), existindo possibilidade 

que tenham sido efetuados um na sequência do outro, causando 

estranheza quanto aos motivos que teriam levado a tal ação.  

Nas contas da Srª Maria do Rocio Nascimento constam 110 (cento e 

dez) depósitos (vide apêndice “Depósitos”), os quais, s.m.j., também 

necessitam de esclarecimentos quanto à sua origem.” 

 

Tais fatos envolvendo a empresa MULTICARNES REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA fundamentam a necessidade de realização de busca na 

mesma, a fim de verificar eventuais provas de pagamento de propina no 

computador do envolvido – ROBERTO BORBA COELHO JÚNIOR, além de 

busca residencial, a fim de se apreender celular, computador pessoal e eventual 

quantia em dinheiro, e sua condução coercitiva, para que esclareça tais fatos. 

 

Como se vê, resta claro que SONIA MARA NASCIMENTO, irmã de 

MARIA DO ROCIO, e MARA RUBIA MAYORKA sabem dos esquemas de 

MARIA DO ROCIO. Além de diversas conversas nas quais se percebe o cuidado 

ao falar por telefone, a seguinte conversa entre SONIA MARA NASCIMENTO e 

MARA RUBIA MAYORKA, na qual ambas demonstram a preocupação com a 

exoneração de DANIEL GONÇALVES FILHO deixam claro que sabem como 

funciona o esquema: 

 

“SONIA: Mara, você tá aí sozinha? 

MARA: Tô, por que? 

SONIA: Então não fale nada o que eu te falar, tá? 

MARA: Ã. 

SONIA: O DOUTOR DANIEL foi exonerado. 



MARA: Puta que pariu. E agora?”100 

 

SONIA MARA NASCIMENTO, além de já ter recebido 

“processos”/”depoimentos” etc trazidos por FLAVIO EVERS CASSOU101 e outros, 

dele recebeu dinheiro em sua conta bancária, assim como MARA RUBIA 

MAYORKA e a própria empresa da qual todas são sócias, a DOG GATO 

CLÍNICA VETERINARIA LTDA, conforme informações constantes do Laudo 

Pericial 2170/2016-SETEC/SR/PF/PR. 

 

Pelas informações da Receita Federal do Brasil, há fortes suspeitas de que 

as irmãs de MARIA DO ROCIO - CÉLIA REGINA DO NASCIMENTO (CPF 

299.582.029-72) e SONIA MARA NASCIMENTO -, bem como MARA RUBIA 

MAYORKA, emprestem suas contas correntes para receber valores, bem como 

seus nomes para dissimular a aquisição de patrimônio em nome de MARIA DO 

ROCIO. 

 

Isto porque, por exemplo, em 2012, a movimentação financeira de CÉLIA 

REGINA DO NASCIMENTO superou seus rendimentos declarados em, 

aproximadamente, 40%.  

 

SONIA MARA NASCIMENTO “possui em sua declaração parcos recursos, 

com rendimentos provenientes de aplicações financeiras que totalizaram pouco 

mais que R$ 700,00 em 07 anos, de 2009 a 2015, período em que não 

apresentou rendimentos tributáveis”. Os danos analisados pela Receita Federal 

do Brasil revelam que SONIA “movimentou valores substancialmente maiores do 

que sua aparente capacidade lhe permitiria, resultando em saldo de caixa de 

aproximadamente R$ 44 mil negativo, revelando uma variação patrimonial a 

descoberto”. 
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Com relação à MARA RUBIA MAYORKA, “podemos observar que ela 

recebeu rendimentos do trabalho assalariado ligeiramente superior a R$130 mil, 

considerado o período de 2009 a 2015”, sendo que de 2012 a 2014 os recebeu 

das empresas SADIA S.A. (que também empregou LAIS NOJIRI, filha de 

DANIEL GONÇALVES) e BRF S.A.  

 

Como se vê da informação da Receita Federal do Brasil, SONIA MARA 

NASCIMENTO e MARA RUBIA MAYORKA possuem poucos rendimentos e, 

mesmo assim, são proprietárias de imóveis de valores incompatíveis. 

 

Os fortes indícios de participação das irmãs de MARIA DO ROCIO e de  

MARA RUBIA MAYORKA, seja no esquema de recebimento de propina, seja na 

lavagem de dinheiro que justificam sejam as mesmas objetos de medidas 

cautelares que serão detalhados nos pedidos elencados no tópico final. Ainda, 

neste tópico “dos pedidos”, por todo o exposto nas ações orquestradas por Maria 

do Rocio, serão requeridas outras cautelares de interesse para investigação. 

 

I.1.3. CARLOS CESAR 

 

CARLOS CESAR (CPF 285.657.389-49), Agente de Inspeção Federal, 

lotado na SFA/PR, em exercício no SIPOA/PR, é também presidente da 

Associação dos Técnicos de Fiscalização Federal Agropecuária – ATEFFA do 

Paraná, tendo como seu vice EDSON LUIZ ASSUNÇÃO (CPF 53895487953), o 

qual será tratado em tópico próprio. 

 

CARLOS CESAR é o braço direito operacional de MARIA DO ROCIO – faz 

o papel de motorista e recolhedor das “encomendas”, como pode se ver das 

conversas abaixo: 

 

“CARLOS CESAR: Tem que passar cedo, pegar umas caixas nos, nos, nos 

abatedouros, sabe como é que é 



SILVANA: ah, entendi 

CARLOS CESAR: vamos fazer a coleta e daí (ininteligível) uma bosta, já tem 

um, dois lugares, três pra passar.  

SILVANA: ixi. 

CARLOS CESAR: Daí é, é, é, não sei que horas que eu saio, mas daí te aviso a 

hora que tiver saindo...”102 

 

“MARIA DO ROCIO: Onde cê está? 

CARLOS CEASAR: ainda tô aqui, esperando essa desgraça, aqui no no CANÇÃO 

aqui. Complicado, tô descendo lá na na na recepção ainda. Até achar o homem 

pra entregar a mercadoria aqui. 

MARIA: mas não não era para chamar pelo fulano de tal? 

CARLOS CEASAR: já chamei, mas agora que ele atendeu, porque eu, eles não 

encontravam ele na fábrica lá, agora tô indo lá. Eu já tava indo embora, falei pra 

moça aqui, falei então deixa aí, depois eu venho buscar, não sei o que, num, 

num ia pegar nada, né. Agora ela localizou, ele tá me esperando, tô descendo lá 

em baixo no, no outro, outro portão  

MARIA: tá bom”103 

 

 

 Pelo que se vê de várias outras conversas104, essa é a rotina de CARLOS 

CESAR, fazer a “coleta” de mercadorias nas empresas subordinadas à 

fiscalização da SFA/PR. Pela conversa abaixo, infelizmente, vê-se a normalidade 

dessa rotina para o investigado: 

 

“CARLÃO: Viu ó, agora que cê tá de folga, porque cê não vai lá no frigorífico 

pegar uns troço lá pra você? 

CARLOS CESAR: ô parceiro, como e que eu vou, rapaz, é  

CARLÃO: ué?! 

CARLOS CESAR: eu bem que tô precisando de umas calabresas, precisando 

de umas... 
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CARLÃO: bom, porque você não vai lá?  

CARLOS CESAR: fazer uma dobradinha aí quinta e sexta-feira, mas... 

CARLÃO: então... 

CARLOS CESAR: vou comprar, né, porque não compensa né CARLÃO, sair 

daqui pra pegar dois gomos de linguiça lá, gasolina tá...”105 

 

Na conversa abaixo, CARLOS CESAR esclarece a lógica da fiscalização 

da SFA/PR (coleta, na conversa abaixo, não é de produto ou dinheiro para a 

organização criminosa, mas para análise): 

 

“CARLOS CESAR: vão montar equipe, como é que vão fazer, Dra MARIA está 

aceitando sugestão, falei pra ela... 

CARLÃO: de tirar dos SIFs os caras... 

CARLOS CESAR: eu falei: ‘nós temos que montar equipe Dra Maria, equipe pra 

supervisionar, entendeu? por exemplo eu o Carlão, GUGU e ... é uma equipe, nós 

vamos sair e vamos fazer hoje coleta e supervisão aqui desse lado, no mês que 

vem nós vamos pra esse’. Equipe, montar equipe falei pra ela. 

CARLÃO: Pois é ... CESAR, veja bem o que eu vou te dizer, eu acho que vocês 

estão equivocados com esse troço aí, porque tem certos lugares que não adianta 

você ir coletar porque o cara ... entendeu? Eu acho que não adianta. 

CARLOS CESAR:..não ..não.. 

CARLÃO: CESAR... olha só se for amigo da gente, a gente vai avisar ou não 

vai avisar? 

CARLOS CESAR: Claro, claro. 

CARLÃO: E se não for amigo da gente vai se ferrar pô. 

CARLOS CESAR: Claro, mas é o serviço. 

CARLÃO: É alguma... tem que explicar pros caras depois quando a gente sair 

de lá que algumas vezes vai ter que dar uma complicação, porque senão os 

caras vão começar a desconfiar né, vão dizer: porra só da bão lá no cara lá .. 

nada de ruim...é ... que nem esses frangos com água aí.. tem que dar.... 

CARLOS CESAR: eu mandei o documento... eu escrevi para o nosso colega lá 

falei hei... o loco cara segura aí porque o troço ta feio... 
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CARLÃO: Falou pro cara ou não falou? 

CARLOS CESAR: Falei: ‘tá louco’ 

CARLÃO: Pois é, aí tem que dizer pra ele assim que você está segurando as 

pontas e a MARIA está segurando as pontas, mas vai que uma hora um cara 

faz uma coleta de Estado aí, vai pro pau.. 

CARLOS CESAR: falei pra ele, ele disse: ‘obrigado por avisar amigo, eu tô 

tomando providência. Falei: “beleza então’. 

CARLÃO: Tem que tomar né bicho. Na outra vez foi aqui em CURITIBA, nós 

quase aprendemos toda a mercadoria dele aqui no Bacacheri, pois a câmara dele, 

o cara me mostrou a câmara e só tava em água, era só água a câmara do cara. 

CARLOS CESAR: Não, mas eu avisei ele... 

CARLÃO: Aquele tempo era quem que era o chefe... JUAREZ...e quebrou o 

galho deles ainda. 

CARLOS CESAR: Aí ela quer montar essas equipes daí.. 

CARLÃO: Ela quer montar. 

CARLOS CESAR: Ela .. eu sugeri pra ela 

(...) 

CARLOS CESAR: Eu tô montando ... tô fazendo um quadro lá... nós vamos 

escrever...vamos montar as equipes.,, entendeu... vai ser montado as equipes... 

CARLÃO: É, depois de montar as equipes.... 

CARLOS CESAR: A equipe do Edio é: Edio, Euclides, Leonardo... não sei mais. 

CARLÃO: Euclides, Leonardo.. o Chiquinho 

CARLOS CESAR: Não sei se o Chiquinho é da equipe dele, entendeu, mas é 

assim que vai funcionar entendeu. 

CARLÃO: João Raulino.. 

CARLOS CESAR: É isso aí. 

CARLÃO: Nelsão. Nelson aposentou. 

CARLOS CESAR: A minha equipe... 

CARLÃO: Acho que vamos morrer nesse serviço de hoje aí (risos) 

CARLOS CESAR: Eu vou montar minha equipe.... 

CARLÃO: Monte aí viu. Se for para ganhar dinheiro, monta coisa boa (risos) 

CARLOS CESAR: É, peixe.. vou ver peixe, frango.... 

CARLÃO: Fazer que nem o Jorjão, não na minha casa não tem nada.. e 

enchia aquele freezer dele de tudo quanto é coisa.. (risos) 



CARLOS CESAR:(risos) Você vai fazer parte da minha equipe. 

CARLÃO: Vamos lá... eu só não quero mais dirigir.. eu vou arrumar um cara pra 

dirigir pra nós...”106 

 

CARLÃO é CARLOS AUGUSTO GOETZKE (CPF 231.972.509-15), 

também lotado na SFA/PR, como auxiliar operacional em agropecuária.  

 

Por fim, para mostrar o nível de irresponsabilidade que atuam alguns dos 

servidores da SFA/PR, confira-se outra conversa entre o investigado CARLOS 

CESAR e “CARLÃO” na qual conversam sobre reaproveitamento de carga de 18 

toneladas de perú contaminada de salmonela: 

 

“CARLÃO: O meu que deu lá um trocinho lá uma bactéria lá na, numa, numa, num 

lombo cozido lá e deu aquela estéia (esteria?) né? Como chama lá? Não sei o 

nome daquele negócio lá. 

CARLOS CESAR: hã, hã. 

CARLÃO: daí pô tô refazendo lá, tô revendo o programa né? Lá do FRIGO 

SANTOS. 

CARLOS CESAR: hum. 

CARLÃO: e... 

CARLOS CESAR: tão no regime especial, não né? 

CARLÃO: É regime especial. Daí ele tá fazendo toda segunda-feira vai lá, hoje ele 

foi lá inclusive coletar produto, três produtos de coleta. 

CARLOS CESAR: hum. 

CARLÃO: só que esses dia eu tava lá no Ministério, aí a tal da MARCIA me 

chamou... xi... disse ‘CARLÃO vem cá, cê quer fazer um negócio?’, eu disse "fazer 

o que, né?’ ‘É que o LUIZ tá de férias e o LUIZ só volta no mês que vem e tá 

voltando, tá voltando, sabe aquele RBS (?)’, como é o nome dessa empresa? Não 

sei se eles abatem lá no, no, lá no, no ou eles venderam alguma coisa, eu sei 

que veio da Europa. Veio não sei se 17 ou 18 toneladas de perú, é, com 

salmonela, sabe? E aí vão levar lá no RAMOS lá pra fazer, nós temos que 
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liberar lá, ver tudo, né? [ANALISTA: RAMOS provavelmente trata-se da empresa 

SOUZA RAMOS] 

CARLOS CESAR: hum. 

CARLÃO: liberar, eu não sei o que que faz com isso, não sei se dá 

cozimento, eu nunca vi disso. 

CARLOS CESAR: dá pra fazer mortadela. 

CARLÃO: eu, eu, pra mim eu pegava essa bosta, aí, isso aí é peixada. Eu 

pegava, é, veio com problema, mete no digestor. 

CARLOS CESAR: é... 

CARLÃO: pronto, faz ração, entendeu? 

CARLOS CESAR: exame, análise, tudo certinho, pra amanhã ou depois não ter 

que prestar contas disso aí. 

CARLÃO: é, não, mas é, a MARCIA que ... daí o que que vai, vai, vai ser feito 

lá, eu não quero saber. 

CARLOS CESAR: porque que que eles não vão fazer? 

CARLÃO: pois é. 

CARLOS CESAR: porque daí nóis fazemo. 

CARLÃO: daí chamaram, puseram lá, papapa, o artigo num sei que, num sei 

que... 

CARLOS CESAR: há há. 

CARLÃO: eu falei, ‘pô mas porque tão liberando?’ Eu disse, ‘MARCIA’, ‘é, mas 

não sou eu’, ‘como não é você? Você que é chefe do negócio de aves aí, você vai 

liberar isso aí?’ 

CARLOS CESAR: hum hum. 

CARLÃO: ‘é tua responsabilidade’ 

CARLOS CESAR: não, não mas a responsabilidade vai ser tua, daí. 

CARLÃO: pois é, daí, pôs eu e o PIANARO pra ir lá. 

CARLOS CESAR: é... 

CARLÃO: sabe? Daí disse ‘não, se você quer que a gente vai lá, eu vou liberar 

tudo, só... mas aí como é que faz? Se um produto vem com problema, cê quer 

que eu faça o que? É, é uma câmara especial? Você tem que me explicar como é 

que eu faço isso aí’ 

CARLOS CESAR: hum. 



CARLÃO: falei pra ela. ‘Ah, não CARLOS, não se preocupe, que a hora que 

chegar, eu, nós damos todas as dicas pra vocês’ 

CARLOS CESAR: hummm. 

CARLÃO: eu digo ‘ah, é, hum hum’. Ó, pra mim, cada vez que gente em empresa 

quando dava um probleminha de, de, de qualquer troço no animal, é digestor, não 

tem papo pra ninguém esse troço aí. Isso aí é, é pe..., isso é peixada! Alguém 

teve o, lá em cima teve uma peixada e liberaram essa porcaria desse produto 

aí. Eu não nunca vi disso. Primeira vez que eu vejo. 

CARLOS CESAR: reaproveitamento. 

CARLÃO: é, eu nunca vi. Eu nunca fiz reaproveitamento na empresa. Nunca. 

CARLOS CESAR: hum hum. 

CARLÃO: fazer o que, né? 

CARLOS CESAR: é. 

CARLÃO: eu falei pro PIANARO ‘nóis temo que ver esse troço aí, viu?’”107 

 

Aparentemente, a empresa SOUZA RAMOS desistiu de comprar o perú108, 

porém tal fato é bastante grave para justificar seja realizada busca nas estações 

de trabalho de CARLOS AUGUSTO GOETZKE, bem como em sua residência, a 

fim de se apreender, especialmente, telefone e computador que possam conter 

mais informações sobre a gravíssima conversa acima. Há, ainda, fundamento 

para sua condução coercitiva. 

 

Com relação à CARLOS CESAR há nítidos elementos para sua guarda 

preventiva diante da análise dos áudios e verificando seu papel de destaque na 

organização criminosa. Porém, todas as medidas pertinentes e seus devidos 

requerimentos serão esmiuçados em tópico próprio. 

 

 

I.1.4. LUIZ CARLOS ZANON e seu filho  
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LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR (CPF 08411891453), doravante ZANON, 

é Fiscal Federal Agropecuário, em exercício na Unidade Técnica Regional de 

Agricultura de Londrina/PR – UTRA/Londrina, também fazendo parte da 

organização criminosa liderada por DANIEL GONÇALVES FILHO. 

 

Os indícios de sua participação na organização criminosa liderada por 

DANIEL podem ser observados em várias conversas que demonstra a proteção 

que o mesmo detém daquele e de MARIA DO ROCIO109. 

 

 

Assim como os demais membros da organização, ZANON demonstra 

grande preocupação em falar ao telefone110: “Eu já liguei do meu celular para não 

ter escuta do outro aí, mas aí tem grampo também, então não dá para falar, 

mas eu peguei firme aqui, liguei para Curitiba, envolvi MARIA, todo mundo já, 

entendeu?”111. Entretanto, por vezes parece se esquecer e chega a ser bastante 

direto ao cobrar propina, passando, inclusive, o número de sua conta pessoal 

para receber o pagamento, conforme se verá. 

 

Confira-se a sequência de conversas de ZANON com representantes do 

frigorífico UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL S.A. (CNPJ 4.883.352/0001-93): 

 

 Em 15/02/16: 

“ROBERTO - doutor ZANON 

ZANON - Sim 

ROBERTO - Estamos bem aí ou não? 

ZANON - Graças a Deus, tudo tranquilo 

(...) 

ROBERTO - É porque eu tenho um documento para assinar. 

ZANON - É? 
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ROBERTO - Você consegue vir até aqui ou como é que nós fazemos? 

(...) 

ROBERTO - O que é unir o útil ao agradável? Você vem almoçar aqui? 

ZANON - É, daí se tiver o resultado da primeira eu até ia, se não. 

ROBERTO - Não, não tem não. Eu conversei com ele hoje e ele está pondo na 

programação. 

ZANON - Mas o que? Quando que vem essa programação? Manda ele colocar 

as duas já para essa semana que daí fica mais fácil para mim né? 

ROBERTO - Doutor do céu, para mim conseguir tirar leite da pedra lá não 

está fácil. 

ZANON - Azar deles, combinam uma coisa e não cumpre depois, né? 

ROBERTO - Não, não, no período aí eles fazem, fica tranquilo. 

ZANON - É, bom, vamos ver né, até dia 18 deve estar pronto esse relatório aí, vou 

precisar daí né? 

ROBERTO - Eu imagino que sim. 

ZANON - Então tá. Eu estou aqui em Arapongas. Dá para você mandar trazer 

esse certificado para mim? 

ROBERTO - No frigorífico? 

ZANON - Aqui no frigorífico. 

ROBERTO - Tá bom, estou mandando aí. 

ZANON – Feito. 

ROBERTO - Combinado então, obrigado.”112 

 

 Em 17/2/16: 

“ZANON - Que amanhã já é quinta-feira para resolver aquilo para não ficar para 

sexta, fazendo o favor, tá? 

ROBERTO - É, eu dependo da confirmação, mas eu acho que vai dar certo. 

ZANON - É, porque já, de acordo com o que foi combinado, não vamos falar 

por telefone, mas o cara não pode ficar pisando na bola assim né? 

porque...né? 

ROBERTO - Tranquilo. Então falamos. 

ZANON - Conversamos amanhã aí. 

ROBERTO - Beleza doutor.”113 
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 Em 18/2/16, às 9:31h: 

“ZANON - Você está em Maringá. Você vai estar que horas em Apucarana? 

ROBERTO - Eu vou estar três horas da tarde, quatro horas. 

ZANON - Ixi Maria, aí complica minha vida lá hein? 

ROBERTO - Não, por que? 

ZANON - Porque...não, porque eu tinha que ter, conversar contigo lá a 

respeito de um procedimento, que pode ser resolvido em Apucarana 

mesmo, né? No banco. 

ROBERTO - Um hum. Hã han. 

ZANON - Entendeu? 

ROBERTO - Mas vai até lá. 

ZANON - Hã? 

ROBERTO - E fala com o GILBERTO. 

ZANON - Com o GILBERTO? 

ROBERTO – É. 

ZANON - Direto com ele? 

ROBERTO - É, vai lá e fala com ele. 

ZANON - Tudo bem, falo com ele. 

ROBERTO - Chama ele lá na sala lá e fala com ele. 

ZANON - Daí eu espero você chegar então? Daí ele resolve lá e espero você 

chegar depois para nós conversar. 

ROBERTO - Você resolve tudo com ele lá. Tá tudo na mão dele. 

ZANON - Ah é? 

ROBERTO - É, você resolve com ele. 

ZANON - Tudo bem. 

ROBERTO - Pode ficar tranquilo lá, daí você precisa assinar o certificado, você 

resolve por lá e já acerta tudo. 

ZANON - Então tá bom. Feito seu ROBERTO...”114 

 

 

                                                                                                                                                     
113 80456064.WAV – AC/2A 
114 80463523.WAV – AC/2A 



 Em 18/2/16, às 11:26h: 

“ZANON - Falei com o Roberto na semana passada, daí esse começo de semana 

tivemos uma certificação, daí falei com ele ontem: ´ah tudo bem doutor, amanhã 

nós conversamos´. Aí ligo para ele: ´Ah estou em Maringá.´ Falie: ´pô, meu, que 

horas você volta? Ah três e meia quatro horas. eu falei: É foda.´ Ele combina 

umas coisas comigo e depois...simplesmente... 

GILBERTO - Não, mas fica tranquilo. 

ZANON - Daí ele falou: fale com o Gilberto. É, quer dizer, eu já faz tempo que 

quero mudar de diálogo aí dentro, sabe? Não, mas é duro. 

GILBERTO - Tem que ser ele, tem que ser o homem. 

ZANON - É não, é ele coisa nenhuma, nós vamos conversar com o Cidinho lá em 

Maringá e vou acabar com essa festa aí viu? Acabou, mês que vem muda. Eu 

vou, o negócio é direto, aí nós conversamos pessoalmente aí. 

GILBERTO - Tá, ta bom, tá ok. 

ZANON - Fica tranquilo.”115 

 

Ao que tudo indica, em 4/3/16, o problema de ZANON foi resolvido e, em 

conversa com seu filho, SERGIO RICARDO ZANON (CPF 880.047.089-00), 

resolve como dividir o dinheiro: 

 

“SÉRGIO – Alô. 

ZANON - Fala filho. 

SÉRGIO - Você está aonde?  

ZANON - Aqui na UNIFRANGO. 

SÉRGIO - Tá louco. 

ZANON - Tô te falando. 

SÉRGIO - Ué, você falou que já estava em Londrina (ininteligível). 

ZANON - É, que bom, depois eu te falo aí. O seu ROBERTO simplesmente 

passou a, ligou lá, ficou para resolver isso aí depois do almoço, por causo de 

fluxo, que eu não vou entrar em detalhes no telefone, tá, e viajou. Saiu daqui e 

foi direto para a estrada e aí deixou uma pessoa para resolver em parte o 

problema e estou aguardando ela chegar. 
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SÉRGIO - Ué? Mas o que você está fazendo aí? 

ZANON - Esperando. Como o que você está fazendo aqui? 

SÉRGIO - Ué, e o LÁZARO? 

ZANON - Esse daí que resolveu, aqui eu acho que vai ficar para segunda-feira, 

pelo jeito. 

... 

2'48"  

SÉRGIO - Você não tinha que ir no banco pagar as coisas hoje?  

ZANON - Não vai dar para ir hoje, pronto, segunda-feira, as coisas para pagar, eu 

não tenho muita coisa para pagar, vou te dar teu 1000 aí e ficar com 1000 para 

mim, vou pagar a luz, vou pagar, vai ficar para pagar segunda-feira o que tiver 

que pagar, com esse dinheiro que é pouco, não é muito, mas eu não posso falar 

por telefone, você está me obrigando a fazer coisa que não deve. tá? O que 

ficou para banco hoje não tem mais jeito. Não tem como chegar aí.”116 

 

A mesma forma de agir pode ser constatada das conversas com 

representantes do frigorífico MC ARTACHO CIA LTDA (CNPJ 04.976.126/0001-

57): 

 

“NELSON – Alô.  

ZANON - Bom dia. 

NELSON - Bom dia doutor. tudo bem?  

ZANON - tudo bem, firme NELSINHO? 

NELSON - Bom graças a Deus. 

ZANON - Então tá bom, o MARQUINHO está viajando? 

NELSON - O MARQUINHO está para o Mato Grosso. 

ZANON - Ah louco, Mato Grosso? 

NELSON - Mato Grosso. 

ZANON - É, eu conversei com ele na sexta, depois no domingo, na segunda-feira, 

não consegui falar com ele ontem né? aí ficou de resolver aquelas situações aí, 

você tem alguma orientação dele ou não?  

NELSON - Não, não me passou nada doutor. 
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ZANON - É, foi. 

NELSON - Não passou nada. 

ZANON - Saiu, está saindo produto, está tudo andando normal, né? Estava 

aguardando aquele negócio lá que diz que era para, né? Uma nota aí. 

NELSON - É, então doutor, ele, eu sempre comento com ele, ele fala dessa 

relação, que o senhor pegou um dinheiro a ma...adiantando...  

ZANON - Não, não, não, não fale isso aí por telefone. 

NELSON - E agora não tem nada a ver e é isso que ele fica... 

ZANON - Ah, nada a ver não. 

NELSON - Estou indo para cá MARQUINHO daí você resolve isso aí que eu não... 

ZANON - Não tá bom para vocês isso aí? Não está certo isso aí? Ele está 

totalmente fora, não é realidade isso aí sabe, isso aí não exprime a verdade, ele 

não aceita então fica esse rolo. Desde dezembro que está sem isso aí. Situação 

complicada né? 

NELSON - Aqui, aqui no relatório que pediu aqui, até abril está certo. 

ZANON - Ops, por telefone, é, mas isso aí ele fez um cálculo diferente né? 

Com base de 2.0 e não é 2.0, é 3.0, 2014 e 2015. Então na verdade é o inverso e 

ele está insistindo e ele falou que não era para levar em consideração isso aí. 

Disse: ´não doutor, isso aí deixe de lado aí e a gente se entende aqui´, mas 

parece que ele está insistindo aí de, de, pô, sacanagem né pô? Uma situação 

delicada aí e ele não quer saber de resolver. 

NELSON - É, complicado.”117 

 

 

 

“MARQUINHO”, provavelmente, trata-se do sócio-administrador da 

empresa ARTACHO, MARCOS CESAR ARTACHO (CPF 521.468.049-04), 

denunciado pela participação no esquema criminoso da OPERAÇÃO 

PUBLICANO. 

 

Em 10/3/16, ZANON fala abertamente com representantes de ambas as 

empresas, pedindo que depositem em sua conta: 
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UNIFRANGO 

“(...) 

ROBERTO - E você não vem para cá hoje? 

ZANON - Aí que eu queria ver com o senhor aí, se há possibilidades? Pode 

anotar o número de uma conta para mim fazendo o favor? 

ROBERTO – Hum. 

ZANON – 0304. 

ROBERTO – Hã. 

ZANON - 15490-60. 

ROBERTO – Tá. 

ZANON - HSBC, isso em meu nome. 

ROBERTO - Hã han, é...para aquela referência lá? 

ZANON - Para aquela referência lá, né, se possível. Aí eu tenho condição de 

passar no banco e mais tarde ir almoçar aí com você e resolver o problema 

nosso aí. 

ROBERTO - Não, mas eu vou te falar, eu não vou conseguir isso aqui. 

ZANON - Tudo não, pelo menos uns 6 aí já está bom, depois a gente vê. 

ROBERTO - Não, eu não tenho para...eu já combinei com o SILINHO e ele já me 

ligou ontem à noite, passou mensagem, é para mim falar com ele quarta-feira, dia 

16 as 5 horas da tarde, até lá... 

ZANON - Até lá já estou quebrado meu filho. 

ROBERTO - Então, mas eu não...antes disso aí eu não tenho nem como, eu nem 

adiantei para ele o que que é, falei, ó, aí ele, respondeu assim, naquele email que 

você viu, naquela mensagem que eu mandei para ele: o irmão, boa noite, tudo 

bem, eu vi sua mensagem e você ligue amanhã para a DANI e marque com ela o 

dia que ela tem agenda lá para você conversar comigo. 

ZANON - Hã, complicado. 

ROBERTO - Aí hoje ela respondeu, mas eu não posso fazer nada doutor, sinto 

muito mas dia 16 eu vou falar com ele e ele vai dar uma solução para nós. 

ZANON - Complicado e eu não posso sair de londrina, não estou em condições 

então, qualquer coisa o senhor manda para cá. 



ROBERTO - Mando sim, vamos se ajudando. tá certo?”118 

 

 

FRIGORÍFICO ARTACHO 

“MARCOS - Viu, eu cheguei ontem a noite aqui, assim, eu consegui ver alguma 

coisa, se o senhor quiser passar aqui a tarde. 

ZANON - Não, eu te...eu deixei o número da conta do...minha do HSBC. 

MARCOS - É, mas eu não consigo fazer no banco daí. 

ZANON - Não? 

MARCOS - Não porque ele vai me arrumar só depois do horário, entendeu? 

ZANON - Vixe Maria. Aí eu tinha que depositar né? 

MARCOS - Oi? 

ZANON - É que teria que depositar, né, MARQUINHO, também no banco, no 

HSBC, porque cai cheque hoje lá. 

MARCOS - É, mas daí não consegue fazer hoje se não for pegar. 

ZANON - Sim, você já pegou? 

MARCOS - Não, não, vou pegar ainda, ele falou para passar lá para pegar depois. 

ZANON - Depois das 3? 

MARCOS – É. 

(...) 

ZANON - Tá. Só que tem um detalhe, a questão da, o NELSINHO estava com 

dificuldade aí no sistema para imprimir, tem uma certificação para a Ucrânia, 

né?”119 

 

Novamente, no dia seguinte à conversa com os frigoríficos, ZANON 

conversa com seu filho sobre o “dinheiro de ontem”, pagamento de contas – 

especialmente, parcela de uma Cherokee – e economias guardadas na gaveta120. 

 

Frise-se que ZANON atua da mesma maneira em outras empresas. 

Funcionários do frigorífico FRIGOMAX - FRIGORIFICO E COMERCIO DE 

CARNES LTDA (CNPJ 04.209.149/0001-36) reclamam de ZANON e “TEIXEIRA” 
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(JOSÉ TEIXEIRA FILHO, Agente de Inspeção, CPF 142.909.799-04), deixando 

claro como atuam tais servidores públicos: 

 

“MIGUEL - Eu falo assim para você: que ele (TEIXEIRA) e o ZANON está 

(ininteligível) os dois. 

KELLI121 - Está de armada. 

MIGUEL - Está de armada os dois. Os dois está de armada, então não adianta. 

KELLI - Nossa, TEIXEIRA, olha, o TEIXEIRA é foda. Mas se eles...quanto mais 

eles (TEIXEIRA e ZANON) fazem isso, mais eu não vou dar dinheiro para eles, 

não dou, não dou. 

MIGUEL - O TEIXEIRA não está aqui e eu falo para você que os dois está de 

armada porque o ZANON ligou...”122 

 

SILVIA MARIA MUFFO (CPF 1227568860), proprietária do frigorífico 

FRIGOMAX, em conversa com o chefe de ZANON, JUAREZ JOSÉ SANTANA 

(CPF 36241806904), desabafa sobre a pressão que ZANON vem exercendo, 

afirmando, inclusive, ter gravado conversas com o mesmo: 

 

“SILVIA - Ontem teu amigo (ZANON) veio aqui as 4 horas, anteontem, fez pressão 

pra caramba. Ontem não teve abate, hoje começaria as 7 horas; eles foram 

comunicados, falou que não começa antes de ele começar, chegar. 

JUAREZ – Sei. 

SILVIA - Eu esperei até agora, naõ chegou, eu toquei a campainha. 

JUAREZ – Tá. 

SILVIA - O Carlos está lá, chamei ele para conversar e ele não quer conversar. 

JUAREZ - Hã? 

SILVIA - E no dia que veio aqui, falou de você, falou que ele vai me dedar para o 

DANIEL, para fechar, para interditar, que ele não vai arriscar a vida dele, ele não 

vai pagar gasolina, ele não vai pagar combustível, o carro dele depreciando 

para vir aqui trabalhar sem ganhar. 

JUAREZ - Ué, mas ele já ganha do ministério para ir aí. 
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SILVIA - Bom, tá feito aquele negócio que você sempre pediu para mim fazer. E 

se falar merda vai, vou por na mídia. 

JUAREZ - Pode fazer, pode fazer. 

SILVIA - Porque não estou aguentando mais. 

JUAREZ - Não SILVIA, é pressão desses vagabundo, não sucumbe a pressão 

dele, não sucumbe, ele está te pressionando, porra, só aquelas matérias que 

você me mandou daqueles vídeos lá, pelo amor de Deus. 

SILVIA - Que você é o filho de alguma coisa junto com o GIL, que tiraram a 

cambira dele que era o dinheiro que ele tinha. 

JUAREZ - Hã?”123 

 

ZANON, assim como MARIA DO ROCIO, assina certificados de casa, sem 

qualquer verificação da veracidade das informações. Em 25/2/16, um funcionário 

da UNIFRANGO (DANILO) leva certificado para ZANON assinar em sua casa124 

e, no dia seguinte, ZANON comenta com seu filho que terá que substituir o 

certificado pois a empresa errou a quantidade na nota fiscal125. 

 

Pela conversa com ANA PAULA, do FRIGORÍFICO ARTACHO, percebe-

se que se trata de prática corriqueira: 

 

“(...) 

ANA PAULA - Doutor, eles acabaram de me passar... 

ZANON – Hum. 

ANA PAULA - Que vai ter dois certificados. 

ZANON - Hum, para onde? 

ANA PAULA - Para mim emitir hoje, um para a JOHNSON e um para a 

POLINUTRI. 

ZANON - O que é, em volume de tripa é muita coisa?  

ANA PAULA - Ó, um vai dar 5000 quilos e 400 gramas, que vai ser referente a, 

deixa eu somar aqui a quantidade de bombona. 

ZANON – É. 
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ANA PAULA - Dá 27 bombonas um e outro só dá 7 bombonas. 

ZANON - Sim, isso daí já carregaram? Como é que está? 

ANA PAULA - Eles estão organizando a carga porque foi fechado agora cedo, 

eles estão organizando tudo para ver se consegue a transportadora para carregar 

hoje, mas eu acabei de atender o telefone um pouquinho antes do senhor, era a 

transportadora querendo confirmar se pode ser carregado no sábado. 

ZANON - A data do documento não, você faz a certificação para hoje né? 

ANA PAULA - Isso, aí qualquer coisa se o senhor não puder vir assinar, eu peço 

para o mototaxi vim. 

ZANON - Tudo bem. Então veja o horário e faz o contato para saber aonde é que 

eu estou. 

ANA PAULA - Tá, eu vou fazer a emissão do certificado e qualquer coisa se o 

senhor quiser até assinar a noite na sua casa não tem problema. 

ZANON - Não, daí você me avisa quem vai vir né? 

ANA PAULA - É o AMAILSON, aquele mototaxi que sempre vai. 

ZANON - Tudo bem.”126  

 

Tais fatos envolvendo a empresa UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL S.A. 

fundamentam a necessidade de realização de busca na mesma, a fim de verificar 

eventuais provas de pagamento de propina nos computadores dos funcionários 

envolvidos – ROBERTO TELES, GILBERTO, CELIO127, ANA PAULA e DANILO, 

os quais ainda necessitam ser qualificados. Fundamentam, ainda, a condução 

coercitiva de todos, para que esclareçam tais fatos e, com relação à ROBERTO 

TELES e GILBERTO, por seu envolvimento direto nas conversas de pagamento 

de propina à ZANON, buscas residenciais a fim de se apreender celulares e 

computadores pessoais. 

 

O mesmo se diga com relação à MC ARTACHO CIA LTDA, cujos indícios 

fundamentam a necessidade de realização de busca na mesma, a fim de verificar 

eventuais provas de pagamento de propina nos computadores dos funcionários 

envolvidos – MARCOS CESAR ARTACHO e NELSON, o qual ainda necessita 
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ser qualificados. Fundamentam, ainda, buscas nas residências dos mesmos, a fim 

de se apreender celulares e computadores pessoais, bem como a condução 

coercitiva, para que esclareçam tais fatos. 

 

Por fim, as mesmas medidas com relação à empresa FRIGOMAX - 

FRIGORIFICO E COMERCIO DE CARNES LTDA: realização de busca na 

mesma, a fim de verificar eventuais provas de pagamento de propina nos 

computadores dos envolvidos – KELLI REGINA MARCOS e SILVIA MARIA 

MUFFO e nas residências das mesmos, a fim de se apreender celulares e 

computadores pessoais, bem como a condução coercitiva, para que esclareçam 

tais fatos. Na residência de SILVIA MARIA RUFFO, em especial, os eventuais 

áudios que tenha gravado das conversas com ZANON. 

 

 

Com relação ao patrimônio de ZANON, a RFB (IPEI PR20160049) destaca 

que “chama atenção a ocorrência de créditos no Banco Bradesco, nos 

meses de 11/2004 (R$ 30.000,00), 12/2014(R$ 18.000,00), 01/2015 (R$ 

18.000,00) e 02/2015 (R$ 18.000,00). Como também alguns créditos no Banco do 

Brasil, que não foi possível identificar a possível origem do valor creditado, 

pois, não há registro de transação imobiliária de alienação de imóvel, que possa 

justificar a origem do crédito em conta bancária”. Frise-se que ainda resta 

pendente a análise da movimentação bancária de ZANON e seu filho SERGIO 

RICARDO ZANON, o que poderá trazer ainda mais elementos de comprovação 

de recebimento de propina. 

 

Ainda, informa RFB que, em consulta ao RENAVAN, verifica-se que há 5 

veículos registrados em nome de ZANON. 



 

 

 

I.1.5. ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO 

 

 

ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO (CPF 14746018987) é Fiscal Federal 

Agropecuário, em exercício no SIPOA/PR, também membro da organização 

criminosa liderada por DANIEL GONÇALVES. 

 

JOYCE IGARASHI CAMILO, que trabalhou com o investigado, em 2007, 

na empresa PRIMOS AGROINDUSTRIAL LTDA, em seu depoimento, acima 

referido, afirmou que ERALDO CAVALCANTI recebia valores para permitir 

ilegalidades. 

 

Lembre-se que MARIA DO ROCIO substituiu o fiscal DANIEL TEIXEIRA 

por ERALDO CAVALCANTI na empresa PECCIN, quando aquele foi destituído 

de sua função fiscalizatória por MARIA DO ROCIO (no exato dia em que ela 

tomou posse como chefe do SIPOA/PR), justamente por estar fiscalizando 



adequadamente a empresa e ter descoberto diversas irregularidades. Isto porque, 

ERALDO pertence ao “grupo” de MARIA DO ROCIO128. 

 

Após tal substituição – e como forma de dar alguma satisfação, 

considerando a gravidade das irregularidades levantadas por DANIEL TEIXEIRA 

– foi instaurado um Regime Especial de Fiscalização – REF na PECCIN, 

indicando ERALDO CAVALCANTI como responsável, o qual tornou tudo mais 

ameno para a empresa, conforme depoimento de testemunhas DANIEL 

TEIXEIRA, acima referido.  

 

Além disso, DANIEL TEIXEIRA afirmou que ERALDO CAVALCANTI 

estaria envolvido em irregularidades relacionadas a injeção de líquidos em 

frangos na empresa MASTERCARNES.   

 

Atualmente, ERALDO CAVALCANTI trabalha com FLAVIO EVERS 

CASSOU na SEARA, além de atender os FRIGORÍFICOS SOUZA RAMOS, 

PECCIN e MASTERCARNES, dentre outros que lhe pedem para assinar 

certificados.  

 

O relacionamento “negocial” entre ERALDO CAVALCANTI e FLAVIO 

EVERS CASSOU parece ter se iniciado a partir de telefonema entre ambos129, 

datado de 25/2/16, quando ERALDO diz à FLAVIO que precisam conversar, 

FLAVIO pergunta se ERALDO estava “a fim de ir” (certamente, ser fiscal da 

SEARA ALIMENTOS LTDA, que fica na Lapa/PR), afirmando que “será um 

prazer” tê-lo. 

 

Lembre-se que todas as remoções são comandadas por MARIA DO 

ROCIO e tem fundamental importância, removendo fiscais e agentes de inspeção 
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que não fazem parte do esquema da fiscalização de empresas parceiras e 

colocando os fiscais/agentes administrativos da organização criminosa. 

 

A conversa logo se espalha, como pode se ver do diálogo entre o fiscal 

federal RENATO MENON (CPF 56727208972) e homem não identificado (HNI) 

usando terminal cadastrado na empresa SEARA ALIMENTOS LTDA, bastante 

esclarecedora sobre o perfil de ERALDO, corroborando com os depoimentos 

testemunhais já referidos anteriormente: 

 

“HNI: Vai vir o novo chefe aí. 

RENATO: Ah, tá indo o ERALDO praí. O cara é gente boa. Tranquilo. 

HNI: É gente boa? 

RENATO: Ih! Aquele lá é bem ‘manso’. 

HNI: Qualquer coisa é melhor que a doutora [MARIA DO ROCIO] né? 

RENATO: Ihhh! 

HNI: Não tô errado, né, doutor? 

RENATO: Nossa, ele é bem tranquilo, vai lá uma vez duas por semana 

(ininteligível). 

HNI: Que bom, né. 

RENATO: E nem é de entrar em indústria nem porra nenhuma. Bem de boa. 

HNI: É. 

RENATO: Só pra assinar os certificados.”130 

 

Poucos dias depois, ERALDO conversa com o Agente de Inspeção 

TARCÍSIO ALMEIDA DE FREITAS (CPF 77176685800) que demonstra interesse 

em trabalhar junto com ERALDO e FLAVIO CASSOU na SEARA ALIMENTOS 

(Lapa/PR) afirmando que “o lugar melhor que tem, em vez de o Sr. trabalhar no 

Ministério, com aqueles horários a turma lá, a Lapa é o melhor lugar que tem”, 

pois “lá, num tem negócio de horário, aí vamos fazer uma escalazinha, um dia 

uma vai, outro vai”. Depois, como de praxe, TARCÍSIO pede para falar 

pessoalmente com ERALDO e PIANARO (SÉRGIO ANTÔNIO DE BASSI 
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PIANARO, CPF 35432284987, também Agente de Inspeção), pois “não pode ser 

por telefone”131. 

 

De fato, pela conversa entre RENATO MENON e FLAVIO EVERS 

CASSOU (ERALDO entra no meio da conversa) vê-se que os fiscais 

efetivamente não executam seus trabalhos: 

 

“FLAVIO: O Eraldo tá te mandando um abraço. 

RENATO: É, tá trabalhando hoje? 

FLAVIO: Tá, tá aqui o bicho veio.  

RENATO: Nossa, vida. (ininteligível) 

FLAVIO: Pera aí que ele quer falar com você. Vou passar pra ele. 

ERALDO: Grande MENON.  

RENATO: Oi meliante. Tá aí hoje trabalhando. Por isso que o tempo mudou? 

ERALDO: Olha, tô abrindo tua mesa aqui. O que cê tem de coisa velha aqui, 

rapaz, de 2011. Tô jogando tudo fora. 

RENATO: Jogue na caldeira. Viu? 

(...) 

RENATO: Viu, entre aí, bote uma roupa branca e entre pra conhecer o 

frigorífico. Por que no dia que você tiver supervisão aí, você não vai saber 

se movimentar aí dentro. Vai ficar feio, Eraldo. 

ERALDO: Não, eu vou, o CASSOU vai na frente, daí eu vou junto com ele, daí né. 

RENATO: Não, entra agora, viu, saiba do processo aí. Se não fica feio. 

ERALDO: Eu vou pra (banca?) eu fico com o CASSOU, se vier supervisão ele 

vai na frente e eu vou junto. Vou atrás dele. 

RENATO: Veja se a roupa serve pra você, se não. Bota uma bota lá no teu 

nome. 

ERALDO: Não, nem precisa, isso nós pegamos um dia antes. 

(...) 

ERALDO: é a indústria tá boa e o CASSOU conhece tudo também, né, porra. 

RENATO: Conhece bosta nenhuma. O CASSOU é outro cara que nunca entra. 

Ele entra uma vez duas por ano só nessa porra aí.  
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ERALDO: Ah, ele entra uma duas vezes por ano, não? 

RENATO: Por ano. 

(...) 

FLAVIO CASSOU: No mais, beleza? 

RENATO: Tudo tranquilo. Tava falando pra ele, ah, CASSOU, ele entra duas 

vezes por ano só nessa porra. tem que entrar de vez em quando. 

FLAVIO CASSOU: Não, tem que entrar sim. Por que, se não tá fodido o troço. 

RENATO: Não por que, no dia que ele receber uma ordem supervisão, uma 

missão, não vai nem conhecer a indústria,aí fica feio. 

FLAVIO CASSOU: É claro. Exatamente. 

RENATO: Tem que conhecer umas portinhas de saída ali. Fica feio. 

FLAVIO CASSOU: Nos sabendo as entradas e a saída, o resto é só enrolando, 

posso fazer o que. 

RENATO: É exatamente. Cuidado pra ele não se perder aí dentro. 

FLAVIO CASSOU: É, exatamente o que nós fazia quando você tava aqui. Nós 

vamos fazer o que? Eu aprendi com você, agora tem que fazer assim. 

(gargalhadas)”132 

 

 A conversa abaixo, entre ERALDO e CASSOU demonstra a repetição da 

conduta de troca de favores – assinatura de certificado vs recebimento de propina 

(aqui sob o “código” de “pé de galinha”): 

 

“FLAVIO: Eu não vou hoje, então, mas só pra te avisar, pode contar que tá aqui 

na gaveta já... aqueles pé de galinha que tu pediu, sabe?  

ERALDO: sei 

FLAVIO: tá aqui já  

ERALDO: tá, segunda-feira então não vai ter nada pra assinar? 

FLAVIO: não, que daí eu mandaria pra você, eu só preciso saber o horário que 

você prefere. 

ERALDO: ahhh, você vai mandar, então 

FLAVIO: eu tive que ir ontem, tinha reunião na casa de DANIEL, os caras me 

fizeram sair daqui 5 horas da tarde  
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ERALDO: hum, não me diga 

FLAVIO: é 

ERALDO: tudo bem lá? 

FLAVIO: tá, aparentemente já prenderam os caras, tá 

ERALDO: é? 

FLAVIO: é, diz que a coisa vai feder 

ERALDO: é? 

FLAVIO: não sei se já, prenderam um, mas acho que vão matar tudo. 

ERALDO: é? 

FLAVIO: num sobra um133  

ERALDO: não me diga, rapaz 

FLAVIO: é pra isso que é pra acontecer 

ERALDO: escuta e que horas o cara pode vir? 

FLAVIO: não, só, eu que te pergunto, cê quer que vá antes das três ou depois das 

três? 

ERALDO: antes das três 

FLAVIO: então eu mando chegar duas, duas e pouquinho 

ERALDO: tá bom 

FLAVIO: tá bom? 

                                                 
133 No trecho em que FLAVIO CASSOU comenta que “vão matar tudo” e que não vai sobrar um, está se 

referindo aos assaltantes da casa de DANIEL GONÇALVES FILHO, o que pode se depreender da conversa, 

dias antes, de CARLOS CESAR com MARCOS, quando trataram sobre o assalto ocorrido na casa de 

DANIEL: 

“CARLOS CESAR: Diz que a doutora MARIA quando chegou na casa dele [DANIEL GONÇALVES 

FILHO], diz que cheia de carro de polícia, mas diz que um rolo, ela diz que deu um, ela não sabia se 

ela ia ou voltava, ela falou, meu Deus, será que tão prendendo o doutor DANIEL?  

(...) 

CARLOS CESAR: ... aí tava lá o pessoal fazendo, não sei se ele chamou a Polícia Federal, o que que 

ele chamou pra, tavam lá fazendo aquelas coisas, ver sinais na casa, tudo, mais diz que olha, foi 

coisa feia. Diz que o cara batia e gritava diz que queria que abrisse o cofre, abrir o cofre, abrir o 

cofre, diz que fazia uns três anos que ele não tem mais cofre em casa. Diz que ele dizia assim: ´onde 

é que tá o dinheiro do frigorífico? Onde é que tá o dinheiro do frigorífico?´ 

MARCOS: ah não, mas isso é, é... é gente mandada 

CARLOS CESAR: pois é, mas é isso que a doutora MARIA me falou. Eu falei, mas doutora MARIA 

quem, mas, como assim o dinheiro do frigorífico, então, é gente que sabe... de alguma coisa? ou o 

que, eu não entendi também, sinceramente fiquei, digo nooosa mas que troço horrível, né? 

MARCOS: humhum. 

CARLOS CESAR: mas é, amanhã a gente conversa mais lá, porque é complicado essas coisas ficar 

falando, né, entendeu? né....” 

Nessa conversa, há três pontos que merecem ser destacatos: (i) a dúvida de MARIA DO ROCIO sobre a 

possível prisão de DANIEL GONÇALVES FILHO; (ii) os assaltantes terem comentado sobre “dinheiro do 

frigorífico” e os interlocutores afirmarem que são “gente que sabe de alguma coisa” e (iii) a constante 

preocupação dos membros da organização criminosa em falar ao telefone (81652557.WAV – AC/6B). 



ERALDO: feito, aguardo ele. 

FLAVIO: e dali eu mando ele pro Ministério, de lá ele sai e vem embora.”134 

 

Há diversas outras conversas entre ERALDO CAVALCANTI e FLAVIO 

CASSOU de mesmo padrão135. Há, ainda, conversas suspeitas com 

representantes do FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS136 sobre diversos assuntos; 

FRIGORIFICO ARGUS LTDA (CNPJ 81.304.552/0001-95), sobre assinatura de 

certificado para exportação137; com NELSON, o qual ainda necessita ser 

identificado, que trata sobre certificados impressos usando a senha de 

ERALDO138 e JOSIEL, o qual também necessita ser identificado, valendo a 

transcrição do referido diálogo: 

 

“ERALDO: Nós fazemos aqui daí a documentação, tá? 

JOSIEL: tá, tá ok, então 

ERALDO: você vai lacrar tudo aí, né?  

JOSIEL: é, eu vou lacrar aqui já. 

ERALDO: tá, mas pega certinho o número do lacre, pra não dar problema, viu 

JOSIEL. 

JOSIEL: não, não, pode deixar daí, eu tenho marcado aqui certinho  

ERALDO: tudo certinho, tá JOSIEL 

JOSIEL: tudo tranquilo”139 

 

ERALDO CAVALCANTI também presta esse tipo de serviço – assinatura 

de certificados, sem fiscalização – para outras empresas, tal como a DAGRANJA 

AGROINDUSTRIAL LTDA: 

 

“TOLEDO -é o Toledo falando tudo bom? 
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ERALDO -tudo 

TOLEDO - gostaria de saber com o doutor se há possibilidade de 

assinar uns certificados para nós hoje? 

ERALDO – posso. 

TOLEDO - que horário que o doutor pode? Vai sair umas cargas aqui por 

volta das quinze horas mais ou menos vai terminar uma carga aqui. 

ERALDO - ah vai terminar às quinze horas? 

TOLEDO – é, mais a tarde eles pediram se tivesse como. 

ERALDO -bem tarde então, mais tarde então porque eu tenho um médico 

bem nesse horário três e meia. 

TOLEDO - então pra eles se for ali pelas dezessete ou dezoito horas éaté 

melhor. 

ERALDO - tá bom então. 

TOLEDO - pode ser nesse horário então? 

ERALDO - pode, pode vir aqui em casa aí as dezoito horas. 

TOLEDO - tá bom então vou dizer pra eles então”140 

 

 

Tais indícios fundamentam a necessidade de realização de busca na 

empresa DAGRANJA AGROINDUSTRIAL LTDA, a fim de verificar eventuais 

provas de pagamento de propina no computador do funcionário envolvido 

(TOLEDO) ou outras irregularidades referentes à expedição de certificados, além 

da condução coercitiva do mesmo para esclarecimento dos fatos. Necessária 

ainda, a condução coercitiva de NELSON e JOSIEL acima referidos para 

esclarecimento dos fatos que envolvem a assinatura de certificados em contraste 

a legislação do Ministério da Agricultura. 

 

O mesmo se diga com relação à empresa SEARA ALIMENTOS LTDA, 

porém, considerando os indícios de constante conduta criminosa envolvendo seu 
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representante, FLAVIO EVERS CASSOU, o mesmo será tratado em tópico 

próprio. 

 

Considerando que ERALDO CAVALCANTI atende as empresas 

MASTERCARNES, PECCIN e SOUZA RAMOS, bem como o depoimento 

testemunhal sobre injeção de líquidos em carnes no frigorífico MASTERCARNES, 

há fundamento para buscas no local. Quanto às outras duas empresas – PECCIN 

e SOUZA RAMOS – serão tratadas em tópico próprio. 

 

Com relação ao patrimônio de ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO, o 

relatório IPEI nº PR20160049 da RFB traz diversos indícios de irregularidades que 

se ajustam a um comportamento criminoso de longo período, conforme se verá: 

 

- “Nos anos de 2009, 2011, 2012 e 2013, verificou-se indícios de variação 

patrimonial a descoberto (‘VPD’)”; 

 

- “a partir de 2013 o contribuinte passa a declarar no campo bens e direitos 

“DISPONIBILIDADE EM MÃOS E BANCOS”, no montante R$ 105.000,00 

(em 31/12/2013), R$ 60.000,00 (em 31/12/2014) e R$ 60.000,00 (em 

31/12/2015)” – uma forma de se “esquentar” dinheiro em espécie, assim 

como fez DANIEL e seus familiares, porém bastante fora do padrão; 

 

- doações e empréstimos a seus filhos, como, por exemplo: 

 

- “em 27/03/2009, o contribuinte declara que adquiriu um imóvel, À 

VISTA, situado a Rua Manoel Eufrásio, nº 805, Matrícula 40.079, de 

Wolmir Gusberti, CPF 216.269.249-15 (dados confirmados na 

Declaração sobre Operações Imobiliárias), por R$ 157.000,00. Em 

data de 05/06/2009, vende o imóvel para RAPHAEL BERNARDI 

CAVALCANTI, CPF 033.428.989-09, pelo mesmo valor de R$ 

157.000,00. Contudo, verificando a movimentação financeira do 



contribuinte, numa análise mensal e não por lançamento, não consta 

débito, que possa concluir que seja pagamento do imóvel, durante 

todo ano de 2009, que totalizou R$ 166.070,73. Portanto, se este 

adquiriu o apartamento à vista por R$ 157.000,00, este valor não 

circulou pela conta corrente, em que ERALDO figure como 

primeiro titular.” 

 

O Laudo 2170/2016-SETEC/SR/PF/PR, por sua vez, analisando as contas 

bancárias de ERALDO CAVALCANTI identificou operação de 

empréstimo/financiamento na CEF, em contas de poupança, sem registro de 

liquidação (quitação), com o saque dos valores sem identificação do beneficiário: 

 

 

 



 

 

I.1.6. RENATO MENON 

 

 

RENATO MENON (CPF 56727208972) é outro Fiscal Federal 

Agropecuário, em exercício no Serviço de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal, SIPOA/PR, parte da organização criminosa chefiada por DANIEL 

GONÇALVES FILHO. 

 

Conforme depoimento da testemunha LUIZ ADRIANO URBANSKI (fls. 

535/539), gerente da MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, RENATO 

MENON, na qualidade de fiscal responsável pela empresa, criava várias 

dificuldades, a ponto de mandar paralisar as atividades, visando a obter vantagem 

indevida. A empresa acabou cedendo às pressões e sendo extorquida pelos 

fiscais ainda que estivesse funcionando dentro da regularidade. Evidenciamos 

que, de início, RENATO MENON começou a levar carnes da empresa, mas 

depois acabou tendo que pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais para 

MENON e o Agente de Inspeção CELSO DITTERT DE CAMARGO, colocando o 

dinheiro dentro de envelopes. A empresa Madero foi chamada ao procedimento 

em razão do termo de depoimento colhido de Daniel Teixeira, Fiscal Federal 

Agropecuário que fez as primeiras denúncias de irregularidades contra a 

Superintendência onde exerce suas funções. Ainda conforme bem apontado no 

termo colhido do gerente Adriano o local da entrega do dinheiro era um posto de 

gasolina as margens da rodovia. 

 

Além disso, pelas interceptações realizadas, verificou-se que, da mesma 

forma que os demais, há fortes indícios de que MENON participe do esquema de 

“troca de favores” com FLÁVIO CASSOU141 (e LUCIMARA HONORIO 

                                                 
141 Os dois demonstram ter um relacionamento próximo, sendo que FLAVIO CASSOU chega a pedir à 
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CARVALHO - CPF 2043994913142, outra funcionária da SEARA ALIMENTOS 

LTDA) pedindo143 e recebendo produtos144 (quiçá dinheiro145) para assinar 

certificados, inclusive de exportação, independentemente de qualquer 

fiscalização. 

 

Da mesma forma que MARIA DO ROCIO, RENATO demonstra interesse 

em assinar os certificados de exportação para China, talvez pelo valor maior da 

propina: 

 

“FLAVIO: Então tamo fodido aqui por que eu achei que você não ia viajar, cê tava 

por aí. 

RENATO: Não, eu tô ... final de semana eu tô aí. 

FLAVIO: Não, não, é que a MARIA tá viajando essa semana. 

RENATO: Ah, (ininteligível). Ah, eu não sabia. Eu tinha uma semaninha de férias 

aí nós viemos com uns amigos. 

FLAVIO: Beleza, mas eu dou um jeito. Pode ficar (ininteligível) 

RENATO: O China? 

FLAVIO: China, é, é. Só você e a MARIA o China. 

RENATO: Mas aguarda mais um pouco, daí.”146 

 

Há que se esclarecer o fato de RENATO MENON estar assinando 

certificados no lugar de ERALDO CAVALCANTI, mesmo após a indicação formal 

de ERALDO já ter sido publicada. Assinar certificados, sem sair de casa é prática 

corriqueira para RENATO MENON147. 

 

“(...) RENATO: É quebrar galho. Tô quebrando galho demais. E o coisa tá aí? 

Como é que chama? 

LUCIMARA: O ERALDO? 
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RENATO: É. 

LUCIMARA: Não apareceu ainda. Saiu a portaria dele já, mas não apareceu. 

RENATO: É, tudo uns vadio mais aí deixa tudo pra mim, esses bosta. 

LUCIMARA: Mas, mesmo que eles venham, né doutor, os China. 

RENATO: Mas eles que se virem. A MARCIA148 já não tá assinando? Que que 

querem?”149 

 

Aparentemente, RENATO MENON também assina documento relacionado 

ao Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes – PNCR, sem 

sair de casa. Conforme informações extraídas do próprio sítio eletrônico do 

MAPA150, a emissão de tal documento dependeria de um trabalho de inspeção e 

fiscalização: 

 

“FLAVIO: Eu só queria saber se amanhã você me acode? 

RENATO: Um? 

FLAVIO: CSI e um PNCR. 

RENATO: Um, não, beleza. 

FLAVIO: Você quer que mande no frigorífico? [ANALISTA: trata-se do 

FRIGORÍFICO ARGUS, no qual RENATO trabalha] 

RENATO: É eu vou tá lá até. 

FLAVIO: Até? 

RENATO: Até sei lá. Amanhã ou de tarde. Que horas? 

FLAVIO: A hora que você marcar. Tipo. Até as 14 horas eu mando lá. 

RENATO: É, provavelmente eu vou tá lá, mas amanhã a gente se fala. Ou lá ou 

aqui em casa. 

FLAVIO: Tá bom. Eu peço pra ligar pra você então. 

RENATO: Ué, mas a MARIA não foi aí hoje? 

FLAVIO: Foi, mas o que tinha foi né. Ela assinou tudo que tinha. Então, amanhã 

tem uma coleta de PNCR pra mim mandar na segunda-feira. Então, daí eu já 

mando pra você. 
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RENATO: Amanhã ela vai tá no, no? 

FLAVIO: Não, amanhã ela não tá no Ministério. 

RENATO: Am? 

FLAVIO: Então, hoje foi feito aqui. Foi muito bom o negócio dos cara aqui, viu. 

RENATO: Ah, mas isso aí o ("Cuba?") né? 

FLAVIO: É. Muito tranquilo. 

RENATO: Um hum. 

FLAVIO: Daí ela ficou aí até a uma e pouca. Tinha acabado já. Daí ela foi embora. 

RENATO: Am? 

FLAVIO: E ela não tá aí. Amanhã ela viaja hoje à tarde. Ela só tá lá segunda feira 

daí. Então eu fico sem MARIA lá também. 

RENATO: Não, beleza. E saiu? Mostrou pra ela lá o negócio? Daí o coisa ligou 

pra ela. Ela disse que nem sabia. Que só segunda que ia saber. 

FLAVIO: Do que? 

RENATO: Dessa nomeação dela ali. 

FLAVIO: Não, não. Já deu. Só que essa saiu errado. 

RENATO: Não é aquela lá. 

FLAVIO: Não. Saiu errado aquela. Saiu. A nomeação não vai ser mudada as 

pessoas, mas vai ser colocado o cargo correto. Ali saiu tudo eles como. 

RENATO: Tudo igual. Tudo igual. 

FLAVIO: Saiu com erro do Ministério. Ele já mandou fazer amanhã sai nova. 

(...)”151 

 

No período investigado, MENON ainda demonstrou relacionamento 

suspeito com HENRIQUE FELIX ERICK BREYER da empresa BREYER E CIA 

LTDA, para quem ERALDO CAVALCANTI também prestou favores152, assinando 

certificados de exportação sem qualquer fiscalização. Na conversa abaixo, 

MENON avisa o empresário sobre uma coleta e solicita três potes de mel para 

seu consumo: 

 

“(...) RENATO: Ai diga lá que mande dois ou três potinhos daqueles de 800g pra mim. 

Por favor. 

                                                 
151 85115996.WAV – AC/12. 
152 85175682.WAV – AC/12. 



HENRIQUE: Ôh, RENATO, desculpe aí. Que tá um som. (ligação falhada). Você quer que 

mande o mel da coleta é? 

RENATO: É, não. Viu, vai ter uma coleta. Tá. Ai a coleta, vocês fazem lá e manda. Eu 

falo com ele por e-mail. Eu digo, e dai, como vai ser a última, mande o mel lá que 

acabou o meu. 

HENRIQUE: Entendi. 

RENATO: Uma é a coleta, não tem nada a ver. 

HENRIQUE: Tá. a ligação tá péssima.”153 

 

Em outra ligação, pessoa de nome ALINE dizendo ser da “BREYER”, 

conversa com RENATO MENON sobre assinatura de certificados: 

 

“RENATO: Alô. 

ALINE "DA BREIER": Doutor. 

RENATO: Oi. Hum. Fala! 

ALINE "DA BREIER": É só pra avisar, Doutor, que ele, o nosso motorista, tá saindo 

daqui a pouquinho lá da LAPA e deve chegar aí na sua casa por volta da uma e 

meia. 

RENATO: Uma e meia? 

ALINE "DA BREIER": Isso. Mais ou menos uma e meia ele falou. 

RENATO: Tá pede pra chegar em torno de duas horas, que ele almoça e vem tranquilo, 

por que talvez tenha que ir no banco ali e pra ele não ficar esperando aí. Tá bom? E 

aquele? Esse certificado 003. Já não tinha ido? 

ALINE: Eu respondi pro senhor ali no e-mail. Na verdade, nós tínhamos atribuído 

todos os números dos 16 contêineres. Aí uns saíram semana passada e outros hoje, 

né. Não ficou bem na sequência, né. 

RENATO: Não. Beleza.”154 

 

Quando ALINE diz que o motorista está saindo da Lapa, provavelmente se 

refere ao endereço da SEARA ALIMENTOS LTDA, pois numa das conversas de 

LUCIMARA (funcionária da SEARA) com RENATO MENON, esta informa ter 

recebido um “um e-mail que tem um certificado do 3522” do “BREYER” 

questionando o mesmo se é para emitir e se ele vai assinar, ao que MENON 
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responde positivamente. LUCIMARA, então diz que levará o certificado do 

“BREYER” juntamente com os “China” (certificados de exportação da SEARA 

para China)155. 

 

Tais indícios fundamentam a necessidade de realização de busca na 

BREYER E CIA LTDA, a fim de verificar eventuais provas de pagamento de 

propina e outros crimes nos computadores dos envolvidos – HENRIQUE FELIX 

ERICK BREYER. Fundamentam, ainda, busca na residência do mesmo, a fim de 

se apreender celulares e computadores pessoais, bem como a condução 

coercitiva, para que esclareçam tais fatos. 

 

O mesmo se diga com relação à LUCIMARA HONORIO CARVALHO - 

funcionária da SEARA ALIMENTOS LTDA, cujos indícios fundamentam a 

necessidade de realização de busca na estação de trabalho da mesma na 

referida empresa, a fim de verificar eventuais provas de pagamento de propina ou 

outros crimes. Ainda, busca nas residências de LUCIMARA, a fim de se 

apreender celular e computador pessoal, bem como a condução coercitiva, para 

que esclareça tais fatos. 

 

Considerando a atuação suspeita de RENATO MENON e que o mesmo 

atende o FRIGORIFICO ARGUS LTDA156, cujo representante também já pediu à 

ERALDO CAVALCANTI para assinar certificado de exportação157, há fundamento 

para buscas no local, a fim de verificar o computadores e eventuais documentos 

de interesse da investigação. 

 

Outra conversa relevante ocorre entre o investigado RENATO MENON e o 

também investigado GERCIO LUIZ BONESI (CPF 2809488397), Fiscal Federal 

Agropecuário, lotado na Unidade Técnica Regional Agrícola de Londrina/PR - 

UTRA/Londrina. Nela, RENATO MENON avisa sobre uma fiscalização surpresa 
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que ocorrerá na empresa que GERCIO BONESI fiscaliza, sendo que este 

pergunta se é para “roubar a fábrica”: 

 

“GERCIO: Espera um pouquinho. Isso faz parte da nova regulamentação? 

RENATO: Cara, eles pediram pra nós vim aí. A MARIA e o povo lá. Sortearam lá 

´Vocês vão pra LONDRINA. Quando chegar lá, vocês vão fazer a supervisão. Daí 

a gente avisa´. (ininteligível) 

GERCIO: Mas por que não comunicaram lá, pra gente ficar preparado? 

RENATO: Foi ontem à tarde que a gente ficou sabendo qual que era o 

(ininteligível). Ontem à tardezinha, à noite, e daí o URQUIZA a gente já avisou. Tá 

avisando você agora. Se vocês puderem ir lá, beleza. Se não puderem, não 

esquenta a cabeça, que essas supervisão aí pra frente vai ser meio desse jeito. 

GERCIO: Sem avisar? 

RENATO: É. Isso que é foda. 

GERCIO: Ô, mas cada coisa, né, cara.  

RENATO: Nem fale. Tô te avisando, por que nós somos tudo parceiro, eu, 

você. 

GERCIO: O serviço em vez de melhorar tá piorando, cara. 

RENATO: Eles falam assim. Depois que chegarem lá. Eu nem tô la. Eu nem tô lá. 

Eu nem tô lá. 

GERCIO: Eu não vou lá por que, também, o que é que eu vou fazer agora, né. Eu. 

RENATO: Não, não, esquenta a cabeça. 

GERCIO: A gente vai ter que sair mesmo, né. 

RENATO: Anham. 

GERCIO: Eu só vou comunicar a empresa. Vou ligar pra empresa. Dizer, ó, tá 

indo uma supervisão. 

RENATO: Sim, sim. Faz o favor. Faz isso, que daí fica melhor pra nós. 

GERCIO: Quem é que vai? 

RENATO: Eu e o LUCIANO. O LUCIANO (ininteligível). 

GERCIO: Vocês vão juntos? 

RENATO: É. Sim. 

GERCIO: (ininteligível) que roubar a fábrica? 



RENATO: Não, não, para, não é assim.”158 

 

Aparentemente, não era mesmo para “roubar” a fábrica – em conversa com 

FLAVIO CASSOU, RENATO MENON confirma que provavelmente era 

“esquema” para pegar JUAREZ JOSÉ SANTANA159. Ressalte-se aqui que 

JUAREZ não pertence à organização criminosa liderada por DANIEL 

GONÇALVES FILHO, possuindo seu próprio núcleo – e, pelas conversas 

interceptadas percebe-se que estão sempre em confronto.  

 

Com relação ao patrimônio de RENATO MENON, a IPEI PR20160049 da 

RFB informa, em resumo, as seguintes suspeições:  

 

- “nos anos-calendário de 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015, verificou-

se indícios de variação patrimonial a descoberto” 

 

- “...chama atenção ao volume de dinheiro em espécie declarado no 

período de 2010 a 2015. Em 2009 e 2010 o montante de dinheiro em 

espécie representou 78% do total de bens.”  

 

- “No ano de 2013 o contribuinte apresenta uma movimentação a crédito no 

montante de R$ 329.353,54, com valores creditados nos meses de 01/2013 

(R$ 109.526,01) e 08/2013 e (R$ 50.799,03) no Banco do Brasil, que não 

se encontra, a princípio, fundamentos nos valores dos rendimentos do 

contribuinte.” 

 

- bens não declarados ou com declarações desconformes (veículo, 

imóveis). 

 

 Ressalte-se que RENATO MENON figura como sócio, com 12% do capital 

social, da AGROPECUARIA MENON LTDA (CNPJ 79.604.880/0001-65), sendo 
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também responsável pela empresa RENATO MENON - ME (CNPJ 

82.643.982/0001-02), as quais ainda não foram investigadas. Aguarda-se, 

também, retorno sobre as quebras de sigilo bancário do investigado. 

 

 

I.1.7. TARCÍSIO ALMEIDA DE FREITAS 

 

TARCÍSIO ALMEIDA DE FREITAS (CPF 77176685800), é Agente de 

Inspeção Sanitária, também em exercício no SIPOA/PR, também membro da 

organização criminosa liderada por DANIEL GONÇALVES. 

 

Conforme depoimento da testemunha JOYCE IGARASHI CAMILO, médica 

veterinária, que trabalhou na PECCIN em 2014, na função de responsável técnica 

pelo controle de qualidade (fls. 184/186), declarou que TARCÍSIO, fiscal 

responsável pela empresa, sempre fazia constar de seus relatórios que tudo 

estava dentro da legalidade, apesar de todas as irregularidades já levantadas 

sobre a referida empresa. 

 

As interceptações telefônicas corroboram o depoimento da testemunha, 

inclusive, esclarecendo o motivo de TARCÍSIO ALMEIDA DE FREITAS não 

realizar suas funções de fiscalização naquela empresa – confira-se a conversa de 

11/3/2016, entre o casal IDAIR ANTONIO PICCIN e NAIR KLEIN PICCIN que, 

juntamente com outros familiares, são responsáveis de fato pelas empresas da 

família: 

 

“IDAIR: Alô. Oi. 

NAIR: Tu não levou mais o dinheiro do TARCÍSIO depois daquele dia que ele não 

tava? 

IDAIR: Não, não, não. não. Ele não apareceu mais aí. 

NAIR: Tá. Vou levar lá agora. tá.”160 
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Um dia depois de NAIR PICCIN dizer que ia levar o dinheiro para 

TARCÍSIO, este conversa ao telefone com SÉRGIO ANTÔNIO DE BASSI 

PIANARO (CPF 35432284987), outro Agente de Inspeção do SIPOA/PR, 

mostrando descontentamento com o valor recebido, especialmente depois de 

saber que SÉRGIO PIANARO recebeu seu pagamento normalmente: 

 

“TARCÍSIO: SERGIO, me diga uma coisa, Sergio. Eu vou até perguntar pra você...assim, 

e aquele negócio lá da compra, daquele recebimento daquele negócio lá, do, da. Você 

recebeu normal? 

SERGIO: Normal. 

TARCÍSIO: Não, você sabe o que é que é, né? 

SERGIO: Sim. Claro. 

TARCÍSIO: Você recebeu normal? 

SERGIO: Normal. Por quê? 

TARCÍSIO: É por que eu não posso falar por telefone, sabe? Já zebrou, já, SERGIO. 

SERGIO: Capaz! 

TARCÍSIO: Já zebrou. Eu achei uma tremenda... Eu não posso falar por telefone não, 

mas... Uma hora quando você voltar eu vou conversar pessoalmente com você. Eu acho, 

sabe, eu não posso falar por telefone. Então já deu zebra, viu. 

SERGIO: Mas nada? 

TARCÍSIO: Não, num é que é nada. Diminuiu, diminuiu o valor de novo. 

SERGIO: Ah, vai tomar no cú. 

TARCÍSIO: Eu nem entendi. Eu não entendi por que isso. E o pior é muita baixaria; é 

muito, eu não entendi. Eu digo: eu vou perguntar pro SERGIO se ele recebeu normal. 

Você recebeu normal? 

SERGIO: Não, pra mim veio normal. 

TARCÍSIO: Pois é. E houve mentira ainda... Disse que o teu, disse que você não 

recebeu normal. Aí pra mim deu menos; e...aí jogaram, viu SERGIO, aí jogaram de 

baixo de uns papeis meus lá e se mandou, sabe? Assim, num... depois eu converso 

com você. 

(...) 

SERGIO: Até então não tava nem pensando em problema. Agora você já me deu mais um 

ainda. 

TARCÍSIO: Não, não, desculpa. Ô SERGIO, eu não quero, não, eu só tô perguntando por 

que tava em dúvida. Por que houve mentira no meio;  aquela, você sabe, aquela mulher 

que faz aquele negócio lá. Aquilo é uma tranqueira viu SERGIO. Então, desde quando 



você assumiu ali eu me abri pra você. Eu falei a verdade pra você o que é que acontecia 

comigo. 

SERGIO: Não, mas não tem motivo de, de, de esconder o jogo um do outro. Pelo 

amor de Deus, por isso eu tô te falando, pra mim, veio normal. Até, inclusive, eu acho 

que você deve voltar lá e dizer assim: escuta, que palhaçada é essa? 

TARCÍSIO: Não, não, SERGIO, eu quero que você curta suas férias numa boa. depois nós 

conversamos.”161 

 

Alguns dias depois dessa conversa, TARCÍSIO e SÉRGIO voltam a falar 

no mesmo assunto: 

 

“SERGIO: ah, o PECCIN vai pagar pela, pela, pela, você vê, é... só o fato deles terem 

pago a menos pra nós esse mês, já dá, já dá pra ver que eles tão... tão... eles tem mais 

é que tomar no cú, mesmo, TARCISIO”162 

 

O mais irônico é que TARCÍSIO chega a reclamar com SÉRGIO PIANARO 

da qualidade dos alimentos da PECCIN que, certamente, também recebe em 

contraprestação aos serviços ilícitos que presta para aquela empresa: 

 

“(...)  

TARCÍSIO: Aaaa. Ô SERGIO, me diz uma coisa, e aí a PECCIN? Aí a PECCIN vai ficar 

praticamente assim à vontade, né? 

SERGIO: É, mas é, se não vender, né. Por que vai ser, há cada quinze dias vai ter vistoria 

lá. 

TARCÍSIO: Aaaa. SERGIO, um comentário, que eu vou comentar com você aqui, até 

chato, eu só vou falar pra você, não quero nem comentar aí não, sabe. 

SERGIO: Um hum. 

TARCÍSIO: Eu peguei um. Eu peguei um peito defumado de frango, decaiu muito o 

produto PECCIN aí. 

SERGIO: É tá muito (ininteligível). A Sueli falou a mesma coisa. Meu Deus, SERGIO! O 

que é que é isso, cara? 

TARCÍSIO: Ó, quer vê, ó, o pior SERGIO, não se pode criticar, eu sei que (ininteligível). 

Mas eu, com toda sinceridade, eu não comi, SERGIO. Eu dei um pedaço aqui pro 

vizinho, eu dei outro pra minha cunhada. Eu peguei um peito defumado e coisa 
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assim, aí quando eu fui cortar, SERGIO, não é aquele peito defumado que tenha 

carne gostoso, é tipo uma massa, tipo de mortadela. Uma massa homogênica. 

Assim, tipo, igualzinha uma massa de mortadela, avermelhada, tudo. Eu digo não, 

decaiu muito. Vou até dar, vou perguntar pro SERGIO se ele pegou algum peito assim. 

SERGIO: É, o último foi bem, bem, desagradável. 

TARCÍSIO: Meu Deus, decaiu muito, SERGIO. Decaiu 100%, 100% do produto do 

PECCIN aí, hem? Meu Deus!”163 

 

Outro ponto que chama atenção na referida conversa e que corrobora os 

depoimentos da testemunha DANIEL TEIXEIRA é quando falam que “a PECCIN 

vai ficar praticamente assim à vontade” – lembre-se que a PECCIN é protegida de 

MARIA DO ROCIO, a qual, a pedido de IDAIR ANTONIO PECCIN, removeu a 

testemunha de suas funções de fiscalização, exatamente porque tinha descoberto 

diversas condutas ilegais na referida empresa. 

 

Lembre-se que, quando ERALDO CAVALCANTI estava estudando a ideia 

de ir trabalhar na SEARA (Lapa), TARCÍSIO conversou com ele por telefone (em 

2/3/16)164, dizendo que tinha ido conversar com MIGUEL e marcando de 

conversar pessoalmente com ERALDO e SERGIO PIANARO. Dias antes de 

conversar com MIGUEL da SEARA, TARCÍSIO conversou com SÉRGIO 

PIANARO, deixando claro qual seria o objeto daquela conversa: 

 

“SERGIO: Alô. Oi TARCÍSIO! 

TARCÍSIO: Oi SERGIO! E aí? Tudo bom? Já terminou a reunião aí? 

SERGIO: Não, Mas, vamos falando. A gente já tá só num bate papo aqui né. Só 

conversando aqui. Tá fazendo as contas. 

TARCÍSIO: Fazendo as... você tá igual eu, SERGIO. Eu tô fazendo, sei lá, sabe. Fazendo 

(ininteligível). Fazendo uns planos aqui, por que eu não sei como é que vai ser. A partir de 

março, abril. Por que se eu me, tô comentando com você aqui. Dependendo lá se o 

MIGUEL, Se o MIGUEL me dá uma ajuda, tudo bem. Uma mão. Se não der, aí eu, eu, 

eu não vou pagar pra mim. Eu tava pensando aqui. Eu não vou. Como é que eu vou 

pra lá, com carro e... 
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SERGIO: Não. Não dá. 

TARCÍSIO: Hã? 

SERGIO: Não se você não tiver uma boa ajuda de custo não compensa ir pra lá. 

TARCÍSIO: Ôh, pare com isso. (ininteligível).  

SERGIO: Eim? 

TARCÍSIO: Pare de falar isso aí. 

SERGIO: Não entendi. 

TARCÍSIO: Pare de falar esse negócio, que você falou aí agora de uma... 

SERGIO: Ah, tá. 

TARCÍSIO: Aaa, bicho, às vezes cê fala um (ininteligível). Pois é, SERGIO. Isso que eu 

falei pra você, se eu não conseguir, o MIGUEL me ajudar assim como (ininteligível), 

sabe né, eu não vou ter condições de bancar pra ir pra LAPA não. 

SERGIO: É isso que eu falei pra você. Eu acho que você deve ir lá e conversar e 

acertar alguma coisa. 

TARCÍSIO: Eu vou sim, eu vou, eu vou. E qualquer coisa, Sergio. Eu tô igual à você. 

Qualquer coisa eu vou eu vou pegar licença, sei lá, alguma coisa. Eu vou ver aqui o que 

eu faço. Eu tô conversando com a minha (turma?) aqui também. Eu. 

(...) 

TARCÍSIO: Eu vou procurar, eu vou na Lapa, logo, logo, eu vou na Lapa conversar 

com MIGUEL, talvez eu vá até na casa dele lá e vou conversar com ele. Eu vou abrir 

o jogo, eu não vou com negócio de frescura. Ah MIGUEL, não sei o que lá. Pode, 

pode, se não pode, não deu, não deu. Eu dou minhas voltas, eu vou embora, eu vou 

tomar uma decisão infelizmente por que, pro Ministério, eu não vou, SERGIO. Pro 

Ministério, eu não vou.”165 

 

E, no dia em que disse ter visitado MIGUEL, pouco depois de conversar 

com ERALDO CAVALCANTI, o investigado liga para SÉRGIO PIANARO para 

marcar a reunião presencial entre os três, sendo que SÉRGIO insiste em saber 

quanto ficou acertado com MIGUEL, mas TARCÍSIO desconversa: 

 

“TARCÍSIO: (...) só o único porém...eu tenho um assunto particular que eu não posso 

falar, eu não posso falar por telefone. Eu vou sexta-feira de manhã pra nós conversar 

isso aí. Tá? 

SÉRGIO : tá...beleza! (...) mas pera aí...só me fale assim, quanto que o MIGUEL te 

deve? 
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TARCÍSIO: ahm? 

SÉRGIO: Quanto que você acertou pro MIGUEL te pagar lá? 

TARCÍSIO: ô SERGIO... 

SÉRGIO: quanto que ele te deve? 

TARCÍSIO: ahhh. mi...sexta-feira nós conversamos SÉRGIO. Aí... 

SÉRGIO: que sexta-feira cara! Onde é que você vai tá sexta feira? 

TARCÍSIO: sexta-feira eu vou aí no PECCIN aí, já combinei com Doutor ERALDO. 

SÉRGIO: (...) mas daquele carro lá que você pegou, que você passou pra ele. Quanto 

que ficou a parcela?  

TARCÍSIO: nada né SÉRGIO. 

SÉRGIO: ah...num acertou ainda 

TARCÍSIO: nada nada nada. Então esse negócio aí desse rolo aí que deu aí vamo...o 

que o MIGUEL pediu pra mim pra convencer o Doutor ERALDO pra ir lá pra resolver 

esse caso aí, que o MIGUEL ta até esperando também o Doutor ERALDO (...) 

SERGIO: então tá bom (...)”166 

 

Com relação ao patrimônio de TARCÍSIO, a RFB (IPEI PR20160049) 

ressaltou que “chama atenção ao volume de dinheiro em espécie declarado em 

31/12/2015, no montante de R$ 25.000,00, ou seja, quase 14% do total do 

patrimônio”, mais um indício a comprovar o recebimento de valores de propina em 

espécie. 

 

 

 

I.1.8. SÉRGIO ANTÔNIO DE BASSI PIANARO 

 

SÉRGIO ANTÔNIO DE BASSI PIANARO (CPF 35432284987) é agente de 

inspeção sanitária, também lotado no SIPOA/PR, também membro da 

organização criminosa de DANIEL, pois sempre trabalhou na PECCIN, empresa 

que só os protegidos de MARIA DO ROCIO se mantém. 

 

Em seu depoimento, a testemunha MARCELA MACIEL, que trabalhou na 

PECCIN de agosto/2013 a setembro/2014, na função de auxiliar de inspeção, 
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com atribuição de “fiscalizar a rotina da limpeza da empresa, rotulagem do 

produto, recebimento de insumos”, bem como o “dever de informar o agente de 

inspeção do MAPA ou o fiscal agropecuário das irregularidades na empresa”, 

declarou que avisava ao fiscal SERGIO PIANARO, que trabalhava juntamente 

com TARCÍSIO ALMEIDA DE FREITAS, acerca das irregularidades da empresa, 

sendo simplesmente ignorada, preferindo o referido servidor passar o dia 

“jogando poker no computador”. 

 

Tal fato é corroborado pela interceptação de conversas telefônicas já 

transcritas no tópico sobre TARCÍSIO ALMEIDA DE FREITAS, pelas quais fica 

claro que SERGIO PIANARO recebia propina da empresa PECCIN. 

 

Conforme apurado pelas conversas interceptadas, o relacionamento de 

SÉRGIO PIANARO com a PECCIN mais parece um relacionamento comercial, de 

parceria. Conforme suas conversas com EDUARDO (JOSÉ EDUARDO 

NOGALLI GIANNETTI, representante da PECCIN), há negócios entre eles: 

 

“(...) 

EDUARDO: Tá. Não, beleza, é que eu queria que você me explicasse uns 

negócios aí. Vamos ver se da certo, cara. É uns negócio bom, heim. 

SERGIO: Não, beleza, eu tô, cara, você não tem idéia de como é que eu tô, 

mas, eu tô desesperado atrás de dinheiro. 

EDUARDO: Se você conseguir, meu, vem pra cá que eu vou te falar. É bom o 

negócio. 

SERGIO: Tá bom, então. Tá beleza.”167 

 

 

“EDUARDO: Ô SERGIO, eu tava falando com o TIÃO agora, lá no SERENO, e ele 

pediu pra ver aquele negócio das carnes lá. Sabe? 

SERGIO: Qual? 

EDUARDO: Hã?  
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SERGIO: Qual? 

EDUARDO: Ah, daquela carne lá pra embutido. 

SERGIO: Am, ham. 

EDUARDO: Tá? Você acha que dá pra fazer aquele esquema ou não? 

SERGIO: Você tá aonde? 

EDUARDO: Eu tô aqui em Curitiba. 

SERGIO: Tá. Mas tá aqui no Umbará? 

EDUARDO: Não, não, não. Eu falei com ele por telefone agora. 

SERGIO: Eduardo, eu tô numa reuniãozinha. Daqui a pouquinho eu te ligo. Pode 

ser?”168 

 

Há indícios que SÉRGIO PIANARO também esteja se valendo da sua 

condição de Agente de Inspeção para obter favores junto à empresa PECCIN (e 

talvez de outras) em negócio relacionado à transporte de mercadorias. Além 

disso, a conversa a seguir entre SÉRGIO PIANARO e CARLOS traz importantes 

informações sobre outro investigado: 

 

“SERGIO: O caminhão começou a rodar, né. 

CARLOS: Am. 

SERGIO: Eu tô pensando em, de repente, pegar uns produtos de alguns lugares aqui 

e descer aí pra praia pra ver se, se, se faço umas visitas à pronta entrega aí. 

CARLOS: Hum. 

SERGIO: Será que rola ou não? 

CARLOS: Mas qual produto? 

SERGIO: É, pensei no PECCIN. No SERENO. 

 (...) 

SERGIO: CARLOS, a minha, a minha. Esses produtos PECCIN e SERENA é pra 

periferia, né. É pra botequinho, né. 

CARLOS: É isso tem ali pro lado de Tabulero né... 

SERGIO: Sim, até (ininteligível) visitar aqueles mercadinhos lá. 

CARLOS: Hum hum. É você tava pensando em fazer a pronta entrega já. 

SERGIO: À pronta entrega. 

CARLOS: É dava pra tentar né, veio. Foi o que nós fizemos há vinte e cinco anos atrás. 

Foi assim que nós começamos. 
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(...) 

SERGIO: O (SOUZA?) RAMOS agora é MASTERCARNES também, né. 

CARLOS: É. Você me falou aquele dia, né. 

SERGIO: Pois é. Eu não tenho ainda tanta amizade né. 

CARLOS: Ham ham. 

SERGIO: Quer dizer, tenho né. Eu até ajudei eles lá né, mas como eu tô com o 

caminhãozinho da MASTER, lá de repente. Vamos ver. Eu vou inventar alguma coisa. 

CARLOS: Não. Não dá nada. 

SERGIO: Eu tenho que fazer esse caminhão pagar o preju, né, cara. 

CARLOS: Ele já começou a trabalhar lá na MASTER? 

SERGIO: Começou, mas tá bem fraco, lá viu. 

(...) 

SERGIO: É não, eu tenho que pagar o baú né. Por que o baú que foi 5 mil por mês 

que eu tenho que pagar. 

CARLOS: Ham ham. Não mas. 

SERGIO: Eu tenho que correr atrás do prejuízo. 

CARLOS: É isso é verdade. Mas se Deus quiser. 

SERGIO: Por que o PECCIN, cara, o que que eu faço ali com ele. Eu pego em 

consignação. O que não vender eu devolvo pra ele. O caminhãzinho vai ficar com o 

friozinho ligado. Não vai esquentar o produto. 

 (...) 

SERGIO: Viu, CARLOS. Eu avisei ao SERGIO lá, o pessoal tá retirando todo o pessoal 

dos SIFs. 

CARLOS: Ham ham. 

SERGIO: Então, se for pra aprovar a rotulagem, se der pra aprovar a rotulagem agora 

antes do JUAREZ sair seria melhor hein, cara. 

CARLOS: Hum hum, mas aí. 

SERGIO: Depois que o JUAREZ sair pra você aprovar a rotulagem vai ser uma, cara. 

CARLOS: Não, mas por isso que eu tô subindo. Eu falei com ele hoje. 

SERGIO: Aquele (ininteligível) lá é que ajuda a aprovar heim.  

CARLOS: Não vai aprovar? 

SERGIO: Se não for com o JUAREZ, vai ser complicado aprovar aquilo lá heim169. 

CARLOS: Não, mas nós damo um jeito. EU JÁ CONVERSEI INCLUSIVE COM A MARLI... 

(...) 
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CARLOS: Bom, mas de qualquer maneira é que a gente tem que procurar fazer as coisas 

o mais certo possível, né SERGIO.”170 

 

Pelo que se apurou, o filho e a esposa de SERGIO PIANARO conhecem 

bem os “esquemas” do pai. FABIO, seu filho, inclusive, tem trabalhado com o 

caminhão171. Pela conversa abaixo, entre FABIO e sua mãe, SUELI TEREZINHA 

FARIA PIANARO (CPF 955.953.509-97) fica patente tal conhecimento: 

 

“FABIO: Ah, mãe. Você também faz de boba ne, mãe. 

SUELI: Não. 

FABIO: O cara pediu pro pai trazer uns produtos da PECCIN. 

SUELI: Que cara? 

FABIO: Do ministério, eu não conheço. Eu sabia que tava no telefone. Eu não vi esse 

cara. 

SUELI: ham. 

FABIO: Ele foi ali agora entregar. O pai trouxe lá da PECCIN. Entendeu? E agora vai 

entregar. Ele falou que vai encontrar com ele aqui. 

SUELI: Aqui no prédio do (ininteligível) ai?  

FABIO: Isso. 

SUELI: Tá. Mas o que que será que era? 

FABIO: não sei. 

SUELI: Ham? 

FABIO: não sei dizer. Eu sei que é da PECCIN lá. Eu vi as caixas, eu peguei as caixas. 

As caixas estavam fechadas. 

SUELI: Mas é bastante coisa? 

FABIO: Ah, tinha uns 15 kg. 

SUELI: Ah, aí tem alguma coisa. Quem que é esse cara? 

FABIO: Mas eu não sei, é um tal de jair. Ah, mãe. Você é demais.  

SUELI: É demais FABIO? Você é muito ingênuo. esse cara aí ele só apronta. Você 

acha que ele vai cobrar isso aí? 

FABIO: Não. Provavelmente ele vai tá dando. 

SUELI: Tá dando pra MARINA, a desgraçada lá. Te dou certeza. 

FABIO: Daqui a pouco ele volta, mãe. Daqui a pouco ele volta. 

SUELI: Daqui a pouco ele volta aonde? 
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FABIO: Ele só foi entregar aqui em baixo pra cara. 

(...) 

FABIO: Ele não tá aqui em baixo. Eu tô procurando ele aqui. 

SUELI: Aonde? 

FABIO: Aqui em baixo. Mãe, ele foi trazer a carga pro cara aqui em baixo.  

SUELI: Claro que ele não tá aí. Ai tem alguma coisa muito errada. 

FABIO: Não, ele já deve tá voltando, mãe. 

SUELI: Mas voltando da onde? 

FABIO: Ah, tá voltando aqui, ó. Eu tô vendo ele voltando aqui do prédio. Ele só foi 

encontrar o cara. Eu tô vendo o cara daqui, mãe. Pelo amor de Deus. 

(...) 

SUELI: FÁBIO, eu não sou burra, FÁBIO. O seu pai ia trazer carga pra alguém a troco 

do que, FABIO? 

FABIO: Por que ele tava na PECCIN e o cara falou: ´você não tem como me trazer um 

presunto, uma salsicha alguma coisa?  Tá, tem, tá´. Levou, ele trouxe aqui, o cara 

veio buscar na casa dele. Qual que é o problema? 

SUELI: Uns 15 kg mais ou menos? 

FABIO: Deixa eu ver aqui, é uns 15 kg, uma caixinha. 

SUELI: Mas tá aí em cima ainda. Não, não, é que tem outra caixinha que eu acho que é 

pra você aqui. 

(...) 

FABIO: Deixa eu abrir aqui.  

SUELI: E o que é que cê tá jogando agora? 

FÁBIO: Ó, tem bacon aqui, ó, salsichão e só. ele trouxe. 

SUELI: E linguiça? 

FABIO: Não. Se ele trouxe eu não vi. 

SUELI: E o que é que cê tá jogando agora, FÁ? 

FABIO: Ó, ele trouxe mais um troço aqui, ó, é lombo canadense. lombo canadense. 

SUELI: hum.  

FABIO: Voltou aí, oh. 

Passa para SERGIO. 

(...) 

SUELI: O que que tá acontecendo? 

(voz de FABIO ao fundo: ´Eu falei pra ela que você foi levar o troço do seu amigo´) 

SERGIO: Não, não, o doutor ERALDO pediu pra eu trazer uma caixa de produtos pro 

JAIR lá do ministério, que o JAIR é um cara que sempre está nos ajudando lá em 

relação (ininteligível) e ele veio buscar. 

SUELI: Mas e por que que o doutor ERALDO não trouxe? 



SERGIO: O ERALDO não tava lá, SUELI! 

SUELI: Ah, tá bom.”172 

 

Com relação ao patrimônio do investigado, há pontos suspeitos levantados 

tanto pelo relatório da RFB (IPEI nº PR20160049) quanto pelo Laudo 2170/2016-

SETEC/SR/PF/PR. Confira-se, primeiramente, os pontos levantados pela RFB: 

 

- “Em relação as DIRPFs de Sérgio Antônio de Bassi Pianaro, verificou-se evidente 

irregularidade fiscal de alteração indevida e substancial de valores de bens e 

direitos entre Declarações de IRPF (DIRPF) sequenciais. Tal estratégia é muito 

utilizada por contribuintes que, sem recursos de origem lícita suficientes para fazer 

frente à aplicação realizada em bens e direitos, omite estes bens numa DIRPF e, na 

DIRPF seguinte, adultera a declaração de bens do mesmo ano (passando a ser ano-

calendário anterior), inserindo os valores de bens e direitos omitidos anteriormente.  

Este procedimento ilegal gera, indevidamente, aumento de recursos no início do ano base 

da DIRPF seguinte, que não foram devidamente declarados na DIRPF anterior. Assim, 

verificou-se que o contribuinte promoveu tal estratégia irregular omitindo bens e direitos 

numa DIRPF e acrescentando na seguinte. Esta irregularidade caracteriza possível 

omissão de rendimentos.” 

 

- “Numa análise sumária, baseada apenas nas fontes de informação constantes dos 

sistemas da RFB, pode-se constatar que no ano-calendário de 2013 verificou-se indícios 

de variação patrimonial a descoberto (‘‘VPD’’), num montante aproximado de R$ 

397.000,00...” 

 

- “Aparentemente as movimentações financeiras das contas bancárias de titularidade de 

Sérgio Antônio de Bassi Pianaro, são incompatíveis com os rendimentos declarados...” 

 

- diversos imóveis não declarados em sua DIRPF ou com declarações divergentes 

 

- veículos não declarados, dentre outras irregularidades. 

 

O Laudo 2170/2016-SETEC/SR/PF/PR, por sua vez, aponta a existência 

de depósitos sequenciais, no mesmo dia, alguns com mesmo valor, além de “três 
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depósitos em espécie (dinheiro) na conta do Srº Sérgio Pianaro (vide figura 13 a 

seguir) que também não guardam relação com as informações prestadas ao fisco 

federal, haja visto que não consta a venda de bens ou mesmo outras fontes de 

receita (além dos rendimentos do cargo público) em tais períodos 

 

 

 

 

I.1.9. JOSENEI MANOEL PINTO 

JOSENEI MANOEL PINTO (CPF 178.236.259-20) é agente de inspeção 

sanitária, lotado no SIPOA/PR e também membro da organização criminosa em 

análise. 

 

Conforme depoimentos do gerente da MADERO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO S/A, LUIZ ADRIANO URBANSKI (Evento 50), ao afirmar que 



MARIA DO ROCIO estava pressionando para ter uma reunião com a empresa, 

sem esclarecer a pauta, JOSENEI MANOEL PINTO, chegou a interceder neste 

sentido. Tal fato é corroborado por conversa interceptada entre o investigado e 

CARLOS CESAR: 

 

“CARLOS CESAR: Conseguiu marcar lá, pro rapaz aguardar nós amanhã no 

MADERO? 

JOSENEI: Não, ele, só, só amanhã... amanhã, que horas, que horas que você vai 

lá?  

CARLOS CESAR: Nós vamos passar na parte da manhã, lá. 

JOSENEI: Tá, eu vou de manhã lá e falo com ele já. 

CARLOS CESAR: não, mas, ele vai estar lá? Porque se não, nós não vamo nem 

parar lá. 

JOSENEI: Ah, tá, eu vou ver se ele, vou ver se ele vai tá lá amanhã. 

CARLOS CESAR: é por isso que eu tô falando pra você, tem que agendar, 

JOSENEI, nós já passamos duas vezes lá, e, e ele não tá lá, a moça não sabe 

falar nada com nada, (ininteligível) dra. MARIA (ininteligível) e como nós tamo 

indo pra Maringá amanhã cedo, então a gente vai sair mais cedo, passa lá, ele 

que aguarde ela lá, ela quer fazer uma reunião, eles tão procurando aqui no 

Ministério ela, ela não tá sabendo o que, do que se trata lá, uns documentos, 

alguma coisa, sabe?  

JOSENEI: Ahã 

CARLOS CESAR: E tem, se não ela disse que não vai mais atender ele. 

JOSENEI: Ela quer falar com o ADRIANO?  

CARLOS CESAR: O ADRIANO tem que tá lá, ele não pode sair sem nós chegar 

lá. 

JOSENEI: Então tá bom  

CARLOS CESAR: Mas confirme, confirme, porque se não eu não vou nem fazer a 

volta pra chegar lá 

JOSENEI: Não, não, eu vou lá de novo daqui a pouquinho 

CARLOS CESAR: Tá... 

JOSENEI: Pode deixar comigo 

CARLOS CESAR: Tá bom, nós passamos lá, entendeu? Porque duas vezes nós 

já passamos lá, daí não tem ninguém pra responder nada do que a dra. 



MARIA pergunta, a dra. MARIA ficou muito brava aquele dia e tá vindo uma 

moça aqui pra fazer uns documentos pra exportação, diz que a moça nem é 

funcionária deles. 

JOSENEI: Ah, tá. 

CARLOS CESAR: E daí ela chega lá e diz: "quem é o responsável aqui pela 

empresa?" "Ah, o responsável pela empresa é o, o gerente aqui é o ADRIANO, 

né?" 

JOSENEI: Ahã. 

CARLOS CESAR: Mas ele nunca tá lá, já duas vezes nós passamos lá, ele não tá 

lá. 

JOSENEI: Então tá bom, vou ver se... 

CARLOS CESAR: (ininteligível), não sabe responder nada. 

JOSENEI: Eu já vou lá. 

CARLOS CESAR: Passe lá e dê um susto nele. Se ele não puder ficar lá 

aguardando, ele que avise, daí nós não vamo passar, nós vamos passar direto. 

JOSENEI: Então tá bom.”173 

 

O gerente do MADERO trouxe, ainda, uma gravação das câmeras de 

segurança da empresa, pela qual é possível verificar JOSENEI MANOEL PINTO 

levando alimentos produzidos pela fábrica que ajuda a fiscalizar, em um veículo 

particular que foi carregado por um funcionário da empresa (Evento 50). Tal fato 

também é corroborado por outra conversa do investigado com CARLOS CESAR: 

 

“JOSINEI: Diga peludo. 

CARLOS CESAR: Oi JOSINEI, tô aqui na frente. 

JOSINEI: Abre o porta mala do meu carro aí, pode pegar ali. 

CARLOS CESAR: AH... 

(...) 

CARLOS CESAR: É mas para abrir o porta mala tem que tá destravado. 

JOSINEI: Não, não, não tem problema, não, pode abrir aí. Abre, tira só três 

caixinhas rapidinho, daí, não dá tempo dele pensar para disparar. 

CARLOS CESAR: É, mas não tá abrindo o porta mala...”174 
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I.1.10. CELSO DITTERT DE CAMARGO 

 

CELSO DITTERT DE CAMARGO (CPF 40467201900), Agente de 

Inspeção, em exercício no SIPOA/PR, trabalhou na empresa MADERO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, juntamente com o fiscal RENATO MENON.  

 

Tanto o sócio-proprietário da referida empresa, HOMERO FERNANDO 

ROIEK FILHO,  quanto seu gerente, LUIZ ADRIANO URBANSKI, 

informaram que foram vítimas de exigências dos citados servidores públicos.  

 

LUIZ ADRIANO URBANSKI chegou a detalhar que, no início, o fiscal 

RENATO MENON e o agente de inspeção CELSO DITTERT começaram a criar 

dificuldades, até este último mandar paralisar as atividades da empresa a mando 

de RENATO MENON, dizendo que isso não aconteceria se houvesse uma 

“ajuda”. CELSO DITTERT começou, então, a elaborar diversos Relatórios de Não 

Conformidade (RNCs), criando problemas para forçar um “acordo”. A empresa 

acabou cedendo às pressões, sendo que, no começo, RENATO MENON 

começou a levar carnes, depois CELSO DITTERT disse que precisaria de R$ 

5.000,00 para cada um. A empresa acabou pagando R$ 2.000,00 algumas vezes 

para ambos, colocando o dinheiro dentro de envelopes, sendo que a entrega era 

realizada em um posto de gasolina as margens da rodovia. 

 

Tais fatos são corroborados pela análise das contas bancárias do 

investigado. Segundo o Laudo Pericial 2170/2016-SETEC/SR/PF/PR foram 

encontrados 118 “depósitos, muitos deles em espécie (dinheiro), que em princípio 

não guardam relação com os rendimentos e outras receitas declaradas pelos 
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investigados, notadamente aqueles que possuem ou estão no exercício de cargos 

públicos”.  

 

Com relação ao relatório IPEI PR20160049 da RFB, chama atenção o fato 

de “que o contribuinte participou de diversas transações imobiliárias, sem que 

esses bens tivessem sido declarados nas suas DIRPF”, sendo que “parece ser 

praxe do contribuinte declarar em DOI apenas 10% do valor do imóvel”.  

 

A interceptação telefônica de CELSO DITTERT não se mostrou produtiva, 

pois o investigado fala muito pouco ao telefone, sendo sempre bastante discreto. 

Tal se deve, provavelmente, ao fato de CELSO DITTERT já ter sido investigado. 

 

 

I.1.11. MARCIA CRISTINA NONNEMACHER SANTOS 

 

MARCIA CRISTINA NONNEMACHER SANTOS (CPF 017.668.419-02) é 

Fiscal Federal Agropecuária lotada no SIPOA/PR. 

 

Como se viu em outras conversas transcritas, MARCIA é citada por 

diversas vezes como sendo uma das Fiscais que assina os certificados para 

China para SEARA ALIMENTOS LTDA (FLAVIO EVERS CASSOU e 

LUCIMARA). Pelas conversas se verifica que os certificados são levados para 

MARCIA assinar, sem que haja controle efetivo175. 

 

Ademais, MARCIA também foi referida por CARLOS AUGUSTO e 

CARLOS CESAR como quem “ofereceu” àquele o “negócio” do reaproveitamento 

de 18 toneladas de perú contaminado por salmonela (o que acabou não 

acontecendo)176. 
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Tais indícios são fundamentos bastantes para realização de buscas na 

residência da investigada, bem como em sua estação de trabalho, na SFA/PR, 

além de condução coercitiva. 

 

I.1.12. FELISBERTO LUIZ DE ANDRADE 

 

FELISBERTO LUIZ DE ANDRADE (CPF 307.730.249-72) é Fiscal Federal 

Agropecuário e, pela conversa transcrita no tópico referente à MARIA DO ROCIO, 

empresta sua senha do sistema do MAPA para que funcionária da empresa BRF 

S.A. faça seu trabalho. Confira-se trechos para relembrar: 

 

“DANIEL TEIXEIRA: Na verdade, o que acontece é o seguinte, cara: é que nego 

bota ela sentada no computador pra fazer as coisas pros fiscais, cara. Aí eu 

fui, dei um esporro no cara que fez isso. 

RONEY: Quem é o cara? 

DANIEL TEIXEIRA: É o FELISBERTO, né. 

RONEY: Ah, tá. 

DANIEL TEIXEIRA: (...) Por que, na verdade, ele não poderia nem ter deixado ela 

usar nem ter mandado ela usar. Imagina eu vou chegar lá na BRF, passo na 

roleta lá, sento no teu computador e começo a fazer as coisas pra você lá. Não 

existe isso. E ali a rede interna pega tudo, de todas as empresas, tudo. Então 

ela teve acesso a toda a concorrência. JBS o cacete a quatro. 

(...) 

RONEY: Mas ele tava ali junto com ela, não tava? 

DANIEL TEIXEIRA: Não, não. Ela ficou numa sala lá sozinha fazendo. Entendeu? 

RONEY: Am tá. 

DANIEL TEIXEIRA: Por que, ele foi atender outra empresa, “não, você vai 

fazendo ai”. Abriu o sistema e deixou ela trabalhando no sistema. Aí foi o que 

eu falei: não, não é assim. Nem acompanhando pode. Entendeu? O problema 

todo é o seguinte, ela tá acostumada a vir aqui, né, senta ali, faz as coisas no 

sistema logada como ele. Ele dá a senha dele pra ela trabalhar. Isso é que é 

foda. Até o nosso sistema. E aí aprova tudo, sai com tudo aqui aprovado. 

Isso é uma vergonha, isso 



(...) 

DANIEL TEIXEIRA: Não, não precisa, não precisa se desculpar, não precisa de 

nada disso. Ela fez, por que tá acostumada a fazer, por que dão liberdade 

dela fazer isso. Só que não pode. Entendeu? Aí chegou no cúmulo do ridículo 

de até logarem o sistema pra ela e deixar ela sozinha trabalhando numa sala. 

Por muito menos, nego já foi demitido em Brasília, lembra que o cara tinha um 

assessor lá dentro do DIPOA, dentro da sala do diretor do DIPOA, a JBS? Tinha. 

Então. Então assim, pra evitar esse tipo de coisa e envolver ela e piorar ainda 

mais a situação. 

RONEY: É, tá certo. 

DANIEL TEIXEIRA: Por que daqui a pouco nego abre um processo aqui e vai 

chamar ela aqui pra perguntar, ela vai falar, não, eu sempre fiz assim, faço assim, 

faço assado, não sei o que, tá, tá, tá e essa merda cai na mídia, vai foder mais 

ainda pra quem faz isso. Entendeu?”177 

 

RONEY conversa com a funcionária da BRF S.A. que teria usado a senha 

de FELISBERTO, mostrando a “boa relação” que tem com o Fiscal: 

 

“RONEY: Eu vi lá o e-mail, conversei com ele lá também. 

FABI: Sério? 

RONEY: É, não, eu conversei, ele mandou um whatsapp pra mim. 

FABI: Am? 

RONEY: É que o DANIEL era marido da MARIANA. Tu conheceu a MARIANA, 

né? 

FABI: Sim, claro. 

RONEY: E eu me dou muito bem com ele. O problema é que tem uma guerra 

interna lá. 

FABI: É eles querem me colocar no meio, tô ligada. 

RONEY: FELISBERTO, DANIEL, contra a ANFFA. Aí tu fosse o gatilho pra 

(ferrar?) os caras, entendesse? 

FABI: Exatamente. 
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RONEY: Mas ele falou que não vai levar nada à diante em relação aquilo. Ele 

falou que não. Ele falou: ‘É que a FABIANA tava usando o computador pra 

fazer. O FELISBERTO é um folgado, ele não faz e pede pros outros fazer’. 

FABI: Am ham. 

RONEY: Tem que ver e tal. Mas ele falou só pra ficar bem claro, pra depois não 

ter problema nem pra empresa nem pra eles lá, entendeu? Aí ele fez aquele e-

mail. Mas ele disse que não vai levar nada à diante. (ininteligível) comentar pra da 

próxima vez não acontecer de novo. Entendeu? Ai (ininteligível) FELISBERTO e 

DANIEL eles são uns caras que ajudam bastante. Entendeu? 

FABI: Pois é. 

RONEY: Quando os caras ajudam bastante. Tu não tem como. Eu também 

tenho pessoas dentro do ministério que me ajuda. 

FABI: Eu sei. 

RONEY: Só que aí, tu só cuida pra não demonstrar que o cara tá fazendo 

tudo pra ti, entendesse? 

FABI: É. 

RONEY: (ininteligível) no protocolo, depois liga pra ele, entendeu? Por que, 

quando tá muito na cara assim que eles pegam, aí eles vão ferrar. 

(ininteligível) sabe o que eles vão fazer? Vão tirar o FILISBERTO de lá e vão 

colocar um outro cara pra pegar o teu processo. Aí tu tá ferrada. Entendeu? 

FABI: Am ham. 

RONEY: A gente às vezes sendo ágil de mais, querendo agilizar demais, ferra, 

entendeu. A gente tem que demonstrar que nosso processo também tem 

(dificuldade?), também é reprovado, essas coisas assim, entendeu? 

Beleza?”178 

 

Em outra conversa, FELISBERTO mostra boa relação com DANIEL 

criticando o rival GIL BUENO179. 

 

Há, portanto, indícios de que fundamentam busca na residência de 

FELISBERTO LUIZ DE ANDRADE, bem como em seu local de trabalho (seja na 

BRF S.A. ou na SFA/PR), bem como sua condução coercitiva para 
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esclarecimento dos fatos. Contudo, as medidas estarão explicitadas em tópico 

próprio ao final desta representação. 

 

 

I.1.13. JUAREZ JOSÉ SANTANA 

 

JUAREZ JOSÉ SANTANA é, de longa data, chefe da Unidade Técnica 

Regional de Agricultura de Londrina/PR – UTRA/Londrina. Conforme já 

introduzido, anteriormente, JUAREZ SANTANA não participa do mesmo grupo 

liderado por DANIEL GONÇALVES FILHO, sendo ele mesmo líder de seu núcleo 

criminoso, conforme se verá. 

 

Fazem parte do núcleo de JUAREZ SANTANA: (i) GERCIO LUIZ BONESI, 

Fiscal Federal Agropecuário, lotado em Londrina/PR; (ii) SIDIOMAR DE 

CAMPOS, (CPF 36289264915), Agente Administrativo; (iii) SEBASTIÃO 

MACHADO FERREIRA (CPF 32492049949), vulgo “TIÃO”, Agente de Inspeção 

também lotado em Londrina; e (iv) ROBERTO BRASILIANO DA SILVA (CPF 

44518889991), vulgo “BRAS” (ou “GORDINHO”).  

 

Como já se viu quando do tópico sobre LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR, 

JUAREZ SANTANA conversou com SILVIA MARIA MUFFO, proprietária do 

frigorífico FRIGOMAX, sobre os achaques daquele, a fim de obter vantagens 

indevidas180. Entretanto, longe de ser a preocupação de um chefe sobre a grave 

denúncia envolvendo um subordinado – diga-se, não há notícia de qualquer 

procedimento para apurar aqueles fatos – pelos áudios interceptados, parece 

tratar-se de pura competição, já que ZANON não faz parte do grupo de JUAREZ 

e este, obviamente, também quer as vantagens indevidas pelos “favores” 

prestados à empresa. No caso em tela há uma clássica conduta tipificada no 

Código Penal Brasileiro em seu artigo 312, onde descreve o crime de 

prevaricação. Assim, resta evidente que Juarez tinha o dever de oficio de 
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proceder junto as autoridades competentes solicitando a apuração dos fatos 

narrados por SILVIA. Só não o fez, como já destacado, por ter interesse direto 

sobre a empresa FRIGOMAX. 

 

Confira-se a conversa, abaixo, na qual JUAREZ se compromete a fazer a 

defesa de auto de infração aplicado contra FRIGOMAX, sempre cobrando a 

contraprestação (no caso “resolver aquilo lá para mim, me ajudar”): 

 

“SILVIA - O...JUAREZ...essa multa aqui, essa notificação de multa aqui, que 

eu estou fazendo a defesa. 

JUAREZ - Do que que é? 

SILVIA - É, essa menina que pegou o filho do MARQUINHOS lá que tinha saco 

reutilizado e a gente não reutiliza saco. 

JUAREZ - Ah, o negócio da farinha. 

SILVIA - É, não sei o que que é, por que que eu fui junto. 

JUAREZ - Negócio de uma farinha aí. 

SILVIA - Menino é bem esperto. 

JUAREZ - Como é que é? 

SILVIA - Ele é esperto. de usar uma coisa de novo, de pegar farinha de outro 

lugar e usar, ele é... 

JUAREZ - Sei. 

SILVIA - Agora eu não sei o que eu vou fazer aqui. 

JUAREZ - Foi mandanda a notificação aí né, para você? 

SILVIA - É. Ofício chegou para mim me defender em 15 dias, de auto de infração, 

notificação não, é auto de infração. 

JUAREZ - Sim, pode dar defesa né? 

SILVIA - É, mas...você sabe que não adianta nada né? (ininteligível). AÍ acabou 

(ininteligível) e vindo para o meu né?  

JUAREZ - Não, é, na verdade, na verdade, ele também recebeu lá umas 

autuações e notificações e aí, como tinha já, eu acho que você foi envolvida 

também por causa da nota fiscal. 

SILVIA - Não. A nota fiscal está certo.  



JUAREZ - Não, estabeleceu o vínculo que a farinha veio daí através da nota 

fiscal, né? 

SILVIA - Não, ela alega que lá estava usado o saco, reutilizado o saco nosso. 

Também não posso garantir que ele pegou o nosso saco e foi em outro 

frigorífico qualquer e pegou farinha mais barata, para misturar. Eu não posso 

falar que ele não fez isso, concorda?  

JUAREZ - Não, mas ele, é... estabeleceu o vínculo, o fato da sua empresa ter sido 

envolvida no caso é devido ao fato de que encontraram nota fiscal lá.  

SILVIA - Sim, mas ela falou que meu saco já era reutilizado e estavam sem data. 

Ele sai daqui intacto e com nota, e com nota e com data, no saco. Aí ela pegou, 

viu um saco e diz que foi reutilizado e vai falar que fui eu que fiz isso? Não, pode 

ter sido ele. 

JUAREZ - Mas não foi esse...não é esse o caso que o ZANON falou para 

utilizar um carimbo, é... 

SILVIA - Sim, mas mesmo assim a gente põe a data, põe tudo. não sai sem data 

daqui. não está nem acumulando farinha, se tivesse farinha acumulada, mas não 

é. Entendeu? 

JUAREZ - Porque o carimbo mesmo se colocou, se foi carimbado, o carimbo 

some com a gordura e vocês seguiram a orientação do fiscal para carimbar né?  

SILVIA - É sim . Ele já falou que não foi ele que falou isso.  

JUAREZ - Ah. Mas põe no papel, põe no papel, certifique. 

SILVIA - É, vamos ver. 

JUAREZ - Eu vou, vou fazer o seguinte: você vai estar aí hoje?  

SILVIA – Tô. 

JUAREZ - Vai? É, eu passo aí para ver essa defesa com você.  

SILVIA - Tá, que horas? 

JUAREZ – É, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui porque eu tenho que ir até 

Rolândia ver um negócio lá, aí eu já daria um pulinho até Arapongas. Deixa eu 

ver, pera aí. Você pode almoçar hoje? 

SILVIA - Pode, que hora que você quer? 

JUAREZ - Meio-dia. 

SILVIA – Tá. 

JUAREZ - Aí a gente se...aí você leva essa documentação lá. 

SILVIA - Tá bom. 



JUAREZ - Lá na herança para mim dar uma olhada. 

SILVIA - Tá bom. então meio-dia lá. 

JUAREZ - É, porque aí eu vou até rolândia e...de rolândia aí eu estico até 

Arapongas. 

SILVIA - Tá bom. 

JUAREZ - Né? Aí não esqueça de levar essa documentação lá para mim ver, tá? 

SILVIA - Tudo bem. 

JUAREZ - Tá bom? A KELLI falou aquele assunto lá com você?  

SILVIA – Falou. 

JUAREZ - Falou? 

SILVIA – Falou. 

JUAREZ - Tá. Vê se você pode resolver aquilo lá para mim, me ajudar. 

SILVIA - Tá bom. 

JUAREZ - Tá bom? 

SILVIA – Falou. 

JUAREZ - Então tá bom, obrigado viu. 

SILVIA - Nada, tchau. 

JUAREZ - Tchau, tchau.”181 

 

JUAREZ SANTANA fez a defesa da autuação para SILVIA e seu 

comparsa SIDIOMAR DE CAMPOS foi o encarregado de enviar a peça por 

mensagem eletrônica182. Ainda, a demonstrar que fazer defesas de autuações 

para empresas parece ser prática recorrente, há ainda outro pedido, de “VILELA” 

(provavelmente EDUARDO VILELA MAGALHÃES, diretor industrial da BIG 

FRANGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA) – JUAREZ não só 

se coloca à disposição como aproveita para dizer que “coincidentemente ia ligar” 

para VILELA para tratar “sobre um assunto aqui”, marcando um almoço para 

tanto183. 
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Considerando que outro funcionário da BIG FRANGO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA também realizou ligação suspeita para 

MARIA DO ROCIO, os novos indícios acima demonstrados corroboram com a 

necessidade de realização de busca na empresa, a fim de verificar eventuais 

provas de pagamento de propina nos computadores do outro funcionário 

envolvido – EDUARDO VILELA MAGALHÃES, o qual ainda necessita ser 

qualificado. Tais indícios fundamentam, ainda, buscas na residência do mesmo, a 

fim de se apreender celular e computador pessoal, bem como sua condução 

coercitiva, para que esclareça tais fatos. Contudo, o tema será explorado 

especificamente em tópico próprio referente aos pedidos. 

 

Outro ponto de conflito (“concorrência”) com ZANON, ocorre com o 

frigorífico MC ARTACHO CIA LTDA184, com quem JUAREZ SANTANA mantem 

o conhecido esquema de assinar certificados185, por vezes intermediado por 

SIDIOMAR DE CAMPOS186. Chama atenção, na conversa abaixo transcrita, o 

local indicado por JUAREZ SANTANA para encontrar o funcionário do frigorífico: 

um SUBWAY que, como veremos, são franquias da conhecida rede de 

lanchonete utilizadas por JUAREZ SANTANA para lavar dinheiro: 

 

“(...) 

VICENTE - SIDIOMAR falou: ‘não, pode ligar para o doutor’. Vou ligar então hein 

(risos). 

JUAREZ - (risos) Sem problemas, você está com o certificado? 

VICENTE - Eu estou com o certificado. 

JUAREZ - O OSCAR está viajando né? 

VICENTE - Isso, aí eu queria marcar uma hora contigo, o que for melhor para 

você e o lugar. 

(...) 

2'27" 

                                                 
184 Do qual ZANON também obtem vantagens indevidas. 
185 Conversa telefônica e mensagem de texto com interlocutora DANIELA, ainda não identificadas, sobre 

assinatura de certificado de exportação podem ser vistas no 80708983.WAV – AC/3A e AC/5A, pág. 7. 
186 81260301.WAV – AC/5A. 



JUAREZ - É bem em frente ao pronto socorro mesmo, assim, é quase assim, vão 

dizer, é porta com porta, sabe? 

VICENTE - Ah, han han. 

JUAREZ - Você vai ver, tem uma SUBWAY ali. 

VICENTE – Certo. 

JUAREZ - Eu te encontro ali. 

VICENTE - O senhor vai estar ali então né? 

JUAREZ - Eu vou estar ali. Se você chegar e eu não estiver, senta ali em alguma 

mesa ali que eu já estou chegando.”187 

 

Poucos dias depois do encontro marcado para assinar o certificado, vem a 

contraprestação. Destaque-se que, na conversa em que tratam do valor a ser 

pago, também falam em evitar ZANON, pois conforme já tratado em tópico 

próprio, este está sempre cobrando vantagens indevidas do frigorífico ARTACHO, 

além de não fazer parte da organização liderada por JUAREZ SANTANA: 

 

“VICENTE – Alô 

JUAREZ - Pois não. 

VICENTE - Bom dia doutor. 

JUAREZ - Bom dia. 

VICENTE – Vicente. 

JUAREZ - Ô VICENTE, tudo bom? 

VICENTE - Tudo, graças a Deus e aí? Tranquilo? 

JUAREZ - Tudo, tudo em paz, tranquilo, tranquilo. 

VICENTE - Então tá bom. É, ontem, eu só consegui falar com o 

MARQUINHOS188 ontem à tarde, não deu para falar antes. 

JUAREZ - Sei, sei. 

VICENTE - Mas ele arruma sim, uns 2 (dois) contos aí, não tem erro não. 

JUAREZ - Ah é? 

VICENTE - Um hum. Aí fica assim, não sei se você vai vir para cá e eu tenho um 

certificado, mas só acho que, para pegar. 
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JUAREZ - Quando? 

VICENTE - Se você vier, ele está pronto aqui na realidade, mas pode ser hoje à 

tarde ou amanhã ou se não venha eu vá também, não tem problema não. 

JUAREZ - Não, vamos fazer o seguinte. 

VICENTE - Hum? 

JUAREZ – É, eu tenho um almoço marcado com a...de reunião. 

VICENTE - Um hum. 

JUAREZ - Aí eu passo aí. 

VICENTE - Tudo bem. 

(...) 

VICENTE - Até o MARQUINHO comentou, não pode o ZANON189 ficar 

sabendo de nada viu. 

JUAREZ - Não, então faz o seguinte. 

VICENTE - Porque ele, o carro dele está ali. 

JUAREZ - Não, eu sei, então faz o seguinte. 

VICENTE - Hum? 

JUAREZ - Eu marquei com a pessoa de se encontrar ali na Herança. 

VICENTE - Ah tá, no restaurante lá. 

JUAREZ - Isso, então vai lá. 

VICENTE - Não, pode ser. 

JUAREZ - Né? O que você acha? 

VICENTE - Eu dou um pulo lá e te levo. 

(...) 

VICENTE - É, 11 e meia, 15 para o meio-dia, eu subo lá. 

JUAREZ - Isso, isso. 

VICENTE - Então tá bom. 

JUAREZ - Para evitar qualquer, qualquer cruzamento aí (risos). 

VICENTE - É, porque ele...  

JUAREZ - Tá entendi. 

VICENTE - Porque ele tá aqui e está uma casca de ferida com o MARQUINHO 

também ali e se...você conhece né? 

JUAREZ - Conheço, pode deixar. 

                                                 
189 Lembre-se que ZANON está sempre cobrando MARQUINHO e outros funcionários do frigorífico 

ARTACHO para receber suas vantagens indevidas. 



VICENTE - Tranquilo? Então tá, aí você traz o carimbo para assinar para nós. 

JUAREZ - Não, não, eu já, eu já levo já, tá? 

VICENTE - (risos) Então beleza, falou, obrigado.”190 

 

Bastante suspeita, também, é a conversa de JUAREZ SANTANA com 

SYLVIO RICARDO D´ALMAS (CPF 654.569.559-20), sócio da empresa 

PRINCIPIO-ALIMENTOS LTDA ME (CNPJ 17.893.105/0001-10), na qual ele 

pede um depósito em conta: 

 

“SYLVIO - Fala doutor 

JUAREZ - Fala seu SYLVIO D´ALMAS. 

SYLVIO - Tudo bom? 

JUAREZ - Tudo bem e você? Tranquilo? 

SYLVIO - Tudo joia, graças a Deus. 

JUAREZ - Então tá bom, beleza. Deu certo lá aquele negócio? 

SYLVIO - Deu, deu certo. Ah, tem que só ver o dia que o senhor vai querer 

passar para pegar, porque hoje eu não estou na firma. 

JUAREZ - Ah...tá. 

SYLVIO - Mas segunda-feira eu estou lá. 

JUAREZ - Tá. Então vão fazer o seguinte ó. 

SYLVIO - Hum? 

JUAREZ - É...como eu vou ter que ir fazer um pagamento com isso aí, 

é...deposita para mim na Caixa Econômica Federal, pode ser? 

SYLVIO - Pode ser doutor. Só que daí eu vou ter que fazer isso segunda. Tem 

problema? 

JUAREZ - Não, não, sem problema. 

SYLVIO - Deixa eu só anotar. 

JUAREZ - Aí...é...quer anotar aí os dados? 

SYLVIO - Quero, ou o senhor me passa por whatsapp, não é melhor? 

JUAREZ - Te passo pelo whatsapp, melhor. 

SYLVIO - Isso, que daí...é mais garantido. 

JUAREZ - Isso, mais garantido 
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SYLVIO - É, aí eu já... 

JUAREZ - Eu passo entre hoje e amanhã para você pelo whatsapp, é que eu 

estou saindo de viagem também amanhã. 

SYLVIO - Um hum. 

JUAREZ - Amanhã cedo, e aí fica mais fácil para mim e aí você deposita na minha 

conta na Caixa Econômica Federal. 

SYLVIO - Pode deixar. 

JUAREZ - Então beleza. 

SYLVIO - Obrigado, tchau, tchau. 

JUAREZ - Aí você abate aquela despesa aí né? Lógico. 

SYLVIO - Tá, não, pode deixar, aí eu já mando o líquido daí. 

JUAREZ - Isso, manda o líquido, tá bom, beleza então SYLVIO, muito obrigado 

viu. 

SYLVIO - Obrigado o senhor. 

JUAREZ - Um abraço, bom fim de semana para você aí. 

SYLVIO - O senhor também, tchau, tchau. 

JUAREZ - Um abraço, tchau, tchau.”191 

 

PRINCIPIO-ALIMENTOS LTDA ME tem como atividade econômica 

principal a “fabricação de produtos de carne”, sendo suspeito que esteja 

realizando pagamento ao fiscal JUAREZ SANTANA. O diálogo interceptado deixa 

claros indícios do crime de corrupção ativa e passiva entre os interlocutores. A 

situação fica ainda mais óbvia quando registram a forma de pagamento e 

procuram ocultar dados utilizando-se do aplicativo whatsapp. 

 

Há, portanto, fundamento para realização de busca na referida empresa, 

bem como na residência do interlocutor SYLVIO RICARDO D´ALMAS, sócio-

administrador da mesma, a fim de se apreender celular e computador pessoal, 

dentre outros documentos que possam ser de interesse à investigação, além da 

condução coercitiva do mesmo. 
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Em outra oportunidade, JUAREZ SANTANA instrui outro empresário, 

CLÉBIO HENRIQUE POLVANI MARQUES192 (CPF 045.054.479-60), a mentir193 

a fim de não ter problemas com a fiscalização. Tal diálogo demonstra claramente 

a falta de ética e honestidade do servidor com a função pública que que por 

princípio deveria honrar. 

 

Vale aqui, a título de demonstrar a nítida sensação de impunidade e 

deboche desses servidores públicos que, há muito tempo, vem cometendo ilícitos, 

transcrever trecho da conversa que JUAREZ SANTANA teve com LUIZ 

SANTAMARIA NETO (CPF 35909218972), vice-presidente do diretório do PMDB 

de Curitiba, quando estava a caminho do restaurante onde deve ter recebido os 

“dois contos” das mãos de VICENTE, do frigorífico ARTACHO: 

 

“(...) 

JUAREZ - Doutor SANTAMARIA. 

SANTAMARIA - Pô...tá difícil de falar com você hein? 

JUAREZ - No momento ainda estou aqui a...na estrada, com, com a equipe 

aqui: SIDIOMAR E BRASILIANO. 

SANTAMARIA – Sim. 

JUAREZ - Trabalhando em prol do agronegócio do nosso país. 

SANTAMARIA - Isto é muito importante hein.”194 

 

Ressalte-se que nem sempre é o próprio JUAREZ SANTANA que faz, 

pessoalmente, o “recolhe” dos valores ou produtos, obtidos como vantagem 

indevida por seus “favores” às empresas. ROBERTO BRASILIANO DA SILVA 

(CPF 44518889991), vulgo “BRAS”, candidato a vereador na cidade de Londrina 

2016 pelo PEN195 e ex-assessor do ex-deputado e pecuarista JOSÉ JANENE196, 
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funciona como o braço operacional de JUAREZ SANTANA (tal qual CARLOS 

CESAR funciona para MARIA DO ROCIO). 

 

A troca de mensagens (SMS) a seguir, entre BRAS e KELLI, funcionária 

do frigorífico FRIGOMAX, juntamente com todas as outras, comprova o 

verdadeiro papel de BRAS na organização criminosa liderada por JUAREZ 

SANTANA: 

 

“BRAS-10/05/16-9:35h: KELLI, por favor me dá um retorno 

BRAS-10/05/16-10:39h: To em Maringa posso passar ai la pelas duas da tarde 

o homem197 ta na minha cola... 

KELLI-10/05/16-10:40h: O que eu mas queria era ter dinherio pra pagar todo 

mundo q ta na minha cola tbm nao e so vc e um monte. 

BRAS-10/05/16-10:45h: Valeu Kelly me perdoe mas sabe cume ne???”198 

 

Considerando a resistência de KELLI em fazer o acerto, dois dias depois 

JUAREZ liga marcando de encontrá-la para “falar um negócio”199. Portanto, pelas 

conversas interceptadas, vê-se que a função de BRÁS é fazer essas visitas de 

cobrança: 

 

“JUAREZ – É, semana que vem vai ser uma semana meio parada né? 

BRASILIANO – Hum. 

JUAREZ - Tem feriadão no meio da semana. 

BRASILIANO – Hum. 

JUAREZ - Aí eu acho que, para você...fazer as...as visitas aí. 

BRASILIANO - Ah, eu vou...eu já estou programando já. 

JUAREZ - Na outra semana. 

BRASILIANO - Hã? 

JUAREZ - Semana que vem é meio parado, eu acho que vai...vai...vai...não 

vai...não vai...render frutos. 

                                                 
197 Certamente, se referindo à JUAREZ SANTANA. 
198 AC/7A. O mesmo já tinha ocorrido antes, mas não tão claramente: 81635157.WAV – AC/6A. 
199 82004385.WAV – AC/7A. 



BRASILIANO – Certo. 

JUAREZ - Acho que é bom programar para a outra semana. 

BRASILIANO - Tá bom, mas eu já ligo e já deixo marcado. 

JUAREZ - Ahn hã. 

BRASILIANO - Tá bom? 

JUAREZ - Tá certo, tá certo. 

BRASILIANO - O que eu conseguir falar eu já falo e deixo marcado. 

JUAREZ - É, isso que eu queria ver, falar para você. 

BRASILIANO - Não, pode ficar tranquilo. 

JUAREZ - Tá bom, no mais tudo bem? 

BRASILIANO - Eu sempre começo assim na...segunda-feira é dia 5 né? 

JUAREZ - É, é. 

BRASILIANO - Mas daí eu já começo a ligar para mim me garantir. 

JUAREZ – Entendi. 

BRASILIANO - Tá bom? 

JUAREZ - Tá bom, aí você vê que para a outra semana vai ser mais fácil né? 

BRASILIANO - Tá bom, pode ficar tranquilo. 

JUAREZ - Então tá bom. 

BRASILIANO – Falou. 

JUAREZ - Beleza então.”200 

 

Em 8/8/16, BRÁS marca encontro com VALDECIR (provavelmente 

VALDECIR BELANCON, sócio da empresa) do FRIGORÍFICO RAINHA DA 

PAZ201 e, no dia marcado, telefona ao local, deixando claro o motivo da visita: 

 

“MNI - FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ, bom dia. 

BRASILIANO - Oi, bom dia. É o BRASILIANO. 

MNI - A JULIANA? 

BRASILIANO – BRASILIANO. 

MNI - BRASILIANO? Oi? 

BRASILIANO – É o VALDECIR tá aí? 

MNI - Só um momento, é FRAVIA...como? 

                                                 
200 84078709.WAV – AC/11A. Ver também 84111297.WAV – AC/11A. 
201 83712499.WAV – AC/10A. 



BRASILIANO - BRASILIANO, BRASILIANO. 

MNI - Ah sei, um hum, só um momento tá BRASILIANO? 

BRASILIANO - Tá bom, obrigado. 

MNI - Imagina... 

MNI – Alô. 

BRASILIANO – Oi. 

MNI – É, o VALDECIR falou assim para você...para você vir buscar o 

dinheiro. 

BRASILIANO - Tá, tá bom. 

MNI - Tá bom? 

BRASILIANO – Obrigado. 

MNI - Imagina, tchau, tchau, bom dia.”202 

 

Pouco depois, liga para JUAREZ para marcar encontro (quando, 

provavelmente, entrega a parte do “chefe”)203.  

 

Há, portanto, indícios de que FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ e seu sócio 

VALDECIR BELANCON (o qual ainda será qualificado) também participem do 

esquema, fundamentando a necessidade de realização de busca na empresa, na 

residência de seu sócio (visando à apreensão de celular e computador pessoal) e 

condução coercitiva do mesmo, a fim de esclarecer tais fatos. 

 

Da mesma forma que BRÁS, TIÃO aparentemente faz recolhe de valores 

nas empresas sob fiscalização da SFA/PR: 

 

“JUAREZ - O TIÃO. 

SEBASTIÃO – Oi. 

JUAREZ – É, viu, você, você vai amanhã para Apucarana né?  

SEBASTIÃO - Vou cedo é. 

JUAREZ - Tá. Você não passou lá na curva lá não né? 

SEBASTIÃO - Não. Você falou que ia passar lá. 

                                                 
202 83725814.WAV – AC/10A. 
203 83728512.WAV – AC/10A. 



JUAREZ - Não, passa lá para mim então amanhã. 

SEBASTIÃO – Passo. 

JUAREZ - Tá? 

SEBASTIÃO – Feito. 

JUAREZ - Passa lá na curva porque eu já falei com o rapaz e ele disse que 

estava tudo bem, aí eu, eu, ele disse que ia deixar tudo pronto, tudo digitado, 

tudo confirmado, então pode passar lá, tá? 

SEBASTIÃO - Feito então. 

JUAREZ - Tá bom? 

SEBASTIÃO - Falou então.”204 

 

Em outra conversa, TIÃO fala com uma mulher, que aparenta ser sua ex-

esposa, sobre alguma “tarefa” para JUAREZ, porém demonstrando cuidado com 

as palavras: 

“SEBASTIÃO - E o JUAREZ me ligou, agora estou chegando em Arapongas. 

(...) 

58’’ 

SEBASTIÃO - Eu tenho que estar aqui em Arapongas, aqui no ... não vou 

falar... pegar ... tem que vir aqui ... ficar aqui até as 11 horas ... estou 

chegando em Arapongas.”205 

 

Após tal ida para Arapongas para “pegar” algo, TIÃO liga para JUAREZ 

para se encontrarem no “Ministério”206, provavelmente, para entregar o que foi 

recolher.  

 

TIÃO também armazena os produtos em sua casa para JUAREZ. Numa 

sequência de conversas, a aparente empregada doméstica de JUAREZ (ROSA) o 

avisa que a carne está acabando, inclusive os “peitos de frango para fazer comida 

para os cachorros”207. Imediatamente, JUAREZ liga para TIÃO: 

 

                                                 
204 82221706.WAV – AC/8A. 
205 81655719.WAV – AC/6A. 
206 81663460.WAV – AC/6A. Veja também 85187625.WAV, 85215087.WAV e 85215130.WAV – AC/12. 
207 82081717.WAV – AC/7A. 



“JUAREZ – Você, é, viu, é, daquelas carnes que eu pedi para você comprar lá 

para mim, quanto que tem lá na sua casa? Duas caixas? 

SEBASTIÃO - Não, tem aquela caixinha e mais uma peça, lembra? A caixinha 

que veio desse mês né? Que eu comprei esse mês e a vez passada tinha 

duas peças que eu pedi uma para você no aniversário. 

JUAREZ - Quanto que tem lá na sua casa? Quanto que tem lá? 

SEBASTIÃO - Uma caixa e uma peça. 

JUAREZ - Uma caixinha e uma peça? 

SEBASTIÃO - É. A caixa está lacrada. 

JUAREZ - A caixinha é o que? 

SEBASTIÃO – É, noix, noix que ele falou, acho que é noix, não abri, não sei. 

JUAREZ - Ah noix? é...tá, tem gente lá TIÃO? 

SEBASTIÃO - Acho que tem a DAYSE lá. tem a DAYSE em casa só. 

JUAREZ - A DAYSE tá lá? 

SEBASTIÃO – É. 

JUAREZ - Tá, dá um toque para ela que eu vou lá pegar essa caixa, tá?” 

 

TIÃO liga então para sua filha DAYSE, pedindo que ela pegue uma caixa 

de 10 kilos que está no freezer, pedindo que não deixe JUAREZ entrar onde está 

o freezer208 (talvez, para que JUAREZ não saiba que está pegando mais 

“caixinhas” para si do que para o chefe). 

 

Há várias outras conversas neste mesmo sentido, nas quais JUAREZ fala 

com TIÃO sobre carnes que “comprou” e deixou armazenadas com ele209; o que 

não faz sentido é ter, de fato, comprado tais carnes. Apesar de tentarem manter 

esse código, pela conversa acima, fácil perceber os “atos falhos”: TIÃO fala sobre 

a “caixinha que veio esse mês”, além disso, JUAREZ, que teria comprado a 

carne, pergunta o que tem na “caixinha”, ao que TIÃO responde não saber, por 

não tê-la aberto – ora, não se compra carne por caixa fechada e sem saber o que 

tem dentro! 

                                                 
208 82081746.WAV – AC/7A. 
209 80569788.WAV – AC/3A, 80925677.WAV – AC/4A, 83743096.WAV – AC/10A. Vê-se que JUAREZ 

SANTANA usa tais carnes em suas lanchonetes SUBWAY (84982202.WAV – AC/12). 



 

Obviamente, essas carnes não são compradas, são “doadas” por 

empresários, ou por interesse nos “serviços” da organização criminosa, ou por 

exigência dos servidores.  

 

Confira-se algumas conversas, abaixo, pelas quais vê-se JUAREZ 

“pedindo” favores aos empresários. 

 

 Conversa com DOMINGOS MARTINS (CPF 005.388.509-06), 

proprietário da empresa “FRANGO A GOSTO” (CNPJ 80.803.802/0001-

79): 

 

“(...) 

JUAREZ - Estou precisando de um favor do senhor de novo aí. 

DOMINGOS - Pois não juarez, diga. 

JUAREZ - Viu, é, hoje é a abertura da exposição. 

DOMINGOS – Hummm. 

JUAREZ – E tem um monte de gente de fora do Ministério aí, que veio participar 

da feira e a gente vai fazer uma recepção, um churrasco, sabe, para recepcionar 

os colegas aí, das outras regionais. 

DOMINGOS – Certo. 

JUAREZ - Eu queria ver se você poderia me arrumar uma caixa de coxa e 

sobrecoxa e uma caixa de filé de peito, pode ser DOMINGOS, para hoje? 

DOMINGOS - Você sabe, eu posso sim, não tem problema nenhum. O problema 

é que o senhor sabe que eu estou fazendo só aquele frango pequeno né? O filé 

não é tão grande né? E a coxa e a sobrecoxa é com (ininteligível), ela é junto né. 

É só peça de franguinho pequeno, eu não tenho mais frango grande. 

JUAREZ - Não, não tem problema não, não, não tem problema não, pode ser, não 

tem problema não. O pessoal lá, aí o churrasqueiro se vira lá, eu mando pegar 

depois do almoço.”210 

 

                                                 
210 81259206.WAV – AC/5A. 



 Conversa com JORGINHO, funcionário do “Frigorífico 3D” (CNPJ 

05.958.440/0001-70): 

 

“(...) 

JUAREZ – É, eu estou precisando de um favor seu. 

JORGINHO - Hã han. 

JUAREZ – É, nós estamos com um pessoal chegando aí que vai vir para a 

exposição. 

JORGINHO - Hã han. 

JUAREZ - Vai ficar aí esse final de semana. 

JORGINHO - Hã han. 

JUAREZ - E chega uma leva hoje da agricultura e daí amanhã (ininteligível). 

JORGINHO - Sei, hã han. 

JUAREZ - Aí eu queria ver se você podia me arrumar umas picanha. 

JORGINHO - Sim, sim, para quando que o senhor precisa? 

JUAREZ - Ah, se eu pudesse pegar hoje, amanhã. 

JORGINHO – Tá, quantas que o senhor precisa doutor? 

JUAREZ - Ó, é, quantos quilos que é aquela caixa? 

JORGINHO - Aquela caixinha pequena, a pequena é de 10 quilos e a grande de 

20 quilos. 

JUAREZ - Dá pra você arrumar uma grande e uma pequena? 

JORGINHO - Tá, uma grande e uma pequena, tá jóia. 

JUAREZ - Então tá bom, eu peço para o SIDIOMAR passar lá a tarde e 

pegar.”211 

 

As ligações para pedidos de favores continuam212, até ovos213 e comida 

para cachorro214 JUAREZ chega a pedir, sendo distribuído depois para os 

membros da organização criminosa215. 

 

                                                 
211 81262109.WAV – AC/5A. 
212 81379958.WAV – AC/6A.  
213 81670378.WAV – AC/6A. 
214 83764120.WAV e 83787133.WAV – AC/10A. 
215 81763341.WAV – AC/7A. 



Numa destas conversas, JUAREZ liga para o Agente de Inspeção LUIZ 

ALBERTO PATZER (CPF 210.677.599-72), para que este fale com algum 

frigorífico, pedindo peitos de frango216, o que é cumprido217. O que chama 

atenção, com relação ao referido Agente de Inspeção é que, pelas quebras de 

sigilo bancário de JUAREZ é possível identificar 8 depósitos de LUIZ ALBERTO 

PATZER, no valor de R$ 10.000,00 (ver Laudo Nº 2170/2016-SETEC/SR/PF/PR). 

 

São diversas as conversas218 entre os membros desta organização 

criminosa (a grande maioria demonstrando cuidado com as palavras, utilizando 

códigos), seja para marcar encontros, combinar rotas de coleta, armazenar os 

produtos obtidos como vantagem indevida etc. 

 

Ademais, vê-se que a organização liderada por JUAREZ também atua em 

outras frentes. Com a participação do Fiscal Federal GERCIO LUIZ BONESI 

(CPF 2809488397), também lotado em Londrina, intermediam negócio de compra 

de miúdos por chineses219, obviamente, sempre com algum “esquema”220, como o 

proposto por JUAREZ a SIDNEI DONIZETE BOTTAZZARI (CPF 364.665.499-68) 

sócio da JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

ME (CNPJ 85.090.033/0001-22) na conversa abaixo: 

 

“(...) 

JUAREZ - Tem um pessoal da China, que está aqui em Londrina, na região. 

SIDNEI - Um hum. 

JUAREZ - Eles estão, é, fazendo contatos com empresas e fechando alguns contratos 

e...para a compra de...daqueles espórios para a China.  

SIDNEI - Um hum. 

JUAREZ – É, o pessoal da China mesmo sabe? 

                                                 
216 81409392.WAV – AC/6A. 
217 81415585.WAV – AC/6A. 
218 80455584.WAV – AC/2A, 80928350.WAV – AC/4A, 81259319.WAV – AC/5A, 81259364.WAV – 

AC/5A, 81259538.WAV – AC/5A, 81381760.WAV – AC/6A, 81454359.WAV – AC/6A, 81570482.WAV – 

AC/6A, 81633282.WAV – AC/6A, 82449237.WAV – AC/8A, 82708207.WAV – AC/8A, 81633282.WAV – 

AC/6A, 81259151.WAV – AC/5A, 80717242.WAV – AC/3A, 81367554.WAV – AC/5A, 82096337.WAV – 

AC/8A, 82098085.WAV – AC/8A 
219 81449436.WAV – AC/6A, 81635969.WAV – AC/6A. 
220 81537961.WAV – AC/6A. 



SIDNEI – Certo, hã han. 

JUAREZ - Então eles é...eles já tinham alguns fornecedores aqui no brasil e estão à 

procura de mais fornecedores para...para fechar contrato, conversaram...já faz mais ou 

menos um mês que eles estão nessa...nessas negociações aqui na região, né. 

(...) 

JUAREZ - Eles...um deles me falou do interesse de pé de frango, pata de frango, meio da 

asa, asa. 

SIDNEI – Sim, um hum. 

JUAREZ - Certo? Para a China. 

SIDNEI – Sim. 

JUAREZ - Aí eu falei: olha, até que nós temos aqui frigoríficos exportador só que não são 

habilitados para a China né? 

SIDNEI - Um hum. 

JUAREZ – É, ele falou assim: não mas eu habilito. 

SIDNEI - Um hum. 

JUAREZ - Nós temos os contatos lá. 

SIDNEI - Um hum. 

JUAREZ - Se você me colocar em contato com o estabelecimento. 

SIDNEI – Sim. 

JUAREZ - Em 30 a 90 dias eu habilito, sem custo, sem nada. 

SIDNEI - Hã han. 

JUAREZ - Eu habilito lá. 

SIDNEI – Tá. 

JUAREZ - Eu tenho meus caminhos lá. 

SIDNEI – Tá. 

JUAREZ - Só que aí depois eu quero fazer um contrato com eles também da exportação 

desses produtos. 

SIDNEI – Certo. 

(...) 

SIDNEI - Mas eu tenho interesse em conversar com essas pessoas (chineses) sim viu 

JUAREZ. 

JUAREZ - Bem, você vai estar aí hoje a tarde? 

SIDNEI - Hoje a tarde eu estou. 

(...) 

JUAREZ - Então tá, então eu vou marcar com eles, que agora de manhã eles estão numa 

empresa aí. 

SIDNEI – Certo. 

JUAREZ – E, vendo lá um contrato já, sabe? 



SIDNEI – Tá. 

JUAREZ - Só que lá é suíno, né.”221 

 

Este não parece ser o papel do Fiscal Federal Chefe de uma Unidade 

Técnica Regional de Agricultura, tampouco de sua equipe (e pessoa de fora do 

serviço público, como é o caso de BRÁS), sendo que, por aproximadamente dois 

meses, JUAREZ, GÉRCIO, SIDIOMAR ficaram envolvidos com o tema, 

participando de várias reuniões222. 

 

Outra postura que não parece estar adequada para a função de JUAREZ, 

vem retratada na conversa suspeita ocorrida entre JUAREZ SANTANA e 

MARCO AURELIO, funcionário de um frigorífico (FRATELLI/E.H. 

CONSTANTINO), que o questiona sobre possível supervisão no local, e virtude 

de comentário de ZANON223. Imediatamente, JUAREZ liga para o Fiscal Federal 

DANIEL ISSAO OHARA (CPF 994.118.659-68) para que verifique no SEI 

(Sistema Eletrônico de Informações – MAPA) se há alguma informação ou se 

ZANON está apenas “com blefe, com outras intenções”224. Após algum tempo, 

DANIEL informa que não há nada, só se for uma “supervisão, fiscalização de 

surpresa”225. JUAREZ então retorna para MARCO AURELIO confirmando que 

não há nada, dizendo ser “jogadinha” de ZANON que estaria com “outras 

intenções”226. 

 

Há, ainda, uma série de ligações suspeitas envolvendo HEULER IURI 

MARTINS, que se trata de assessor do deputado JOÃO ARRUDA e que, pelas 

conversas interceptadas, atua em conjunto com GIL BUENO e JUAREZ 

                                                 
221 82094520.WAV – AC/8A 
222 82094685.WAV – AC/8A, 82094777.WAV – AC/8A, 82605932.WAV – AC/8A, 82606310.WAV – 

AC/8A, 82606854.WAV – AC/8A, 82606857.WAV – AC/8A, 82609958.WAV – AC/8A, 83050697.WAV – 

AC/9A 
223 81417266.WAV – AC/6A. 
224 81417333.WAV – AC/6A. 
225 81421441.WAV – AC/6A. 
226 81421746.WAV e 81421859.WAV – AC/6A. 



SANTANA para proveito próprio ou proteção de empresas, ainda sem muita 

clareza do motivo. Tudo começa numa ligação de HEULER para SIDIOMAR: 

 

“SIDIOMAR - Alô 

HEULER - SIDIOMAR 

SIDIOMAR - Oi 

HEULER - Tudo bom meu irmão? 

SIDIOMAR - Tudo e você? 

HEULER - Deixa eu te falar, o capeta está lá véio. 

SIDIOMAR - Então, ela pegou um carro para atender uma denúncia na ouvidoria, 

mas a ... a denúncia era em IBAITI, não era em... 

HEULER - Está lá no laticínio. 

SIDIOMAR - Ah, então ela desviou a rota, depois nós vamos ver o que que nós 

vamos ter que fazer com esse negócio, esse desvio dessa rota dela para ir para lá 

HEULER - Ela está perseguindo. Eu falei para o JUAREZ ontem 

SIDIOMAR - É, é. 

HEULER - O que eu passei para ele as coisas que ela está fazendo, denúncia no 

IAP contra a empresa, denúncia na RECEITA. 

SIDIOMAR - Ela não pode, ela não pode. 

HEULER - Entendeu? 

SIDIOMAR - Ela não pode, ela não tem competência para isso, inclusive eu vou 

fazer um texto, você vai vir só sexta né? 

HEULER – Isso. 

SIDIOMAR - Tá. Eu vou fazer um texto, é ... certinho, vou passar no teu 

whatsapp daí você manda para eles, eles fazem mais ou menos baseado 

naquilo que eu vou escrever para você. 

HEULER - Tá, tá bom 

SIDIOMAR - E fala para eles mandar, fala para eles mandar direto para o 

chefe da UTRA e não botar o nome do JUAREZ não, mas botar ao chefe da 

UTRA. 

HEULER - Tá bom 

SIDIOMAR - Eu vou escrever tudo certinho e mandar no teu whats para você 

passar para eles. 



HEULER - Então tá bom, manda para mim porque eu já não sei mais o que eu 

faço sabe. 

SIDIOMAR - Não, não, não. 

HEULER - O pessoal falou, pô meu... 

SIDIOMAR - Vamos...vamos ver certinho, tá bom? 

HEULER - Tá bom, valeu, obrigado. 

SIDIOMAR - Nada, tchau, tchau 

HEULER - Um abraço.”227 

 

Em seguida, SIDIOMAR liga para JUAREZ para contar da conversa que 

teve com HEULER, que queria falar sobre as instruções que dariam ao pessoal 

do Laticínio de Sapopema. SIDIOMAR e JUAREZ começam a tramar uma forma 

de inibir a fiscalização feita pela equipe do MAPA, citando inclusive a participação 

de GIL BUENO em um eventual procedimento disciplinar administrativo. Por fim, 

JUAREZ diz que precisa falar com o pessoal do laticínio228. 

 

O plano de JUAREZ e SIDIOMAR inclui HEULER para marcar o encontro 

com o pessoal do laticínio e GIL BUENO para aplicar punição a equipe de 

fiscalização formada por JULIANA, GONZAGA e CAMILO, ainda não 

qualificados. SIDIOMAR e JUAREZ fariam um rascunho do texto a ser 

apresentado pela empresa fiscalizada ao próprio JUAREZ. O documento seria 

entregue aos empresários em uma reunião “fora do ministério”: Frise-se, ainda, 

que para negócios escusos, os servidores trabalham até em feriado! Confira-se: 

 

“SIDIOMAR - Alô 

JUAREZ - O GONZAGA está na equipe? 

SIDIOMAR - Está, está os três. 

JUAREZ - Ele foi junto? 

SIDIOMAR - Foi, foi (risos) 

JUAREZ - E aí não ficou ninguém lá na CONFEPAR? 

SIDIOMAR - Não, não ficou ninguém na CONFEPAR. 

                                                 
227 85209088.WAV – AC/12. 
228 85210503.WAV – AC/12. 



JUAREZ - Ah...mas então ela já estava de causo pensado. 

SIDIOMAR - Eu também acho hein. Que começou aquele negócio de...não...de 

não...o negócio de carro, não sei o que. 

JUAREZ - É... 

SIDIOMAR - Ela deve ter falado assim, ah, eles não estão querendo dar o carro 

para mim ir lá. 

JUAREZ - É...ela estava de caso pensado rapaz, com certeza. 

SIDIOMAR - É... 

JUAREZ - Por isso que ela levou o GONZAGA. 

SIDIOMAR - Ela levou o CAMILO e o GONZAGA. 

JUAREZ - Mais um junto para dar aquela pressão né? Três. 

SIDIOMAR - Exatamente. Só que daí agora, eu no meu pensamento, ela arrumou 

para a cabeça dos três né? Se o GIL quiser pegar mesmo, nossa Senhora. 

JUAREZ - Agora, é...sabe o que seria bom? Que você, mesmo pelo whatsapp, 

não vai dar para explicar direito para o HEULER, tinha que falar com ele 

pessoalmente ou com alguém deles. 

SIDIOMAR – Hum. 

JUAREZ - A filha do cara lá ou o RT do cara sabe. 

SIDIOMAR - A não ser que o...que fala para o HEULER, algum deles vir a 

LONDRINA para conversar. 

JUAREZ - É 

SIDIOMAR - É 

JUAREZ – É. 

SIDIOMAR - Mas fora do ministério. 

JUAREZ - Isso. Aí tem que ser num local mais tranquilo. 

SIDIOMAR - Fora do ministério. 

JUAREZ - Vamos tomar um café, conversar sem pressão. 

SIDIOMAR – É. 

JUAREZ - Sem pressão, um local mais tranquilo, para tentar resolver esse 

impasse aí. 

SIDIOMAR - É. Mas daí poderia falar com o HEULER, mandar procurar. 

JUAREZ - Porque nem que a gente tenta colocar tudo no whatsapp não 

consegue. 

SIDIOMAR - Não consegue, é, exatamente. 



JUAREZ - O que seria o ideal? Conversar com o cara. 

SIDIOMAR – Hum. 

JUAREZ - Direto com quem vai fazer, ou o RT ou a filha, quem for lá. 

SIDIOMAR - Um hum. 

JUAREZ - Ó, você tem que fazer um negócio assim, assim, assim, assado. 

SIDIOMAR – Hum. 

JUAREZ - Né? 

SIDIOMAR - É. É daí a gente pode até fazer um rascunho, antes, escrever 

certinho e tal, ler e reler e...o que você acha? Falar para ele...vamos ver 

agora, esperar isso aí, amanhã a gente manda para ele. 

JUAREZ - Já 

SIDIOMAR - No whats dele. 

JUAREZ – É já passa para ele logo cedo, conforme for a gente já conversa 

amanhã mesmo com a pessoa. 

SIDIOMAR - É, porque amanhã é feriado. 

JUAREZ - Amanhã seria um dia bom. 

SIDIOMAR - Amanhã seria um dia bom porque é feriado. 

JUAREZ - Feriado é. 

SIDIOMAR - É. Exatamente 

JUAREZ - A gente conversaria com essa pessoa amanhã mesmo. 

SIDIOMAR - Hum. Fora do ministério, marcava um local, um feriado né? 

JUAREZ - E aí a gente dá as instruções para ele. 

SIDIOMAR - É. Então tá. Eu vou aguardar o que aconteceu lá e daí nós já 

mandamos um whats para ele para alguém deles entrar em contato com a gente 

para... 

JUAREZ - Isso. Você me passa esse prazo então 

SIDIOMAR - Para amanhã. Conversar amanhã já. 

JUAREZ – Isso. 

SIDIOMAR - Amanhã ou sábado né? Sem falta. 

JUAREZ - Não, é melhor amanhã, encontro amanhã. 

SIDIOMAR - É, melhor amanhã. 



JUAREZ - Amanhã a tarde toda. Final de semana eles fazem isso daí e segunda-

feira está na mão.”229 

 

Como o pessoal do laticínio de SAPOPEMA estava em Curitiba, o encontro 

que JUAREZ desejava não ocorreu. Ao invés disso, SIDIOMAR combinou com 

HEULER de enviar as instruções por e-mail, marcando com JUAREZ para 

usarem o escritório da UTRA/Londrina durante o feriado, quando estariam a sós, 

não levantando maiores suspeitas sobre suas atividades ilícitas230. 

 

JUAREZ então liga para SIDIOMAR para dar detalhes do e-mail que 

recebeu da fiscal JULIANA, sendo possível identificar o laticínio através da 

consulta ao SIF 3459: INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S. S. P. M. A. LTDA (CNPJ 

05.150.262/0001-56), endereço Lageado Liso, s/nº - Sapopema/PR. SIDIOMAR 

confirma que HEULER recebeu o e-mail elaborado no feriado por ele e JUAREZ 

contendo instruções a serem fornecidas à referida empresa. 

 

“SIDIOMAR - O outro deu ok lá que recebeu o email e tal. 

JUAREZ - Ah deu? 

SIDIOMAR - Deu, deu, deu ok. Não, diz que recebeu, logo em seguida ele falou, ó 

já recebi aqui, tal, tal. Beleza então. 

JUAREZ - A JULIANA mandou um email para mim aqui agora. 

SIDIOMAR – Hã. 

JUAREZ - Mandou agora, três e meia. 

SIDIOMAR – Hã. 

JUAREZ - O título é assim: Erro no trajeto. 

SIDIOMAR - Hã han. 

JUAREZ - Quatro linha. 

SIDIOMAR – Hum. 

JUAREZ - Ela mandou para mim. 

SIDIOMAR - Hã han. 

JUAREZ - Com cópia para a tal da TALITA e para a SIMONE. 
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SIDIOMAR - Um hum. 

JUAREZ - Aí o texto é assim: durante o retorno de IBAITI erramos o trajeto, dessa 

forma aumentou a distância. Por passar na frente do estabelecimento sob SIF 

3459, eu solicitei parar para procedermos a fiscalização. Atenciosamente 

JULIANA, tá, tá, tá 

SIDIOMAR - Um hum. 

JUAREZ - Eles entraram lá ou não entraram, SIDIOMAR? 

SIDIOMAR - O CAMILO me disse que foram só até no escritório. Aí não entraram. 

JUAREZ – É que ela fala assim: por passar na frente do estabelecimento sob SIF 

3459, eu solicitei parar para procedermos à fiscalização. 

SIDIOMAR - É, que daí o CAMILO falou assim, inclusive ela está até querendo 

fazer um auto de infração. Às vezes ela está querendo justificar que fez a 

fiscalização do negócio para fazer o tal do auto de infração. 

JUAREZ – Hum. 

SIDIOMAR - Hum. Aí você não...você só leu e não respondeu nada né? 

JUAREZ - Ah, eu nem vou responder. 

SIDIOMAR - Nem vai responder. Aí na segunda, a hora que vier o negócio do 

controle de circulação, eu vou falar, ó naquela observação eu quero por escrito 

isso aí, embaixo do controle lá, porque o motivo, o que aconteceu, quem autorizou 

mudar o trajeto e pronto. Né? 

JUAREZ - Simplesmente eu vou mandar para frente. 

SIDIOMAR – É. 

JUAREZ - Que se investigue, né? 

SIDIOMAR - É 

JUAREZ - Só isso. 

SIDIOMAR - Exatamente. E depois vem mais aquele documento deles lá e dá 

continuidade. 

JUAREZ - É, aí eu vou mandar para frente 

SIDIOMAR – Hum. 

JUAREZ - E solicitar que ela se abstenha de contato com o estabelecimento. 

SIDIOMAR - É 

JUAREZ - Para evitar mais confusão. 

SIDIOMAR - É 

JUAREZ - Até, até novas orientações ou determinação de CURITIBA. 



SIDIOMAR – Exatamente. 

JUAREZ - Superiores, eu vou falar, superiores. 

SIDIOMAR - Um hum. Tem que ser superior. 

JUAREZ – Superior. 

SIDIOMAR - Isso mesmo.”231 

 

Pelo exposto, imperiosa a realização de busca na empresa INDÚSTRIA DE 

LATICÍNIOS S. S. P. M. A. LTDA, a fim de se verificar outras provas que tenham 

interesse para investigação. 

 

Por fim, mas não menos grave, há uma ligação de GERCIO BONESI para 

JUAREZ SANTANA que demonstra a participação deste numa fraude que 

envolve até o Assessor Parlamentar do MAPA. Entretanto, considerando que a 

maioria dos áudios envolve o “soldado” GERCIO BONESI, os fatos serão tratados 

no tópico relacionado ao mesmo. 

 

Com relação ao patrimônio de JUAREZ, da mesma forma que os outros 

investigados, atesta o Laudo Pericial 2170/2016-SETEC/SR/PF/PR foram 

encontrados 146 “depósitos, muitos deles em espécie (dinheiro), que em 

princípio não guardam relação com os rendimentos e outras receitas declaradas 

pelos investigados, notadamente aqueles que possuem ou estão no exercício de 

cargos públicos”. Confira-se abaixo alguns exemplos: 
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O Laudo aponta, ainda, como padrão suspeito de JUAREZ, operação de 

empréstimo/financiamento na CEF, em contas de poupança, sem registro de 

liquidação (quitação), com o saque de valores logo na sequência ao crédito e sem 

identificação do beneficiário: 

 

 

 

O documento da RFB aponta que “em termos absolutos, a movimentação 

financeira resultou em um montante superior a R$ 2,62 milhões nesse período. 

Com os dados disponíveis, verifica-se também um saldo de caixa positivo de R$ 

818 mil nesses 07 anos, dos quais R$ 552 mil somente em 2014, o que chama 

a atenção, destoando dos demais anos. Entretanto, não houve indícios de ter 

ocorrido variação patrimonial a descoberto”. Outro ponto, semelhante aos demais 



investigados, é a doação de imóvel para as filhas, o que também foi identificado 

neste caso. 

 

Com relação a seus familiares (filhas e ex-esposa), atesta o IPEI nº 

PR20160047: 

 

- filha GABRIELA BERTIPAGLIA DE SANTANA (CPF 058.852.189-27) 

 

- “foi sócia da empresa SMART MEAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 

07.782.913/0001-56, sediada na Avenida Higienópolis, nº 1035, também em Londrina-PR. 

Ingressou na mesma em 28/08/2013 e retirou-se neste ano, em 24/03/2016, juntamente 

com sua irmã NATÁLIA BERTIPAGLIA DE SANTANA, CPF 058.852.029-23. Foram 

substituídas na sociedade por ANDRÉ JANSEN DE MELLO DE SANTANA, CPF 

021.186.819-17 e sua esposa CHRISTINE CONSENTINO JANSEN DE SANTANA, CPF 

022.844.819-06. André é filho de Luiz Vamberto de Santana, CPF 028.124.109-06 e de 

Ana Lúcia Jansen de Mello de Santana, CPF 252.868.469-04. Luiz Vamberto, por seu 

turno, é irmão de Juarez José de Santana.” 

 

- “(...) integralização de capital de R$ 98.000,000, equivalentes a 49% de participação, 

valor esse que Gabriela não teria condições de integralizar na data em que 

ingressou na sociedade, em 28/08/2013” 

 

- “(...) recebeu rendimentos apenas nos anos de 2014 e 2015 totalizando R$ 18.080,00. 

Em contrapartida, chama a atenção o fato de que Gabriela apresentou 

movimentação financeira da ordem de R$ 495 mil, de 2010 a 2015.” 

 

Com relação à GABRIELA SANTANA, o Laudo nº 2170/2016-

SETEC/SR/PF/PR também aponta o mesmo padrão suspeito de 

empréstimos/financiamentos na Caixa Econômica Federal que seu pai, como se 

pode ver abaixo: 

 



 

 

 

 

Ainda, com relação à empresa SMART MEAL que GABRIELA SANTANA 

figurou como sócio até 24/3/16, ingressando seu primo e esposa - ANDRÉ 

JANSEN DE MELLO DE SANTANA e CHRISTINE CONSENTINO JANSEN DE 

SANTANA – o Laudo nº 2170/2016-SETEC/SR/PF/PR aponta que “não obstante 

tratar-se de uma pessoa jurídica, cuja movimentação bancária necessita para 

validação ser confrontada com os livros contábeis, notadamente os livros diário e 

razão da contabilidade, foram identificados alguns depósitos que guardam 



certa similaridade com os depósitos observados nas contas bancárias dos 

investigados pessoas físicas”: 

 

 

 



 

 

 

- filha NATÁLIA BERTIPAGLIA DE SANTANA (CPF 058.852.029-23) 

 

- “(...) participa em outras duas empresas na condição de sócia-administradora, com 

50,00% em cada uma. São elas a SUB ROYAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

CNPJ 19.412.845/0001-12 e a UNIDOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 

16.588.374/0001-00. A primeira, constituída em 28/11/2013 e sediada em Londrina-PR, na 

Av. Bandeirantes, 657, salas 02 e 04, tem em seu quadro societário MARIANA 

BERTIPAGLIA DE SANTANA, irmã gêmea de NATÁLIA. Fizeram parte do quadro 

societário da empresa até março de 2016, o casal ANDRÉ JANSEN DE MELLO DE 

SANTANA e CHRISTINE CONSENTINO JANSEN DE SANTANA. Assim como ocorre na 

SUB ROYAL, no quadro societário da UNIDOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS também 

figuram as irmãs Natália e Mariana, cada qual com 50,00%, sendo que Natália ingressou 

em 02/03/2012 e Mariana em 20/07/2012. Esta empresa está sediada na rua Madre 

Leonia Milito, nº 1900, loja 01 A, Londrina-PR” 

 

 



- “foi sócia com sua irmã GABRIELA da empresa SMART MEAL, onde havia ingressado 

em 23/05/2011. Retirou-se na mesma data que sua irmã, em 24/03/2016. NATÁLIA era 

sócia administradora e detinha 51,00% de participação.” 

 

- “Esses dados indicam uma variação patrimonial a descoberto nos anos de 2012 e 

2013, anos em que, em tese, NATÁLIA não teria condições financeiras suficientes para 

suportar seus acréscimos. Ainda, pode-se constatar a existência de elevado índice na 

relação entre sua movimentação financeira e seus rendimentos para os anos de 2012 e 

2014, sendo que neste último ela teria movimentado mais de dez vezes sua 

capacidade em rendimentos” 

 

 

- filha MARIANA BERTIPAGLIA DE SANTANA (CPF 058.852.099-36) 

 

 - “Além de sua participação no quadro societário das empresas nas quais NATÁLIA 

também participa, MARIANA foi sócia administradora da empresa SANTA ANA 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 17.622.097/0001-77, com sede na rua 

Theodoro Victorelli, nº 150, loja FF-07, Boulevard Londrina Shopping, em Londrina-PR, 

constituída em 18/02/2013, na mesma data em que Mariana havia ingressado na 

empresa, tendo lá permanecido até 02/03/2016. Quando de sua retirada, sucedeu-a na 

sociedade CHRISTINE CONSENTINO JANSEN DE SANTANA, cônjuge de ANDRÉ 

JANSEN DE MELLO DE SANTANA, sobrinho de Juarez, ambos igualmente já 

anteriormente qualificados. Divide a sociedade da SANTA ANA com CHRISTINE, ANA 

LÚCIA JANSEN DE MELLO DE SANTANA, CPF 252.868.469-04, cunhada de JUAREZ, 

cônjuge de seu irmão LUIZ VAMBERTO e mãe de ANDRÉ JANSEN. ANA LÚCIA faz 

parte do quadro societário desde a sua constituição” 

 

- “Com a evolução patrimonial ocorrida em 2014, com os bens passando de R$ 0,00 no 

início do ano para R$ 456 mil no seu final, houve variação patrimonial a descoberto, 

apresentando um saldo de caixa negativo em mais de R$ 347 mil” 

 

 

- ex-esposa MÁRCIA BERTIPAGLIA (CPF 475.456.589-49) 

 



- “Faz parte do quadro societário da BERTIPAGLIA – EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, empresa constituída em 08/02/2013, sendo sua sócia-

administradora, detendo 16,66% de participação” 

 

- “Nesses anos, seu patrimônio evoluiu perto de 13 vezes, partindo de R$ 41 mil, em 

2009 e chegando a pouco mais de R$ 526 mil, em 2015. Gastou em cartão de crédito 

aproximadamente R$ 221 mil. Registrou movimentação financeira, a crédito, da ordem de 

R$ 2,24 milhões. Esses dados resultaram em um saldo positivo de caixa de R$ 294 mil, o 

que nos leva a concluir que não houve variação patrimonial a descoberto, considerando o 

período como um todo, apesar de ter apresentado saldo negativo nos anos de 2013 e 

2015, nos valores de R$ 60,5 mil e R$ 42,8 mil, respectivamente” 

 

As conversas interceptadas a seguir são esclarecedoras e corroboradas 

pelo relatório da RFB (IPEI nº PR20160047) e pelo Laudo nº 2170/2016-

SETEC/SR/PF/PR, demonstram haver fortes indícios da utilização, por JUAREZ, 

de familiares e empresas para lavar o dinheiro obtido com a corrupção. 

 

JUAREZ SANTANA é quem, de fato, administra as lojas. Na conversa 

abaixo transcrita, JUAREZ está bebendo com SILVA e KELLI do FRIGORÍFICO 

FRIGOMAX e fala com sua filha MARIANA sobre questões administrativas das 

empresas da qual esta é sócia, com 50% das quotas: 

 

“JUAREZ – Alô. 

MARIANA - Oi pai. 

JUAREZ - Oi filha, tudo bem? 

MARIANA - Tudo, e você? 

JUAREZ - Tudo jóia, tudo em paz. 

MARIANA - Onde você está? 

JUAREZ - Eu estou aqui no mercado XANGRI-LÁ. 

MARIANA - É? Fazendo o que? Com o BERNARDO? 

JUAREZ - Tomando uma cervejinha aqui, pessoal do FRIGORÍFICO DE 

ARAPONGAS, a SILVIA e a KELLI, vendo uns assuntos lá do frigorífico. 

(...) 

MARIANA - E a SUBWAY, pai? Como está indo? 



JUAREZ - Tá indo bem, tá indo bem, muito serviço, muita coisa para ajustar 

né? Nossa Senhora. 

MARIANA - Tá vendendo bem pai? 

JUAREZ - Tá, tá vendendo bem sim. 

MARIANA - A da BANDEIRANTES melhorou sim? 

JUAREZ - Tá, tá, devagarzinho tá melhorando. 

MARIANA -Ah tá. 

JUAREZ - Tivemos que fazer algumas adaptações lá, comprar ar 

condicionado porque colocaram um negócio lá que não funciona né? uma 

porcaria de um climatizador lá que... 

MARIANA - Ah, eu sei qual que é. Aí comprou ar? 

JUAREZ – É. 

MARIANA - O Pai? Pai? 

JUAREZ - Coloca aquela porcaria lá, Deus me livre, que é isso. 

MARIANA - É, eu sei o que que é. 

JUAREZ - Não, aquilo lá não funciona. 

MARIANA - Um hum, só da BANDEIRANTES que vai ter que comprar ou da 

PALHANO também? 

JUAREZ - Não, na PALHANO nós compramos um ar para por no escritório 

né? Olha a cabeça, tiraram o ar que estava no escritório para levar lá para a 

cozinha da bandeirantes e deixaram o escritório da palhano sem ar, aquilo 

ninguém aguenta ficar ali de manhã, por causa do calor, do sol, ninguém 

aguenta aquilo, um absurdo. 

MARIANA - Hã han, 

JUAREZ - Aí compramos mais um ar para por na PALHANO também. 

MARIANA - Hum, entendi. 

JUAREZ - Então nós temos gastando bastante esses dias né? Para arrumar 

ali. 

MARIANA - Um hum. E a ARIANE pai? Ela tem auxiliado? 

JUAREZ - Ah, não muito viu, mais atrapalhado do que auxiliado viu. 

MARIANA - Ah, você está brincando. Por que? 

JUAREZ - É, fazendo umas fofoquinhas lá, em cima da EGLAIR, em cima de 

mim, sabe? 

MARIANA - Fazendo o que pai? Fazendo intriga é? 



JUAREZ - É, fazendo intriguinha né? Acho que ela, é cabecinha né? Depois eu te 

conto com mais detalhes, que eu estou aqui com um pessoal e te ligo mais tarde 

filha.”232 

 

É nítido que MARIANA SANTANA, a sócia da empresa, nada sabe sobre a 

mesma, mas JUAREZ, por outro lado conhece até as “fofocas” que ocorrem na 

empresa, detalhes de compras etc. 

 

Ao falar com o vendedor do ar condicionado, referido na conversa acima, 

JUAREZ se apresenta como “JUAREZ SANTANA aqui da SUBWAY da 

Bandeirantes”, afirmando ser “o proprietário aqui da loja”233. 

 

Pouco tempo depois, JUAREZ e MARIANA voltam a conversar sobre as 

empresas e MARIANA fala pede para seu pai “não se envolver muito com as 

pessoas que trabalham (...) porque esse povo é muito baixaria”, diz ter “medo de 

eles fazerem alguma coisa” e pede para seu pai deixar “mais a EGLAIR se 

envolver com eles”. Ao final, JUAREZ diz que a loja da “Bandeirantes” (empresa 

SUB ROYAL) está “bombando” de vender, MARIANA diz ser bom, pois assim a 

loja “vai se tornando mais conhecida”, ao que JUAREZ responde “que aí fica mais 

fácil, né”234.  

 

Sabe-se ser comum a técnica de mesclar dinheiro lícito (“commingling”), 

proveniente de negócios reais, com dinheiro ilícito, e, de fato, quanto mais 

movimento de dinheiro limpo existe, “mais fácil” lavar dinheiro. 

 

Conforme demonstrado pelo documento técnico da RFB, em março/2016 

houve uma troca de sócios das empresas analisadas, ora saindo as filhas de 

JUAREZ e ingressando seu sobrinho, respectiva esposa e sua cunhada, ora o 

movimento inverso. A conversa abaixo transcrita, datada de 3/3/16, entre 
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JUAREZ SANTANA e o contador ISMAEL LEACHI (CPF 086.340.929-68) 

também é bastante esclarecedora sobre quem está no comando dessas 

transações: 

 “ISMAEL - Alô, JUAREZ? 

JUAREZ - O ISMAEL, tudo bom? 

ISMAEL - Bom, tudo bem? 

JUAREZ - Tudo bem, você me ligou? 

ISMAEL - Então, eu liguei então, eu liguei para comunicar você, é, saiu lá viu, o 

contrato viu? 

JUAREZ - Ah saiu? 

ISMAEL - É, está autenticado, da unidos e da SUB ROYAL né? 

JUAREZ - É, hã? 

ISMAEL - Inclusive já enviei no teu email. 

JUAREZ - Não, traduz para mim isso aí, quer dizer, está ok então agora? 

ISMAEL - Não, o contrato já está aqui, CNPJ, Receita Federal, Junta Comercial, 

está tudo aqui, tá? 

JUAREZ - Tá. 

ISMAEL - Já tá tudo cadastrado, já alterou tudo e agora só falta fazer alteração na 

Receita Estadual, tá? 

JUAREZ - As meninas já podem fazer aquela procuração para mim? 

ISMAEL - Procuração? 

JUAREZ – É. 

ISMAEL - Pode, pode fazer, pode, o importante é que a procuração é baseada no 

CNPJ, né? é no contrato da empresa né? 

JUAREZ - Isso tá ok? 

ISMAEL - Tá ok, um hum, já está autenticado na Junta, já entrei no site, já 

imprimi. Mandei uma cópia para você das duas lojas. 

JUAREZ - Tá. As do ANDRÉ lá também está tudo ok agora? 

ISMAEL - Tá, do ANDRÉ só está faltando a SMARTMEAL. 

JUAREZ - A SMARTMEAL? 

ISMAEL - Aquela que nós demos entrada ontem né? 

JUAREZ - Ah tá. Por causa da GABRIELA né? 

ISMAEL - É, por causa da Gabriela. vai demorar um pouquinho mais, mas se não 

tiver nenhuma exigência, essa semana sai. 



JUAREZ – Ah. 

ISMAEL - Eu acredito que se não sair sexta-feira, na segunda-feira sai. 

JUAREZ - Ah tá. 

ISMAEL - Né? Tá? Já pode fazer a procuração daí você passa para o plano de 

saúde né? 

JUAREZ - É isso, tá.”235 

 

ISMAEL LEACHI (CPF 086.340.929-68 - Ismael Leachi - Contabilidade – 

ME, CNPJ 22.041.341/0001-48), como contador de JUAREZ, é peça fundamental 

para que sejam esclarecidas as operações de lavagem de dinheiro do grupo, pois 

é a pessoa encarregada de fazer as alterações contratuais e as procurações das 

franquias do SUBWAY envolvidas nesta investigação, tendo conhecimento real do 

patrimônio oculto de JUAREZ. Tais informações embasam a realização de busca 

na residência de ISMAEL LEACHI, visando à apreensão dos documentos, 

computadores e celulares que podem reforçar as provas de atividades ilícitas 

relacionadas ao investigado JUAREZ e seu grupo. Ainda, faz-se necessária a 

condução coercitiva de ISMAEL LEACHI. 

 

No dia seguinte, JUAREZ conversa com seu sobrinho ANDRÉ SANTANA 

dizendo que os contratos da “BANDEIRANTES” (SUB ROYAL) e “PALHANO” 

(UNIDOS) estão “ok” e que o da SMARTMEAL ainda não estaria pronto, pois 

dependeria da assinatura de GABRIELA (que estava fora do país, em Guiné 

Bissau); passam então, a falar da ex-esposa de JUAREZ: 

 

“(...)  

ANDRÉ – Sim, sim. Tio, do nosso lado está tudo super tranquilo, a única 

desconfiada da história toda é a tua ex-mulher né?  

JUAREZ - Ah sim, bom. 

ANDRÉ - É a única que desconfia da sombra de todo mundo, é ela, não é o nosso 

caso aqui, estou super tranquilo. 
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JUAREZ - É, e também, bom, é, vide os acontecimentos anteriores né? O que ela 

já provocou já sabe?  

ANDRÉ - Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu mandei o email de novo cobrando, 

cobrando uma posição dela, ela acabou de me responder aqui mas ela não 

manifesta concordância em relação aquelas condições sabe? 

JUAREZ - Hã? 

ANDRÉ - Lembra que eu coloco ali: favor manifestar sua concordância, aquela 

história ali, fundos trabalhistas fiscais previdenciários, que recaem totalmente ou 

parcialmente sobre o período em que a loja era da sociedade vão ser divididos. 

Ela não se manifestou, eu vou cobrar de novo, eu vou cobrar, ela respondeu só 

para mim, é, e eu vou copiar vocês todos de novo aqui perguntando: MARCIA, 

você não se manifestou, favor exprimir, expressar sua concordância. 

JUAREZ - Hã han. 

ANDRÉ - Porra, sem vergonha. 

JUAREZ - Não, eu não sabia disso não, eu nem vi meus emails hoje, que hoje eu 

estou meio atrapalhado... 

(...) 

ANDRÉ - Na medida do possível ou através das meninas, dá uma pressionada 

para a MARCIA confirmar aquele negócio ali e não ficar esse negócio no ar, se 

não o que vai acontecer... 

JUAREZ - Hã? 

ANDRÉ - Se eu sentir que ela vai roer a corda de dividir coisa, a gente vai ter que 

segurar pagamento para ela depois, entendeu? 

JUAREZ - Certo. Ah tá, tá. 

ANDRÉ - Né? Eu tenho 30 mil para pagar para ela ainda e você vai ter muito 

mais, aí se ela discordar, achar que não, a gente vai ter que fazer uma 

poupança para bancar a parte dela de eventuais coisas trabalhistas, daí no 

final de dois três anos, se não tiver a gente devolve para ela. 

JUAREZ - Tá bom. (...)”236 

 

Aproximadamente um mês após a conversa acima, ANDRÉ SANTANA 

conversa sua esposa, CHRISTINE CONSENTINO JANSEN DE SANTANA, a 
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qual lhe relata algum problema com relação à documentação envolvendo seu 

nome, sugerindo até, colocar a empresa no nome de sua própria mãe enquanto 

não resolve a pendência. ANDRÉ SANTANA afirma não estar preocupado, pois a 

empresa já saiu do nome das “meninas” (filhas de JUAREZ SANTANA) e já 

estaria no nome deles, concluindo que “regularizando a receita estadual, mas 

assim, a empresa tal já é nossa, isso aí não tem mais problema”237. 

 

Em 11/4/16, após todas as mudanças societárias, ANDRÉ SANTANA 

sobrinho de JUAREZ SANTANA liga para ARI, que atende respondendo 

“SUBWAY” (no telefone fixo do escritório de CHRISTINE SANTANA): 

 

“ANDRE - Viu, me manda aquela posição de saldo das contas principais aí 

ARI - Tá bom, um hum. 

ANDRE - Tá bom? 

ARI - Eu vou ver e já te mando. 

ANDRE - Tá atento ali nas contas de Londrina né? Para não, não deixar 

saldo né? 

ARI - É, eu estou entrando todo dia para dar uma olhadinha. 

ANDRE - Isso, isso, hoje deve cair coisa, final de semana todo 

ARI – É. 

ANDRE - É importante dar uma limpada, manda para a JM tá? 

ARI - Tá bom ANDRÉ, pode deixar.”238 

 

 

No mesmo dia, pouco mais tarde, EGLAIR, utilizando-se do telefone de 

JUAREZ, liga para uma funcionária do SUBWAY em Londrina (empresa 

UNIDOS) para orientá-la sobre a conta bancária em que devem ser depositados 

os valores do movimento diário da lanchonete, de forma muito semelhante à 

conversa de ANDRÉ: 

 

“(...) 

                                                 
237 81263537.WAV – AC/5A. 
238 81303752.WAV – AC/5A. 



EGLAIR - MARIA, presta muita atenção no que eu vou te falar. 

MARIA – Hum. 

EGLAIR - Todo e qualquer depósito que você tenha que fazer, você vai fazer 

na conta da Bandeirantes. 

MARIA - Ai meu Deus, eu acabei de fazer já, EGLAIR. 

EGLAIR - Você já fez? 

MARIA - Já, hã han. Acabei de voltar de lá. 

EGLAIR - Quanto que você depositou? 

MARIA - Cinco mil e pouco. 

EGLAIR – Ai, bom, eu faço uma transferência então, o duro é que a gente paga, a 

partir, a partir então do movimento de hoje. 

MARIA – Tá. 

EGLAIR - A partir do movimento de hoje, todo e qualquer depósito na conta 

da Bandeirantes. A conta da Bandeirantes é 1700-0. 

MARIA - Tá, pera aí. A agência é a mesma? É no Bradesco? 

EGLAIR - É, é a mesma agência, tudo igual por enquanto 

MARIA, tá, 1700? 

EGLAIR – Zero! 

MARIA - Zero, beleza. 

EGLAIR - Até segunda ordem, tá bom? 

MARIA - Tá ok, obrigada.”239 

 

Não ficou claro o motivo dessa manobra, se para fugir de bloqueio 

trabalhista, enfim, mas o ponto relevante é a demonstração de que JUAREZ 

SANTANA continua ditando as regras das empresas do “mesmo grupo”240. 

Confira-se conversa de JUAREZ com ANDRÉ sobre o tema: 

 

“(...) 

JUAREZ - Tá, só me dá uma informação aqui. 

ANDRE – Diga. 
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JUAREZ - Eu estou aqui com a EGLAIR, é, como é que você está fazendo 

com relação a HIGIENÓPOLIS e BOULEVARD, o cartão de crédito cai direto 

na conta? 

ANDRE - Ah, isso aí não tem o que fazer, vai continuar caindo lá, entra lá, tira 

o saldo e manda para a outra conta. 

JUAREZ - Ah, mas daí você vai tirando no dia-a-dia né? 

ANDRE - É, é, porque não tem como botar outro...até a onde a gente sabe, quer 

dizer, dá até para trocar o domicílio e botar numa outra conta, mas em princípio 

ainda não mexeu com isso ainda. é uma consulta boa para fazer, ligar no banco 

para ver se posso pegar o domicílio desse cartão e trocar, mandar para uma outra 

conta, que é de um outro CNPJ? 

JUAREZ - Hã. 

ANDRE - Eu não sei, mas se for é melhor ainda né?  

JUAREZ - É, não, a EGLAIR tá falando que não é, que não dá. 

ANDRE - É, eu também acho que, acho difícil que ele faça o domicílio numa 

conta de outra empresa, não faz sentido não. Mas o que a gente está 

fazendo hoje é entrar de manhã, quanto depositou, já tira e manda para 

aquela outra conta.  

JUAREZ - Já vai tirando de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. 

ANDRE - É, é. 

JUAREZ - Então tá bom. 

ANDRE - Tá bom?  

JUAREZ - Beleza então, valeu, obrigado, tchau, tchau. 

ANDRE - Valeu tio, um abraço, tchau.”241 

 

Frise-se que EGLAIR DE MARI AMARAL (CPF 318.482.909-00) é 

namorada de JUAREZ SANTANA e, das conversas acima transcritas, percebe-se 

forte envolvimento nas operações com suspeita de lavagem de dinheiro. Aliás, 

JUAREZ SANTANA chega a afirmar para funcionário de um cartório que EGLAIR 

AMARAL será sua procuradora242. 
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Diante de tais indícios, entende-se haver fundamentos para realização de 

busca na residência de EGLAIR AMARAL, onde poderão ser encontrados 

documentos sobre as suspeitas operações patrimoniais de JUAREZ SANTANA, 

bem como a condução coercitiva de EGLAIR. 

 

Por fim, para não restar dúvidas do envolvimento de JUAREZ SANTANA 

nos menores detalhes da gestão das empresas, frise-se que, em maio/16, 

JUAREZ SANTANA liga para MARCO AURELIO, funcionário do frigorífico 

FRATELLI/E.H. CONSTANTINO243 e lhe pede dois pares de botas de 

borracha244, os quais leva, posteriormente, para suas lojas SUBWAY245. 

 

Necessário, ainda, averiguar outras propriedades não declaradas por 

JUAREZ SANTANA, conforme se depreende da conversa, abaixo, com VINICIUS 

EDUARDO DE SOUZA (CPF 005.268.799-63), sócio da empresa MORAR 

ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S: 

 

“JUAREZ - Boa tarde, tudo bem. É, a sua secretária falou com você, sábado? 

VINICIUS – Falou, é que você recebeu o relatório de imposto de renda lá da casa 

da rua Eleonor Roosevelt, isso?  

JUAREZ - Isso, isso. Aí eu queria dos outros imóveis, daquela forma também, 

seria possível? 

VINICIUS - É porque é assim: nunca foi declarado aqueles imóveis lá, agora 

com a separação, eu não declarei lá na...na DIMOB (Declaração De 

Informações Sobre Atividades Imobiliárias). Entendeu? Agora, se você 

quiser, dá para fazer, não tem problema não. 

JUAREZ - Ah você, aquele...aqueles...aquilo lá nunca foi declarado? 

VINICIUS – Não. 

JUAREZ - Não? 
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VINICIUS - É, então eu sempre vou acompanhando assim sabe? Eu pego sempre 

pelo que foi feito ano passado e eu verifiquei lá no ano passado e não era feito a 

declaração. 

JUAREZ - Nem aquele da minha mãe nem os meus?  

VINICIUS - Não, o da sua mãe, como recebeu, esse aí foi. Tá? Quando eu emito 

esse relatório para os proprietários é porque foi declarado, sabe?  

JUAREZ - Ah, entendi, entendi. 

VINICIUS - Aquele da sua mãe, como chegou na sua casa, aquele foi. Agora os 

outros eu posso dar mais uma confirmada lá: da Guerino Lainetti, da rua 

Lourdes Martinelli, esses aí não foram porque nunca foram... 

JUAREZ - Ah, então tá. Ah, então deixa quieto. Então eu só declaro o da minha 

mãe então?  

VINICIUS - É, só esse que chegou para você né? 

JUAREZ - Então tá bom, beleza então. 

VINICIUS - Tá, mas mesmo assim eu vou dar mais uma confirmada se esses aí 

pertencem a você foi, eu acho que não, eu sempre pego pelos que já sempre 

foram declarados. Se você falar: VINICIUS, a partir dos novos inquilinos que 

entrarem, eu quero que faça, é, não tem problema, agora os antigos eu acho 

que não é bom porque aí tem que informar a data de início de contrato. 

JUAREZ – É. 

VINICIUS - Se informar lá que esse inquilino já está lá desde 2010, por 

exemplo, e nunca foi, é pepino, entendeu? 

JUAREZ - É, não, deixa quieto, deixa quieto, tudo bem. 

VINICIUS - Então tá. 

JUAREZ - Deixa quieto, deixa quieto. 

VINICIUS - Deixa quieto esses, mas esse que está com você, esse aí foi, tá? 

JUAREZ - Tá bom, então tá bom VINICIUS, obrigado viu. 

VINICIUS - Beleza? Um abraço. 

JUAREZ - Feito, obrigado, um abraço, tchau. 

VINICIUS - Até mais, tchau.”246 

 

Os conselhos do aparente contador VINICIUS EDUARDO DE SOUZA, 

sócio da empresa MORAR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS 
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IMOBILIÁRIOS S/S, para JUAREZ SANTANA omitir patrimônio das autoridades 

competentes são fundamentos bastantes para realização de busca na referida 

empresa, visando à apreensão dos documentos relacionados ao investigado 

JUAREZ, bem como do computador de uso de VINICIUS EDUARDO, o qual 

poderá conter mensagens eletrônicas trocadas com JUAREZ SANTANA. O 

mesmo se diga com relação à busca na residência de VINICIUS EDUARDO DE 

SOUZA, a fim de apreender seu celular e computador pessoal, bem como trazê-lo 

em condução coercitiva. 

 

Pelo exposto no tópico, ainda que não haja participação da Empresa 

Franqueadora Subway nos negócios escusos de Juarez Santana, há uma 

evidente necessidade de busca e apreensão na sede da empresa no Brasil para, 

de maneira oportuna, arrecadar documentos que permitam identificar a forma de 

aquisição e pagamento dos direitos de operar a franquia pelo investigado. Em 

rápida consulta a sites de franchising observamos que o investimento médio para 

operar uma franquia Subway varia de R$ 400.000,00 a R$ 1.000.000,00 

(dependendo do ponto comercial e espaço físico da loja). Desta informação e 

tendo convicção através dos áudios que Juarez Santana se coloca na condição 

de proprietário de diversas franquias da rede Subway, há uma evidente 

necessidade de colher informações mais precisas que demonstrem sem dúvidas 

que as franquias foram adquiridas com dinheiro ilícito decorrentes do recebimento 

de propina. 

 

I.1.14. GERCIO LUIZ BONESI 

 

 

GERCIO LUIZ BONESI (CPF: 28094883987) fiscal federal agropecuário, 

lotado também lotado em Londrina é membro da organização criminosa liderada 

por JUAREZ SANTANA.  

 



GERCIO BONESI participou de esquema envolvendo o empresário 

NILSON UMBERTO SACCHELLI RIBEIRO (CPF 00546713963) sócio, dentre 

outras, do FRIGOBETO FRIGORIFICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

(CNPJ 16.956.194/0001-33), o qual também contou com a participação dos já 

conhecidos JUAREZ SANTANA, DANIEL GONÇALVES, MARIA DO ROCIO, 

ZANON, HEULER IURI MARTINS, dentre outros. 

 

GERCIO “colaborou” com NILSON UMBERTO SACCHELLI RIBEIRO para 

tratar da adulteração de documentos enviados ao MAPA, visando à autorização 

de abate de cavalos para a empresa FRIGORIFICO OREGON S/A (CNPJ 

11.410.219/0001-85), cujo presidente ORESTES ALVARES SOLDORIO (CPF 

349.949.049-87) tem relacionamento com NILSON UMBERTO SACCHELLI 

RIBEIRO e seu pai NILSON ALVES RIBEIRO (CPF 011.085.499-34), já de 

outras épocas. 

 

Além da ação civil pública que NILSON ALVES RIBEIRO, ORESTES 

ALVARES SOLDORIO, o FRIGORIFICO OREGON S/A, dentre outros, 

respondem conjuntamente247, o “blog”248 do próprio NILSON UMBERTO 

SACCHELLI RIBEIRO demonstra a forte ligação entre os mesmos: 
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Como se verá, trata-se de grave esquema de corrupção que envolveu até o 

assessor parlamentar do MAPA e que as conversas interceptadas mostram todos 

os detalhes, desde a fase de negociação da propina, até a forma de levantamento 

dos valores e entrega para pagamento. 

 

Em 13/5/16, às 16:07h, GÉRCIO e JUAREZ conversam: 

 

“JUAREZ – Alô. 

GERCIO - Você está com o NILSON UMBERTO ou ele já foi? 

JUAREZ - Hã? 

GERCIO - Você está com o NILSON UMBERTO ou ele já foi? 

JUAREZ - Já foi. 

GERCIO - Já foi? 



JUAREZ – Já. 

GERCIO - O que ele quer? 

JUAREZ - (risos) O que que ele quer? 

GERCIO – Hã. 

JUAREZ - Ué, aquilo que ele falou com você. 

GERCIO - Você estava do lado dele? 

JUAREZ - Como é que é? Deixa eu sair daqui da sala. 

GERCIO - Tá. Quer que ligue no fixo? 

JUAREZ - Pode li... é, isso, isso. 

GERCIO - Tá bom. 

JUAREZ – Isso. 

GERCIO – Tchau.”249 

 

Exatos 10 minutos após falar com JUAREZ, GERCIO liga para NILSON 

UMBERTO para tratar sobre a troca de documentos de processo de certificado 

internacional para abate de cavalo: 

 

 “NILSON - Tá ok? Então está tudo sob controle, agora é só pegar esse 

processo, colocar o re...trocar lá o papel, colocar o recurso e deixar correr, 

aí você está livre, o ORESTES, está todo mundo livre disso aí, entendeu? Aí 

joga o pepino para eles lá, entendeu? 

GERCIO – Tá. 

NILSON - Tá bom? 

GERCIO – Feito. 

NILSON - Então falamos, um abraço, até mais. 

GERCIO - Outro, tá, tchau.”250 

 

ORESTES acima citado refere-se a ORESTES ALVARES SOLDORIO 

(CPF 349.949.049-87) presidente do FRIGORIFICO OREGON S/A (CNPJ 

11.410.219/0001-85), sendo que estão tratando do Processo 21034.004724/2015-

08, de interesse de NILSON UMBERTO SACCHELLI RIBEIRO.  
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No dia seguinte, em 14/5/16, às 8:40h, NILSON e GERCIO voltam a 

conversar sobre o esquema, quando envolvem outros servidores: 

 

“NILSON - A gente colocar a data, data junto lá do, precisa ver segunda-feira 

o dia certinho que foi, o ORESTES disse que foi terça ou quarta, diz que não 

lembra, se foi na terça ou na quarta. 

GERCIO - Foi, foi. 

NILSON - Da semana anterior. 

GERCIO - É, foi por aí. 

NILSON - Só, você tem lá uma cópia né? Disso aí para olhar né? 

GERCIO - Eu tenho uma cópia. 

NILSON - Como saber a data, daí a gente põe como na mesma data, 

entendeu? Fala que esqueceu, fala que na hora lá você esqueceu de colocar, 

entendeu? 

GERCIO - Tá. Não, faço, faço outro memorando junto. 

NILSON – Isso, e aí ela junta naquele mesmo lá e já manda junto, entendeu? 

GERCIO - É, isso. 

NILSON - Até porque fica estranho, você vai ver o recurso aqui tem umas 12 

páginas, como é que você vai colocar que você recebeu num dia e 

apresentou recurso? Já estava esperando? Então é bom colocar uns dois ou 

três dias de diferença, entendeu? 

GERCIO - Um dia depois né? 

NILSON - É, uns três dias depois, por aí, não tem nada, entendeu? 

GERCIO – É. 

NILSON - Aí nós resolvemos o problema, fica garantido ali com o boi, não 

parar com o abate dele, entendeu? E nós fazemos a defesa em paralelo aí 

porque já está lá. 

GERCIO – Hã. 

NILSON - Porque tem que ver em Curitiba para vir até o frigorífico para fazer 

a vistoria, entendeu? Talvez nem precise abater o cavalo, tá? Talvez. Isso 

que eu vou conversar lá porque quem está lá agora é o GUILHERME, você 

sabe que o GUILHERME que está lá. 

GERCIO – É. 



NILSON - E o DANIEL está suspenso, entendeu? 

GERCIO – Certo. 

NILSON - E o GUILHERME que, você sabe que foi o daniel que colocou ele 

de interino, né? 

GERCIO - Sei. Ele é gente boa o GUILHERME. 

NILSON – É gente boa. Então, aí eu já falei lá com ele e tudo e aí já vê para 

mandar um, quero ver se vem o ZANON, entendeu? 

GERCIO – Tá. 

NILSON - Quero ver se vem o ZANON. Você lembra que ele esteve em janeiro, 

aí não deu para fazer porque não tinha autorização, aquela coisa toda né? 

GERCIO – Lembro. 

NILSON - Vamos ver se o ZANON vem que ele faz o relatório, que agora é só 

alimentar. Agora o sistema do Ministério, você alimenta o relatório, libera 

automaticamente o SIF, entendeu? Porque lá em Brasília os pareceres já 

estão todos favoráveis. 

GERCIO - Sim, eu posso me basear no relatório da supervisão. 

NILSON - Então, exatamente. 

GERCIO - E a supervisão deu um parecer favorável. 

NILSON – É. 

GERCIO - E aí não tem o que segura. 

NILSON - Exatamente, exatamente.”251 

 

Aproximadamente duas semanas depois, em 31/5/16, NILSON UMBERTO 

SACCHELLI RIBEIRO liga para FABIO ZANON SIMÃO (CPF 004.855.239-90), o 

qual ocupa o cargo comissionado de Chefe da Assessoria Parlamentar- 

ASPAR/GM do MAPA, reclamando da demora do processo: 

 

“FABIO - Como é que você está meu amigo? 

NILSON - Tudo bem. Estou em Curitiba, estou aqui no Ministério, estou 

chegando aí amanhã de manhã, hoje à noite, daí amanhã de manhã dá para a 

gente falar. 

FABIO – Tá. 
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NILSON - Tá? 

FABIO - Tá ótimo, maravilha. 

NILSON - É o seguinte: eu estou aqui no Ministério aqui em Curitiba, aquele 

docu...aquele processo não chegou ainda, tá? Ela até olhou aqui na tela, diz 

que está parado aí na ‘DIAIS’252. 

FABIO - Já era para ter vindo essa porra já, tinham falado que era na sexta-feira 

que tinha saído já. 

NILSON - Então mas... 

FABIO - Eu estou...eu sei, não, se você está me falando não chegou. Eu estou 

saindo do almoço e vou passar no Ministério lá. Eu já te ligo aí. 

NILSON - Tá bom então, ok. 

FABIO - Tá bom? 

NILSON – Valeu. 

FABIO – Valeu. 

NILSON - Mas eu estou aí, à noite eu estou aí, tá? 

FABIO - Fechado, falamos amanhã.”253 

 

Trata-se do Processo 21034.004724/2015-08 que, naquele momento 

estava “parado” na DIAI-CGCOA - DIVISÃO DE AUDITORIAS INTERNACIONAIS 

do MAPA, conforme consta no SIGED - Sistema de Gestão Eletrônica de 

Documentos - http://www.agricultura.gov.br/siged: 
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De fato, no dia seguinte, em 1/6/16, marcam de se encontrar254. Ato 

contínuo, NILSON UMBERTO liga para seu pai, NILSON ALVES RIBEIRO   

confirmando o encontro e dando detalhes do esquema criminoso: 

 

“(...) 

NILSON - Bom, aqui é o seguinte: o processo nosso já foi, tá? Ele falou para mim 

que deve estar chegando amanhã lá em Curitiba, ok? 

PAI – Certo. 

NILSON - Aí é só mandar o auditor lá e a gente resolve, tá. O outro é o 

seguinte: ele explicou para mim que receberam já aqui e que a pressão está 

grande, entendeu? Tem muita gente, não muita, mas têm vários frigoríficos 

que pleitearam, entendeu? Esse abate de peças e nós não somos os únicos, 

aquela coisa toda né? 

PAI - Sei. Ele tem que valorizar também né. 

NILSON - É, teria que ser 12 vezes mais do que nós pagamos da outra vez e 

tal, que dá mais de 700 mil (setecentos mil) e tal. Eu falei: olha, infelizmente o 

nosso negócio do cavalo é um negócio muito pequeno, né? Vocês estão vendo aí 

a dificuldade que é, vocês podem ter acesso aos números de abate, ponderei, 

ponderei, ponderei, aí apertei o máximo, tá? Ao máximo. Argumentei, falei: ó, 
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atrasou esse aqui, já era para estar a duas semanas lá e não está, porque 

duas semanas parado é muito dinheiro perdido, eu falei, o pessoal do bovino 

lá, eles estão impedidos de estar trabalhando e perdendo dinheiro, pedindo para 

segurar o pessoal, então cheguei em 350 mil (trezentos e cinquenta mil). 

PAI – Sei. 

NILSON - 350 mil, só que eles querem 150 mil (cento e cinquenta mil) 

adiantado porque eles vão segurar para não parar o abate, porque tem o 

negócio do efeito suspensivo e ele falou que vai ter que deixar o processo 

parado uns 70 (setenta) dias, 90 (noventa) dias, até dar o despacho final, 

entendeu? Para não dar na cara né? Entendeu? 

PAI – Sei. 

NILSON - Então nós teríamos um desembolso inicial aí de 180 mil (cento e oitenta 

mil), depois nós teríamos mais...aí eu acredito que nós já vamos estar trabalhando 

também né? Teríamos mais uns 70 (setenta), 90 (noventa) dias para levantar o 

restante, tá? Foi o melhor que eu consegui chegar aqui. Foi o melhor, depois 

de muita conversa, tá? Então aqui é para matar o negócio, que aí nós vamos 

adquirir o direito de fato e aí ninguém mais vai tomar né? 

PAI - É, mas...o problema é... 

NILSON - Então pai, mas aí é que está, agora é o que eu falei para você, 

infelizmente é isso aí, é no dinheiro mesmo, não tem outro jeito né? Agora se 

quiser entrar na justiça, deixar correr também, deixa correr e vamos ver...ainda 

gastar em advogado, você sabe que o advogado vai acabar gastando, gastando, 

vai chegar nisso aí ou mais, né? 

PAI - Não, acho que não chega né? 

NILSON - Mas aí pai, aí é o seguinte, vamos ficar na incerteza, tá? Você vai 

trabalhar...aí nós vamos montar todo um negócio e ficar nessa incerteza. É o que 

eu falei, tem que ter grana, isso aqui tem que ter dinheiro, não adianta, se 

não tiver dinheiro meu filho, pode cair fora. É por isso que eu falo: tem que ter 

o dinheiro, se não tem o dinheiro...fudeu. aqui a turma quer saber é do dinheiro. 

PAI - Mas eles quer adiantado? Uma parte? 

NILSON - Eles querem 100 mil (cem mil) adiantado para segurar o negócio, 

tá? Para segurar o negócio, para não parar o abate de boi, tá? Porque eles 

podem a qualquer momento chegar lá e pedir para parar o abate. 

PAI - E daí? 



NILSON - Ok? Eles têm essa prerrogativa. E aí vai descansar o processo aqui 

uns 70 (setenta), 90 (noventa) dias, a gente começa a abater cavalo 

normalmente, tocamos a vida e aí daqui a 90 (noventa) dias, a hora que eles 

despacharem, a gente paga a diferença. Eu acho, eu achei pelo, pelo...isso 

aqui não ficou ruim, é claro que nós não dispomos desse valor, mas...a boca 

dele estava bem maior. Estava bem maior a boca dele. 

PAI – Sei. 

NILSON - Tem que vender alguma coisa aí para ir atrás desse dinheiro agora, aí 

até lá, tem que estar rodando também, tem que estar funcionando né? Agora, 

como se diz: é compromisso que vai ser assumido né? 

PAI – É. 

NILSON - Compromisso que vai ser assumido. 

PAI - E você vê possibilidade de mais uma conversa, para amanhã cedo? 

NILSON - Não, não, não, já foi aqui...aqui já foi complicado viu, fiquei uma hora e 

meia conversando com ele aqui e os caras começaram falando em 700 mil, para 

você ter uma idéia, entendeu? Aí eu ponderei, ponderei, expliquei, falei desse 

atraso que houve e tudo mais, aí ele veio com aquela história de que é único 

do Brasil, que tem muita gente querendo, que é uma situação complicada, 

que vão ter que fazer os pareceres lá de alguns técnicos, vai ter que 

envolver mais gente, aquela coisa toda, né? Então... 

PAI - É... 

NILSON - É, o negócio é esse aí, é o que eu falei, a gente está muito tempo 

parado né? Porque se tivesse funcionando não seria difícil pagar isso aí né? 

Parado é duro né? Parado é duro.  

PAI - (ininteligível) 

NILSON - Hã? 

PAI - E ele garante o negócio? 

NILSON - Não pai, eu acho o seguinte: a gente vai ter 150 mil (cento e 

cinquenta mil) na mão dele, entendeu? 

PAI - É 100 (cem) ou 150 (cento e cinquenta)? 

NILSON - Não, é 350. Ele quer 150 de entrada e o restante quando sair. Ele 

calcula que vai dar mais ou menos uns 90 dias, mais ou menos, 60 a 90 dias. 

Para nós até, na verdade, quanto mais demorar melhor, que mais tempo a 

gente tem para trabalhar e ganhar dinheiro, entendeu? Eu acho que na 



verdade com esses 150 a gente segura o negócio para a gente poder 

começar a trabalhar. 

PAI – É, eu acho o seguinte: que você deve dizer para ele que falou comigo. 

NILSON - Hum? 

PAI - Né? Que o negócio podemos fazer da seguinte forma né? 

NILSON - Hum? 

PAI - 300 (trezentos): 100 mil (cem mil), porque mais de 100 agora não 

arruma não viu?  

NILSON – Sei. 

PAI - E 200 (duzentos) quando sair o negócio. 

NILSON – Certo. 

PAI - Não é muita coisa que nós queremos, fala que você falou comigo e eu 

acho que ... fala que você precisou me convencer e ... conversou mais de 

meia hora comigo por telefone, que eu fiquei, né? Fala para ele dar uma 

passada aí amanhã de manhã, não sei, o...como é que vai ser, a hora que ele 

puder. 

NILSON – Certo. 

PAI - Né? 

NILSON - Eu falo, falar não custa nada, eu vou ver se ele vai topar né? 

PAI - Não, tudo bem, daí você fala assim, então eu estou aqui no ho...você pensa 

aí até de tarde e me dá a resposta, você leva assim ué, porque também não vão 

deixar de fazer não, do jeito que está, se a gente tivesse uma proporção grande 

né? Mas cinquentinha não...não é isso que vai deixar de fazer negócio. 

NILSON - Então tá, vou tentar, eu já apertei bem aqui né? 

PAI - É. Pois é, agora tudo bem, agora você vai falar que falou comigo. Falou 

comigo, explicou tudo e o negócio tá muito, nós estamos perdendo muito dinheiro. 

Tudo que eu te falei ele falou para mim, agora, consegui convencer ele, conversei 

com ele, ele queria, ele falou em 200 (duzentos) e tal, mas eu consegui chegar 

nessa faixa aqui. 

NILSON - Porque depois que estiver feito, a gente pode até tentar dar uma 

travadinha aí, combina de dar uma parte e dá outra, entendeu? 

PAI - Ah, isso vai acontecer, depende do dia né? As coisa, mas é tudo ... Ele tem 

a faca e o queijo na mão né? Então as coisa são assim né, mas ele como tem 

confiança, já fez um e a gente, olha, eu estou fazendo um ... mas não é fácil 



essa época agora do jeito que está essa crise aí. Se fosse em épocas normais, se 

nós tivessemos rodando, tudo bem, agora estou dando uma parte antecipado 

(ininteligível), antecipado. Certo? 

NILSON - Mas o que ele também...é se virar negócio para não parar aí sabe? 

entendeu? 

PAI - Tudo bem. 

NILSON - Hã? 

PAI - Eu acho que é por aí também, certo, né?”255 

 

O esquema iniciado na conversa de NILSON UMBERTO com JUAREZ 

SANTANA e GERCIO fica bastante detalhado na conversa acima, além de se 

constatar que esse não é o primeiro “negócio” que fazem. A conversa continua e, 

além de tratarem como será paga a propina, NILSON ALVES RIBEIRO vai 

orientando o filho a manter “frieza” na negociação dentre outros detalhes: 

 

“(...) 

PAI - A não sei, vou ver, então tudo bem, você vai ver e dá a resposta amanhã 

uai, não há problema, mostra frieza ué. 

NILSON – É. 

PAI - Né?  

NILSON – Tá. 

PAI - Porque ele baixou ele mesmo ou ele ligou para alguém? alguma coisa nesse 

sentido. 

NILSON - Não pai, ele pegou, saiu ali, estava ali numa sala aqui, eu pedi uma sala 

reservada aqui e ele saiu, pediu um tempo para ligar, ligou, até falou para mim 

para dar a resposta amanhã e tal, daí eu falei que eu precisaria viajar 

amanhã de manhã, ele pegou e ligou para o pessoal lá, entendeu?” 

 

Atendendo ao sugerido por seu pai, NILSON UMBERTO se reúne, 

novamente, com FABIO ZANON SIMAO, cuja conversa volta a narrar para seu 

pai, quando ainda discutem sobre a origem do dinheiro que será utilizado para 
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pagamento da propina, bem como sobre articulação com o “amigo” de Curitiba 

que, tudo indica, seja DANIEL GONÇALVES FILHO: 

 

“NILSON - Ficou 125 (cento e vinte e cinco de entrada), 100 (cem) na 

aprovação, e 100 (cem) com trinta dias. Aí ele falou: aí dá tempo de vocês 

conseguirem um prazo para poder fazer esse dinheiro, vender alguma 

mercadoria, alguma coisa, e ... então eu consegui com ele esses trinta dias 

de prazo da segunda parcela, diminui 25 (vinte e cinco) da primeira. 

PAI – Sei. 

NILSON - Foi o melhor que eu consegui fazer, depois de muita conversa, muito 

choro, ele falou para mim que o problema é o seguinte: eles vão ter que, isso aí 

vai envolver consultoria jurídica, tá, então tem mais gente para poder 

participar do negócio, por isso que aumentou o valor também, ele falou para 

mim: não adianta nada eu te falar uma coisa e depois não sai do jeito que você 

quer, tá? 

PAI – É. 

NILSON - Então do jeito que nós vamos fazer vai fechar a porta para os 

outros. 

PAI – É. 

NILSON - O problema é que existe um precedente, entendeu? E ele falou que fez 

uma busca lá, ele mesmo foi no Ministério e olhou, diz que teve mais uns 6 (seis) 

frigoríficos, que no decorrer desse período de 2013 para cá, além daquele 

frigorífico do noroeste e tal, que tentaram pleitear esse mesmo feito que nós 

conseguimos, tá? 

PAI – Sei. 

(...) 

NILSON - Eu vou deixar para ir na sexta-feira lá sabe? Sexta-feira eu dou um 

pulo lá. (SFA/PR - Curitiba) 

PAI - Ah é, sexta-feira, sexta-feira. E é aquilo lá, ficar no pé mesmo, se tiver que 

do...ficar sábado e domingo lá, ficar e acabou. 

NILSON - Não, vou ficar porque eu estou pensando em articular com o nosso 

amigo primeiro, entendeu? 

PAI – É. 

NILSON - Antes de eu ir lá. 



PAI - Eu acho melhor mesmo. 

NILSON - Eu vou articular com ele que daí ele já liga e fala: é para mandar 

fulano (fiscal do mapa) e acabou entendeu256? 

PAI - É, um hum. 

NILSON - Se não eu tenho que ir lá, depois ir no nosso amigo, eu vou direto 

no nosso amigo. 

PAI - Não, aí desgasta, é melhor já preparar, contar...  

(...) 

PAI - E eu vou lá porque lá eu tenho...eu não sei não, esse dinheiro eu vou 

ter que levantar lá, não tem onde levantar. Tem que levantar lá. 

NILSON – Sei. 

PAI - Não posso mexer nada, nada, estou de mãos atadas aqui, porque nós 

temos que começar...não pode mexer, tem que dar um jeito de arrumar um pouco 

lá, não sei como é que eu vou fazer, mas graças a Deus que eu vou né? tudo isso 

né?  

NILSON - É, em dólar não é muita...eu acho que tem que arrumar...o mais 

complicado é a primeira parcela, depois a gente consegue levar, entendeu? 

PAI - É...  

(...) 

NILSON - Tem que esperar primeiro liberar né?  

PAI - Não, a carne não, vai congelar, mas não é esse o problema né? Isso aí 

é...as vezes não precisa né? Você que vê, aliás você pergunta isso aí em 

Curitiba se precisa estar abatendo, não precisa. Eu acho que nem precisa, 

se é o ZANON lá, não, vai embora e acabou a história.  

NILSON – É.”257 

 

Quando o pai, NILSON ALVES RIBEIRO, afirma que tem que ir lá, trata-se 

da Itália, de onde também tem cidadania e residência. Ademais, em consultas ao 

Sistema de Tráfego Internacional, vê que, de fato, NILSON ALVES viajou dois 
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dias após a conversa acima, do Rio de Janeiro para Roma, no vôo AZ0673 da 

Alitalia: 

 

 

 

 

 No dia seguinte, em 2/6/2016, enquanto estava a caminho do aeroporto 

para iniciar sua viagem para a Itália, NILSON ALVES RIBEIRO conversa com seu 

filho sobre mais alguns detalhes da negociação com FABIO ZANON SIMÃO, 

concluindo positivamente a conversa pois “pelo menos ele já topou e está 

resolvido”258. 

 

NILSON UMBERTO liga então para GILSON DOS SANTOS VIEIRA (CPF 

777.214.739-68 – aparentemente, parceiro de negócios da família) para tratar 

como trariam os valores, mas mente dizendo que é para pagamento de uma 

dívida da fazenda259. Falam sobre usar a FRIGOBETO para receber e “EUROPA 

MEAT” (que seria de NILSON pai, na Itália) para enviar, além de ter que sacar em 

espécie.  

 

Ato contínuo, NILSON UMBERTO conversa com seu pai e definem a forma 

para o envio dos valores: fazer uma transferência única da Europa, para 

fechamento de câmbio em tranches (fatias)260.  
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No dia seguinte, em 3/6/16, antes de embarcar para a Itália, NILSON 

ALVES RIBEIRO conversa com seu filho sobre a forma de pagamento da 

propina. NILSON UMBERTO diz a seu pai que pretende levar o dinheiro de uma 

só vez (“integral”) e, preocupado com a demora do fechamento do câmbio, 

comenta sobre fazer uma triangulação com “JOSÉ” (seu irmão, JOSE NILSON 

SACCHELLI RIBEIRO, CPF 00546714935)261. Comenta, ainda, que irá visitar 

DANIEL GONÇALVES FILHO, como já haviam conversado262. 

 

Pouco depois, NILSON UMBERTO liga para DANIEL GONÇALVES 

FILHO para marcar o referido encontro, definido para um domingo na casa de 

DANIEL. NILSON adianta a DANIEL: “estamos na reta final para resolver aquele 

problema lá”263. 

 

NILSON UMBERTO se reúne, novamente, com FABIO ZANON SIMÃO, 

desta vez no escritório deste, em Curitiba264, momento em que devem ter 

acertado todos os detalhes que, pela sequência de áudios, vê-se que ocorreram 

da seguinte forma:  

 

- em 6/6/16, NILSON UMBERTO foi e voltou para Londrina, onde se 

encontrou brevemente com seu irmão JOSÉ NILSON SACCHELLI RIBEIRO, no 

saguão do aeroporto de Londrina, retornando no mesmo voô. JOSÉ NILSON 

trouxe o dinheiro265: 

 

“(...) NILSON - Eu estou aqui no aeroporto, está tudo sob controle, viu? daqui a 

pouco já estou embarcando, o aeroporto está aberto em Londrina, Maringá está 
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fechado, londrina está aberto, então o avião deve decolar por volta de 13h40, vou 

chegar aí por volta de 14h30min. 

JOSÉ - Tá bom então, é só sair lá 

NILSON - Aí eu saio do, no avião, encontro você e já embarco de novo que 

no mesmo avião eu volto. 

JOSÉ - Então tá, duas horas eu estou aí, duas e pouco eu estou aí. 

NILSON - Eu vou passear aí um pouco na, nas turbulências aí, tá bom?  

JOSÉ - Beleza. Tomara que dê tudo certo, isso que é o mais importante né? 

NILSON - Isso, isso, mas vai dar sim, tá? 

JOSÉ - Falou então. 

NILSON - A gente se encontra lá então, você me espera ali no desembarque, 

tá? 

JOSÉ - Tá bom.”266 

 

- em 7/6/16, já com o dinheiro, NILSON UMBERTO conversa com 

“MARCELO” (MARCELO ZANON SIMÃO, CPF 849.135.689-49), irmão de 

FABIO ZANON SIMÃO, para entrega do dinheiro:  

 

“MARCELO - Bom dia. 

NILSON - Bom dia. 

MARCELO - O senhor NILSON. 

NILSON - Tudo bom? É MARCELO? 

MARCELO – Exatamente. 

NILSON - Tudo bem? Você está aqui no hotel267? 

MARCELO - Eu estou no hotel como o meu irmão havia marcado, na 

recepção. 

NILSON - Pode vir aqui no café. 

MARCELO - É? No fundo? 

NILSON – Isso. 

MARCELO - Tá bom.  

NILSON - Você pode caminhar reto aí, tá? 
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MARCELO – Ok. 

NILSON - No fundo aqui, obrigado, tá, um abraço. 

MARCELO – Ok.”268 

 

 

Logo após entregar o dinheiro, NILSON UMBERTO liga para seu pai para 

arquitetar os próximos passos, que incluem o encontro com um “rapaz” 

(aparentemente, FABIO ZANON SIMÃO), bem como atuação de DANIEL 

GONÇALVES FILHO e MARIA DO ROCIO: 

 

“NILSON - Aqui está tudo sob controle, o aeroporto de manhã deu uma fechada 

aqui, mas o rapaz, eu falei com ele ontem à noite, ele vai chegar ao meio-dia, tá? 

PAI - Ah tá, é um horário bom. 

NILSON - Aí a hora que ele chegar ele vai me avisar e eu vou marcar um lugar aí 

para encontrar, tá? 

PAI - Isso, isso, perfeito. 

NILSON - Vai embarcar lá as 10h20min, por aí, embarca. 

PAI - Certo, certo. 

NILSON - Está tudo dentro do programa né? Tudo certinho. 

pai - Isso, um hum. Importante é isso. E é isso aí, é, cada dia tem que fazer uma 

coisa né? Até ...ir vencendo os prazos, como diz o outro. 

NILSON – Exatamente. 

PAI - É. Vai esperar depois de amanhã para você dar um pulo lá e assim vai né? 

NILSON - É, vou dar uma ligadinha depois para o ZANON, entendeu, peço 

também para ele fazer o caminho inverso, entendeu? Dar uma ligada como quem 

não sabe, não tá sabendo e tal, ele dá uma ligadinha para ela lá (MARIA DO 

ROCIO) sabe? 

PAI – É, eu acho que tem que esperar mais...não ligar já não viu? Espera um 

pouquinho, porque está tudo certo, não tem erro. 

NILSON - Então, mas eu posso esperar uns dias aí e conforme for eu peço para 

ele dar uma ligada, entendeu? 
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PAI - É, mas espera, amanhã você fala com ele, se você estiver em Londrina 

encontra com ele lá, é isso aí o negócio.  

NILSON – É. 

PAI - Pelo menos da casa é, é bom esperar o DANIEL fazer o trabalho. A hora 

que estiver ok, você vê o processo, saber como é que é, aí sim. Aí é o DANIEL 

liga mesmo, ele mesmo liga, o DANIEL mesmo. Você pede para o DANIEL 

ligar para ele. 

NILSON – Tá. 

PAI - Entendeu? E aí vai porque está tudo organizado, agora enquanto a gente 

não ver o processo e ela ver o que que está escrito, é...é tiro no escuro, não 

adianta, então, esperar quinta-feira, eu acho que até quinta deve estar na mão 

dela (MARIA DO ROCIO) né? 

NILSON - Acredito que sim.”269 

 

No fim do dia 7/6/16, HEULER IURI MARTINS, assessor do deputado 

JOÃO ARRUDA liga para NILSON UMBERTO:  

 

“NILSON – Alô. 

HEULER - Fala meu amigo. 

NILSON - E aí cara, como é que vai? 

HEULER - Como é que está? Firme?  

NILSON - Tudo tranquilo, graças a deus e você? Como é que tá? 

HEULER - Tudo jóia, tudo na paz. Deixa eu te dizer: como é que está o negócio 

lá? Falou com a MARIA (MARIA DO ROCIO)? Andou os troços da auditoria 

lá? 

NILSON - Não, não, eu estive lá, estive lá anteontem, tá? 

HEULER – Hã. 

NILSON - E o processo só chegou aqui na sexta-feira, tá? 

HEULER – Certo. 

NILSON - Aí estava no protocolo, eu estive lá ontem, ela não tinha conhecimento, 

ia puxar o processo e... 

HEULER – Hã. 
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NILSON - E aí ficou de me avisar, tá. 

HEULER - Ah, então beleza. Eu fui lá resolver uma situação e ela estava lá, 

daí eu falei, deixa eu avisar ao NILSON que a mulher está aqui, pra ver como 

é que está o troço aí. 

NILSON - Então, aí, aí acredito que não vamos ter problema não, está tudo 

encaminhado. 

HEULER - Ah, então beleza. 

NILSON - Ela me atendeu lá muito bem, conversei com ela, expliquei a situação e, 

ela me disse: olha, chegou sexta-feira não tive conhecimento ainda, né, mas se 

realmente o despacho for esse aí, ela iria mandar já uma pessoa lá para poder 

fazer a liberação. 

(...) 

HEULER - E daí na quinta eu estou em Brasília, então qualquer coisa você me 

avisa. 

NILSON - Não, não, eu acho assim: houve um atraso mas está tudo caminhando 

bem, tá, não... 

HEULER - Ah, então tá. 

NILSON - Ela me atendeu muito bem lá e disse que iria já dar o 

encaminhamento. Ela sabe do problema né, já desde o final do ano. 

HEULER - Já sabe né. mas ali tem que ficar em cima porque se não a bicha é 

meio de lua. 

NILSON – É. 

HEULER - Ficar em cima (risos). 

NILSON - (risos) Pode deixar cara. tá bom, mas eu te aviso aí, tá bom?  

HEULER - Então tá, qualquer coisa liga aí, se cuida, um abraço.”270 

 

Em 8/6/16, NILSON UMBERTO marca encontro com DANIEL 

GONÇALVES FILHO271. A partir daí, NILSON UMBERTO fala com GERCIO 

BONESI mais algumas vezes, determinando ao referido servidor público o que ele 

deveria fazer272. 
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Pela conversa acima transcrita, vê-se uma clara habitualidade deste 

engenhoso esquema operado por FABIO ZANON e os empresários envolvidos. 

Os graves fatos acima narrados, o poder dos servidores públicos envolvidos, 

incluindo o assessor de um parlamentar, os quais, nos dizeres de NILSON, só 

querem saber de dinheiro, indicam a necessidade de contenção de todo grupo 

criminoso afastando-o do convívio social para o bem da ordem pública e 

econômica nacional. Cercear a liberdade de tais indivíduos, ainda que 

provisoriamente, é o único modo plausível de termos resguardada a garantia da 

ordem pública e social.  

 

I.1.11. SIDIOMAR DE CAMPOS 

 

SIDIOMAR DE CAMPOS (CPF 36289264915) é Agente Administrativo 

lotado na Unidade Técnica Regional de Agricultura de Londrina/PR e, como já 

visto, faz parte do núcleo criminoso de JUAREZ SANTANA. 

 

Como visto no tópico de JUAREZ SANTANA, SIDIOMAR é encarregado 

de buscar produtos que JUAREZ, valendo-se de sua função, obtém 

indevidamente, além de auxiliar empresas fiscalizadas, trabalhando contra os 

próprios fiscais. 

 

SIDIOMAR também articula com as empresas para que JUAREZ 

SANTANA assine certificados, aparentemente, sem qualquer fiscalização273. 

 

Há, ainda, diversas outras conversas suspeitas envolvendo o investigado e 

que demonstram sua participação na organização criminosa liderada por JUAREZ 

SANTANA274. 
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I.1.12. SEBASTIÃO MACHADO FERREIRA 

 

SEBASTIÃO MACHADO FERREIRA (CPF 32492049949), vulgo “TIÃO”, é 

Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal lotado 

em Londrina, também parte da organização liderada por JUAREZ SANTANA. 

  

Conforme apurado nas diversas conversas telefônicas interceptadas, 

algumas já transcritas no tópico de JUAREZ SANTANA, a função de TIÃO é 

recolher propina. Confira-se outra conversa suspeita interceptada, a qual 

demonstra a rotina de TIÃO: 

 

“JUAREZ - TIÃO, tudo bom? 

SEBASTIÃO - Tudo, desculpa aí, a ligação tá...o celular estava dentro da 

camionete, passei agora e escutei tocando 

JUAREZ - Não, não tem problema não. Viu TIÃO? 

SEBASTIÃO - Oi 

JUAREZ - É...então, eu estava falando com a DAYSE a hora que você me ligou 

SEBASTIÃO - Hã 

JUAREZ - É...tem moeda lá né? 

SEBASTIÃO - Tem. 650 reais. 

JUAREZ – 650. 

SEBASTIÃO – É. 

JUAREZ - É... 

SEBASTIÃO - Eu fui levar aí...eu le...eu fui aí segunda-feira, daí conversei com o 

SIDIOMAR, daí eu trouxe de volta. 

JUAREZ - Você...é...tem 650, né? 

SEBASTIÃO - Isso, eu vou estar aí a tarde. Já estou indo já, à tarde, depois 

do...vou almoçar e vou...daí eu vou dar um pulo no ministério aí. 

JUAREZ - Não, eu não estou no ministério, eu não estou trabalhando ainda, só 

semana que vem. 

SEBASTIÃO - Ah, tá de férias, é, o menino falou, é. 



JUAREZ - É...é...é...ficou dinheiro com você? 

SEBASTIÃO - Não, não, eu paguei, eu paguei os 650, mas daí qualquer coisa eu 

vou ter que ir...amanhã, eu vou ter que resolver uns negócios em 

ARAPONGAS e vou...já passo lá e vejo se tem moeda. Aí eu pego lá de novo. 

JUAREZ - Mas você tem dinheiro? 

SEBASTIÃO - Ah, eu tiro do banco lá, acho que deve ter um pouquinho no banco, 

um 1000 conto lá, eu pego lá. 

JUAREZ - Tá. É...você...o DANIEL está ok? 

SEBASTIÃO - Não. É...eu estou indo amanhã lá. 

JUAREZ - Ah, você vai indo amanhã lá, tá. 

SEBASTIÃO - É 

JUAREZ - Aí você passa também lá no CAREQUINHA né? 

SEBASTIÃO - Esse já foi lá, ficou para amanhã também. 

JUAREZ - Ah, então tá bom, ok, ok, então tá bom 

SEBASTIÃO - Você quer pegar a moeda lá? Pode pegar. Pega os 650 ou eu levo 

aí hoje a tarde. Você que sabe. 

JUAREZ - Eu passo lá, talvez eu passe lá na hora do almoço, tá? 

SEBASTIÃO - Tá. Aí... 

JUAREZ - Eu combinei com a DAYSE, lá...ela vai sair mas o...o DANILO vai estar 

lá, lá por uma hora, uma e meia, eu pego lá com eles, tá? 

SEBASTIÃO – É 650 reais só em moeda, acho que tem 30 real de nota de 2 

reais, o resto tudo moeda (ININTELIGÍVEL) da caixa. 

JUAREZ - Beleza então. Tá joia 

SEBASTIÃO - Falou então JUAREZ 

JUAREZ - Falou, obrigado hein 

SEBASTIÃO - Um abraço 

JUAREZ - Tchau, tchau 

SEBASTIÃO - Tchau, tchau.”275 

 

 Muito provavelmente, JUAREZ tenha interesse em moedas para servir de 

“troco” em suas lojas SUBWAY, porém, considerando as condutas do grupo 

criminoso, os locais onde TIÃO falou que passará, muito provavelmente referem-
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se à coleta de propina, o que é corroborado pela conversa abaixo, entre TIÃO e 

seu filho, cuja ligação vem na sequência da acima transcrita, tratando da entrega 

das moedas e de “envelope” para JUAREZ: 

 

“SEBASTIÃO - Ó, o JUAREZ vai passar daqui a pouco, liguei no telefone da tua 

mãe, tua mãe não atendeu. Ele vai passar aí. Ele ligou agora para mim, daí pega 

aquela caixinha lá e entrega para ele, tá? 

DANILO – Tá. 

SEBASTIÃO - Certo? Ele vai passar daqui a pouquinho aí. Fica atento. Tua mãe 

está aí? 

DANILO – Tá. 

SEBASTIÃO - Aonde ela tá? 

DANILO - Na cozinha. 

SEBASTIÃO - Ela está lá embaixo, lá em cima, onde ela está? 

DANILO - Está aqui embaixo. 

SEBASTIÃO - Você está aí também, embaixo? 

DANILO – Tô. 

SEBASTIÃO - Aí se ele buzinar aí pega e entrega a caixinha que está aí 

dentro, tem um envelope dentro, ele já sabe já, tá? 

DANILO - Tá 

SEBASTIÃO - Tá, obrigado filho, tchau 

DANILO - Tchau.”276 

 

 

Lembre-se que TIÃO também armazena os produtos que JUAREZ, 

valendo-se de sua função, obtém dos empresários.  

 

 

 

 

                                                 
276 85215130.WAV – AC/12. Ver também a conversa anterior - 85215087.WAV: quando TIÃO vai falar o 

que tem dentro da “caixinha”, JUAREZ percebe que aquele falaria demais,  desconversa e interrompe o 

diálogo. 



I.1.13. ROBERTO BRASILIANO DA SILVA 

 

ROBERTO BRASILIANO DA SILVA (CPF 445.188.899-91), vulgo “BRÁS” 

foi candidato a vereador na cidade de Londrina 2016 pelo PEN, ex-assessor do 

ex-deputado e pecuarista JOSÉ JANENE, envolvido em esquema de corrupção 

conhecido como Mensalão e também da Petrobrás.  

 

Apesar de não ser servidor público, também atua na organização 

criminosa liderada por JUAREZ SANTANA. 

 

Conforme apurado nas diversas conversas telefônicas interceptadas, 

algumas já transcritas no tópico de JUAREZ SANTANA, a função de BRÁS 

também é recolher propina. 

 

Confira-se, abaixo, outra conversa que comprova quão rotineira é tal 

função de BRÁS: 

 

“JUAREZ – É, semana que vem vai ser uma semana meio parada né? 

BRASILIANO – Hum. 

JUAREZ - Tem feriadão no meio da semana. 

BRASILIANO – Hum. 

JUAREZ - Aí eu acho que, para você...fazer as...as visitas aí. 

BRASILIANO - Ah, eu vou...eu já estou programando já. 

JUAREZ - Na outra semana. 

BRASILIANO - Hã? 

JUAREZ - Semana que vem é meio parado, eu acho que vai...vai...vai...não 

vai...não vai...render frutos. 

BRASILIANO – Certo. 

JUAREZ - Acho que é bom programar para a outra semana. 

BRASILIANO - Tá bom, mas eu já ligo e já deixo marcado. 

JUAREZ - Ahn hã. 

BRASILIANO - Tá bom? 

JUAREZ - Tá certo, tá certo. 



BRASILIANO - O que eu conseguir falar eu já falo e deixo marcado. 

JUAREZ - É, isso que eu queria ver, falar para você. 

BRASILIANO - Não, pode ficar tranquilo. 

JUAREZ - Tá bom, no mais tudo bem? 

BRASILIANO - Eu sempre começo assim na...segunda-feira é dia 5 né? 

JUAREZ - É, é. 

BRASILIANO - Mas daí eu já começo a ligar para mim me garantir. 

JUAREZ – Entendi. 

BRASILIANO - Tá bom? 

JUAREZ - Tá bom, aí você vê que para a outra semana vai ser mais fácil né? 

BRASILIANO - Tá bom, pode ficar tranquilo. 

JUAREZ - Então tá bom. 

BRASILIANO – Falou. 

JUAREZ - Beleza então.”277 

 

 

I.1.14. GIL BUENO MAGALHÃES 

 

GIL BUENO MAGALHÃES (CPF 139.185.089-00), Fiscal Federal 

Agropecuário, é o atual Superintendente Estadual do Paraná (SFA/PR), tendo 

retornado ao comando pouco após a exoneração de DANIEL GONÇALVES 

FILHO. 

 

GIL BUENO foi o superintendente que ratificou a saída de DANIEL 

TEIXEIRA GOUVEA da fiscalização da empresa PECCIN, sugerida por MARIA 

DO ROCIO, no exato dia em que esta tomou posse como chefe do SIPOA/PR. 

Tal “remoção”, lembre-se, ocorreu a pedido de um dos sócios da PECCIN, pois 

DANIEL TEIXEIRA GOUVEA estava descobrindo as fraudes cometidas pela 

empresa (conforme será tratado em tópico próprio). 
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Ressalte-se, ainda, que GIL BUENO já está sendo processado 

criminalmente278 por corrupção, por fatos ocorridos entre 2004 a 2008, quando 

teria recebido propina das empresas DDP FUMIGAÇÕES LTDA e UNINSPECT 

DO BRASIL  LTDA. Talvez, por tal motivo, GIL BUENO seja mais cuidadoso que 

os demais em suas ligações telefônicas. 

 

Entretanto, GIL BUENO continua a usar de sua função para obter 

vantagens indevidas, como usar o carro da despachante aduaneira CLAUDIA 

YURICO SAKAI (CPF 015.705.169-28), proprietária da empresa MERIDIAN 

COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS (CNPJ 03.625.975/0001-01) de 

Foz do Iguaçu/PR: 

 

“(...) 

GIL - Ah, eu não mando nada, o chefe GARCEZ que está do meu lado aqui, como 

ele está dirigindo 

CLAUDIA – Hãn. 

GIL - E eu só faço o que ele manda. Falou assim, ligue para a CLAUDIA lá e 

veja se ela está precisando do carro agora porque a gente só vai ocupá-lo de 

tardinha. 

CLAUDIA – Não. 

GIL - Se não a gente deixa e depois pega de tarde. 

CLAUDIA - Não, pode ficar com ele porque o...o JU já arrumou uma carona e já 

vazou para o PARAGUAI. 

GIL - Já foi? 

CLAUDIA - Nem precisa. 

GIL - Então tá bom. 

CLAUDIA - Já. Pode ficar. 

GIL - Então tá, um beijo. 

CLAUDIA - Tá sujo né? 

GIL - Não, não, está tranquilo 

CLAUDIA - Está tudo sujo o carro né? 

GIL - Tranquilo, está bom, está ótimo 

                                                 
278 Processo nº 50000023820124047008, perante a 1ª Vara Federal de Paranaguá. 



CLAUDIA - Eu fico com...que raiva. Quer pegar o meu? O meu está limpo 

GIL - Não, de jeito nenhum, esse carro está ótimo para nós. Quanto menos 

chamar a atenção o carro, melhor é. Isso aqui é carro da gente. 

CLAUDIA – É uma carroça 

GIL - O teu é carro de rico a gente não quer, só de pobre 

CLAUDIA - Ah, tá (risos). Se precisar pega o meu. Pega o meu se precisar 

GIL - Não, não, fique tranquila. Depois a gente te visita aí para tomar um café com 

você, tá bom?(...)”279 

 

Foi possível verificar, ainda, diversas conversas suspeitas de GIL BUENO, 

tais como o pedido de 3000 kg de coxas e sobrecoxas de frango para um dos 

fiscais280; encontro entre HEULER MARTINS (assessor do deputado JOÃO 

ARRUDA), outros fiscais e empresários no Shopping Catuaí de Maringá281; 

insistência na liberação de carga da empresa MACROSEED (processo 

21034006949-2016-71)282 etc. 

 

Ainda, pelas conversas interceptadas, fica claro que GIL BUENO favorece 

sua aparente namorada INÊS LEMES POMPEU DA SILVA (CPF 57467609949), 

conforme veremos. 

 

INÊS presta serviços para a empresa BIO-TEE SUL AMÉRICA 

INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS E OPOTERÁPICOS LTDA. (CNPJ 

07.359.776/0003-03), cujas atividades seriam o “processamento de mucosa suína 

para futura produção de heparina, em sua unidade no Paraná”, dentre outras.  

 

Conforme pode-se pesquisar em seu sítio eletrônico283, a BIO-TEE é “fruto 

da bem sucedida joint venture entre o Grupo Teeuwissen e a Farmacêutica 

                                                 
279 85094377.WAV – AC/12. 
280 84125476.WAV – AC/11A. 
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283 http://www.intercasing.com.br/pt/bio-tee.html. 

http://www.intercasing.com.br/pt/bio-tee.html


Bioibérica”, esta última, inclusive, visitada, em 2014, por INÊS e GIL BUENO, 

conforme pode-se verificar no AC/3A.  

 

 Em pesquisas realizadas em fontes abertas (rede social Facebook) e no 

Sistema de Tráfego Internacional-STI, verificou-se que GIL BUENO DE 

MAGALHÃES e INÊS LEMES POMPEU DA SILVA estiveram na BIOIBÉRICA, 

em Barcelona, na Espanha. GIL e INÊS foram e voltaram nos mesmos voos 

(IB6820-12/10/2014 saída e IB6827-21/10/2014 entrada): 

 

 

(imagem copiada do Facebook 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=738095836265898) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=738095836265898


 

(imagem anterior ampliada) 

 

 

(INÊS e GIL - imagem copiada do facebook - 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=738100576265424) 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=738100576265424


Em diversas conversas interceptadas, vê-se que GIL BUENO se vale de 

sua influência para auxiliar INÊS em seus pleitos perante a SFA/PR. Numa delas, 

a questão envolve MARIA DO ROCIO e, o curioso é que a própria INÊS conhece 

a fama daquela: 

 

“(...) INÊS - Daí se tiver que ir em Brasília, eu vou à Brasília daí, daí eu não sei se 

você não fala com a MARIA e deixa quieto para não se envolver, daí eu vou lá 

falar com a MARIA. Para, para, eu vou lá falar com a MARIA porque daí se for 

Brasília, eu vou à brasília, só que eu tenho medo de ir lá e ela querer me morder, 

né amor? 

GIL - Não, não vai não. 

INÊS - Não vai? 

GIL – Não.”284 

 

A pedido de INÊS285, GIL liga para MARIA DO ROCIO para intermediar os 

interesses daquela286. Isso se repete outras vezes287, e longe de ser uma mera 

facilitação para encontros (o que já seria suspeito), a conversa abaixo deixa claro 

o alcance da conduta de ambos. GIL e INÊS conversam sobre a empresa Bio-

Tee: 

 

“(...) INES - Eu não sei, eu...eu amor, eu duvido, você também, eu acho muito 

difícil (initeligível) pegar outra pessoa para fazer o proceso do MAPA, né 

amor?  

GIL - Hã han. 

INES - Até porque, até hoje, o GERARD [ANALISTA: GERARD VAN 

LIESHOUT], todo mundo pensa que você é superintendente e mesmo que 

você não fosse, eles sabem da minha relação com o MAPA, né? 

GIL - Um hum. 
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INES - E até porque as outras duas plantas fui eu que fiz, você sabe muito bem 

disso, desde a primeira planta fui eu que fiz. Então, eu acho assim impossível eles 

quererem contratar outra pessoa, mas vai saber né?  

GIL - Hã han. 

(...) 

INES - Daí... 

GIL - Bom, mas se eles sacanearem você amor e se acontecer de eu retornar, 

eles estão ferrados porque eu não vou deixar andar nada. 

INES - Não, mas daí amor vou colocar você no circuito, você ligar para eles e, 

claro, fora do MAPA e dizer puta que o pariu né, fazer isso? Sabe porque você 

estava junto né amor? 

GIL – Claro...”288 

 

Frise-se que, para receber os valores da BIO-TEE, INÊS se vale de notas 

fiscais falsas, conforme conversas e mensagens interceptadas289. 

 

Em outras ligações, percebe-se que GIL BUENO agencia trabalhos para 

INÊS, valendo-se da sua função: 

 

“GIL - Está em casa? 

INÊS - Estou em casa, eu não fui buscar o carro ainda. 

GIL - Então abra, abra o teu email, tá, que eu mandei agora o...vê se você 

recebeu a cartilha. Dê uma olhada por cima, para mim ligar para o cara depois do 

almoço, daí eu vou ligar para ele para ele entrar em contato contigo. 

INÊS - Um hum. 

GIL - O ROGÉRIO disse que...o ROGÉRIO já me disse que não tem um 

responsável técnico, pode ser zootecnista, agronomo ou veterinário, ele já tem um 

agronomo, uma agronoma contratada. 

INÊS - Hã han. e esse que você está falando do...do... 

GIL - Da fábrica de ração. 

INÊS - De ração. mas ele é...é...é para abrir a empresa, é isso? 

GIL - Um hum. 
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INÊS - Hã han. E esse...e esse...esse ROGÉRIO é daí do MAPA? 

GIL - É do MAPA aqui em Curitiba, é gente boa ele.  

INÊS - Ele que mandou o...o... 

GIL - A cartilha, ele que mandou para mim...”290 

 

Depois, GIL e INÊS discutem sobre o valor que seria cobrado para que ela 

fizesse o negócio. INÊS, inclusive, lembra que, no preço, deve estar incluída a 

parte do ROGÉRIO, pois este iria ajudar no negócio291.  

 

Também para INÊS que GIL pede auxílio para obter um atestado médico 

falso: 

 

“GIL - Me diz uma coisa: eu... você não tem alguém que possa me fornecer 

um atestado médico para o dia de ontem?  

INÊS – Hummm. 

GIL - Não conhece nenhum médico? 

INÊS - Posso ver. conhecer eu conheço, daí se você quiser... 

GIL - Nem que eu pague a consulta. 

INÊS - Um hum, deixa eu ver, deixa eu pensar amor, deixa eu pensar. Hummm, 

deixa eu dar uma pensada, porque aqui de momento eu tenho só o doutor divino, 

ver se eu consigo com ele. 

GIL - É, uma consulta no meu nome para o dia de ontem, dia 9, porque a 

interrupção das minhas férias, né? Teria que ser dia 10, eu teria que estar 

interrompendo ela, interrompeu dia 9, então dia 9 tinha que estar 

trabalhando. 

INÊS - Um hum. 

GIL – É diferente quando você tira as férias normal e muda, mas interromper, 

interrompeu no dia, dia 9, daí para não ficar descoberto eu tenho que ter o 

atestado. 

INÊS - Um hum. 

GIL - Dê uma pensada para mim até de tarde. 

                                                 
290 81642413.WAV – AC/6A. 
291 82245825.WAV – AC/8A.  



INÊS - Tá, pode deixar, vou ligar para uma pessoa tá? 

GIL - Se tiver já paga a consulta e...tá? 

INÊS - Um hum. não, até eu vou ver se ele tá aí, seria para ontem né? Dia de 

ontem. 

GIL - Não, não, do dia de ontem, dia 9, tá? 

INÊS - Um hum, então tá. deixa eu pensar. 

GIL - Está em repouso, intoxicação, alguma coisa. 

INÊS - Hã han. 

GIL - Tá? 

INÊS - Hã han. então tá, pode deixar que eu vejo. 

GIL - Tá, um beijo então”292 

 

INÊS conseguiu e, dois dias depois da conversa, GIL vai buscar o atestado 

falso293 para, certamente, apresentar na SFA/PR. 

 

Há ainda indícios de crime de peculato praticado por GIL BUENO, o qual 

foi abordado quando retornava de Foz do Iguaçu e, no carro oficial do Ministério 

da Agricultura, onde foi encontrado um grande isopor contendo 10 kg de picanha 

argentina (conforme Informação Policial – Evento 297 – INF7 – autos nº 5062179-

57.2015.4.04.7000 – interceptação telefônica) que havia sido apreendida, 

conforme detalhes no tópico abaixo. 

 

Por fim, na situação narrada no tópico de SIDIOMAR, quando o assessor 

parlamentar HEULER MARTINS intercede em favor de uma empresa, em virtude 

de fiscalização nela ocorrida, vê-se que GIL BUENO já estaria trabalhando para 

afastar a fiscal envolvida: 

 

“HEULER - Fala GIL 

GIL - Oi HEULER. Tudo bom? 

HEULER - Beleza meu irmão? 

GIL - Tudo 
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HEULER - Joia 

GIL - Mande 

HEULER - Deixa eu te falar uma coisa, rapaz aquela JULIANA está fazendo um 

terrorismo em cima daquele pessoal lá de SAPOPEMA que você não tem ideia, lá 

do laticínio lá 

GIL - Tá 

HEULER - Ela fez..ela está toda semana mandando ofício, que eles tem que ficar 

mandando ofício para ela, para falar se está mexendo, se não está tal. Daí essa 

semana ela fez uma denúncia no IAP para o IAP ir lá ver se realmente está 

funcionando ou não, na RECEITA FEDERAL para ver se eles estão funcionando 

clandestinamente, emitindo nota 

GIL - Porra, mas é louca. 

HEULER - É, e hoje, você não sabe o que ela fez, ela...a moça me ligou, ontem 

eu falei para o JUAREZ, olha JUAREZ, está acontecendo isso e tal, pô é um troço 

chato, ela fica ameaçando o pessoal, que não sei o que, está atrapalhando até a 

compra de leite deles na CONFEPAR porque eles ainda não conseguiram 

comprar leite para voltar a funcionar, sabe? Porque eles ficaram um tempo parado 

e daí perderam o pessoal que fornecia porque...né... 

GIL - Um hum. 

HEULER - E ela vai ficar sem, tem que caçar um outro comprador aí, o pessoal foi 

indo. E daí hoje, ela catou um carro para ir em IBAITI e foi lá, de supetão. Daí eu 

liguei para o cara lá do JUAREZ, ele falou, não ela foi para IBAITI, eu falei, não, 

ela está no laticínio lá. Então assim, sabe, tá enchendo o saco e eu não tenho 

mais o que dizer 

GIL - O que que ela pegou em IBAITI? 

HEULER - Não, ela pegou o carro para ir para IBAITI 

GIL - Hã han 

HEULER - E foi para SAPOPEMA. Ela mentiu, ela não falou que ia em 

SAPOPEMA, entendeu? 

GIL - Mas ela...tem que ver a rota que ela pôs lá da (ININTELIGÍVEL) 

HEULER - Então, a rota dela é IBAITI, não é SAPOPEMA não 

GIL - E o JUAREZ está lá de volta já hoje ou não? 

HEULER - Tá, mas parece que ele está de cama lá, está com uma gripe lascada 

lá. Eu não consegui falar com ele. 



GIL - Ele tem que chamar ela e conversar com ela, ele... 

HEULER - Né, então, mas eu queria que você desse um toque nele porque eu 

já falei, entendeu? E ele falou, não, mas tem que transferir, falei, bicho, se 

for esperar transferir, essa mulher vai acabar, vai fechar o (ININTELIGÍVEL) 

GIL - Não, a transferência dela está lá, andando lá e eu...até era para falar 

com a LISANDRA mas eles estão em curso em FORTALEZA e só voltam 

segunda-feira 

HEULER – Hã. 

GIL - Para...já liberar ela, está lá já, já andou um monte lá dentro do 

ministério, podia até dar uma cobrada lá. 

HEULER - É, porque ela está fazendo um terrorismo mesmo sabe? 

GIL - Eu sei, imagino. 

HEULER - Sabe, tá chato mesmo. 

GIL – Tá. 

HEULER - É, me vê o que você pode fazer para me ajudar aí, tá bom? 

GIL - Eu estou fora de CURITIBA e amanhã é feriado no ministério inteiro, viu. 

HEULER - Sim BRASÍLIA também amanhã. 

GIL - É. Mas eu vou ligar para o JUAREZ lá tá? 

HEULER - Tá bom 

GIL - Pode deixar, feito. Tchau, um abraço 

HEULER - Valeu hein, obrigado, um abraço, se cuida aí, tchau, tudo de bom.”294 

 

Com relação à lavagem de dinheiro, apurou-se que sua filha FABÍOLA 

BUENO DE MAGALHÃES LAMERS (CPF 027.392.149-52) é sócia da RÁDIO 

CASTRO LTDA (CNPJ 76.106.772/0001-74) com 45,40% de participação, desde 

a data de 06/12/2007. Entretanto, pelas conversas interceptadas, foi possível 

perceber não só a ingerência de GIL BUENO nos negócios295, como uma certa 

confusão patrimonial. 

 

“GIL - Oi filha. 

FABIOLA - Viu? O cheque estava na conta da radio e a KARINA vai pegar lá. 
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GIL - Ah tá. 

FABIOLA - Tá bom? 

GIL - Como é que eu faço para te mandar o dinheiro? 

FABIOLA - Não, depois eu vejo aqui, vou ver quanto que é o valor. 

GIL – Tá. 

FABIOLA - Qualquer coisa daí você não retira este mês aqui da rádio né? Aí 

você paga as contas. 

GIL - Hum, tudo bem.”296 

 

 Essa ligação, dentre outras acima referidas, demonstra que, da mesma 

forma que outros investigados, GIL BUENO usa sua filha para encobrir seu 

patrimônio. Tal fato é corroborado pela análise feita pela RFB (IPEI PR20160050) 

sobre FABÍOLA BUENO, nos anos de 2011 a 2015, “indicando ter havido 

variação patrimonial a descoberto em todos os anos do período considerado”. 

 

Todas estas evidências de crime por parte de GIL BUENO deixam bastante 

evidente o dano e desserviço deste indivíduo com a sociedade brasileira, 

valendo-se, ainda, do mais alto posto da Superintendência do Ministério da 

Agricultura no Paraná. O risco contínuo que oferece a sociedade está 

bastante caracterizado quando demonstra que o interesse pessoal está 

acima do interesse público. Necessário se faz a restrição de liberdade 

deste agente público para que não mais continue a oprimir, negociar e 

intimidar empresários do ramo do agronegócio. A segregação provisória 

vem exatamente no sentido de restabelecer a ordem pública, econômica e 

social que estamos vendo afrontadas de maneira continua e habitual por 

GIL BUENO. Ainda, observa-se que GIL BUENO já é réu por corrupção 

passiva em outra investigação, demonstrando claramente que não se 

intimida com os poderes da república que buscam fazer imperar a justiça. 

Para pessoas que julgam a norma de maneira não imperativa, faz-se 

necessária a restrição de seu direito de liberdade, pois só assim 
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efetivamente teremos uma sociedade protegida de corruptos contumazes 

que indignam a decência da humanidade. 

 

I.1.15. ANTONIO GARCEZ DA LUZ 

 

ANTONIO GARCEZ DA LUZ (CPF 34061479920), é Fiscal Federal 

Agropecuário, chefe do escritório do MAPA na cidade de Foz do Iguaçu/PR. 

 

GARCEZ demonstra proximidade com DANIEL GONÇALVES FILHO297, 

porém do que se apurou, não aparenta fazer parte da organização criminosa 

chefiada por aquele. 

 

Há ligações de GARCEZ com OSVALDO JOSE ANTONIASSI (CPF 

080.134.549-91), Fiscal Federal Agropecuário que estava trabalhando na EADI de 

FOZ DO IGUAÇU, que trazem suspeição sobre recebimento de propina298: 

 

82091499.WAV– AC/8A 

“GARCEZ - Oi ANTONIASSI 

ANTONIASSI - Oi GARCEZ. Tudo bom? 

Garcez - Tudo bom  

ANTONIASSI - Tudo. Me diz uma coisa: você tinha contado aquilo?  

GARCEZ - Hã han. É... 

ANTONIASSI - Está uma diferença de 5 (cinco)  

GARCEZ - Ah tá. Então tá, amanhã nos vemos então 

ANTONIASSI - (ininteligível) ó, não saiu documento nenhum viu  

GARCEZ - É, eu fiquei sabendo que não saiu nada. Hã han 

ANTONIASSI - E amanhã, parece que Brasília não aceitou o documento que eles 

queriam emitir, sabe? 

GARCEZ - Hã han 

ANTONIASSI - Eles mandaram um modelo para lá e Brasília não aceitou  
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GARCEZ - É, eu sabia que não iam aceitar, de jeito nenhum. Agora vai esperar 

arrumar o sistema né? 

ANTONIASSI - Tá. Tá ok. Tá, a gente conversa amanhã? 

GARCEZ - Conversa amanhã cedo  

ANTONIASSI - Tá ok. Tá ok. Obrigado, tchau 

GARCEZ – Tchau.”  

 

82091524.WAV – AC/8A 

“ANTONIASSI - Oi 

GARCEZ - Viu, você está aí no ministério? 

ANTONIASSI - Não, eu estou aqui no hotel  

GARCEZ - Ah já está no hotel? Quer passar aqui em casa?  

ANTONIASSI - Posso passar? 

GARCEZ - Vem aqui. Vem aqui. Falou 

ANTONIASSI - Eu levo o que...eu levo o que você me entregou? E te mostro... 

GARCEZ - Não, não, não, não, vem aqui só  

ANTONIASSI - Tá ok, tá jóia 

GARCEZ - Tchau tchau 

ANTONIASSI - Aperto qual? 

GARCEZ - Não, eu desço lá te esperar lá  

ANTONIASSI - Tá. Tá ok 

GARCEZ - Tá, tchau. Tchau 

ANTONIASSI - Tá ok. Tá tchau.” 

 

ANTONIASSI conversa com MARCELO TURSI TOLEDO (CPF 

619.382.119-87), Auditor Fiscal Federal Agropecuário, substituto de ADILSON 

MASSARU SATO na chefia do MAPA em FOZ DO IGUAÇU, revelou que GIL 

BUENO iria passar no escritório do MAPA para “comer” ou “conversar” com o 

“chocolate” que está na caixinha, falando que a parte deles, ANTONIASSI e 

MARCELO já tinha “dado certo”.  MARCELO afirma que só usou a caixa, ou seja, 

o conteúdo é diferente do descrito na embalagem e em seguida muda à conversa, 

afirmando que falarão pessoalmente na terça-feira. Esta conversa em “código” 

confirma que GIL BUENO vai a FOZ DO IGUAÇU com frequência para buscar 



dinheiro em espécie, provavelmente dólares, pois ANTONIASSI fala de 

“encomenda que veio de fora”299. 

85120906.WAV – AC/12A 

“MARCELO - E aí papito? 

ANTONIASSI - Bom dia MARCELO 

MARCELO - Bom dia. Deu tudo certo ontem? 

ANTONIASSI - Deu, está acordado? 

MARCELO - Estou, o louco, já estou na rua 

ANTONIASSI - É? Me diz uma coisa, você não vai hoje não né? 

MARCELO - Não 

ANTONIASSI - Tá 

MARCELO - Hoje não. Hoje era para ser a minha folga né? 

ANTONIASSI - Tá, tá. É...dois caminhões de farinha vieram para cá 

MARCELO - Hã 

ANTONIASSI - Sem coleta de amostra 

MARCELO - Puta que o pariu 

ANTONIASSI - Você autorizou não coletar mais? 

MARCELO - Não, eu falei, eu falei com o...lembra que tinha cinco processos num 

dia que deu confusão? 

ANTONIASSI - Um hum 

MARCELO - Que deu confusão não, que não coletaram que tal 

ANTONIASSI - Um hum 

MARCELO - Então, aquele dia eu falei...que como eles iam passar e daí eu queria 

saber o que estava acontecendo para botar uma pressão, eu falei assim, não é para 

coletar na ELOG, mandei uma mensagem para o LEOMAR inclusive, que não era para 

coletar 

ANTONIASSI - Um hum 

MARCELO - Entendeu? Aí ontem eu falei para o LEOMAR também, mas não...até 

ele falou que tinham coletado um caminhão ontem, eu falei assim, não, se o 

ANTONIASSI autorizou tudo bem. Era só aquele dia para a gente resolver o que era 

ANTONIASSI - Não, o problema é o seguinte, é, eram vários caminhões, é aquele 

negócio, tem vários caminhões né? 

MARCELO - Hã han 
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ANTONIASSI - O que coleta amostra vem embora e fica dois caminhões para lá 

MARCELO - Hã han 

ANTONIASSI - Esses dois não tem como liberar sem amostra 

MARCELO - Não 

ANTONIASSI - E está aqui no BRASIL 

MARCELO - Hã han 

ANTONIASSI - Posso falar com o LEOMAR? 

MARCELO - Não, claro, você não precisa nem falar comigo, nem falar comigo 

isso aí, você pode... 

ANTONIASSI - Não, é que tem uma determinação que não podia mais coletar 

MARCELO - Não, não, não é que não podia mais. Aquele dia só, que eu falei para 

a gente botar uma pressão lá, inclusive daí eu conversei lá no 10 

ANTONIASSI - Um hum 

MARCELO - E eles conversaram com o transporte lá e eu não sei o que que 

resolveu. Mas realmente, essa coisa aí de...quando coleta de um caminhão e aí o 

caminhão não sai, sempre vai dar essa confusão 

ANTONIASSI - O caminhão sai, o coletado sai e os outros ficam, né? Entendeu? 

MARCELO - O coletado fica e os outros saem né? 

ANTONIASSI - Não, o coletado sai 

MARCELO - Hã 

ANTONIASSI - Sozinho 

MARCELO - Hã 

ANTONIASSI - E os outros ficaram e agora não tem amostra dos dois 

MARCELO - Então, mas o coletado... 

ANTONIASSI - Oi, alô 

MARCELO - Alô, estou ouvindo 

ANTONIASSI - Tá. Não, mas o coletado, como é outro processo 

MARCELO - Ah tá 

ANTONIASSI - Não tem como jogar, então ele vai ter que tirar amostra aqui 

MARCELO - Ah, e depois...e os outros dois veio depois daí sem amostra 

ANTONIASSI - Exatamente. Então eu vou lá pedir para o LEOMAR 

MARCELO – É isso aí tem que ser coletado 

ANTONIASSI - Então eu vou lá e falo com o LEOMAR, tá? 



MARCELO - (ININTELIGÍVEL) Quando é assim nem, nem passar pelo...pelos 

outros fiscais, só o LEOMAR vai lá e coleta 

ANTONIASSI - Tá, tá joia 

MARCELO - Ele, ele vai lá e resolve porque é só a CODAPAR que tem que fazer 

ANTONIASSI - Um hum, tá joia 

MARCELO - Né? Só faz com a CODAPAR 

ANTONIASSI - Tá joia, tá bom então 

MARCELO - Você está... 

ANTONIASSI - Deu tudo certo? 

MARCELO - Deu. O que? Deu, deu tudo certo 

ANTONIASSI - É? 

MARCELO - É, mas depois nós conversa...terça-feira nós conversamos ou...ou... 

ANTONIASSI - Tá, tá 

MARCELO - Você vai ficar até que horas aí? 

ANTONIASSI - Como? 

MARCELO -Você vai ficar até que horas no escritório? 

ANTONIASSI - Não, eu já estou indo lá para a CODAPAR, pra CODAPAR falar 

com o LEOMAR 

MARCELO - Hã han 

ANTONIASSI - E depois de lá eu vou para...para o PARAGUAI, PY 

MARCELO - Tá 

ANTONIASSI - Tá? 

MARCELO - E o...o GIL e o GARCEZ? 

ANTONIASSI - Eu não sei se eles estão aqui 

MARCELO - Ah tá 

ANTONIASSI - Foram embora ou não? 

MARCELO - Eu não sei, acho que vão embora hoje mas...o GIL não está aí? 

ANTONIASSI - Não 

MARCELO - E o "chocolate"? 

ANTONIASSI - Sim, esse está 

MARCELO - Hã han. O GIL vai... 

ANTONIASSI - Comer? 

MARCELO - Conversar com ele aí 

ANTONIASSI - É? 



MARCELO - Hã han. É para ele não ir...é, então o GIL vai aparecer aí 

ANTONIASSI - Ah, então tá 

MARCELO - Então tá bom 

ANTONIASSI - Tá joia então 

MARCELO - Então tá 

ANTONIASSI - Deu tudo certo. O nosso deu tudo certo 

MARCELO - Deu tudo certo, é. Mais ou menos, depois...terça-feira 

ANTONIASSI - Tua parte chegou 

MARCELO - Sim 

ANTONIASSI - Ah, então tá. Eu fiquei preocupado...eu vi o nome na caixinha, seu 

nome, falei, essa eu vou deixar aí 

MARCELO - Ah não, não. Não (risos), é 

ANTONIASSI - Mas está no seu nome 

MARCELO - Não, mas é... 

ANTONIASSI – É uma encomenda, uma encomenda que veio de fora, né? 

MARCELO - É, eu só usei, é, eu só usei a caixa 

ANTONIASSI - Um hum, exatamente, tá, mas obrigado viu, deu tudo certo 

MARCELO - Tá, daí terça nós conversamos 

ANTONIASSI - Terça-feira nós conversamos 

MARCELO - Tá 

ANTONIASSI - O ex-chefe (DANIEL) está chegando aqui, mas eu nem 

cumprimento mais ele. Não existe, né? Vou lá então. 

MARCELO - Hã 

ANTONIASSI - Tá ok 

MARCELO - Fala, fala que eu estou chegando aí 

ANTONIASSI - Tá ok, tá joia 

MARCELO -Tá, tchau 

ANTONIASSI - Valeu, tchau.” 

 

Em outras ligações se vê GARCEZ se valendo de sua função para solicitar 

favores. No caso, solicita o carro da despachante aduaneira CLAUDIA YURICO 

SAKAI (CPF 015.705.169-28), proprietária da empresa MERIDIAN COMISSARIA 

DE DESPACHOS ADUANEIROS (CNPJ 03.625.975/0001-01) de Foz do 

Iguaçu/PR: 



 

“(...) 

GARCEZ - Viu, deixa eu falar um negócio para você 

CLAUDIA - Hã, fala 

GARCEZ - O JULIANO está aí e me ligou que precisava do carro para ir lá na 

ARGENTINA, tá ele com mais uma menina aí. 

CLAUDIA – Ai. 

GARCEZ – É. 

CLAUDIA - Pode pegar, porque assim, eu já estava até tentando ver onde que 

eu ia largar o carro hoje. 

GARCEZ - E você está no escritório? 

CLAUDIA - Sim, porque está vindo um cliente meu lá do Rio Grande 

GARCEZ - Hã han. 

CLAUDIA - E aí eu tenho que buscar ele no aeroporto, quer dizer, o ALISSON vai 

buscar ele, daí a gente vai ficar com dois carros, eu e o ALISSON. 

GARCEZ - Então tá. 

CLAUDIA - Já despacho. 

GARCEZ - Posso pedir para ele passar aí pegar? 

CLAUDIA - Pode. Onde que ele está? Você quer deixar em algum lugar? 

GARCEZ - Ele está lá no HOTEL COROADOS. Não, daí ele vai com a 

camionete aí e daí depois ele deixa no ministério então o carro, para você. 

CLAUDIA - Ah, pode ser. Pode ser. 

GARCEZ - Então tá. 

CLAUDIA - Tá, pode mandar, pode mandar. 

GARCEZ - Então tá, vou ligar agora para ele que ele está lá no COROADOS 

com mais uma funcionária do ministério também lá de PARANAGUÁ, eles 

precisam ir na ARGENTINA hoje a noite. 

CLAUDIA - Ah, entendi! 

GARCEZ - Não sei se ele está comendo ela ou não está, mas eles querem ir 

para a ARGENTINA hoje (risos). 

CLAUDIA - Ah, deixa ele ser feliz. 

GARCEZ - Aquele JULIANO é esperto. Hã? 

CLAUDIA - Mas, se era que ele largou da (ININTELIGÍVEL). 

GARCEZ - Não, e...o JULIANO é comedor, JULIANO vive dando os pulo dele. 



CLAUDIA - Deus o livre. 

GARCEZ - Ele é chefe lá agora né? 

CLAUDIA - Capaz? 

GARCEZ - Ele é chefão lá e ele vai ser meu chefe agora, eu vou transferido 

para lá, ele vai ser o meu chefe lá. 

CLAUDIA - Ah... 

GARCEZ - Por isso que eu tenho que agradar o homem.”300 

 

Frise-se que não se trata de fato isolado, pela conversa abaixo, dentre 

outras, percebe-se o constante uso do veículo da despachante aduaneira por 

GARCEZ, em horário de trabalho: 

 

“(...) 

GARCEZ - Viu 

CLAUDIA - Sim senhor. Hã? 

GARCEZ - Nós vamos precisar do carro amanhã cedo para ir no PARAGUAI. 

Podemos ficar com ele ou quer que eu devolva hoje? 

CLAUDIA - Não, não, não, já fica com ele, pode ficar com ele, não estou usando. 

GARCEZ - Então tá bom. 

CLAUDIA - Tá beleza? 

GARCEZ - Então tá, então amanhã cedo nós vamos no PARAGUAI e na volta 

nós deixamos aí. 

CLAUDIA - Sossegado, pode ficar com ele o dia inteiro (...)”301 

 

GARCEZ também demonstra muito cuidado ao falar por telefone, porém, 

por intermédio de terceiros, foi possível verificar uma situação suspeita 

envolvendo referido investigado. 

 

Em 5/5/16, houve uma apreensão de 500 Kg de picanha argentina e 200 

Kg de camarão302 da qual GARCEZ participou ativamente. Pelas conversas de 
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outros alvos, foi possível verificar que tal produto foi parar nas mãos de vários dos 

fiscais. 

 

Em conversa de EDSON LUIZ ASSUNÇÃO303 (CPF 53895487953) com 

CARLOS (este no telefone fixo do MAPA de MARINGÁ), entre outros assuntos, 

este pede que EDSON não se esqueça de guardar um “P” e um “C” para ele 

(muito provavelmente “P” referindo-se à picanha e “C”, camarão), já que EDSON 

trabalha em Foz do Iguaçu304.  EDSON aparentemente mandou as “duas coisas” 

pedidas por CARLOS, as quais foram chegar também para MARIA DO ROCIO e 

CARLOS CESAR305, mas manteve um estoque para si próprio306. 

 

Em 21/5/16, GIL BUENO DE MAGALHÃES foi abordado quando retornava 

de Foz do Iguaçu e, no carro oficial do Ministério da Agricultura, foi encontrado um 

grande isopor contendo 10 kg de picanha argentina (conforme Informação Policial 

– Evento 297 – INF7 – autos nº 5062179-57.2015.4.04.7000 – interceptação 

telefônica). 

 

Ainda, GARCEZ, enquanto chefe do MAPA em Foz do Iguaçu, tratou com 

LEOMAR JOSE SARTI (CPF 675.598.249-00), funcionário público da CODAPAR 

(Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná), que ocupa o cargo de 

Classificador de Produtos e está lotado no Porto Seco de Foz do Iguaçu.  

Na ligação, LEOMAR pergunta para GARCEZ: “você não vai vir aqui na 

ELOG agora de manhã não, né?” e acrescenta: “eu precisava mostrar um negócio 

para você aqui. A mulher passou um negócio para mim lá mas está bem abaixo”, 

podendo tratar-se de dinheiro de propina recebida na empresa que administra o 

Porto Seco, chamada de ELOG (http://www.eloglogistica.com.br/Unidades/Foz-

do-Iguacu), ligada a Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.: 

83209315.WAV – AC/9A 
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“GARCEZ - Oi 

LEOMAR - Bom dia 

GARCEZ - Bom dia, bom? 

LEOMAR - Você não vai vir aqui na ELOG agora de manhã não, né? 

GARCEZ - Oi? 

LEOMAR - Você não vai vir aqui na ELOG agora de manhã não, né? 

GARCEZ - Não, não. Por que? 

LEOMAR - Não, eu precisava mostrar um negócio para você aqui. A mulher 

passou um negócio para mim lá mas está bem abaixo 

GARCEZ - Ixe maria. É...eu vou dar uma saída agora daí eu subo aí, eu passo aí 

LEOMAR - (ininteligível) então beleza, então tá, beleza 

GARCEZ - Falou, tchau, tchau.” 

 

Em 11/08/2016, GARCEZ marcou encontro pessoal com o investigado 

LEOMAR, após LEOMAR ter conversado em 10/08/2016 com ISAAC CORREIA 

DANTAS, CPF 003.556.339-73, sócio da empresa DINAMICA IMP EXP IND 

COM ALIMENTOS LTDA., CNPJ 04.755.950/0001-87, de FOZ DO IGUAÇU – 

PR, sobre uma multa de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) que deixaria de ser 

aplicada por irregularidades encontradas em amostras de alimentos importados, 

fato que seria do conhecimento de GARCEZ.  

83750767.WAV – AC/10A 

“... 

(4'36") 

LEOMAR - E fala: olha, eu que daí, daí você vai jogar a culpa para você também, 

tá? 

ISAAC - Sim 

LEOMAR - Eu assumi aqui, disse que, quem deveria ter feito e caiu no meu 

esquecimento, porque...eles vão perguntar se eu fiz coisa errada ou se eu pedi 

alguma...com certeza o GARCEZ vai falar: ó, mas, de repente em particular com você, 

vai pedir, vai perguntar se eu pedi dinheiro para essas coisas, tá? Aí você fala: não... 

ISAAC - Não, estou entendendo, pode ficar sossegado 

LEOMAR - Aí você vai falar: de forma alguma, o LEOMAR só tentou me ajudar, 

é...e na realidade, eu caí no esquecimento desse documento por causa que eu estou 



com problema com a minha filha lá em São Paulo, eu caí no esquecimento e acabei 

prejudicando ele, tá? 

ISAAC - Um hum 

LEOMAR - Beleza fio? Mas ele não vai cobra multa sua não 

ISAAC - Deixa comigo. Tá bom, depois eu te falo 

LEOMAR - Tá, beleza então fio 

ISAAC - Valeu, um abraço.” 

 

83766626.WAV  – AC/10A 

“LEOMAR - Alô 

GARCEZ - Oi 

LEOMAR - Você está no escritório? 

GARCEZ - Estou chegando, estou 

LEOMAR - Você vai...dá tempo de nós bater um papo aí? 

GARCEZ - Dá, dá, eu vou almoçar aqui meio-dia 

LEOMAR - Então tá, eu estou indo aí 

GARCEZ - Falou, tchau 

LEOMAR – Valeu.” 

 

 

I.2. DE GOIÁS 

 

Apesar de fora da circunscrição desta Superintendência de Polícia Federal, 

frise-se que tanto os servidores de Goiás como a servidora de Minas Gerais 

começaram a ser investigados em virtude da ligação comum com RONEY da 

BRF. 

 

Até o presente momento, ainda não está claro se há alguma ligação dos 

mesmos com os servidores da SFA/PR, motivo pelo qual, após a fase ostensiva 

da investigação, será possível concluir se há ou não conexão com o crime aqui 

apurado. 

 

 



 

 

 

 

 

I.2.1. DINIS LOURENÇO DA SILVA 

 

 

DINIS LOURENÇO DA SILVA, CPF 06756255134, é Fiscal Federal 

Agropecuário, chefe do SIPOA de Goiás307.   

 

A primeira referência a DINIS foi feita por RONEY NOGUEIRA DOS 

SANTOS da BRF, em conversa com seu aparente assessor, LUIS GUARANÁ308, 

quando trataram sobre entrega de uma “caixa” para o mesmo, em 25/2/16. 

 

Posteriormente, as suspeitas sobre o relacionamento escuso entre DINIS e 

a BRF se confirmam, considerando a atuação daquele na questão da Unidade de 

Mineiros/GO da BRF, quando garantiu a não suspensão das atividades da 

empresa, conforme será demonstrado. 

 

Em 28/4/16, RONEY foi informado por VANESSA sobre a suspensão do 

funcionamento da unidade de Mineiros309. Nesse mesmo dia, RONEY liga para 

DINIS LOURENÇO DA SILVA para resolver a questão e marcam uma reunião: 

 

“RONEY: Doutor DINIS? 

DINIS: Oi. 

RONEY: É o Roney da BRF. Tudo bom? 

DINIS: Oh, Roney. Tudo bom. Beleza. 

                                                 
307 É, também, proprietário da empresa com nome fantasia “RANAJAX” – Dinis Lourenço da Silva-ME, 

CNPJ nº 00.663.769/0001-90, aberta desde 20/06/1995, situada na BR 153, km 1318, Fazenda Fujioka, 

Hidrolândia/GO, especializada na criação, abate e venda de rãs. 
308 80547434.WAV – AC/3D. 
309 81664372.WAV – AC/6C. 



RONEY: Desculpa eu te ligar nesse momento. Só que é o seguinte, eu tô te 

ligando por que nossa área de garantia da qualidade, a diretoria da BRF, a 

diretoria da qualidade, quer marcar uma reunião amanhã junto com o Doutor e os 

doutores, o pessoal ali da área de aves pra tratar sobre aquela auditoria que foi 

feita agora na unidade de MINEIROS e a informação que foi passada é que 

parece que eles decidiram suspender a habilitação.  

DINIS: Sei. 

RONEY: Só que a diretoria pediu pra mim entrar em contato com o doutor 

pra que não tomasse nenhuma ação via BRASÍLIA ainda até essa reunião. 

Não passasse a questão de circular para BRASÍLIA, suspender vi SIGSIF antes 

de a gente ter essa reunião amanhã as três horas. Por que três horas? 

DINIS: (interrompe RONEY). Amanhã eu tô viajando. Eu vou pra MIQUELÂNDIA. 

Vai eu o superintendente. (...) 

(...) 

DINIS: Hoje eu fiquei sabendo do problema. 

RONEY: Isso. 

DINIS: Tomei conhecimento e eu pedi pra que não suspendesse a habilitação até 

segunda feira. 

RONEY: Sei. Entendi. 

DINIS: Pra gente sentar e conversar na segunda. 

RONEY: Tá ótimo. 

DINIS: Ai me ligaram e tal, e eu falei: não, não vamos tomar nenhuma medida 

precipitada, não. Vamos esperar, eu vou viajar, aí na segunda-feira a gente 

resolve. 

RONEY: Tá. E amanhã não vai ter ninguém então? 

DINIS: Pra resolver esse problema, não tem ninguém. 

RONEY: Então seria segunda feira, então? 

DINIS: (ininteligível) Oi? 

RONEY: O senhor sugere segunda feira, então. Aí o senhor promete pra mim que 

guenta até segunda-feira a questão (ininteligível)?  

DINIS: Não, dá pra aguentar. Já tá costurado já. Já tá. Eu vi o relatório delas hoje 

à tarde. 

RONEY: Um hum. 

DINIS: Eu vi o relatório e há sugestão pra suspender, né? As habilitações. 



RONEY: Isso. 

DINIS: E eu conversei isso com a MARIA CRISTINA e com a (pausa). 

RONEY: Com a GABRIELA. 

DINIS: Com a GABRIELA. Que eu ia viajar. Como eu vou viajar? Pra não tomar 

nenhuma medida agora, pra não tomar nenhuma medida até segunda-feira. Até 

eu chegar. 

RONEY: Então tem como a gente fazer uma reunião segunda-feira, então? A 

gente tá lá no período das nove horas, dez horas? Qual o horário? Pode ser? 

DINIS: Sim, não tem problema não. 

RONEY: Então eu vou conversar com o pessoal. Já que o doutor não tá aí e eu 

também falei eu vou ligar pro doutor DINIS e aí eu também prefiro que o senhor 

esteja junto também na segunda-feira. Então, a gente agenda pra segunda-feira, 

então.”310 

 

Antes da reunião ocorrer, para garantir sucesso à sua empreitada, o bem 

relacionado RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS liga para o antigo 

superintendente de Goiás, FRANCISCO CARLOS DE ASSIS311 (CPF 

16655796172): 

 

“(...) 

RONEY: Me diz uma coisa, eu precisava de um apoio teu com. Segunda-feira nós 

vamos ter reunião no SIPOA. As meninas fizeram uma auditoria lá em MINEIROS 

e querem suspender a habilitação. Aí a gente: não é pra tanto também. Aí eu 

queria. Tu é bem amigo do Dinis, não é? 

FRANCISCO: Demais da conta. Não, eu converso com ele hoje ainda. Hoje 

ou amanhã eu converso com ele. 

RONEY: Eu quero que tu tenha uma conversa com ele assim, ó, pede pra ele 

que ele nos ajude segunda-feira que não haja suspensão. Nos dê um prazo 

pra apresentar os resultados assim ó: a fábrica não é uma fábrica assim 
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complicada. RIO VERDE até é, mas MINEIROS, a planta sempre tranquila. 

Sempre foi uma planta legal. 

FRANCISCO: Não se preocupe não. Eu converso com ele. 

RONEY: Fala pra ele assim ó: ‘o RONEY sempre foi meu parceiro e tal, e, se 

ele precisar de ajuda em outro lado, como eu sempre te ajudei, eu tô firme 

com ele pra isso, entendeu?’ Tu sabe disso. Se depender da gente... 

FRANCISCO: Preocupa não. 

RONEY: Então. E aí, ó, eu, eu. Só que assim, ó, eu não tenho uma liberdade com 

ele como eu tenho contigo, né. Conversa com ele assim ó: ‘o RONEY vai tá 

contigo aí, ele é meu amigo, tal, o pessoal da BRF é um pessoal bom’. 

FRANCISCO: Não, pode deixar, não precisa preocupar, não. Eu acerto com 

ele.”312 

 

 FRANCISCO retorna para RONEY, informando já ter falado com DINIS¸ 

momento em que aconselha como RONEY deve agir, além de pedir sua 

retribuição pelo favor prestado. Confira-se 

 

“FRANCISCO: Ô RONEY. 

RONEY: Tudo bem? 

FRANCISCO: Bão. Ó, Já conversei com o DINIS já, viu. Aquele negócio, viu?  

RONEY: Am. 

FRANCISCO: Já acertei com ele. Ele disse que vai reunir com você e tal, mas ele 

falou assim pra mim que a sua equipe lá quase deixou o frigorífico acabar lá, hein. 

Em Rio Verde, hein? 

RONEY: Não, não. Mineiro, Mineiro. 

FRANCISCO: Explica pra ele. Conversa com ele. Eu pedi a ele. Chama ele num 

cantinho, conversa com ele. Assim, se tiver que conversar alguma coisa 

mais íntima, conversa com ele só cês dois. 

RONEY: Um hum. Não, mas não foi muito. Sabe quem foi fazer auditoria lá? 

Aquela MARINA que tá em RIO VERDE lá. Cê lembra? 

FRANCISCO: Ah.  
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RONEY: Em dezembro teve uma supervisão, uma auditoria lá, não tava da forma. 

Entendeu? 

FRANCISCO: Explica pra ele. Eu acho que ele não sabe quem é a MARINA. Eu 

sei, né, que eu já trabalhei com ela lá. Naquela época ela deu dor de cabeça feia 

pra nóis lá. 

RONEY: Pois é. Agora, mas o que que ele falou? 

FRANCISCO: Não, ele falou que vai sentar e conversar com você. Falou que o 

que ele puder te ajudar ele vai te ajudar. Pedi pra ele, tal. 

RONEY: Então tá. Beleza, então. 

FRANCISCO: Pedi pra ele tal que você é gente boa. O que ele precisar de 

você, você vai dar a mão pra ele. Tá? 

RONEY: Um hum. Tá. Eu vou dar uma ligada agora pra ele. 

FRANCISCO: Tá. Ó, aquela hora que você tava ligando pra mim eu tava 

conversando com ele, que eu não pude te atender. 

RONEY: Tá. Beleza. Valeu. Falou. Um abraço. 

FRANCISCO: Ai eu acertei com ele tudo certinho. Vê se cê, viu? 

RONEY: Fechou. 

FRANCISCO: Ô, Ô, Ô, RONEY. Quem tá lá em RIO VERDE? É o IVAM? 

RONEY: O IVAM tá em RIO VERDE.  

FRANCISCO: Ô, fala pro IVAM mandar uns frangos pra mim, umas coisas pra 

mim, aqui pra casa.313 

RONEY: Tá eu vejo lá com ele. Eu vou dar uma ligada pro DINIS. Tá. Beleza. Eu 

to reunido aqui com o pessoal. Eu vou dar uma ligada pro DINIS. À tarde eu te ligo 

pra gente encontrar. 

FRANCISCO: Ó, vem cá, ó, o DINIS é gente boa demais. O DINIS é igual eu, 

você pode abrir a caixa de ferramentas pra ele. Tá bom? 

RONEY: Beleza, então. 

FRANCISCO: Ó, RONEY, o DINIS você pode confiar nele. 

RONEY: Fechou.  

FRANCISCO: Você pode conversar o que você quiser com ele. 

RONEY: Beleza, então. Valeu. Tchau.”314 
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RONEY então fala com DINIS, de forma muito mais informal e amigável do 

que a primeira ligação, pedindo para DINIS não suspender as atividades da 

empresa, ao que este responde positivamente315. No mesmo dia dessa conversa, 

DINIS liga para RONEY para marcar um encontro pessoal316 e este, ao conversar 

com uma mulher (GRASI) esclarece que: 

 

“(...) 

RONEY: Eu tava já na sala de embarque pra embarcar, o chefe do SIPOA me 

ligou. Que já tem uma solução pro problema e quer falar comigo. 

GRASI: E agora? 

RONEY: Não, aí tive que perder, não viajei. O ANDRÉ BALDISSERA tava do meu 

lado, né. “Não, tu tem que ficar. Pelo amor de Deus, tu tem que ficar”. Aí tem um 

hotel aqui em frente ao aeroporto, já tô aqui. Já pedi pro GUARANÁ ver a 

passagem pra amanhã. 

GRASI: (ininteligível) 

RONEY: Aí eu não vou vim. Nem sei o que eles querem falar comigo. Pedir 

coisa, certamente. Vou usar o meu I-phone pra gravar. (...)”317 

 

RONEY estava certo: DINIS lhe pediu “coisa”, mas se comprometeu a 

solucionar o problema da planta, conforme se verifica da conversa que RONEY 

teve com ANDRÉ BALDISSERA, diretor da BRF: 

 

“ANDRÉ: Tava ansioso pra falar contigo. Então? 

RONEY: Veio ele mais outro fiscal, eu conheço ele, não tava na reunião, é o 

WELMANN, trabalha com ele lá no gabinete. Na verdade, é o seguinte, ele falou 

que conversou com o pessoal lá, é, é. E a decisão que ele falou é que não vai 

encaminhar nada pra Brasília. O que eles vão propor é, é, suspender a 

CERTIFICAÇÃO, só, e vão dar 15 dias, 15 ou 20, dias pra BRF preparar, ali, 

atender os planos de ação e fazer uma nova supervisão pra voltar à exportação. 

Aí eu falei tá, mas. (ANDRÉ interrompe). 

ANDRÉ: O que é a certificação? 
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RONEY: A certificação só do cozido, só. 

ANDRÉ: Do preparado? 

RONEY: É. Só do preparado. (...) É que assim, ó: Como a IN 27 fala que tem que 

barrar a certificação, a gente suspende a certificação, mas vocês não têm nada 

pra produzir. Não vai certificar nada. Tá por isso, então não adianta nem certificar. 

Pois é, a MARIA CRISTINA tá pedindo e tal. Aí eu falei: não, tudo bem, se não vai 

ter restrição de suspender a habilitação, e vim só a certificação, a gente não tá 

produzindo nada, não vai ter impacto nenhum. Aí ele disse que vai propor de 15 a 

20 dias uma nova supervisão, tá? 

ANDRÉ: Tá. (...) 

RONEY: Aí ele falou que vai matar no peito, pra não levar pra Brasília, até 

que tenha uma nova supervisão. Aí depois tem o golpe, né. (risos) 

ANDRÉ: RONEY, esta é a notícia que nos faz tomar um vinho agora antes de 

dormir, cara. 

RONEY: (risos) (...). Não é um assunto pra ti, né. Mas ele pediu o seguinte, vou 

contar. O que é que ele pediu: hoje, ele, o DINIS, tá pra assumir aqui como 

Superintendente, por que a bancada que cuida aqui do Ministério da 

Agricultura é do PDT, e pra ele ficar como Superintendente ou ficar no 

SIPOA, ele tem que dar resultado pra bancada do PDT. Ele pediu o apoio da 

BRF nas eleições aí municipais, tá. 

ANDRÉ: Ah, vamos fazer. (ininteligível) se tem que fazer, vamos fazer essa 

merda. 

RONEY: Calma, veja bem, deixa que aí eu vou tratar esse assunto com o JR 

e com o ADRIANO e, se sair tudo conforme ele diz que vai fazer pra gente não 

ser prejudicado, tal, e saindo, a gente não sendo suspenso e tendo uma auditoria, 

a gente sofrendo, tudo, vai ter que ajudar de um jeito, entendeu. Mas, isso aí, 

depois eu vou pedir tua ajuda. Eu vou deixar. 

ANDRÉ: Mas, cara. (RONEY interrompe) 

RONEY: Primeiro, eu vou deixar ele resolver aí, mais lá na frente, eu vou precisar 

ter mais força de alguém. Aí realmente: quando a gente foi, ia ser suspenso, tal; 

não suspendeu o estabelecimento, fizemos uma auditoria, voltamos a exportar: 

vou pedir a tua ajuda, tá. Tá bom? Beleza meu, caro? Eu saí deixei bem claro pra 

ele. 

 (...) 



RONEY: Ô, ANDRÉ, foi bom eu ter ficado, sabe por quê? Por que depois, agora. 

(André interrompe) 

ANDRÉ: Mas, claro, cara! Mas, isso ai, foi a melhor coisa que aconteceu na vida 

isso ai, cara! 

RONEY: Sabe por quê? Por que o que é que acontece? Agora, eu vou cobrar 

ele, entendeu? Se ele quer minha ajuda, ele vai ter que bater no peito e 

conseguir isso ai pra gente por que, se não conseguir, eu não consigo nada. 

Entendeu? 

ANDRÉ: Essa é uma notícia muito boa.”318 

 

 

Em outra conversa com ANDRÉ BALDISSERA fica mais claro o que DINIS 

pediu em troca do apoio à BRF S.A.: 

 

“(...) RONEY: E o processo de Mineiros já falei hoje com a doutora MARIA 

CRISTINA, ela tá analisando. Até o LAERCIO me ligou hoje: "ah, RONEY, eu 

liguei lá pra falar com a CRISTINA." Eu disse, não, deixe que eu já falei com ela. 

Aí ele ligou pra falar outra coisa lá com o doutor DINIS, já perguntou. Disse: "não, 

já tô analisando". Só vamos, o ANDRÉ pediu pra mim um prazo, até o dia quinze 

tá aprovado. Então, dia quinze é quinta feira, vamos ver se a gente consegue até 

dia 15. Eu acredito que sim por que eles tão dando prioridade nesse assunto. 

ANDRÉ: Ela que disse isso? 

RONEY: Quem? 

ANDRÉ: A MARIA CRISTINA te falou dia quinze? 

RONEY: Não. Tu que falou no e-mail. No e-mail que tu mandou pra mim. 

ANDRÉ: Não, é, que assim, cara, nós temos que voltar a apimentar pra nós pegar 

esse. Tentar carregar ainda em setembro alguma coisa. Entendeu? 

RONEY: Não, fechou. Só que assim, ó. Que é que eu falei pro, pro. Como o 

SIPOA mandou na sexta feira, hoje eles tão analisando o processo né. Então eu 

acredito que hoje, até amanhã, eles já finalizam. Até eu perguntei no e-mail, 

conversei com ela, se vai pra Brasília, alguma coisa. Eu acredito que não, que o 
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SIPOA já vai fazer a liberação. Eu acredito que até quinta feira vai tá liberado. Até 

falei pro LAERCIO. 

ANDRÉ: Eu posso voltar a apimentar e sai do regime especial? 

RONEY: Sim, é, então aí eu falei pra eles assim, deixa eles analisar, tudo 

certinho. O pessoal de GOIÁS são muito gente boa, então. 

ANDRÉ: São muito gente boa, cara. 

RONEY: Não adianta ficar botando muita pressão. 

ANDRÉ: O DINIS (ininteligível). O que é que ele pediu daquela vez lá? 

RONEY: É ele pediu. 

ANDRÉ: Pra apoiar ele no quê, cara? 

RONEY: É, cara, mas não deu. Ele pediu pra gente trezentos mil reais pra 

ajudar o cara que mantém ele lá em GOIÂNIA. 

ANDRÉ: Putz. Aí é foda. 

RONEY: Aí não dá, né. Eu não tenho. 

ANDRÉ: Deus (ininteligível). 

RONEY: Eu tive que enrolar. Enrolei lá um monte. Não tem nem como, né. 

ANDRÉ: Não. Daí não dá. 

RONEY: Não dá ainda mais se a BRF, a se a lei não tivesse mudado, a gente 

conseguiria. A gente sempre fez doação de campanha. Agora não tem nem 

como, né. Com a FLÁVIA RIBAS aí no pé de todo mundo. Não dá. (risos)”319 

 

Além do dinheiro, como se vê da conversa abaixo, entre RONEY e 

WELMAN, DINIS chegou ao cúmulo de pedir apoio de RONEY para que seu neto 

fizesse um teste no futebol do clube São Paulo: 

 

“(...) 

RONEY: É, mas, como. Tipo assim, ó. Tem área de garantia da qualidade e é 

uma diretoria. A gente só tem que acompanhar a (ininteligível), né? É 

responsabilidade deles as questões de garantia, né. Entendeu? O DOUTOR 

DINIZ tá de férias, né? 

ELMO: Tá. Volta sexta-feira. 
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RONEY: Ele, até ele pediu uma ajuda minha, que ele tem um netinho, ne, 

parece que joga bola e pediu pra mim ver se a gente conseguia ajudar ele a 

fazer um teste aqui no São Paulo. 

ELMO: Ah, é? 

RONEY: É, ele mandou segunda-feira. Mas eu tô fora, cara, eu vou chegar 

amanhã só. Vou ver se eu consigo por que o ABÍLIO DINIZ é, o presidente do 

conselho, ele é um dos diretores do São Paulo. Vou ver se eu consigo 

alguma coisa lá pra ele.  

ELMO: Ah, que bom!”320 

 

As negociações entre DINIS e RONEY continuam321, com FRANCISCO 

CARLOS DE ASSIS articulando: 

 

“(...) 

FRANCISCO: Precisa se preocupar, não, viu? Eu bati o martelo com ele lá, tá. 

RONEY: É, por favor, por que, se não...assim, ó, o que é que eu fiz, eu já 

conversei com o nosso pessoal, o pessoal falou o seguinte: ‘se a coisa andar ali, 

é, vai vir a contribuição’. Só que assim, eu vou ter que garantir a fábrica 

operando, por que, se fechar eu tô ferrado (...)”322 

 

Há indícios que DINIS também receba de outras fontes. Foram 

interceptadas algumas ligações suspeitas de DINIS com pessoa chamada 

FREDERICO AUGUSTO DE AZEVEDO LIMA (CPF 84769670125), sócio nas 

empresas CURTUME CENTRO OESTE LTDA (CNPJ 26685958000157), GAIA 

CURTUME LTDA (CNPJ 14438537000142), dentre outras 323: 

 

“DINIS: Ô FREDERICO. 

FREDERICO: Ô doutor, bão? 

DINIS: Bão demais! 

                                                 
320 82075997.WAV – AC/8C. 
321 81813143.WAV – AC/7C, 81816437.WAV – AC/7C, 81916563.WAV – AC/7C; 81916817.WAV – 

AC/7C; 81923268.WAV – AC/7C. 
322 81817587.WAV – AC/7C. Ver também 81816764.WAV e 81817670.WAV – AC/7C. 
323 83747117.WAV – AC/10D. 



FREDERICO: Posso falar um minutinho? 

DINIS: Pode. 

FREDERICO: Ô ... já briguei com esse povo. Cês me dá uma incumbência 

dura viu! Tomar dinheiro... 

DINIS: Nada rapaz... 

FREDERICO: Mas ô, já expliquei que tem que comprar o negócio seu. 

DINIS: Certo. 

FREDERICO: E expliquei, briguei. Os caras: ‘não, é caro! num dá, tá apertado’. E 

realmente o negócio tá difícil, a gente sabe, mas (ininteligível) ... não pode largar. 

DINIS: Certo. 

FREDERICO: Então, o que que eu conseguir, eu vou fazer o seguinte: entre 

... do dia 15 ao dia 20, eu vou te arrumar 25 e do dia 15 ao dia 20 do mês que 

vem mais 25. Cinquenta mil. 

DINIS: Tá. 

WELMAN: Você quer cheque, dinheiro, do jeito que cê quiser, cê me avisa. Se for 

cheque mais fácil, se for dinheiro você me avisa uns dois dias antes pra fazer 

previsão e organizar. 

DINIS: Cinquenta mil viu amigo. No peito e na raça viu! 

DINIS: Brigado viu! 

FREDERICO: No peito e na raça. companheiro! 

DINIS: Brigado. eu sei disso... eu vou falar com doutor JULIO324 lá... 

FREDERICO: Cê toca lá, (ininteligível) lá... como diz o outro: ‘é caro o trem que cê 

quer vender, mas a gente é companheiro’... 

DINIS: Certim...um abraço”325 

 

A conversa acima traz forte indícios de que FREDERICO AUGUSTO DE 

AZEVEDO LIMA participou de arrecadação de dinheiro ilícito para os servidores 

corruptos, justificando busca em sua residência para apreensão de telefone 

celular, computador pessoal, dinheiro em espécie ou outras provas que possam 

                                                 
324 JULIO CESAR CARNEIRO (CPF 16827465187) é o atual superintendente da SFA/GO e também 

empresário do ramo frigorífico. Utiliza telefone cadastrado em nome de FOR AGRO COMERCIO 

AGROPECUARIO LTDA - ME (CNPJ 09165803000170), a qual está registrada em nome de suas filhas. 
325 83756104.WAV – AC/10D. Ver também 83763598.WAV – AC/10D, dentre outros relacionados no tópico 

referente a WELMAN. 



interessar para a investigação. Ainda, sua condução coercitiva para 

esclarecimento dos fatos. 

 

DINIS mantém um relacionamento constante com FREDERICO, 

envolvendo, inclusive o superintendente da SFA/GO, JULIO CESAR CARNEIRO, 

como pode ser observado em diversas ligações interceptadas326. 

 

Os “negócios” parecem estar rendendo para DINIS, o qual adquire terrenos 

e nem se lembra: 

 

“DINIS : alô 

ARIANE: seu DINIS? 

DINIS: eu 

ARIANE: Tudo bem? É ARIANE da SIMPLIFIC ADMINISTRADORA. 

DINIS: ARIANE da...? 

ARIANE: Referente a... referente ao lote que o Senhor comprou lá no PEDRO 

MIRANDA. 

DINIS: Certo... 

ARIANE: É porque seu contrato tá pronto, o Senhor pode vim retirar sua via. 

DINIS: Uai... 

ARIANE: Aqui na SIMPLIFIC ADMINSTRADORA, aqui no Centro. 

DINIS: Qual lote que é, porque eu comprei outros Lote aí? 

AIANE: Quadra 03 lote 20. 

DINIS : Ah não...esse eu já peguei ué...”327 

 

Da mesma forma que os fiscais do núcleo do Paraná, há diversas ligações 

suspeitas entre DINIS e empresários, marcando reuniões em sua casa, definindo 

lotação de servidores etc328 

 

Também são suspeitas suas ações como servidor público: 
                                                 
326 84258073.WAV, 84274483.WAV, 84279814.WAV, todos no AC/12. 
327 83831113.WAV – AC/11D. 
328 83709721.WAV, 83715127.WAV, 83754697.WAV, 83776442.WAV, no AC/10D e 83849240.WAV, 

83854786.WAV, 83857161.WAV no AC/11D. 



 

“DINIS: Ô parceiro. 

HNI: Cê tá bom DINIS? 

DINIS: Tudo bom. 

HNI: Eu passei ai no seu whatsapp, a cópia da carta... 

DINIS: Não, já tinha aqui, tava aqui; eu achei, mas é coisa de 2014 isso hein? 

HNI: É por isso que eu te falei, tem que fazer na data anterior pra num ficar 

caracterizado uma falha então. Cê faz do seu jeito, cê vai saber fazer do seu 

jeito. 

DINIS: Não, eu vou ... eu vou. Nós tamo tendo uma vistoria aqui no SIPOA, de 

Brasília, hoje e amanhã. 

HNI: Ixi, não pode mostrar isso aí então não. Esconde isso aí... 

DINIS: Não! fica tranquilo. 

HNI: Esconde isso aí. 

DINIS: Não, cê me conhece, não preocupa não...eu vou ter que olhar isso aí na 

segunda feira. 

HNI: Tá otimo (...)”329 

 

Na conversa, abaixo, vê-se possível esquema de contratação de médicos 

veterinários, por convênios de fachada junto a prefeituras, para atuar na inspeção 

de empresas (talvez, a mesma forma pela qual WELMAN foi contratado): 

 

“VINÍCIUS: (...) Deixa eu te falar. Aquele negócio que o senhor me pediu de fazer 

com a prefeitura daqui de Nova Veneza. 

DINIS: Ahm. 

VINÍCIUS: Eu tô ajeitando. 

DINIS: Beleza. 

VINÍCIUS: Aí é o seguinte: no modelo que eu, que eu peguei aí é, tem assim valor 

de salário. Aí eu até preciso colocar aqui o valor de salário. Só que eu não sei 

qual é, ai eu peguei e falei, ah vou ligar lá pro doutor DINIS pra ver se ele 

descobre pra mim. Porque aí no contrato tem que colocar, mas eu não sei qual 

que é. 

                                                 
329 84045230.WAV – AC/11D. 



DINIS: Não, mas o valor de salário de que? 

VINÍCIUS: Do veterinário. 

DINIS: Pois é, mas...da prefeitura, pagar pra você? 

VINÍCIUS: Não, a prefeitura não tem como pagar. É igual eu te falei aquele dia, a 

prefeitura não... 

DINIS: Não, mas isso aí cê num vai receber salário da empresa não ué. 

VINÍCIUS: Ah, não recebe não? 

DINIS: Não. Cê num pode colocar isso no contrato não... 

VINÍCIUS: Não, eu entendi, eu entendi, mas aí eu precisava colocar um valor 

assim que...que...qual o valor assim que a gente coloca então geralmente no 

contrato? É que a prefeitura vai pagar? É isso? 

DINIS: Não. Cê vai fazer o contrato com a prefeitura, aí coloca um salário 

qualquer ai pra você ué. 

VINÍCIUS: Ah! Só pra...pra faz de conta né? 

DINIS: Não, eu preciso é do contra...fazer o convênio, contrato com a prefeitura e 

a prefeitura te colocar à disposição do ministério. 

VINÍCIUS: Tá, eu entendi. Assim, o salário que a gente colo...estipular lá no 

contrato, não significa ... não se significa necessariamente que é aquele né? 

Só pra colocar pro colocar mesmo né? 

DINIS: Não. Venha prá cá qualquer hora pra gente conversar; explico 

pessoalmente. 

VINICIUS: É mesmo, acho que vai ser melhor (...)”330 

 

Com relação a seu patrimônio, pode-se observar, por intermédio de 

conversas interceptadas331, que compartilha o acesso de sua conta bancária com 

sua companheira ERCIMAR DIVINA TELES (CPF 094.525.241-20). 

 

 

I.2.2. FRANCISCO CARLOS DE ASSIS 

 

 

                                                 
330 84060120.WAV – AC/11D. 
331 85126181.WAV e 85174117.WAV 



FRANCISCO CARLOS DE ASSIS (CPF 16655796172), Fiscal Federal 

Agropecuário, ex-superintendente da SFA/GO, encontra-se em exercício no 

SIPOA/GO.  

 

Como visto no tópico acima, FRANCISCO CARLOS DE ASSIS serve de 

intermediador entre a negociata de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS e DINIS 

LOURENÇO DA SILVA. 

 

Por mais de uma vez, FRANCISCO CARLOS DE ASSIS, chega a solicitar 

mercadorias de RONEY, em contraprestação ao “favor” prestado332.  

 

Conforme se verificou de outros telefonemas, FRANCISCO CARLOS DE 

ASSIS recebe produtos de outras empresas também333, além de ter confessado 

receber “ajuda de custo” de R$ 5.000,00 da empresa JJZ: 

 

“(...) 

FRANCISCO: (...) nossa, eu acho que eu nunca passei na vida o que eu tô 

passando... esse sufoco, essa... essas coisas. Nossa Senhora da Abadia 

LUCIANA: Mas o que que aconteceu que ficou desse jeito? 

FRANCISCO: Como assim? 

LUCIANA: Que cê tá passando? Cê falou que nunca passou por isso. 

FRANCISCO: Não! Assim, esse aperto, esse aperto, aperto, sabe. Assim... eu 

tinha aquela ajuda lá né. Cê viu, eu fiquei três meses sem essa ajuda amor. 

Três meses! Três meses sem ajuda. Tinha ajuda lá no JJZ334 de cinco mil né. 

Ai eu vim pra cá, o JULIO - não, eu vou te ajudar, vou te ajudar... fiquei três 

meses, depois fez aquela palhaçada comigo. Ah vai tomar no cú sô... ah...puta 

que pariu. Por isso que eu falei... 

LUCIANA: o certo era ele te pagar os três meses 

                                                 
332 81718791.WAV – AC/6C e 81734631.WAV – AC/7C. 
333 84994227.WAV, 85006070.WAV, 85006285.WAV, 85044980.WAV, 85055077.WAV, 85098167.WAV 

– AC/12. 
334 Muito provavelmente, trata-se de PRIMOR BEEF - JJZ ALIMENTOS S.A.  (CNPJ 18.740.458/0002-

23), situada na ROD GO-070, KM 12,5, S/N, ZONA RURAL de Goianira-GO. 



FRANCISCO: é...sabe. Me trouxe pra cá. Falei que tava apertado... Ele falou, não, 

então fazer assim, eu vou te levar lá pra te ajudar, vou dar uma ajuda pra você, 

vou te ajudar... Ai chega, fico aqui três meses... na hora de chegar ele faz essa 

palhaçada comigo...”335 

 

Além disso, há fortes indícios de que FRANCISCO CARLOS DE ASSIS 

lave seu dinheiro, conforme se observou em conversa com PLINIO, na qual 

questiona sobre a “troca” de cheque de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)336. 

 

Abaixo, verifica-se mensagem interceptada (constante do AC12)  

Chamada do Guardião  

SMS  

Alvo FRANCISCO CARLOS DE ASSIS 

Telefone do 
Alvo 

55(62)81910077 

Telefone do 
Interlocutor 

40040001 

Data da 
Chamada 

13/09/2016 

Hora da 
Chamada 

13:37 

Duração 0 

Comentário 
(tipo: entrega)BB: deposito em conta-corrente final 090 em 13/09/16, as 13:37, 
RS 7.000,00, em cheque(s) bloqueado(s).  

Transcrição 
(tipo: entrega)BB: deposito em conta-corrente final 090 em 13/09/16, as 13:37, RS 
7.000,00, em cheque(s) bloqueado(s).  

 

 

I.2.3. WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA 

 

 

                                                 
335 84997739.WAV – AC/12. Há também, conversa com MAURO SUAIDEN do FRIGORÍFICO TOTAL 

S/A  (CNPJ 12.184.079/0001-37), solicitando que o mesmo coloque “aquele restinho”, possivelmente 

tratando de algum valor a ser depositado (83732873.WAV – AC/10D). 
336 82225625.WAV – AC/8E. 

https://10.1.41.34:8643/webdesktop/contents/audios/atrib_audio84253670


WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA (CPF 79466648500) é médico 

veterinário conveniado da SFA/GO, lotado na empresa JBS (SIF862), atuando 

como “assessor informal” de DINIS: 

 

“(...) 

DINIS: O SIF mil e um de Rio Verde, rapaz, vai ser outro problema prá nós. 

WELMAN: Ah, é? 

DINIS: É. 

WELMAN: Eu pedi pro pessoal lá de São Paulo vir. Aí ele vai dar uma olhada lá, 

pra dá um pulo aqui, né. 

DINIS: Tá outro problema lá sério, do coisa lá, de salmonela (CMS?). Aí o 

povo quer parar a linha. Querem parar. Tá uma confusão danada. Reuniram 

lá o pessoal do SIF. Eu vou ter que fazer o seguinte: quando eu voltar, eu 

vou tirar a PATRÍCIA de lá, por no leite; pegar a GABRIELA e colocar lá nas 

aves, sabe? A GABRIELA é bem mais maleável. 

WELMAN: Am ham. 

DINIS: Pra ela segurar a CRISTINA. 

WELMAN: É. 

DINIS: Vamo ver. Eu pedi pro ZÉ EDUARDO esperar. Pra não tomar nenhuma 

decisão até a hora que eu chegar. 

WELMAN: Am ham. Entendi. Mas chefe bom é assim. Tem muito pepino pra 

resolver. Que tem muitos aí que convoca tudo Brasília. 

DINIS: Tudo liga pra Brasília. 

WELMAN: Não tem segurança técnica pra resolver as coisas aí. 

DINIS: Eu tenho uma assessoria boa. Você é meu assessor informal. (risos) 

Então falou amanhã eu passo aí. 

WELMAN: Tá bom então. Por volta adas cinco horas (...)”337 

 

WELMAN acompanhou DINIS quando da conversa com RONEY para 

resolver o problema da planta de Mineiros/GO da BRF338 e, inclusive, fez papel 

                                                 
337 81989595.WAV -  
338 81746503.WAV e 81816764.WAV, ambos do AC/7C. Esclareça-se que, nos primeiros Autos 

Circunstanciados em que apareceu, antes de identificar tratar-se WELMAN, o mesmo era tratado como 

“ELMO”.  



semelhante ao de FRANCISCO DE ASSIS, servindo de intermediário nas 

conversas339. Vê-se que WELMAN, inclusive, chega a ir para São Paulo, ao 

encontro de RONEY, com licença de DINIS para falar o que “achar 

conveniente”340. 

 

Há indícios, ainda, de que WELMAN seja encarregado de recolher dinheiro 

para DINIS, conforme se depreende da conversa abaixo: 

 

“WELMAN: (...) Ô seu GERALDO, tudo bem? 

GERALDO: Tudo bem e o senhor? 

WELMAN: Tudo joia, graças a Deus. 

GERALDO: Tá bom. Tá no Goiás? 

WELMAN: Tô no Goiás. Tá firme ai?  

GERALDO: Tô chegando aí hoje... amanhã ai. 

WELMAN: Tá firme ai pro dia quinze? 

GERALDO: Tá uai... 

WELMAN: Ah...falei com DINIS e com o JULIO tem uma semana atrás. É 

sobre a Europa lá. Ele falou que é pra pedir. 

GERALDO: Ah beleza então ué. Vamo pedir amanhã...(risos) 

GERALDO: Deixa eu te falar. Tem um pagamento seu atrasado aí, eu vou 

pagar você segunda feira viu. 

WELMAN: Tranquilo. 

GERALDO: Tá, e por que essa nota veio 25 mil? Não é 10 mais 13? 

WELMAN: Dez mais treze? 

GERALDO: Uai. Não é dez do mensal e treze das parcelas dos setenta mil? 

WELMAN: Não, é dez e quinze não? 

GERALDO: Uai, mas não é setenta mil dividido em seis pagamentos ou cinco? 

WELMAN: É, setenta de sete...setenta e sete...mas não subimos cinco? Não tá 

lembrado disso não? 

GERALDO: Subimo cinco? 

WELMAN: É, subiu cinco. Cê não tá lembrado disso não? 

                                                 
339 81817765.WAV, 81818009.WAV, 81923268.WAV e 81923386.WAV, todos no AC/7C. 
340 83001193.WAV e 83026823.WAV – AC/9D. 



GERALDO: Uai eu tô não (risos)....dez pra subir mais cinco ainda. Cê quer 

(ININTELIGÍVEL)... 

WELMAN: Então faz aí, a gente vê aí. Se não concordar a gente... 

GERALDO: Amanhã nós tamo aí. 

WELMAN: Se você quer encontrar com a turma...ai cê fala e a gente combina 

alguma coisa. Cê vai lá no... 

GERALDO: ...Quinta ou sexta feira eu tô ai... 

WELMAN: (...) Sexta o JÚLIO não tá ai, mas o DINIS tá, mas era bom com o 

JÚLIO, né?”341 

 

Com relação à negociata de DINIS com FREDERICO, narrada no tópico 

sobre DINIS, vê-se que WELMAN ficou responsável pelo “recolhe” e distribuição 

dos valores342. 

 

Há, ainda, mensagens interceptadas sobre movimentações financeiras de 

WELMAN que necessitam esclarecimentos343: 

 

Chamada do Guardião 

SMS 
Alvo WELMAN 
Telefone do Alvo 55(62)999006400 
Telefone do 

Interlocutor 
23700 

Data da Chamada 11/08/2016 
Hora da Chamada 13:40:00 
Duração 0 

Comentário 
(tipo: entrega)11/08/16 13:40 BRADESCO Welman: 

TED E 10.000,00 enviado p/ o Banco 001 ag. 0005701 

conta 0000000360902. 

Transcrição 
(tipo: entrega)11/08/16 13:40 BRADESCO Welman: 

TED E 10.000,00 enviado p/ o Banco 001 ag. 

0005701 conta 0000000360902. 

 

                                                 
341 83744275.WAV – AC/10D. Ver também 83756104.WAV, 83763598.WAV e 83773024.WAV, ambos no 

AC/10D. 
342 83848314.WAV, 83866824.WAV, 83867470.WAV, 83868274.WAV, 83868547.WAV, 83849427.WAV, 

todos no AC/11D. 
343 Ver AC/10D e AC/11D. 

Chamada do Guardião  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.4. JULIO CESAR CARNEIRO 

 

JULIO CESAR CARNEIRO (CPF 16827465187) é o atual Superintendente 

da SFA/GO. JULIO CESAR não é servidor de carreira e sua nomeação já foi 

objeto de impugnação344 em virtude de não atender as determinações da Portaria 

Ministerial 778, de 21 de agosto de 2012345, bem como por haver conflito de 

interesses (artigo 5º, III da Lei 12.813/13) pelo fato de ser agropecuarista346. 

 

Como já visto nos tópicos referentes à DINIS e WELMAN, pelas conversas 

interceptadas, tudo era feito a mando de JULIO CESAR CARNEIRO347, sejam as 

cobranças, sejam as reuniões presenciais, as quais ele comparecia 

esporadicamente.  

 

                                                 
344 http://www.anffasindical.org.br/2015/index.php?option=com_content&view=article&id=6825:ds-go-vai-

novamente-ao-ministerio-publico-federal-pela-meritocracia&catid=141&Itemid=524. 
345 O artigo 1º, I da referida portaria prevê que o cargo de Superintendente deve ser ocupado, exclusivamente, 

por servidor de carreira. 
346 http://www.sindicarnegoias.org.br/2015/07/23/julio-carneiro-assumiu-a-superintendencia-do-ministerio-

da-agricultura-em-goias/.  
347 83709721.WAV, 83715127.WAV, 83715212.WAV, 83744275.WAV, 83747117.WAV, no AC/10D; 

83848314.WAV, 84129679.WAV, 83857161.WAV, no AC/11D e 84258073.WAV, 84274483.WAV, 

84250399.WAV, no AC/12. 

SMS  

Alvo WELMAN 

Telefone do 
Alvo 

55(62)999006400 

Telefone do 
Interlocutor 

23700 

Data da 
Chamada 

31/08/2016 

Hora da 
Chamada 

16:15:00 

Duração 0 

Comentário 
(tipo: entrega)31/08/16 16:15 BRADESCO Welman: TED 
E 25.000,00 recebida do Banco 033 ag. 0004519 conta 
0000130004599. 

Transcrição 
(tipo: entrega)31/08/16 16:15 BRADESCO Welman: TED 
E 25.000,00 recebida do Banco 033 ag. 0004519 conta 
0000130004599. 

http://www.anffasindical.org.br/2015/index.php?option=com_content&view=article&id=6825:ds-go-vai-novamente-ao-ministerio-publico-federal-pela-meritocracia&catid=141&Itemid=524
http://www.anffasindical.org.br/2015/index.php?option=com_content&view=article&id=6825:ds-go-vai-novamente-ao-ministerio-publico-federal-pela-meritocracia&catid=141&Itemid=524
http://www.sindicarnegoias.org.br/2015/07/23/julio-carneiro-assumiu-a-superintendencia-do-ministerio-da-agricultura-em-goias/
http://www.sindicarnegoias.org.br/2015/07/23/julio-carneiro-assumiu-a-superintendencia-do-ministerio-da-agricultura-em-goias/
https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio84037833


Além disso, considerando os indícios da prática de corrupção, pela 

conversa abaixo percebe-se que JÚLIO CESAR CARNEIRO estaria lavando 

dinheiro, adquirindo bens de luxo em espécie: 

 

“HELOISA: Quem 

JULIO: JULIO... 

HELOISA: seu JULIO, é HELÔ. 

JULIO: ah HELÔ, tudo bem? 

HELOISA: o Senhor acabou de sair daqui da DANGUAR (?) 

JULIO: Isso. 

HELOISA : (risos) tudo bem? 

JULIO: tudo bem. 

HELOISA: Ó, ela me deu a resposta aqui. 

JULIO: ahm. 

HELOISA: E, vou fazer vinte e quinhentos pro Senhor tá? 

JULIO: (risos) Não o vinte não? Você ligou pra fazer por vinte. 

HELOISA: (risos) Não, não foi... vinte e quinhentos e ainda consegui fazer isso, 

porque olha, briguei aqui no telefone pra fazer com aquele esquema da nota. 

JULIO: Ahm...sei. 

HELOISA: Então aí, eu vou fazer uma nota menor né... 

JULIO: Isso. 

HELOISA: E o restante ai teria que ser dinheiro pra não poder passar no 

cartão. 

JULIO: Pois é, mas aí cê faz promissória, como que é? 

HELOISA: ah... você faz cheque né. 

JULIO: Pois é, mas aí eu faço cheque é, por segurança. No dia de 

vencimento eu vou aí resgato o cheque e dou o dinheiro. 

HELOISA: Tá, pode ser. 

JULIO: Pode né? 

HELOISA: Pode...”348 

 

I.3. DE MINAS GERAIS 
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I.3.1. NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES 

 

 

NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES (CPF 71527583600), atual Chefe de 

Divisão da SFA/MG e ex-chefe do SIPOA/MG, também passou a ser investigada 

em virtude de seu vínculo com RONEY NOGUEIRA. Em conversa deste com 

ANDRÉ BALDISSERA fala-se sobre a possível influência de NAZARETH 

AGUIAR MAGALHAES na lotação de servidores, para benefício das empresas, 

da mesma forma que MARIA DO ROCIO age no Paraná: 

 

“RONEY: tudo bem? 

ANDRÉ: mestre RONEY, como é que tá meu amigo? 

RONEY: bem graças a Deus...eu tô no RIO DE JANEIRO (...) o que que manda? 

ANDRÉ: amigo, eu tô enfurecido e injuriado e eu quero mergulhar num assunto 

contigo agora, até onde precisar cara. Se eu precisar ir lá falar com a DILMA eu 

vou ir... 

RONEY: o que que é? 

ANDRÉ: eu...cara nós temos que arrancar fora aquele FERNANDO lá de 

URBELÂNDIA. 

RONEY: ah, eu sei cara, eu tô trabalhando pra isso. 

ANDRÉ: assim cara, mas não é trabalhando (...) eu quero, semana que vem 

esse cara tem que tá fora. 

RONEY: não, não é assim ANDRÉ. Eu já falei com MARCONATO cara. Não é 

assim, nós não podemos agir assim dessa maneira (...) Eu falei, o MARCONATO 

também tá...já me ligou. Eu falei: ‘MARCONATO, já tá com NAZARETH, as 

coisas não podem ser assim dessa maneira’ (...) eu não posso criar uma situação 

pra depois ter uma revolta entre os quadros, o quadro dos FISCAIS, entendeu? 

Se esse assunto cai pra ANFA, que é o Sindicato deles, e cai lá na ANFA o que a 

BRF fez pra tirar um colega deles, pra fazer uma mudança, nós estamos ferrados, 

entendeu? 

ANDRÉ: e como é que nós podemos fazer pra dar velocidade e tirar esse cara... 



RONEY: (...) o que acontece? Eu falei pra NAZARETH já, ela tá articulando. 

Ficando pronto o novo escritório do MINISTÉRIO da UTRA que a gente vai 

entregar o do (ininteligível) ela vai transferir o FERNANDO pra lá (...) Nós não 

podemos dá na cara de que nós tamos querendo tirar ele de lá. (...) ANDRÉ eu tô 

com um caso de um FISCAL em VIDEIRA que o cara ta me fudendo lá (...) 

(...) 

RONEY: (...) o FERNANDO aí não! O FERNANDO aí tem gente tudo bem, mas 

vai ter que criar uma situação pra ele ser transferido sem que ele saiba que foi nós 

que pedimos. A NAZARETH tá me ajudando nisso, só que ela vai ter...deixa , 

deixa formalizar o TAC (?) ali que a gente entrega aquele prédio....vai ficar 

um prédio enorme lá e aí eles criar uma atribuição, ele vai ser transferido pra 

lá. NAZARETH vai conseguir transferir. Hoje se tirar ele de lá, ele vai mandar 

pra onde? Não tem pra onde ele mandar entendeu? Não há uma demanda pra 

ele. Agora... 

ANDRÉ: ah, manda pra BH ...”349 

 

A influência de RONEY NOGUEIRA da BRF sobre NAZARETH vai além 

da lotação de fiscais, RONEY também influencia os processos de interesse da 

empresa que tramitam na SFA/MG350. 

 

Pelas conversas interceptadas, há fortes indícios de que NAZARETH  

tenha dado acesso à RONEY NOGUEIRA do sistema eletrônico de processos do 

MAPA (chamado de SEI): 

 

“RONEY: Ei, mas essa ideia de tu sair do SIPOA, é verdade mesmo ou não? 

NAZAREH: É verdade. Já assinei minha exoneração. 

RONEY: Puta merda. Aí tu quebra. 

(...) 

RONEY: Não, mas que bom eu fiquei contente que tu foi pra DDA, eu acho legal a 

DDA. É depois pra indicar pra superintendente é um passo. Ai a BRF faz isso. 

(risos) 
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NAZARETH: (risos) quem sabe né. 

(...) 

RONEY: Mas tua faz a tramitação lá pra, pra, lá pro SIF? Pra gente tentar resolver 

lá tá. 

NAZAREH: Tá. É pra o 121? 

RONEY: É pro 121. Eu mandei o número do processo pelo WhatsApp. 

NAZARETH: É. Você mandou. Am, ham. Tá achando fácil o negócio? 

RONEY: Não entendi. 

NAZAREH: Você tá achando fácil os processos? 

RONEY: Não, eu não tô muito consultando, não. Por que eu também não 

quero né. Eu só, pra ti ter uma ideia eu consultei duas vezes ou três vezes 

no máximo. 

NAZARETH: É, por que é quando precisa né. 

RONEY: É, eu não quero, né, de repente, causar problema pra ti também não. 

Não quero, né. 

NAZAREH: Não, mas não tem problema não. 

RONEY: Então, mas o que é que eu faço? Eu peço pro GUARANÁ, quando não é 

nada interessante. Pra mim o consultar onde é não tem problema. O mais 

importante pra mim é saber o que é que eles escreveram. Mas, até agora, 

não tive nenhum processo que eu precisei saber o quê que foi o 

indeferimento, entendeu? 

NAZARETH: Ah, entendi. Am ham. 

RONEY: Mas a tramitação o GUARANÁ consegue verificar com o pessoal lá 

do SEI. Mas, às vezes, quando tiver algum processo que eu queira saber o 

que é que foi o parecer, o que é que a gente tem que fazer, aí eu já dou uma 

consultada, eu sempre faço isso. 

NAZAREH: Entendi. 

RONEY: Eu utilizei umas duas três. Mas até esse processo que é teu, que é lá de 

Minas, eu nem olhei o que foi o parecer de Brasília, por que eu acho que é o 

mesmo aquele que tu me mandou, tá. 

NAZARETH: Am ham. Tá. 

RONEY: Beleza? 

NAZAREH: Beleza. Assim que (ininteligível) assinar, eu te aviso, que você pode 

acessar e ler. 



RONEY: Fechou. Então tá bom.” 351 

 

Em outra conversa com funcionários da BRF (LAER e ANDRÉ 

BALDISSERA), RONEY NOGUEIRA confirma ter acesso ao sistema SEI do 

MAPA: 

 

“LAER: Tô eu e o ANDRÉ aqui. Nós queria falar um pouquinho só. Ele tá aí. Nós 

batendo um papo ainda aí. Eu queria te falar assim, cara, do regime especial. 

Lembra que você falou pra nós conversar. 

RONEY: Am ham. Sim. 

LAER: A doutora colocou lá no SEI o parecer do que foi pedido na verdade. 

RONEY: Tá. Tens o número do SEI aÍ ou não. (...) 

LAER: Eu queria só te perguntar o seguinte, que é uma dúvida nossa aqui: você 

acha que a gente poderia dar um toque pro DINIS, por que, na verdade, a MARIA 

CRISTINA vai anexar pra ir pro DINIS, pra ir pra Brasília. É isso que acontece. 

RONEY: Sim. Isso. 

LAER: Será que é de dar uma ligadinha pro DINIS, dizer que nós cumprimos os 

noventa dias e qual seria o nosso próximo passo mais rápido pra gente voltar? 

RONEY: Claro. Com certeza. Vamos fazer isso. Por isso que eu queria o 

número do SEI. Por que daí eu olho aqui, vê o que que eles escreveram e aí 

eu consigo conversar com ele: oh, eles pediram isso. Eles tão falando isso. 

Já foram do parecer favorável. 

LAER: Oh, vou te falar um negócio, cara, ela não. Ela disse pra mim que ela 

não podia tirar uma cópia, né. Que ela só ia ler pra mim o que ela escreveu. 

RONEY: É mas eu tenho. É. Eu consigo ver aqui. 

LAER: Tá. 

RONEY: Se tu conseguir o número. Fala aí: Ôh, doutora, consegue aí o 

número do SEI pra gente. (...)”352 

 

De acordo com a Portaria 11 do MAPA, publicada na Seção 1 do Diário 

Oficial da União de 18/01/16, a qual traz as regras sobre o referido SEI, está claro 
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que o “empréstimo” de log in e senha para usuário externo é irregular, pois 

valendo-se da senha de servidor (usuário interno) pode-se ter acesso a 

documentos ainda restritos ou sigilosos, bem como realizar atos administrativos 

formais de competência exclusiva do servidor. 

 

RONEY NOGUEIRA não só acessa o sistema do Ministério da Agricultura, 

como redige os documentos que deveriam ser produzidos pelos servidores 

públicos e dá as diretrizes de como tais servidores devem agir, sempre no 

interesse da empresa BRF: 

 

“RONEY: Ei, olha só, eu fiz o documento, tá. Eu entendi o que tu pediu ontem. 

Eu tinha esquecido. 

NAZAREH: Ah, por isso que eu pedi pra você. É que eu não tenho tempo de 

fazer o documento procê. 

RONEY: Já fiz. Tá prontinho. É só tu colocar lá na formatação do de vocês e 

mandar pra eles. Aí tem que anexar. Eu já coloquei uma frase em baixo: em 

anexo a relação dos estabelecimentos habilitar produtos in natura pra 

Malásia. Tem aquela folha lá que descreve que o SIF 121 tá habilitado. Mas 

eu fiz igual ao modelinho. Copiei na verdade né o modelo de uma de 

informação de habilitação que o DIPOA faz. Só coloquei assim ó que ver. 

NAZAREH: Tá. E você colocou aqueles dizeres que o pessoal de Brasília 

pôs? 

RONEY: Sim, sim, eu coloquei assim, vou ler pra ti agora rapidinho quer ver. 

NAZAREH: Eu já tô chegando lá tá. 

RONEY: É olha só: eu coloquei informação. Aí tu vai colocar o número, né, 

do Serviço de Inspeção Federal de Produtos de Origem Animal SIPOA Minas 

Gerais. Ao encarregado do SIF 121. Assunto: Malásia. Habilitação do SIF 

121. Comunicamos para os devidos fins que conforme a orientação da 

Divisão de Habilitação e Certificação DHC- e seguindo as orientações 

contidas no memorando circular 97, o estabelecimento brasileiro abaixo 

discriminado está habilitado para exportar para Malásia os seguintes 

produtos. Aí coloquei o número do SIF, tal, tal, tal, produtos em natureza, 

entre parênteses, carne mecanicamente separada. Tá? 



NAZAREH: Am ham. 

RONEY: Tá bom? 

NAZAREH: E outras? Quais são os produtos em natureza? Lá na habilitação dele 

pra Malásia tá escrito que é habilitado pra produtos em natureza? 

RONEY: Hã? Na habilitação não, por que a habilitação não, por que a circular saiu 

antes da da... 

NAZAREH: Ah, é depois. É. 

RONEY: Antes do... 

NAZAREH: Mudança da nomenclatura. 

RONEY: Isso. Isso mesmo. 

NAZAREH: Na verdade é o seguinte. O que é que eu vou fazer. Eu vou escrever 

um no (ininteligível) vou copiar, botar no e-mail, mandar pra ele, mandar com 

cópia pra DHC. 

RONEY: Não, mas eu acho que. Não ele quer um documento. Mais vale tu 

fazer um ofício circular. Faz uma informação. 

NAZAREH: Ah, tá. Am ham. 

RONEY: Ah, outra coisa, só corrige pra mim que carne mecanicamente 

separada tá mecanicamente. Agora que eu vi tá. 

NAZAREH: Ah, tá, não tem erro não. Eu leio com calma lá. 

RONEY: Então tá. Aí, mais vale tu fazer um ofício circular, conforme 

orientação. 

NAZAREH: Eu vou fazer então documento SEI. 

RONEY: Isso. Ótimo. Melhor ainda. 

NAZAREH: Tá bom? 

RONEY: Brigadão tá. 

NAZAREH: Falou. 

RONEY: Tem como despachar ainda hoje? 

NAZAREH: Sim. Com certeza. 

RONEY: Então tá bom. Brigadão. Valeu. 

NAZAREH: De nada.”353 
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II. DOS ASSESSORES PARLAMENTARES 

 

II.1. HEULER IURI MARTINS 

 

Conforme já esclarecido, HEULER IURI MARTINS é assessor do deputado 

JOÃO ARRUDA e que, pelas conversas interceptadas, atua em conjunto com 

GIL BUENO e JUAREZ SANTANA para proveito próprio ou proteção de 

empresas, ainda sem muita clareza do motivo.  

 

Além da participação de HEULER MARTINS no esquema envolvendo a 

família SACHELLI RIBEIRO, o FRIGORIFICO OREGON S/A, FABIO ZANON, 

dentre outros, há sua interferência a GIL BUENO e JUAREZ SANTANA 

reclamando de uma fiscalização realizada na INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S. S. 

P. M. A. LTDA, de Sapopema/PR . 

 

Há, ainda, conversas interceptadas nas quais HEULER IURI MARTINS 

trata da exoneração de DANIEL GONÇALVES354 com GIL BUENO e JUAREZ 

SANTANA355, de quem também recebeu uma “encomenda”. Por fim, em 

02/09/2016, juntamente com GIL BUENO, JUAREZ SANTANA e BRANDIZIO 

DARIO JUNIOR (CPF 479.843.929-00), Fiscal Federal Agropecuário responsável 

pela descentralizada do MAPA-PR na cidade de MARINGÁ (UTRA/MARINGÁ), 

HEULER IURI MARTINS se reuniu com empresários no Shopping Catuaí da 

cidade de Maringá, dentre eles PAULO SOARES DA COSTA (CPF 778.792.879-

49), sócio das empresas NUTRIAPIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 

20.315.683/0001-83) e NUTRIMAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – 

EPP (CNPJ 75.624.544/0001-23), ambas de CAMPO MOURÃO – PR356. 

 

84058838.WAV - AC/11A 

“HEULER - Fala GIL, bom dia 
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GIL - Bom dia HEULER, tudo bom? 

HEULER - Como é que você está? Beleza? 

GIL - Tudo tranquilo, cansado mas tudo em ordem 

HEULER - É? 

GIL - É. 11 horas então no Shopping Catuaí? É isso? 

HEULER - isso, isso. Daí se você puder levar o BRANDIZIO lá para a gente 

conversar 

GIL - Pois é, isso que eu queria perguntar, o BRANDIZIO. É no Shopping Catuaí 

aqui em Maringá né? 

HEULER - Isso, é em Maringá, é em Maringá 

GIL - Tá. Não, eu vou com ele lá 

HEULER - (ininteligível) que de lá nós já vamos embora já 

GIL - Tá 

HEULER - Beleza? 

GIL - Daí o BRANDIZIO vai junto a Paranavaí também né? Não tem problema 

HEULER - Legal, beleza 

GIL - Tá? 

HEULER - Bacana 

GIL - Até porque ele é o chefe da regional aqui 

HEULER - Isso, então tá bom 

GIL - Feito, um abraço 

HEULER - Fechado, obrigado, um abraço, tchau, tchau.” 

 

84059024.WAV - AC/11A 

“GIL - Bom dia 

JUAREZ - Bom dia GIL 

GIL - Bom? 

JUAREZ - Bom e você? Tudo em paz? 

GIL - Tudo tranquilo, tudo, estou aqui em Maringá já 

JUAREZ - Ah, você já está em Maringá? 

GIL - Já, eu posei aqui ontem 

JUAREZ - Ah, você posou ai. Você me ligou ontem a noite 

GIL - Pois é, para saber como éque estava, se vinha ou não vinha, mas daí o 

HEULER me passou uma mensagem que estava vindo 



JUAREZ - É, nós vamos chegar aí mais ou menos 11 horas 

GIL - É, ahn hã, ele marcou 11 horas ali no Catuaí para a gente conversar com os 

empresários ali 

JUAREZ - Ah então tá bom, viu daqui a pouco eu estou passando na casa dele, 

que eu vou...ele vai comigo 

GIL - Isso, ahn hã 

JUAREZ - E aí já...então eu...aí...até 11 horas nós estamos por aí, tá bom? 

GIL -Tá bom então, feito, um abraço 

JUAREZ - Um abraço, obrigado, até mais, tchau.” 

 

 

Em 07/09/2016, GIL BUENO fala com BRANDIZIO sobre o envio de 3000 

Kg de carne de frango (coxas e sobrecoxas) para Curitiba. BRANDIZIO “arrumou” 

os produtos para GIL. 

 

84125476.WAV - AC/11A 

“... 

(1'11") 

GIL - Mas o...aquele assunto que a gente conversou ali para...para o produto tá? 

BRANDIZIO - Um hum 

GIL - Vê o que que você pode arrumar quantia maior para por a partir da semana 

que vem do 12 aqui em CURITIBA 

BRANDIZIO - É, se tivesse uma noção mais ou menos, eu já conversei e está 

tudo certo, ele falou: ó, só veja lá que daí a gente, se for muito, a gente dá 

uma...uma...uma repartida aqui né, entre dois, três aqui 

GIL - É, é bastantinho viu? Se puder ajudar aí uma quantia boa 

BRANDIZIO - Veja mais ou menos um volume, aí a gente, eu já trabalho nisso 

GIL - Três mil quilos (3000 kg) 

BRANDIZIO - 3? Então tá 

GIL - É, mas é fatiado no mês tá? Não é tudo numa pancada só 

BRANDIZIO - Um hum 

GIL - Tá? 

BRANDIZIO - Não, pode deixar 



GIL - Pode na semana que vem já mandar uma parte 

BRANDIZIO - Tá 

GIL - Só me diz o local para o pessoal ir lá pegar 

BRANDIZIO - Tá. E...tem alguma preferência de corte? Não? 

GIL - Não...é...pode ser coxa e sobrecoxa né 

BRANDIZIO - Coxa e sobrecoxa né? É melhor para fazer 

GIL - Tá? 

BRANDIZIO - Então tá, pode deixar 

GIL - Tá, obrigado 

BRANDIZIO - Nada, aí a hora que tiver eu já falo e aí já tem o local daí eu te aviso 

GIL - Tá bom então, feito 

BRANDIZIO - Né? 

GIL - Ahn hã. Tá ok 

BRANDIZIO - Então tá.” 

 

 

II.2. RONALDO SOUSA TRONCHA  

 

RONALDO SOUSA TRONCHA (CPF 33964831115) já possuiu cargo 

comissionado ligado ao gabinete do ex-senador e atual deputado federal SÉRGIO 

SOUZA. Pelas conversas interceptadas, ainda mantém vínculo com o referido 

deputado, atuando em conjunto com DANIEL GONÇALVES para proveito próprio 

ou proteção de empresas, ainda sem muita clareza dos motivos, como se verá. 

 

RONALDO TRONCHA conversa com DANIEL GONÇALVES para falar 

sobre processos em trâmite perante o MAPA, chegando até a obter de DANIEL, 

log in e senha de acesso ao sistema eletrônico de processos do MAPA: 

 

“RONALDO: (...) falar um negócio...Qual é o programa do Ministério além do 

SIGED que eu consigo ver processo? Tem um programa novo agora, não tem? 

DANIEL: é o SEI, SEI. 

RONALDO: SEI... 

DANIEL: SEI... 



RONALDO: pô...isso num aparece pra mim aqui cara. 

DANIEL: vou dá minha senha pra você, cê entra aí. 

RONALDO: fala aí. 

DANIEL: põe na internet ai SEI...Ministério...MAPA...põe aí. 

RONALDO: hum hum...espera aí...pronto...usuário... 

DANIEL: usuário daniel.goncalves (...) mas isso cê só vai vê as coisas do 

Paraná hein?  

RONALDO: só do Paraná... 

DANIEL: só a Superintendência aqui... cê num pode fazer nada. 

RONALDO: não, não! Eu num vou fazer nada.... 

DANIEL: é...põe aí paganini1963 (...)”357 

 

Frise-se que RONALDO perde a senha e chega a pedir novamente para 

DANIEL GONÇALVES, alegando a necessidade de verificar um processo: 

 

“RONALDO: Deixa eu te pedir uma gentiliza. Eu tô precisando ver, pediram pra eu 

ver um negócio, um processo aqui no SEI. Aquele dia cê me passou era paganini. 

DANIEL: Nicollo Paganini 55 (...) não é paganini1963 

RONALDO: Ah tá (...) é só pesquisar, não vou fazer nada não” 358 

 

Dentre outras conversas que demonstram a ligação próxima com DANIEL 

GONÇALVES359, vê-se que RONALDO TRONCHA auxiliou DANIEL 

GONÇALVES no processo judicial que visou a suspensão da sanção disciplinar 

aplicada ao mesmo360, possuindo até uma procuração deste361. 

 

Por fim, mas não menos importante, há pelo menos dois depósitos de 

DANIEL GONÇALVES para RONALDO TRONCHA, constantes do anexo 

“Apendice 56_Laudo 2170-2016_Destino” do Laudo nº 2170/2016-
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SETEC/SR/PF/PR: em 13/08/2009, transferência on line no valor de R$ 5.000,00 

e, em 13/06/2011, cheque compensado no valor de R$ 5.000,00. 

 

 

II.3. LUIZ SANTAMARIA NETO 

 

LUIZ SANTAMARIA NETO (CPF 359.092.189-72) é servidor de carreira da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, cedido à 

Assembleia Legislativa, onde ocupa cargo em comissão desde 18/4/2016. 

Conforme consultas em fontes abertas, SANTAMARIA seria também, assessor 

parlamentar do deputado estadual STEPHANES JUNIOR. 

 

 

 

 



SANTAMARIA também demonstra ligações suspeitas com o núcleo 

criminoso liderado por JUAREZ SANTANA362, com quem trata da exoneração de 

DANIEL GONÇALVES363 demonstrando a “competição” que existe entre os 

grupos de JUAREZ e DANIEL.  

 

Entretanto, o que chama mais atenção são, pelo menos, três depósitos de 

JUAREZ SANTANA para SANTAMARIA, constantes do anexo “Apendice 

101_Laudo 2170-2016_Destino” do Laudo nº 2170/2016-SETEC/SR/PF/PR: em 

09/11/2012, TED no valor de R$ 12.000,00; em 21/01/2014, TED no valor de R$ 

1.000,00 e, em 17/09/2014, TED no valor de R$ 10.000,00, totalizando R$ 

23.000,00. 

 

 

III. DAS EMPRESAS 

 

Esclareça-se que várias empresas já foram citadas, sendo que tal tópico 

ficou reservado àquelas em que se foi possível perceber atuação ilícita constante 

em parceria com os servidores acima tratados, inclusive, com indícios apontando 

que representantes dessas empresas são partes integrantes das organizações 

criminosas acima referidas. 

 

 

III.1. BRF S.A. 

 

Há inúmeros indícios de que RONEY NOGUEIRA, funcionário do grupo 

BRF S.A. seja parte integrante das organizações criminosas lideradas por 

DANIEL GONÇALVES, bem como da organização criminosa de Goiás, liderada 

por JULIO CESAR CARNEIRO. 
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Há ainda diversas conversas, além das já transcritas acima, que 

demonstram sua influência e relacionamento suspeito com MARIA DO ROCIO364, 

DANIEL GONÇALVES365, DINIS LOURENÇO DA SILVA366, dentre outros 

servidores, inclusive de outros órgãos367.  

 

RONEY trata com tais servidores e outros funcionários da BRF S.A. sobre 

diversas irregularidades368, tais como troca de fiscais369, abate acima do 

permitido370 e até cobrança de propina por outros órgãos371. 

 

Algumas, pela gravidade do teor das conversas, valem a pena serem 

transcritas, tal como a abaixo, quando RONEY conversa com outra funcionária da 

BRF S.A. que lhe pede apoio para desenrolar uma documentação para evitar que 

sofram análises externas, pois há contaminação por salmonela no local: 

 

“MARIA ESTELA: Tem uma recomendação que as granjas que fazem 

fornecimento para frigorífico, elas tenham um registro, antes era no Ministério da 

Agricultura agora passou para o IMA. A BRF tem 74 granjas de frango e 75 de 

peru que não possuem esse registro. Não tem problema, ela continua 

fornecendo, tem o acompanhamento do SIF. Esse não seria o problema maior. 

Acontece, que agora, recentemente, agora no mês de abril, foi publicado um 

Memorando Circular do MAPA estabelecendo um procedimento mais rígido 

pra controle de salmonela. O que que ele estabeleceu nesse controle: pra 

granjas que estão registradas, o procedimento é um; pra granjas não registradas, 

o procedimento é outro. Registradas a análise é feita pela própria empresa, no 

laboratório interno da empresa. Não registradas, que são aquelas 74 e 75, 

frango e peru que eu mencionei; ai as normas são bem mais rígidas e as 
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análises precisam ser feitas em laboratórios oficiais do Ministério da 

Agricultura. 

RONEY: Tá. 

MARIA ESTELA: É condição pra que o frango entre. Pra ele entrar ele tem que vir 

acompanhado dessa análise e ela tem validade de quatro meses. 

RONEY: entendi. 

MARIA ESTELA: Qual é o nosso problema aí? A gente tem incidência de 

salmonela. 

(...) 

RONEY: Pelo que eu percebo ai em MINAS, em UBERLÂNDIA, pode ser 

registrado, mas não é uma exigência. 

MARIA ESTELA: Isso, passa, se não registrar, passa. 

RONEY: E qual a dificuldade da companhia registrar no, no IMA? 

MARIA ESTELA: Antes a dificuldade era de conseguir documento e tal. Mas com 

esse Memorando Circular aqui, a unidade deu um corre em tudo mundo e quer 

regularizar 100% dessas granjas com registro. Fazer com que todas tenham 

registro por que aí vamos correr menos risco de uma análise em laboratório 

oficial. 

RONEY: Com certeza. 

MARIA ESTELA: Que hoje seria o grande problema. 

RONEY: Claro. Am ham. 

MARIA ESTELA: E aí que a gente precisa de sua ajuda. A unidade já correu, já 

foram feitos vários protocolos, eu posso dizer que 80% desse total aqui já tá com 

documentação okay e protocolo feito no IMA, no escritório do IMA. Aí o 

procedimento é: o IMA local faz uma análise, depois de feita essa análise ele 

manda pra Belo Horizonte pra emitir esse registro. O registro é emitido por BH. 

RONEY: Tá, mas no IMA ou no Ministério? No IMA. Isso foi delegado pro IMA 

agora. 

RONEY: Tá. Ham, ham. 

MARIA ESTELA: E aí o que é que a gente precisa de sua ajuda, né? O nosso 

pessoal conversou aqui com os escritórios do IMA, tal, pedindo pra agilizar e tal. 

RONEY: Am ham. 

MARIA ESTELA: E alguns a gente está conseguindo e nesse tempo já estão em 

Belo Horizonte. Outros não. Outros, não. Outros estão de vagar. E o que é que a 



gente precisa do seu apoio? Nessa conversa em Belo Horizonte tanto pra 

conscientizar os escritórios locais da urgência, tanto, depois que for pra eles, pra 

liberar o registro. 

RONEY: Tá ótimo, MARIA Estela. Com certeza. Toda demanda que vocês 

mandam aí a primeira coisa que eu faço é correr atrás pra resolver. (...) 

(...) 

RONEY: Eu tenho um contato dentro do IMA, mas eu preciso saber se o cara 

ainda tá lá. Ele é tipo igual o MARCILIO, sabe? Só que eu não sei se ele tá lá. 

Mas amanhã eu vou resgatar o contato dele e vou fazer um contato. Amanhã, 

independente de ele tá lá, nós vamos correr atrás pra regularizar isso aí. São 

quantas granjas?  

(...) 

RONEY: eu já vou organizar já, pedir pro GUARANÁ formalizar um ofício e eu vou 

fazer os meus contatos aqui pra ver se eu consigo falar com a pessoa lá. Tá bom? 

Qual é o prazo que a gente tem pra regularizar isso ai? 

MARIA ESTELA: O prazo na verdade é da unidade, por que, enquanto elas 

não tiverem o registro elas têm que fazer as análises oficiais. 

RONEY: Entendi. O prazo é pra ontem, então. 

MARIA ESTELA: E cada análise que a gente faz é um risco que a gente tá 

correndo de dar um resultado que o lote inteiro não vai ser recebido. 

RONEY: Entendi. Tá. Não, pode deixar. Manda pra mim que eu vou correr atrás 

disso aí. Tá? 

MARIA ESTELA: Tá bom. Dessa semana, eu acredito que a gente vai ter 100% 

delas com protocolo. 

RONEY: tá, hum, hum. 

MARIA ESTELA: De tanta urgência que a unidade deu nesse assunto, pra não 

ter que tá fazendo as análises externas. 

RONEY: É imagino. E o risco né. 

MARIA ESTELA: O risco é muito grande.”372 

 

Foi possível constatar irregularidades no pagamento de médicos 

veterinários contratados por meio de convênios e acordos de cooperação 
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firmados entre o Ministério da Agricultura, Estados e Municípios (situação que, 

aparentemente, foi de FLAVIO EVERS CASSOU, no passado e, aparentemente, 

é a de WELMAN PAIXÃO).  

 

Há indícios de que tais médicos veterinários teriam atribuição de 

inspecionar fábricas e que receberiam valores “por fora”, ou seja, além do valor 

previsto em seu contrato com a prefeitura, no caso. É possível que tal 

complementação financeira seja feita pela própria empresa em que o veterinário 

contratado por convênio irá trabalhar, o que, ao menos em tese, comprometeria 

bastante a lisura do serviço de inspeção a ser realizado por tais profissionais. 

Confira-se: 

 

“RONEY: Fala meu amigo. 

HNI: Oi tudo bem Roney? 

RONEY: E aí? 

HNI: Beleza. Tudo certo. Seguinte, ó, bem rapidinho: o assunto lá do SIF, os 

caras conseguiram. O futuro prefeito conseguiu a gambiarra. Ele deve ter 

pedido pra dois três camaradas dele. E esses caras vão pagar a médica e ele 

é dono de um posto de gasolina e vai pagar a gasolina. Certo? 

RONEY: Um. 

HNI: Aí, assim que ele vai fazer o pagamento dela até o começo do ano. E 

daí, quando ele entrar no começo do ano, ele vai pagar retroativo. 

RONEY: Só que é o seguinte. Só que tem uma coisa aí, cara. Só pra tu entender. 

Só que assim: o convênio. O convênio com ela pela prefeitura já foi cancelado? 

HNI: Não. Isso que eu te mandei na mensagem. Ela não assinou o distrato, 

entendeu? 

RONEY: Ah, ótimo. 

HNI: Por que ela não assinou o ... então, isso que eu tô te falando, meu amigo. 

RONEY: Fechou. Não, não. Eu tava preocupado. Eu também não queria. Por que, 

se ela já tivesse assinado, aí isso aí não poderia ser feito. Então se ela não. 

HNI: Não, eu entendi. Ah, meu amigo. 

RONEY: Ôh, cara, eu daqui há um tempo depois eu vou perder meu cargo de 

relações institucionais, que daí tu já tá adiantado mais do que eu, cara, tá doido. 



HNI: Não, mas, então, assim, ó: ela não assinou o distrato, por que ele devia pra 

ela. Daí ela falou: eu não vou assinar. Então, o que eu precisava checar contigo 

assim, ó: o quê que a gente tem que verificar? Como que a gente checa o 

doutor DINIS pra checar se ela tá habilitada. Por que isso? 

RONEY: Entendi! Fechou. 

HNI: Ela vai começar a trabalhar? E detalhe: amanhã o tal de ONINTO, 

ORNINTO, que tá lá, ele vai embora meio dia e vai me foder de novo. 

RONEY: Não, não. Eu já vejo. Eu já vou ligar pro doutor DINIS, eu já vou 

desligar essa ligação aqui e vou ligar pra ele pra ele confirmar se ainda 

mantém. Eu vou dizer que a prefeitura conseguiu lá e vai manter o acordo de 

cooperação técnica. Eu nem vou falar esse negócio aí. Fechou? Já ligo e, se ele 

me atender, eu já falo pra ti. Capaz que ele vai verificar lá na Superintendência. 

Como é que é o nome dela mesmo? Como é que é o nome dela. 

HNI: Ah, tá no e-mail, cara, os detalhes, mas é a FLÁVIA. Os detalhes tá no e-

mail. Eu não lembro agora. FLAVIA CRISTINE, se não me engano. (...)”373 

 

RONEY liga para DINIS que confirma que a médica continua oficialmente 

pelo Ministério da Agricultura374 e, ato contínuo, retorna para seu colega e a 

irregularidade se confirma: 

 

“(...) RONEY: Falei com Doutor DINIS. Ele disse que o acordo de cooperação 

técnica previa que a prefeitura que tinha que comunicar trinta dias antes o 

cancelamento, mas não foi feita a comunicação pro Ministério da Agricultura. O 

acordo ainda tá valendo. Aí eu perguntei: se tá valendo e não houve o distrato, ela 

pode voltar a trabalhar. Se foi acordado lá pra pagar a ela lá e o acordo tá valendo 

ela pode voltar pra trabalhar, segundo ele. 

HNI: Tá, mas aí você chegou a falar com esses detalhes sórdidos de que a 

gente, que eles vão pagar por fora, não? 

RONEY: Não. 

HNI: Não, tá. 

RONEY: Ã, ã. 

HNI: Não, beleza então o fato é esse ela vai receber. 
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RONEY: A única coisa é que o contrato no Ministério da Agricultura tá 

valendo. Se a forma de pagamento... 

HNI: Daí pouco importa como ela vai receber. 

RONEY: É isso que tá. Fechou? 

HNI: E se ele receber uma denúncia? 

RONEY: Mas ainda tá valendo. 

HNI: Mas é que tem o jogo político aí né. 

RONEY: Mas ainda tá. Mas ela ainda tá trabalhando, cara. Entendeu? 

HNI: Não, tudo bem, mas o fato é tem o jogo político. O cara vai ficar 

sabendo que ela tá entrando. O prefeito ele pode se queimar e caguetar a 

gente, né. Só isso. 

RONEY: É tem isso também. A não ser que tu faça o seguinte, o prefeito ... 

conversa com o que saiu e diz eu quero que mantenha o acordo de 

cooperação técnica, entendeu? 

HNI: Não, ele não vai fazer. 

RONEY: Não vai? 

HNI: Tá cagando pra gente. Não vai. Não vai. Então vamos esperar esse barulho 

dá aí e depois a gente vê o que faz. 

RONEY: Cara, daqui a dois meses, só novembro e dezembro, cara. 

HNI: Isso aí. 

RONEY: Bota ela pra trabalhar aí e deixa quieto. Não precisa falar nada 

também. 

HNI: É, é. Não, é. Eu só vou aliar com ela que é o seguinte. Eu só vou falar com 

ela que não importa. Eu vou falar pra ela que o nosso acordo de como é ela tá 

recebendo pouco importa pro resto da comunidade. Ela fala com a secretária, 

que fala com a irmã, que chega no prefeito atual. 

RONEY: Ixi! Taca-lhe pau. 

HNI: Tá bom então, meu amigo, fechado.(...)”375 

 

 

Em outra conversa, RONEY trata com CIRO fala que mandou e-mail para 

RONEY com as demandas, tratam sobre irregularidades nas unidades de 
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Mineiros e de Buriti Alegre e depois CIRO pergunta sobre contratação de mão de 

obra para trabalhar nas empresas, aparentemente com pagamentos “por fora” 

realizados pela própria firma, como se esta fosse uma prática habitual. Confira-se: 

 

“(...) RONEY: Não, não, urgente não. São cinquenta e nove processos, mas 

urgentes temos uma porcentagem aqui. Mas urgentes? Até que ponto vai ser 

urgente em relação aos outros? 

CIRO: Olha, a licença de Buriti Alegre é a mais urgente, que nós tamos 

operando lá sem licença. É a mais crítica. 

RONEY: E tá aqui também? Fechou. Licença de funcionamento. Tá aqui. Fechou. 

Já vi. 

CIRO: Tá aí. Essa é a mais crítica. 

RONEY: Então, só os amarelos que a gente precisa mais urgente. 

CIRO: É. Aí tem também a do abate de Peru em Mineiros. 

RONEY: Também tô vendo aqui. 

CIRO: Esse aí, cara, o que é que acontece, nossa licença não tá autorizando 

a gente a abater peru. 

RONEY: Um hum. 

CIRO: E a gente tá abatendo. 

RONEY: Tá, mas por que que não tá autorizando. 

CIRO: Tá, a gente fez todo o processo só que o analista não incluiu o abate do 

peru na licença. 

RONEY: Puta... Mas a gente já corrigiu? 

CIRO: Não. Então, a gente mandou uma carta solicitando correção por que a 

licença anterior tinha. Tava autorizando. 

RONEY: Am ham. Entendi. 

CIRO: Entendeu? Na renovação o analista não incluiu isso dentro da licença. 

RONEY: Um, entendi. Tá, eu já tô criando aqui a divisão. Eu vou mandar lá pra 

eles tá. Viu, cara, tá complicado lá. Tá muito complicado. 

CIRO: Ô, RONEY. Sabe o que é que eu tava pensando? Por que que a gente 

não fornece estagiários ou paga o salário de algum. A contratação de mais 

alguém através da Associação Brasileira da Indústria de Carnes. 

RONEY: Cara é o seguinte. 

CIRO: Ou através do sindicato, alguma coisa assim. 



RONEY: Cara, é o seguinte, CIRO, a BRF agora, através da área de 

compliance, não autoriza mais fazer isso aí. Não existe mais tipo de 

convênio nenhum pra beneficiar essas coisas assim. Entendesse? 

CIRO: Não, mas a gente não vai beneficiar diretamente, a gente vai beneficiar 

através do sindicato. 

RONEY: É, mas eles não tão querendo aprovar, cara. 

CIRO: É, mas a gente tem que levantar a poeira desse assunto aí viu Roney. Em 

Goiás não tá dando certo, cara. 

RONEY: Não dá é. Eu tô até mandando. Vou colocar em cópia aqui até o 

Governador aqui, a Secretaria de Governo, por que não dá, cara, tem muita coisa 

pendente aqui e a coisas não andam, não andam, não andam. (...)”376 

 

Em outra conversa com funcionário ainda não identificado, tratam sobre 

investigação, possivelmente, envolvendo pessoas da empresa e “amigos” que 

apoiaram nas eleições: 

 

“MNI: Oi, olha só. O que é que eu consegui descobrir hoje. Eles vão mandar o 

negócio pra cá amanhã, mas hoje eu já, a gente já, assim: a gente demorou pra 

ter (ininteligível) uma investigação, sabe? 

RONEY: ham, ham. 

MNI: Por quê? Porque, na verdade, o secretário desse período que a gente está 

investigando, de 2010 a 2014, que é o PEDRO NABASQUES o CURSI lá da 

Fazenda. Eles foram presos ano passado, em setembro de 2015. Ficaram presos 

até fevereiro desse ano. O Ministério Público já ofereceu a denúncia e já está 

rolando o processo do PRODEITE e tem empresa que tá sendo investigada. No 

fundo, eu não sei se eu não tô lá. Então agora, que eu consegui identificar isso, 

eu já passei pra PAULA agora pra gente levantar, e nós temos uma reunião com 

um cara, um criminalista, um advogado criminalista aqui hoje no final do dia. Por 

quê? Porque, na verdade, já tem um processo do PRODEITE. Ele já tá rolando e 

talvez, até hoje a gente ainda não recebeu, sabe por quê? Porque o nome 

tanto da PERDIGÃO quanto da SADIA no CNPJ era das antigas. 

RONEY: Ah, entendi. 
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MNI: Então incorporou e não existe mais. Então talvez a gente nem saiba disso. 

Então agora.... 

RONEY: Tu quer que eu faça alguma coisa aqui, já que eu tô aqui? 

MNI: Não. Então agora. Mas, ai, eu já descobri. A operação da Policia Federal 

chama OPERAÇÃO SODOMA que tá investigando. Então o quê que a gente tem 

que saber agora, é assim, se os nossos amigos tá que a gente apoiou nas 

eleições antigas, estão envolvidos. 

RONEY: um hum. 

MNI: Então, não dá pra envolver. Não dá pra chamar pra falar. Então, sei lá. É só 

pra te avisar o que eu descobri hoje de manhã. Mas continua tentando obter dele 

essa informação. 

RONEY: sim, eu vou falar com ele, né. Entendeu? Hoje (ininteligível) tem reunião 

com ele. 

MNI: Não beleza, só isso que eu ia te passar. Depois vamos conversando.”377 

 

Na conversa abaixo transcrita, RONEY orienta funcionário da empresa a 

instruir um processo com uma “declaração do cliente” feita pela própria BRF, após 

consultar normas do MAPA. RONEY critica ainda o fato de ter sido inserido nos 

autos de um processo uma declaração com papel timbrado da BRF, fato que, 

conforme se depreende do diálogo, deixaria evidente a prática de irregularidade 

pela empresa: 

 

“HNI: Qual e-mail da LUCIANA? 

RONEY: Ela disse que a declaração do cliente não atende a circular não sei o 

que. Não atende ao ofício. O que que acontece? A gente vai ter que bolar uma 

declaração agora, pra atender a declaração, cara. Isso que eu tô pensando. 

HNI:O que é que é o item oito ponto três da circular? Tu sabe? 

RONEY: Sei lá. Só um pouquinho (pausa). Pega a circular e dá uma olhada, 

entendeu? O quê que atende essa circular? Aí eu preciso pedir pra ti ligar 

amanhã. O que é que a gente vai fazer cara? Que nem eu faço com o 

Ministério. Quando a gente precisa dá uma declaração, o que é que a gente 

pega? Eu mesmo faço a declaração que eu quero e mando pro Ministério. 
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Entendeu? Então eu acho que a gente tem que pegar agora e olhar o que é 

que essa circular um ponto três verificar e montar uma declaração dentro. 

Outra coisa, cara, não pode ser uma declaração com o timbre da BRF, cara. 

Entendeu? 

HNI: Não, não, claro. Mas a declaração que tu fala é o que? É um ofício? 

RONEY: É a declaração do cliente. Te lembra que eu te pedi do CMS? Tem 

que ser com a carta do cliente, cara. 

HNI: Ah, a carta do cliente? Tá, tá. 

RONEY: Isso. A gente fez uma declaração nossa, cara! 

HNI: Não. Era nossa aquela declaração? Aquela carta? 

RONEY: Sim! Tá timbrada lá com BRF. Para. Tá tudo errado. Amanhã, tu me 

liga. Vê o que é que é esse item onze ponto três aí. O que que tá dizendo. 

Vamos fazer uma carta em português, vamos mandar pra traduzir e pedir pro 

pessoal assinar lá. Ali nós é que estamos cagando o processo. 

HNI: Ah, não. Aí eu concordo contigo. Eu não tinha nem visto essa carta aqui 

cara. 

RONEY: Ah, claro, cara. 

HNI: E é da fábrica, bicho. 

RONEY: É, então! (...)”378 

 

Fica claro que RONEY NOGUEIRA defende os interesses da empresa, 

atuando em nome de vários funcionários, especialmente da diretoria como se 

refere em mais de uma ocasião379, pois não tem poder decisório. Diretoria esta 

que sabe do “telhadão de vidro” que a empresa tem, nas próprias palavras de 

RONEY380. 

 

Pelo que se apurou, RONEY NOGUEIRA (BRF S.A., na verdade) tem 

muita influência e, certamente, por que fala em nome da empresa e não age 

sozinho. Em conversa, a princípio, sem interesse para investigação, RONEY fala 

com RUY, aparentemente advogado, sobre aumentar a temperatura de 
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congelamento de alimentos para -12º C, contrariando norma existente381. Tempos 

depois, em outra conversa, RUY atualiza RONEY sobre o andamento do pedido 

da BRF nesse sentido: 

 

“(...)DR. RUI: Não. Aquilo foi encaminhado. Vai ser encaminhado pra consultoria 

jurídica. Conversei lá com o cara pra mudar aquele artigo especificamente e eu 

pedir pra eles ("depositarem?") isso. Na hora que eles depositarem isso na 

Consultoria Jurídica, a gente fazer uma ação política no gabinete do Ministro 

lá no secretário executivo pra isso não ficar muito tempo lá. Aí a nossa 

perspectiva é que isso aí pelo menos em julho ainda saia. 

RONEY: Ô doutor Rui, uma pergunta: vai sair toda a portaria (ininteligível) ou só a 

questão (ininteligível). 

DR. RUI: Não. Só a modificação do artigo do (ininteligível).”382 

 

A “ação política” parece ter surtido efeito, no Plano Agro+, anunciado pelo 

Presidente da República e pelo Ministro da Agricultura, em 24/8/16, consta a 

alteração pretendida por RONEY, qual seja “alteração da temperatura de 

congelamento da carne suína (de -18ºC para -12ºC)”383. 

 

Portanto, há indícios do envolvimento da alta cúpula da empresa BRF S.A., 

da qual RONEY NOGUEIRA é apenas representante. Das conversas 

interceptadas, foi possível verificar o envolvimento de, pelo menos, dois diretores: 

(i) ANDRÉ BALDISSERA, diretor da BRF para o Centro-Oeste, o qual estava 

ciente de todo o esquema envolvendo a planta de Mineiros da BRF S.A. em 

Goiás, dentre várias outras atividades suspeitas384 e (ii) JOSÉ ROBERTO 

PERNOMIAN RODRIGUES, Diretor Vice-Presidente na BRF, vulgo “JR”, o qual, 

além de aparentemente estar ciente da situação acima385, acompanhou todo o 
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assunto referente à reunião com o advogado de MARIA DO ROCIO, a qual, na 

verdade, estava querendo um recibo falso da empresa. Confira-se: 

 

“RONEY: Tudo bem? 

MARIA: Bem. E você? Como está? 

RONEY: Bem, graças a Deus. Pode falar? 

MARIA: Pode. 

RONEY: Tá é o seguinte. Vai, daqui. Nós temos um advogado do grupo de 

advogados aqui em São Paulo. Que ele são terceirizados da BRF e eles vão 

entrar em contato com o doutor SILAS. O doutor SILAS, que é o Dr. SILAS, vai 

entrar em contato com DR. MAPELLI. Em virtude das questões que estão 

acontecendo e a gente tem que tomar muito cuidado, Dona MARIA, em falar 

com relação a alguma coisa assim. Nós não vamos envolver, isso é uma 

diretriz do nosso vice presidente, os advogados do jurídico da companhia. 

Então vai ser um escritório terceirizado que já trabalha pra BRF nesses assuntos, 

que vai tratar desse assunto. Eles vão entrar em contato. Acabei de falar hoje de 

manhã com nosso vice presidente. Então eles vão entrar em contato com 

Doutor MAPELLI. Tá? Por que a gente tá muito preocupado e corre um risco 

muito grande. Entendeu? 

MARIA: Isso mesmo. Eu acho que tem que ser fora mesmo. Alguma coisa de fora 

e fora também. Né. Hum, hum. 

RONEY: Beleza? 

MARIA: Por que é interesse dos dois lados, né. 

RONEY: Não, com certeza. Hoje eu já falei com relação à isso. Tá. É só pra 

deixar a doutora um pouco mais tranquila também. 

MARIA: E como é que é o nome da pessoa que vai entrar em contato? 

RONEY: SILAS. 

MARIA: Está em São Paulo? 

RONEY: É São Paulo. Num escritório aqui de São Paulo. 

MARIA: Hum. Hum. E vai ligar de imediato? 

RONEY: O nosso vice presidente falou que ía pedir pra ele ligar entre hoje de 

manhã ou ontem à tarde.” 386 
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Pela conversa abaixo, vê-se que não era apenas “conversa” de RONEY 

NOGUEIRA. O Vice-Presidente da BRF, JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN 

RODRIGUES, vulgo “JR” estava tratando do assunto: 

 

“JR: (...) seguinte, eu falei com SILAS, o SILAS tá esperando tu ligar pra ele lá pra 

passar os dados de contato do cara 

RONEY: eu não tenho o telefone do SILAS mas eu pego amanhã com a ANA. 

Pode ser? 

JR: te dou já, ela ta esperando você... 

RONEY: fechou, então tá! Tu pode passar agora pra mim, e eu já ligo já pra ele e 

já passo o contato do Doutor MAPELLI lá pra ele (..) tu manda por whatsapp pra 

mim? 

JR: mando, mando já (...)”387 

 

Em consultas a bancos de dados, constatou-se que JR já foi indiciado pela 

Polícia Federal nos seguintes inquéritos: IPL 458/2004-DELEFIN SR/DPF/SP (art 

288, 299 e 304 do CPB e art 1 LEI 9613/98 ), IPL  21632/2003-DELEFAZ 

SR/DPF/SP (288, 297, 299, 304, 333, 334 do CPB e art 1 ET 2 LEI 8137/90), IPL 

70/2011-DPF/ILS/BA (art 334 CPB) e IPL 410/2006-SR/DPF/SP (art 171 CPB ). 

 

Outro funcionário que acompanha muitas das negociatas de RONEY 

NOGUEIRA é GUARANÁ388, valendo transcrever trecho de conversa suspeita 

entre os dois: 

 

“GUARANÁ: (...) a LETÍCIA, me perguntou - eu só queria verificar com você, 

porque é o seguinte, teve um Doutor PAULO aí do SIF de TOLEDO, ele liberou 

pra, a....ele liberou, se eu não me engano, acho que cento e dez toneladas, 

mesmo sem tá com o registro aprovado no SIPOA. E....ela perguntou se... a 

consequência disso aí, o que que pode acontecer?....Liberou... 

                                                 
387 80775561.WAV – AC/3D. 
388 80535645.WAV e 80547434.WAV– AC/3D, dentre várias outras.  



RONEY: é, o que que a gente vai fazer agora? Vamo fazer o que?...Tudo que a 

gente tá fazendo, vem pro outro fiscal pra analisar (...)”389 

 

Pelo exposto, imprescindível a realização de busca na empresa, 

especialmente, nas estações de trabalho dos funcionários acima referidos – 

RONEY NOGUEIRA, LUIS GUARANÁ, ANDRÉ BALDISSERA e JOSÉ 

ROBERTO e eventuais secretárias -, a fim de se ter acesso aos computadores de 

trabalho, bem como extração de mensagens eletrônicas do servidor da empresa e 

outros documentos que possam ser de interesse da investigação. Necessária, 

ainda, busca na residência dos referidos funcionários, a fim de se apreender 

celulares e computadores pessoais que, muito provavelmente, conterão 

mensagens relevantes. 

 

Ainda, imprescindível a condução coercitiva dos mesmos. 

 

Quanto à RONEY NOGUEIRA, considerando sua continuada empreitada 

criminosa e indícios de participação em organização criminosa composta por 

servidores públicos, há fundamentos evidentes para sua prisão preventiva. 

 

 

II.2. SEARA ALIMENTOS LTDA. 

 

Já há vários indícios de que FLAVIO EVERS CASSOU, atualmente 

funcionário da empresa SEARA ALIMENTOS LTDA., situada no município de 

Lapa/PR, seja membro da organização criminosa liderada por DANIEL 

GONÇALVES e MARIA DO ROCIO. 

 

Os indícios apontam que FLAVIO entrega dinheiro e mercadorias à MARIA 

DO ROCIO visando a proteger a empresa que trabalha, havendo prova concreta 

de que FLAVIO depositou valores nas contas de MARIA DO ROCIO, de suas 
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irmãs e empresa. Ainda, solicita desta e de RENATO MENON assinatura a 

Certificados Sanitários Internacionais, entregues na casa dos fiscais. 

 

FLAVIO CASSOU conhece muito bem como funciona o esquema na 

SFA/PR. Conforme relatório da RFB (IPEI 20160049) FLAVIO EVERS CASSOU 

trabalhou para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná 

durante períodos entre 2004 a 2014, e que, em fevereiro de 2015, FLAVIO 

CASSOU foi contratado pela empresa SEARA ALIMENTOS. 

 

Suspeita-se que, durante o período em que FLAVIO trabalhou para a 

Secretaria de Agricultura do Paraná, ele tenha sido cedido para atuar no MAPA, 

em virtude de acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Agricultura e o 

Governo do Estado do Paraná, nos mesmos moldes da conversa de RONEY, 

acima transcrita, quanto trata da contratação fraudulenta de médica veterinária, 

via prefeitura, com pagamento “por fora”. 

 

Pesquisas na rede mundial de computadores390 demonstram que, pelo 

menos de 2009 a 2014, CASSOU estaria cedido ao MAPA, em virtude de acordo 

de cooperação técnica: 

 

 

 

MUNICÍPIO ou 

ÓRGÃO 

Nº DE MÉD. 

VETERINÁRIOS 

CONVENIADOS 

NOME 
Nº DO PROC. ADM 

DO CONVËNIO 

 

DATA 

PUBLICAÇÃO 

D.O.U. 

 

VALIDADE 

DO 

ACORDO 

 

SEAB – 

Secretaria de 

Estado da 

Agricultura e 

Abastecimento 

no Paraná 

 

1 Flávio Evers Cassou 21034.005641/2009-80 

 
 

 

31/12/2009 

 

 
 

 

31/12/2014 
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E que, durante referida cessão, FLAVIO CASSOU prestou serviços como 

servidor público do MAPA na mesma empresa que hoje trabalha – SEARA 

ALIMENTOS LTDA, como se pode observar no Relatório de Gestão da SFA/PR, 

exercício de 2009391, informação sobre processo administrativo disciplinar que 

respondeu (e, obviamente, foi absolvido – seu parceiro, DANIEL GONÇALVES 

era o Superintendente da época). Esclareça-se que SIF 530, na Lapa, trata-se da 

referida empresa. 
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Pelas conversas interceptadas, vê-se que, mais de 1 ano após ter sido 

contratado pela SEARA ALIMENTOS LTDA, FLAVIO CASSOU ainda possuía 

acesso, provavelmente com perfil de usuário interno, de sistema do MAPA 

(SIGVIG – instituído pela IN 7/2012). Confira-se conversa datada de 02/03/2016: 

 

“(...) MARIA: A Rutinha tá aí? 

DEBORAH: Tá. 

MARIA: Pede pra ela fazer um favor. Diz pra ela que o FLAVIO CASSOU ele 

ainda tem o acesso dele no SIGVIG. Diz pra ela que corte pra mim. 

DEBORAH: Cortar. 



MARIA: Cortar. Ele não é mais. Ele não tem mais vínculo conosco, né. Então, 

diz pra ela que ela corte, que ele tem uma senha. O log in e a senha pra 

entrar, diz pra ela cortar, que ele não pode ter mais, tá bom. 

DEBORAH: Hum hum. Tá bom. 

MARIA: É o SIGVIG. 

DEBORAH: Pode deixar, Doutora.”392 

 

Ao que parece, trabalhar “do outro lado do balcão” é mais rentável do que 

ser funcionário da SEARA ALIMENTOS LTDA, visto que FLAVIO tenta usar de 

sua influência para retornar ao “carguinho”: 

 

“RICARDO: Oi FLAVIO.  

FLAVIO: Como é que vai? Bom? 

RICARDO: Ô, viu. Consegui falar aquele negócio. Tá aqui no gabinete ainda. A 

vou ... Ele pediu pra mim ver aqui com o Secretário, que ele vai tá aqui na metade 

da outra semana. Vai conseguir falar de novo. Ele pediu pra ver se eu consigo ir lá 

falar com o NORBERTO. 

FLAVIO: Quando conversar com o NORBERTO diga é aquela mesma, aquele 

carguinho só pra fazer o termo de cooperação.  

RICARDO: É, não, ele falou que ele se lembra, que eles iam vê se dava pra fazer. 

Existe a possibilidade de ele fazer aquele negócio lá que ele explicou pro RUI. Ah, 

ele explica assim: "isso aí é só fazer a alteração lá. Tem uma lei que dá pra 

aprovar". Mas tem que ter o cargo né. É diferente de (ininteligível). 

FLAVIO: O cargo tá aí. O cargo ele disse que tava reservado, né. 

RICARDO: Não, não, ele não falou que tava reservado. Eu tava junto quando ele 

falou. Reservado, ele não falou. Ele falou que ia ver como é que tava. Se dava pra 

fazer a alteração, se dá pra mudar o cargo de um lugar pro outro, daí, pra 

conseguir fazer. Mas ele não falou que tava reservado. 

FLAVIO: Pra mim, no dia que eu fui, ele falou: "Teu cargo tá aí. Eu não mexi 

nele." 

RICARDO: Quem? 

FLAVIO: Ele disse pra mim. 
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RICARDO: Ah, pode até ser, por que ele e o Deputado falaram com ele várias 

vezes, né. Na vez que eu fui, ele não falou que tava reservado o cargo. 

FLAVIO: Não, quando eu fui uma vez com ele, falou teu cargo tá aqui. Não é o 

problema do cargo. 

RICARDO: É. Vamo vê lá. Se não, tem que esperar. O Deputado voltar pra ele 

falar com o Secretário.  

FLAVIO: Beleza, (ininteligível). Você vai ver isso quando? 

RICARDO: Vou ver, vou ver se ele tá por aí amanhã ou depois de amanhã. Vou 

ver. Vou ver. 

FLAVIO: Me dê um toque.(...)”393 

 

 Há outras conversas que trazem indícios de que FLAVIO EVERS CASSOU 

tenha influência com Deputados e até na Casa Civil394, e continua batalhando por 

seu “carguinho” com a ajuda de DANIEL GONÇALVES. Esclareça-se que não foi 

verificado, a princípio, nenhum indício de crime de pessoas com prerrogativa de 

foro nas referidas conversas. 

 

A suspeita de que FLAVIO CASSOU também recebesse “por fora”, quando 

trabalhava na Secretaria de Agricultura do Paraná, é corroborada pela 

incompatibilidade de seu patrimônio com o baixo salário que recebia naquela 

Secretaria: 
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Além disso, aponta o relatório da RFB que: 

 

(i) “Aparentemente as movimentações financeiras das contas bancárias 

de titularidade de FLÁVIO EVERS CASSOU, são incompatíveis com 

rendimentos declarados, no período de 2009 a 2015, quando a 

relação créditos nas contas bancárias versus renda rendimentos 

líquidos atingiu 14 vezes (...), conforme demonstrativo abaixo: 

 

 

 

(ii)  “Nos anos-calendário de 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015, verificou-

se indícios de variação patrimonial a descoberto (‘‘VPD’’), ou seja, 

excesso de aplicações ou investimentos sobre origem de recursos 

regularmente declarados (...)”; 



 

(iii) “(...) chama atenção ao volume de dinheiro em espécie declarado no 

período de 2010 a 2015. No ano-calendário de 2014 o montante de 

dinheiro em espécie representou 46% do total de bens”. 

 

Sobre a questão patrimonial, há fortes indícios de que, assim como 

diversos investigados nesta ação, FLAVIO CASSOU se valha de seu filho, 

FLAVIO RIBAS CASSOU (CPF 073.545.229-61) para lavar dinheiro. 

 

O já referido relatório da RFB aponta que FLAVIO RIBAS CASSOU 

também apresentou variação patrimonial a descoberto, nos anos-calendário de 

2009 a 2015. 

 

Além disso, há diversas conversas que demonstram tal confusão 

patrimonial de pai e filho, o que até poderia ser normal, não fossem os fortes 

indícios de origem ilícita dos valores. Em conversa de FLAVIO EVERS CASSOU 

com uma mulher, vê-se que seu filho FLAVIO RIBAS, guarda dinheiro do pai, 

inclusive dólares: 

 

“(...) FLAVIO: Ele tava todo. Tava querendo me contar. Fazia (horas?) que ele 

tava se arrudiando pra me contar. 

ROSE MARY: Você já sabia. Já tinha falado, né. 

FLAVIO: Tinha falado, mas ele, pra mim, não tinha contado, né. 

ROSE MARY: hum, hum. 

FLAVIO: Eu digo: ‘Agora como é que nós vamos fazer com você? Quem que vai 

te dar o seu salário aí?’ Aí me pus à disposição. ‘Não quero, pai. Não precisa. Vou 

pegando da mãe. A mãe tem. Eu vou trabalhar pra ela’. E ela, eu me lembro: ‘pra 

ganhar o que ele ganha eu mesma pago’. Tá. 

ROSE MARY: Hum. 

FLAVIO: Mas eu fui perguntar: se precisar de alguma coisa avise. ‘Não, pai. Não 

se preocupe. Pode deixar, eu tenho 50 mil teu, você, tá comigo aplicado, você 

sabe disso. Tá lá guardado. Eu não gastei, mas eu tenho outra reserva, pa, pa, 



pa. Eu tenho mais 20 aplicado’. Não, se você precisar grite. ‘Não tá bom. Pode 

ficar sossegado’. Eu tinha mandado ele comprar uns dólares, tinha dado 100 

mil reais pra ele comprar dolar. ‘Teus dólar tão guardado, ia trazer pro cê 

guardar’. ‘Não pode guardar, pode ficar com você, mas fica guardado’. ‘Não, 

eu já gastei mil e quinhentos daquele que eu te pedi e você me deu’. (risos) Mil e 

quinhentos dólares ele já comeu. Nessa viagem que ele foi pro Uruguai foi com os 

meus dólares. ‘Não. Tá bom filho. Esse eu já sei que você tinha pego.’ ‘O resto tá 

lá guardado. Não se preocupe, pai, que eu não’. Tá bom.(...)”395 

 

Há, ainda, conversas sobre compra de imóveis396 envolvendo pai e filho. 

 

Pelo exposto, há fundamentos para realização de busca na residência de 

FLAVIO RIBAS CASSOU, a fim de se verificar eventuais documentos sobre 

questões patrimoniais envolvendo seu pai, bem como dinheiro em espécie 

guardado. 

 

Com relação à FLAVIO EVERS CASSOU há fortes indícios de que, há 

muito tempo, venha realizando crimes de corrupção, prevaricação, dentre outros, 

além de participar da organização criminosa liderada por DANIEL GONÇALVES, 

fundamentando sua prisão preventiva que será tratada em tópico especifico “dos 

pedidos”. Além disso, necessária busca em sua residência e na empresa SEARA 

ALIMENTOS LTDA, onde, inclusive, deve ser extraído o conteúdo de mensagens 

eletrônicas do investigado, mesmo porque, não parece crível que venha agindo 

há tantos anos sem o envolvimento de funcionários do alto escalão da empresa. 

 

 

II.3. GRUPO PECCIN 

 

Já há, ao longo desta peça, uma série de indícios do reiterado cometimento 

de diversos tipos de crimes por parte dos sócios e representantes das empresas 
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do grupo familiar PECCIN, desde a influência de IDAIR ANTONIO PECCIN junto 

à MARIA DO ROCIO para que afastasse o fiscal DANIEL TEIXEIRA da empresa 

PECCIN AGROINDUSTRIAL LTDA; aos diversos tipos de fraudes na formulação 

dos produtos alimentícios (substituição de carne por outros produtos para enganar 

a fiscalização; carnes sem rotulagem, sem refrigeração; utilização de carnes 

estragadas para produzir salsichas, linguiça etc); conluio com o laboratório 

LABORAN para permitir análises positivas à empresa, com participação de NAIR 

e NORMÉLIO PECCIN etc. Frise-se que todos estes fatos foram confirmados 

pelos depoimentos de três testemunhas que trabalharam na empresa e 

presenciaram tais ilícitos. 

 

Em gravações ambientais397 realizadas por uma das testemunhas, pela 

qual se vê IDAIR PECCIN falando que havia conversado com MARIA DO ROCIO 

sobre o afastamento de DANIEL TEIXEIRA, também há trecho, no qual JOSÉ 

EDUARDO NOGALLI GIANNETTI, representante da PECCIN, explica ao telefone 

como compram pequenas quantidades de carne, fazem declarações falsas de sua 

produção, como usam notas fiscais desvinculadas dos produtos etc. Confira-se: 
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Lembre-se que JOSÉ EDUARDO NOGALLI GIANNETTI (EDUARDO) 

também possui conversas suspeitas com SÉRGIO PIANARO, tratadas no tópico 

referente a este último. 

 



Mais do que isso, o Laudo nº 57/2016-SETEC/SR/DPF/MG de exame de 

produto (Evento 50 – DESP2 - fls. 514/523), comprova a impropriedade das 

salsichas e linguiças produzidas pela PECCIN, coletadas de estabelecimentos 

comerciais de Curitiba/PR, materializando crime contra saúde pública. 

As conversas interceptadas corroboraram com todas as informações 

acima. Como já se viu em outros tópicos, há pagamento de propina a servidores 

públicos (especialmente, TARCISIO ALMEIDA DE FREITAS e SERGIO 

PIANARO), e como se verá, outras confirmações dos indícios já conhecidos e 

envolvimento de outras pessoas. 

 

 Na conversa abaixo transcrita, IDAIR ANTONIO PICCIN, fala com 

NORMELIO PECCIN FILHO. Apesar de extensa, traz diversos detalhes suspeitos 

de como fraudam alimentos, enganam a fiscalização e buscam a proteção de 

DANIEL GONÇALVES. 

 

“IDAIR – Oi. 

PECCIN FILHO – Fala. 

IDAIR - E daí? 

PECCIN FILHO - Aquela vaca hoje de novo amostra de novo cara, análise. 

IDAIR - De novo? 

PECCIN FILHO - De novo cara, que vaca do caralho. Estava até agora separando 

tempero, presunto, salsicha e linguiça de frango. 

IDAIR - Mas todos os meses assim? 

PECCIN FILHO - Mas não faz 15 dias que mandou cara. Mandou dia 28, dia 29 

do mês passado, 15 dias nem ... e agora vai mandar a salsicha de novo lá para 

Porto Alegre, na LANAGRO, lá em Porto Alegre, de novo. Que vaca cara, e daí 

pegou a salsicha levou lá no SIF, lacrou e botou lá dentro da geladeira do SIF, 

dentro do freezer. Óia, vou falar para você. que larga de uma mulher. Será que a 

linguiça de frango, eu vou fazer uma massada cara, vou fazer, vou tirar a pele, 

vou deixar só com recorte, vou diminuir a água, e, diminuo a água, diminuo a cura, 

e ali se ela tiver de, dá para por ácido sórbico nela? 

IDAIR – Lactato. 

PECCIN FILHO - Lactato? 



IDAIR – É. 

PECCIN FILHO - Eu vou ver se eu tenho aí. Botar o que? 

IDAIR - 2%. 

PECCIN FILHO - 2%? Massada 500 litros. 5 KG. 

IDAIR - 10 Litros. 

PECCIN FILHO - Ah, é dois, pois é, não, dois. Botar uns 8, 10 litros. 

IDAIR - Se é 500 kg, 10 litros, bota 10. 

PECCIN FILHO - É 500 kg. 

IDAIR - Bota 10 litros. 

PECCIN FILHO - Será que não é demais? botar uns 8 kg. 

IDAIR - Não, é recomendado, os caras recomenda, se é para por menos que 

2%, não faz efeito. É o mínimo 2%. 

PECCIN FILHO - Tá. Então eu vou atrás e vou botar lactato, aí vou tirar a 

pele, vou deixar só com recorte e vou diminuir a água, vou botar só 50% de 

água e daí amanhã de manhã embuto e vou enrolar ela para mandar depois 

de amanhã. 

IDAIR - Olha que vocês querem fazer e enrolar e essa vaca aí uma hora 

dessas vocês vão enroscar com ela. 

PECCIN FILHO - É, mas vai fazer o que? até de você fazer e congelar e tudo, nao 

tem acordo né? 

IDAIR – É, mas é tão pouca coisa que dá para mandar os caras moer de 

madrugada, embutir um pouco e fazer as coisas, isso aí. Amanhã ela vai aí? 

PECCIN FILHO - Acho que amanhã não. Amanhã ela não vai estar aí. E outra, 

isso aí eu tenho que fazer só de noite né? Vai fazer de dia aí com essa tropa 

de filha da puta que tem aí, (ininteligível), tem que ir de noite, tem que pegar 

e ir amanhã de noite. Eu disse para ela hoje: ‘ó CÁSSIA, aqui não tem mais 

coisa que chegue, não tem caixa, não tem gelo, aqui em Jaraguá nós procuramos 

por tudo e não tem gelo em gel e os laboratórios não está mandando de volta’. 

Daí ela disse: Não, o mais urgente é o que vai para Porto Alegre porque senão 

não chega essa semana, o resto não tem problema. Vou ter que mandar vir gelo 

em gel de curitiba, aqui não tem, nós procurou a última vez tivemos que pedir 

emprestado lá na (ininteligível) para nós conseguir mandar. É muito, muito análise 

desse caralho’, deu uma risadinha. 

PECCIN PAI - Mas é fora da norma. Fora da lei isso. 



PECCIN FILHO - Eu falei hoje para o DANIEL, eu pedi para ele: ‘ô DANIEL, o 

que que você, você falou com ela sobre a serviço, uma programação, uma grade, 

o que que tem que ... ‘Ah, eu pedi para ela diz que vai me dar, mas senão’ ele 

disse: tô com vontade de ligar lá em, para o ELIMAR lá em Florianópolis’. Liga 

para esse merda aí e veja, porco dio, toda semana análise, aqui não tem quem 

aguente, tem que dizer para o ELIMAR, eu disse: ‘é três pau por cada 15 dias, 

cada 30 dias, 3 pau de análise, porra, custa mais do que ... e outra, a empresa faz 

todo mês, entregamos a semana passada as análises de tudo de dezembro, 

janeiro, a de janeiro não chegou, as de dezembro entregamos tudo a semana 

passada, entendeu? é, será que tem que ter essa desconfiança ái? Porco Dio.’ 

IDAIR - E aqui vai para Porto Alegre também a salsicha. 

PECCIN FILHO - A salsicha vai também? 

IDAIR – É. 

PECCIN FILHO - Agora te cuida, que diz que lá em Porto Alegre é o 

laboratório mais preciso que tem né? Diz que eles são fudido lá. A última vez 

eu mandei e não deu nada. deu tudo dentro. A última vez que eu mandei, que foi 

para lá, deu certinho. 

IDAIR - Reduzir a umidade, tem que tentar, fazer uma limpeza bem feita, tudo 

certinho. 

PECCIN FILHO - Umidade e outra coisa, o amido, que essa bate em cima lá, 

amido e listério, amido e listério. 

IDAIR – É. 

PECCIN FILHO - Nitrito e nitrato ela nem ... vem né, a análise, vem dentro? 

IDAIR - É, só que se for fora ela te mete o cacete também. 

PECCIN FILHO - Não, tu vê só, a da linguiça nem meio ponto percentual já, 

varada. 

IDAIR - AUTO DE INFRAÇÃO. 

PECCIN FILHO - AUTO DE INFRAÇÃO. 

IDAIR - Ela quer fazer nós se fuder, essa vaca aí, ela te manda tanta, tanta, tanta 

análise até que um dia (ininteligível). 

PECCIN FILHO - É, então, dá tudo, tudo certinho cara, todo mês, todo mês, certo, 

certo, foi para Porto Alegre, duas três vezes, já voltou tudo certo, tudo dentro e ali 

aquele rolo, mas será que precisa porra, a empresa tá fazendo análise mensal, 

tudo, entregou, tá entregando certinho, será que precisa porra, tudo isso aí? Eu 



falei para o DANIEL hoje, ‘tem que ser para ligar para aquele animal lá e tem que 

ligar porra, nós não está sobre ref, porco dio, entendeu? ela quer porque quer 

porque quer pegar um (ininteligível)‘ 

IDAIR - Só se ela faz duzentas vezes e nessas duzentas vezes vai ter uma vez 

que vai estar fora, aí ela te mete no cacete. 

PECCIN FILHO - Aí é que tá, ela quer pegar alguma coisa na salsicha, na 

salsicha ela quer pegar. 

IDAIR - Só faz uma coisa, te cuida lá no fundo quando ela guarda lá, que lá 

ela é capaz de fazer alguma, algum sinal, alguma coisa. 

PECCIN FILHO - Esse que é o problema, porque eu tenho que ir lá com 

tempo e (ininteligível) de lote, como é que tu vai lá de dia? Tem que pegar e 

ir lá. 

IDAIR - Tem que ter muito bem, bem ... e é pacote o que, de 3 kg? 

PECCIN FILHO - 3 KG. 3 KG é barbada. 

IDAIR - Quantos quilos ela pegou? quantos pacotes ela coletou? 

PECCIN FILHO - Para mandar para o laboratório 1 e deixou 3 aqui de contra 

prova de salsicha e pegou 4 de linguiça e 4 presunto. Daí o presunto e a linguiça 

vai aqui em Floripa e a salsicha lá em Porto Alegre, que lá é que diz que a fumada 

é lá. Que aqui em Florianópolis diz que o laboratório aqui é ultrapassado que nem 

eu mais ou menos e lá em Porto Alegre diz que é o que há de melhor de 

laboratório. 

IDAIR - Lá em Porto Alegre é por sorteio para você ir, não é mandado quando 

você quer. 

PECCIN FILHO - Então, então, tem que ter uma, um programa do ministério que 

quando que nós tem que ir. É, tu vê, que nem ali em Curitiba, vai uma vez, duas 

por ano, três, porco dio (ininteligível). 

IDAIR - E o DANIEL está lá? O outro também está lá ou não? 

PECCIN FILHO - Tá, tá lá em cima no controle agora, ele ta lá que fui ver uma 

bata de uma linguiça lá e estavam os dois lá. O DANIEL subiu, diz que tinha 

compromisso, não sei o que lá hoje, e não sei o que.. 

IDAIR - Aonde?  

PECCIN FILHO - Lá em curitiba. duas e meia, três horas, foi para lá e disse que 

volta amanhã. 

(...) 



IDAIR - Tem uma aprovação da mortadela, última aprovação da mortadela lá, está 

no SIF lá, tem isso, tem aquilo, tem que ver, não adianta, porco dio, chegar no dia, 

na última hora e fazer, a não tem isso, não tem aquilo. 

PECCIN FILHO - Não, a fórmula eu tenho ali, que está para aprovar ali: é cms, 

carne de boi e miúdo de frango. 

IDAIR - E é quanto de cms? 

PECCIN FILHO - Ah, agora eu não tenho aqui. Eu tenho tá lá no escritório lá em 

cima a ... é pouca coisa de carne de boi e miúdo de frango, o resto é puro CMS. É 

60% parece que é de CMS; 

IDAIR - É, é isso aí. 

PECCIN FILHO - 70% de cms e um pouco de carne de boi. Carne de boi nós 

vamos usar...  

IDAIR - Um tanto disso e um tanto daquilo. 

PECCIN FILHO - Eu tenho um palet dois de sangria de boi, dá para usar, 

aquela eu acho, né? 

IDAIR - Pode ser, pode ser. 

PECCIN FILHO - Então, daí hoje está para chegar, essa noite está para chegar 

um, um CMS da Aurora, daí usar ele, sangria e fígado e pronto, pele de frango e 

boa. 

IDAIR – É, 5 de pele de frango e 5 de fígado, pronto, por cento, por cento. 

PECCIN FILHO - Daí vou pegar e fazer, bate no cutter e botemos na misturadeira, 

misturar o toucinho e pau. 

IDAIR - Bota no cutter o toucinho também. 

(...) 

PECCIN FILHO - Ah, mas agora dá para moer o CMS a menos 18 (-18 GRAUS) 

Né NORMÉLIO? Que menos 18 digo, onde é que vai trabalhar com CMS a menos 

18? 

IDAIR - Mas diga para ela: mas o que você conhece cara? Emulsão para dar tem 

que ser 6 ou 7 graus positivo na emulsão. 

PECCIN FILHO - É sim, é que nem a chegada de CMS, falei sexta-feira para o 

EDINHO: ‘óia que vocês são burros hein? eu digo, dá uma olhada o CMS que tá 

chegando aqui, está botando na equalização para amanhã de manhã usar cara, 

será que vocês tem que ser tão burro de vim aqui tirar a termperatura quando está 

descarregando? Se fosse um depósito, mas isso aqui vai usar amanhã caralho. 



Se nós fosse estocar a’ ... ‘mas você sabe, ela quer assim’, digo, ‘vai tomar no cú 

você e ela também, porco dio’, e aí ele é um ratão que tá louco. Hoje ela foi aqui e 

daí ele não vem, ele vai lá na tripa.  

IDAIR - Porque se ela pede para ele fazer qualquer coisa, ele não pode fazer. 

PECCIN FILHO - Ela quer saber o estoque de carne, carne de boi, carne de 

porco, fígado, pele, ela quer a entrada e saída, quanto é consumido, tudo... 

IDAIR - Mas vai ter que fazer cada manobra ali que tu vai ver. 

PECCIN FILHO - Tem que estar sempre um caminhãozinho para cima e para 

baixo com carne para frente e para trás. ela quer saber, no mínimo foi aquela 

vaca lá que saiu que passou... 

IDAIR - Aquela estúpida ali, eles vão lá falar isso, falar aquilo, é desse jeito aí, 

quanto mais mexe com aquela turma de filho da puta aí, pior fica. 

PECCIN FILHO – É. 

IDAIR - Tem um prazo ali, vão ter que sair tudo de dentro dos frigoríficos, esses 

caras. 

PECCIN FILHO - Sim, sim. Eu falei. 

IDAIR - Já nos estados ali para cima já saíram tudo, só aqui, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande Do Sul que estão lá resistindo dentro das fábrica...”398 

 

Do que se extrai, os PECCIN estavam tendo problemas com uma fiscal na 

planta de Jaraguá do Sul/SC, por isso que DANIEL GONÇALVES fala que ligaria 

para “ELIMAR”, pois se trata de ELIMAR CASSIAS PEREIRA, chefe do 

SIPOA/SC (equivalente ao cargo que MARIA DO ROCIO ocupou). Há, ainda, 

forte suspeita de que tenham tratado sobre a troca pacote que a fiscal enviaria 

para análise etc. 

 

O descaso com a qualidade dos alimentos é marca das conversas entre os 

PECCIN. Até carne de cabeça de porco, cuja utilização IDAIR PECCIN assume 

ser proibida, entra nas receitas: 

 

“IDAIR - Você ligou? 

NAIR - Eu, sim eu liguei. Sabe aquele de cima lá, de Xanxerê? 

                                                 
398 80444177.WAV – AC/2A. 



IDAIR – É. 

NAIR - Ele quer te mandar 2000 quilos de carne de cabeça. Conhece carne de 

cabeça?  

IDAIR - É de cabeça de porco, sei o que que é. E daí? 

NAIR - Ele vendia a 5, mas daí ele deixa a 4,80 para você conhecer, para 

fechar carga. 

IDAIR - Tá bom, mas vamos usar no que?  

NAIR - Não sei. 

IDAIR - Aí que vem a pergunta né? Vamo usar na calabresa, mas aí, é massa fina 

é? A calabresa já está saturada de massa fina, é pura massa fina. 

NAIR – Tá. 

IDAIR - Vamos botar no que?  

NAIR - Não vamos pegar então?  

IDAIR - Ah, manda vir 2000 quilos e botamos na linguiça ali, frescal, moída 

fina. 

NAIR - Na linguiça?  

IDAIR - Mas é proibido usar carne de cabeça na linguiça... 

NAIR - Tá, seria só 2000 quilos para fechar a carga. Depois da outra vez dá 

para pegar um pouco de toucinho, mas por enquanto ainda tem toucinho 

(ininteligível). 

IDAIR - O toucinho, primeira coisa, tem que ver que tipo de toucinho que ele tem. 

NAIR – Sim. 

IDAIR - É, manda ele botar, vai descarregar aonde?  

NAIR - 100 quilos de toucinho para ver que tipo de toucinho é o dele. 

IDAIR - Vai descarregar aonde isso? 

NAIR - Em Jaraguá. 

IDAIR - Manda botar. 

(...) 

NAIR - E dessa vez pego os 2000 quilos de cabeça então?  

IDAIR - É, pega , nós vamos fazer o que? Só que na verdade usar no que? 

Vai ter que enfiar um pouco em linguiça ali. 

NAIR – Em Jaraguá tem 1000 quilos de sangria, essa serve para que?  

IDAIR - Para calabresa. 

NAIR - Só para calabresa? tá, tá bom, tá. 



IDAIR – Tchau.”399 

 

Na conversa abaixo, entre IDAIR e FABIO, representante comercial que, 

ao que tudo indica, fornece proteína para os PECCIN rotulada como ração: 

 

“(...) FABIO: A proteína também a gente deve parar por que eles estão comprando 

aquela NATURA, eu acho, NATURALLE. A gente tá mandando pra vocês. 

IDAIR: É, eu sei que é uma marca nova, que eu nunca tinha visto. 

FABIO: É, mas é grau "CID", ela vem escrita na embalagem como ração. até 

pra você, se a fiscal pegar a sua lá em Jaraguá. 

IDAIR: Não, mas... 

FABIO: A gente já mostrou pro NORMÉLIO, já. Vem na embalagem escrito 

que é pra ração. 

IDAIR: Não, eu vou dar uma olhada ... eu vou dar uma olhada e, se isso 

acontecer, eu vou ser o primeiro a falar pra doutora ... (gagueja) A dizer pra 

doutora fazer o seguinte, proibir essa (ligação cai).”400 

 

Infelizmente, há outras: desde carreta no pátio da empresa escorrendo 

sangue o dia inteiro401, moscas402 e mais ardis para enganar a fiscalização403 

  

Como se vê, há diversos indícios que demonstram ser a família PECCIN e 

seus colaboradores uma organização criminosa voltada a crimes contra a saúde 

pública e corrupção. 

 

Pesquisas nas bases oficiais, mostram que são sócios da empresa 

PECCIN AGROINDUSTRIAL LTDA, a qual tem endereço na Estrada do 

Granchinho, 4231, fundos, Curitiba/PR: 

 

                                                 
399 80790583.WAV – AC/3A. 
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401 80861312.WAV – AC/4C. 
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Em pesquisas na rede mundial de computadores, em nome de IDAIR 

ANTONIO PECCIN, foi encontrado sítio eletrônico404 de ITALLI ALIMENTOS que 

tem IDAIR como fundador, além de constar o endereço da PECCIN 

AGROINDUSTRIAL LTDA e outro em Jaraguá do Sul/SC (certamente, a planta 

que já foi referida aqui). 

 

 

 

                                                 
404 http://www.itallialimentos.com.br/. 

http://www.itallialimentos.com.br/


 

Além disso, há pelo menos outras duas empresas ligadas à família 

PECCIN: (i) PECIN INDUSTRIAL LTDA ME (CNPJ 00526791000198, com 

endereço na Rua Mascarenhas, 636, Boqueirão, Passo Fundo, RS, CEP 99025-

040) e URU PFP PRODUTOS FRIGORIFICOS PECCIN LTDA (CNPJ 

03026838000142, com mesmo endereço). 

 

Esclareça-se que IDAIR é casado com NAIR e, diferentemente dos outros 

familiares, o sobrenome registrado em documentos oficiais é PICCIN (não 

PECCIN). 

 

As medidas cautelares pertinentes serão solicitadas em tópico próprio. 

 

 

II.4. FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS LTDA 

 

Conforme documento que inicia esta investigação (Evento 1), o fiscal 

federal DANIEL TEIXEIRA recebeu “e-mail denúncia” de MARCOS ANTONIO 

FERREIRA, diretor da AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, o qual, se 

apresentando como representante e procurador da BRF S/A, informou sobre 

irregularidades que estariam ocorrendo na execução do contrato de fornecimento 

de alimentos, decorrente do Pregão Eletrônico 92/2013 da Secretaria de Estado 

da Educação do Paraná (SEED/PR).  



 

Segundo informações, a empresa declarada vencedora – AGL COMÉRCIO 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CNPJ 76.051.036/0001-66, com endereço no 

CEASA de Curitiba) – estaria fornecendo produtos com formulação diversa do 

contrato e do próprio rótulo, conforme exame laboratorial realizado pela empresa 

do denunciante e pela própria SEED/PR. Tais produtos estariam sendo entregues 

pelo FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS LTDA. (CNPJ 82.345.315/0001-35, 

localizado na Rua Luiz Gulin, 687, Colombo/PR). 

 

DANIEL TEIXEIRA solicitou informações ao FRIGORÍFICO SOUZA 

RAMOS e, pelas respostas, constatou haver divergências entre as informações 

oficialmente prestadas pela empresa ao MAPA e a realidade, especialmente, no 

que se refere à produção de salsicha de peru: no histórico de janeiro à maio de 

2014 daquela empresa, não constava a matéria prima de maior volume na 

composição do referido produto, qual seja, a carne mecanicamente separada de 

peru  (CMS de Peru405). 

 

A resposta do referido Frigorífico, assinada por sua responsável técnica, a 

veterinária ALESSANDRA KLAS GUIMARÃES MARTINS, trouxe as seguintes 

informações (fls. 21/30): 

 

(i) que em maio/2014, produziram 16.200 kg de salsicha de peru, 

embaladas com o rótulo 0018/4040 e que não teria utilizado CMS de peru, tendo 

substituído o percentual aprovado pela SFA/PR de 38,94% de CMS de peru por 

carne de peru (matéria prima de maior valor comercial); 

 

(ii) que a produção da referida salsicha de peru ocorreu em 3 datas, 

quais sejam 12, 13 e 14/5/14, sob o já referido rótulo 0018/4040. As notas fiscais 

do referido produto trazem a informação de terem sido fabricadas sob encomenda 

                                                 
405 Produto que, apesar de não ser de uso obrigatório na composição da salsicha, baixa significativamente o 

custo, possuindo limite máximo de uso previsto em legislação específica. 



da CENTRAL DE CARNES PARANAENSE (CNPJ 73.368.151/0001-70, 

localizado na rua Dulcídio Falavinha, 85, Colombo/PR); 

 

(iii) que no período de janeiro a maio/2014 não receberam nenhuma 

carga de CMS de Peru e que a carne utilizada para fabricar a salsicha de peru foi 

retalho de peru advindas de aparas de desossa, fornecida pela CENTRAL DE 

CARNES PARANAENSE originárias do estabelecimento BRF S/A (CNPJ 

01.838.723/0182-55, localizado na Rodovia GO341, km 2,5, Distrito Industrial de 

Mineiros/GO, com registro no MAPA sob SIF1010). As notas fiscais emitidas pela 

CENTRAL DE CARNES PARANAENSE para o FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS 

referem-se à remessa para industrialização (prestação de serviço). 

 

Com base nessas informações acima e no e-mail denúncia que recebeu, o 

Fiscal Federal denunciante apontou diversas irregularidades: 

 

- ADULTERAÇÃO DO PRODUTO ENTREGUE 

 

(i) o Ofício 0210/2014-SUDE/DILOG/CANE da SEED/PR à empresa 

AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME, encaminha o 

Relatório de Ensaio nº 52551/2014 (fl. 111) que analisou a salsicha de peru 

produzida pelo FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS, coletadas de uma escola de 

Curitiba, concluindo pela existência de DNA de frango (fl. 37); 

 

(ii) análise de DNA realizada na salsicha de peru da marca SOUZA 

RAMOS, a pedido da empresa AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

também aponta a presença de DNA de frango; 

 

- FRAUDE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS AO MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA (MAPA) 

 



(iii) segundo informações da SEED/PR, durante a vigência do referido 

contrato, foram entregues 161.316 kg de salsicha de peru pelo FRIGORÍFICO 

SOUZA RAMOS LTDA, no período de 15/5 a 4/6/14, volume que supera em 

54.756 kg o volume total de salsichas, incluindo todas as variedades produzidas, 

pelo FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS, conforme declaração estatística oficial 

entregue ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); 

 

(iv) em nova solicitação de informações ao FRIGORÍFICO SOUZA 

RAMOS, foram encaminhadas as notas fiscais de entrada de matérias primas 

para industrialização de “carne de peru” (notas 45143, 45928, 46080, 46438, 

46535, 46536, 52619, 52806, 52807, 52982, 53333 e 53334), sendo que o volume 

máximo que poderia ter sido produzido com tais matérias primas seria de 101.909 

kg e não os 161.316 Kg recebidos pelo SEED/PR;  

 

- ENTREGA DE PRODUTO DIFERENTE DO CONTRATO 

 

(v) conforme contrato nº 031/2014 GAS/SEED, a empresa vencedora 

da supra referida licitação no âmbito da SEED/PR foi a AGL COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; 

 

(vi) o Lote 10 do referido contrato previa entrega de salsicha de peru 

cozida e congelada da marca PECCIN AGRO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 

09.237.048/0001-92, SIF2155), porém o produto entregue foi do FRIGORÍFICO 

SOUZA RAMOS, num volume total de 260.000 kg; 

 

A referida “denúncia” gerou processo administrativo n. 21034.003214/2014-

24, o qual foi encaminhado a esta Superintendência de Polícia Federal e 

apensado aos autos (Anexo III). 

 



No referido processo administrativo também há sérios indícios de crimes de 

falsidade documental apresentada a órgão federal (SFA/PR) para encobrir o crime 

contra a saúde pública ocorrido, senão vejamos. 

 

No Anexo III do referido processo é possível verificar: 

 

- em virtude das denúncias formuladas, o representante legal (MUNYR 

YOUSSEF BAPTISTA, CPF 048.682.919-71) da própria AGL COMÉRCIO 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, que contratou o FRIGORÍFICO 

SOUZA RAMOS (e PECCIN, como se verá), encaminha correspondência à 

MARIA DO ROCIO, solicitando intensificação na fiscalização (fls. 4);  

 

- correspondência do FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS, assinado por 

ALESSANDRA KLAS GUIMARÃES MARTINS, esclarece que o motivo do 

resultado do exame de DNA realizado ter saído positivo para frango, se 

deve ao fato de possíveis resíduos de outras salsichas que fabricam (fls. 

27); 

- consta outro documento do FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS, assinado 

pelo sócio JOSÉ RUBENS DE SOUZA e endereçado ao SIF 4040 (à 

época o fiscal DANIEL TEIXEIRA), justificando erros nas notas fiscais 

referentes às não conformidades da salsicha de peru (fls. 105/106) e 

diversos documentos assinados por ALESSANDRA KLAS, tais como 

“rastreabilidade de carnes”, “registro de recebimento de matérias primas 

comestíveis”,”controle de temperatura de salsicha” etc, tentando justificar a 

defesa da empresa; 

 

- dentre os documentos, vê-se que PECCIN havia sido contratado pela 

AGL para produzir as salsichas de perú, porém decidiram trocar pela 

SOUZA RAMOS, em virtude de alegado “desacordo comercial” (fls. 297); 

 



- FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS faz requerimento de reinspeção no já 

produzido e sobre matéria prima a ser beneficiada (fls. 316/317); 

 

- relatório detalhado do fiscal federal encarregado pela instrução do 

processo – RAFAEL MARTINS FELICIO – traz as seguintes informações 

(fls. 318/327): 

  

- FABÍULA O. ALMEIDA, que assina documento em papel timbrado 

do MAPA, atestando que a formulação do produto salsicha de perú 

estaria de acordo (ver fls. 42 do Evento 1), não teria competência 

para tanto; 

 

- as tentativas do FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS explicar o motivo 

da contaminação da salsicha de peru com DNA de frango não tem 

qualquer comprovação; 

 

- as denúncias do fiscal DANIEL TEIXEIRA são procedentes, 

havendo indícios de diversas falsidades documentais apresentadas 

pela empresa; 

 

- o Instituto de Tecnologia do Paraná – TECPAR, emitiu três laudos 

diferentes para o mesmo lote analisado do FRIGORÍFICO 

SOUZA RAMOS, sempre alegando erro de digitação para retificar e, 

aparentemente, protegendo a empresa; 

 

- conclui propondo intensificação na fiscalização, com Regime 

Especial, dentre outras providências. 

 

- em outro expediente (fls. 334/336), o fiscal RAFAEL MARTINS FELICIO 

informa que, apesar da solicitação do FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS, de 

ser realizada reinspeção no produto, nada havia no estoque, tendo o 



empresário alegado que os produtos haviam sido transferidos para outro 

estabelecimento de estocagem. Informa, ainda, que restou evidente que o 

FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS “não realiza o controle de 

recebimento/armazenamento/expedição (rastreabilidade) dos produtos 

entrepostados (produtos armazenados e expedidos sem beneficiamento), 

como foi o caso das matérias-primas (carne de peru) remetidas para o 

FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS”. Por fim, propõe supervisão técnica no 

local; 

 

- em outro expediente (fls. 356/357), o fiscal RAFAEL MARTINS FELICIO 

“considerando que o produto tinha venda proibida (conforme rótulo – fl. 

355) e estava relacionado a uma denúncia de fraude” propõe que a 

empresa se manifeste sobre o paradeiro do mesmo; 

 

- a resposta do FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS, encaminhada por 

ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO, fiscal que lá trabalha, esclarece que 

tudo (total de 25.416 kg de salsicha de perú) foi enviado para CENTRAL 

DE CARNES PARANAENSE LTDA (fls. 358/359); 

 

- a resposta da CENTRAL DE CARNES PARANAENSE LTDA, também 

encaminhada por ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO, esclarece que, em 

virtude de falta de espaço na empresa, o produto foi encaminhado para 

estocagem em outras duas empresas: (i) 20.172 kg para TRANSFRIOS 

TRANSPORTES LTDA e (ii) 5.244 kg, para LOGÍSTICA DISTRIBUIÇÃO 

LTDA. Após o vencimento do produto, o mesmo teria sido encaminhado 

para FÁBRICA DE FARINHA DE CARNE CASTRO LTDA, tudo conforme 

notas fiscais que junta (fls. 368/370), bem como “Laudo de Recebimento de 

Subprodutos 13415” emitido por esta última (fl. 371).. 

 

Ocorre que, conforme informações constantes de relatório de outro fiscal – 

CARLOS FREDERICO MARGRAF JUNIOR – quando da fiscalização no local, 



para averiguar a veracidade do acima referido “Laudo de Recebimento de 

Subprodutos 13415” emitido por FÁBRICA DE FARINHA DE CARNE CASTRO 

LTDA: 

 

“Durante a referida fiscalização estavam presentes o Dr. OSNILDO RIBEIRO, que 

é o responsável técnico do estabelecimento, bem como a senhora ANA LUCIA 

TEIXEIRA que é funcionaria administrativa do estabelecimento, sendo que ao 

serem indagados sobre o recebimento do produto salsicha de peru proveniente do 

estabelecimento CENTRAL DE CARNES PARANAENSE LTDA - SIF 3796 

ambos confirmaram o recebimento do mesmo na data de 17/06/2015, bem corno 

nos foi apresentada a via da nota fiscal n° 073754, emitida pela referida empresa, 

que acompanhou a carga. 

Com base no disposto indagamos os presentes se o produto em questão veio 

acompanhado de Certificado Sanitário ou Guia de Trânsito para produtos não 

comestíveis e se o veículo em questão veio lacrado o que, segundo os mesmos 

nos foi informado de que não houve emissão de documento sanitário para trânsito 

e lacração do veículo por parte do estabelecimento CENTRAL DE CARNES 

PARANAENSE LTDA - SIF 3796, de modo a garantir a efetiva destinação do 

produto objeto de denúncia de fraude. 

Também questionamos se o referido produto recebido sofreu algum tipo de 

desnaturação e/ou descaracterização, de modo a não permitir um eventual 

destino para consumo humano, por parte do SIF 3796, sendo que nos foi 

informado de que o produto foi enviado na forma congelada dentro de suas 

embalagens originais, as quais segundo os declarantes foram retiradas pelos 

funcionários do estabelecimento, anteriormente à sua destinação para farinha de 

came e ossos. 

Mediante as informações prestadas durante a fiscalização não há como 

comprovar a efetiva destinação do produto para a fabricação de farinha de came e 

ossos, pois trata-se de estabelecimento sob regime de fiscalização periódica, bem 

como pelo fato de que não houve emissão de documentação sanitária por pane 

do IF 3796, o que ao nosso entendimento seria o procedimento sanitário correto a 

ser adotado diante dos fatos constantes no processo de n° 21034.003214/2014-

24. Ou seja, não houve comunicação ao SIF, sobre o envio e recebimento do 



produto salsicha de peru, por parte de ambos os estabelecimentos, de modo a 

que se pudesse acompanhar a correta destinação do mesmo.  

Outrossim, nos causa dúvida o fato de que ao indagarmos a senhora ANA 

LUCIA TEIXEIRA sobre a assinatura constante no laudo de recebimento de 

subproduto n° 13451 (fl. 371), a mesma nos informou não reconhecer a quem 

pertence a referida assinatura, bem corno a mesma não pertence ao 

responsável técnico Dr. OSNILDO RIBEIRO que, ao nosso entendimento, 

seria a pessoa responsável por prestar tal informação, conforme cópia de 

declaração anteriormente assinada pelo mesmo e anexada ao presente 

processo.” 

 

Tudo leva a crer que AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, em conluio com FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS LTDA e CENTRAL DE 

CARNES PARANAENSE LTDA, tinham acordo para obter o maior lucro possível 

da licitação ganha, usando material de baixa qualidade. 

 

Quando o fiscal DANIEL TEIXEIRA começou a perceber as fraudes, a 

empresa começou a criar uma série de documentos a tentar justifica-las. Tal fato 

fica ainda mais claro quando o fiscal RAFAEL MARTINS FELICIO tentar 

descobrir o paradeiro do produto fraudulento, quando a empresa CENTRAL DE 

CARNES PARANAENSE LTDA tentar criar um rastro do produto, desde sua 

estocagem até destinação final. 

 

Pelo exposto, imperativo: 

 

(i) Realização de busca na empresa FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS 

LTDA, a fim de se verificar outras provas relacionadas com os 

crimes em questão, incluindo as estações de trabalho de 

ALESSSANDRA KAS GUIMARÃES MARTINS, FABÍULA O. 

ALMEIDA, do gerente industrial DANIEL RICARDO DOS SANTOS 

e do sócio JOSÉ RUBENS DE SOUZA, inclusive com extração de 

e-mails; 



 

Ainda, buscas residenciais, a fim de se apreender celular e 

computador pessoal; 

 

(ii) Buscas nas empresas TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA e 

LOGÍSTICA DISTRIBUIÇÃO LTDA., a fim de se verificar indícios 

sobre a estocagem do produto, conforme declarações e notas fiscais 

das empresas e de CENTRAL DE CARNES PARANAENSE LTDA; 

 

(iii) Buscas na FÁBRICA DE FARINHA DE CARNE CASTRO LTDA, a 

fim de se averiguar indícios de falsidade do laudo de recebimento de 

subproduto, acima referido, em especial com extração de e-mails do 

administrador da empresa, bem como dos funcionários - OSNILDO 

RIBEIRO e ANA LUCIA TEIXEIRA – que informaram terem visto a 

carga chegar, mas não reconheceram a assinatura no laudo de 

recebimento, bem como apreensão de seus celulares; 

 
Ainda, a condução coercitiva dos mesmos para esclarecerem tais 
fatos. 

 

DAS MEDIDAS CAUTELARES NECESSÁRIAS PARA O ENCERRAMENTO 
DESTA INVESTIGAÇÃO 

Decorridos quase dois anos de investigação, não há dúvidas da 

existência de indícios suficientes a demonstrar a ocorrência dos diversos crimes 

cometidos pelos integrantes da organização criminosa, dentre eles listamos os 

crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, concussão, prevaricação, 

lavagem de dinheiro, falsificação de documento público, violação de sigilo 

funcional e crimes contra a saúde pública 

Até o presente instante, o procedimento tramitou sob o mais 



absoluto sigilo. No entanto, para que se possa avançar nos trabalhos 

investigativos, imprescindível a colheita de outros elementos ligados aos fatos 

investigados e já identificados no curso das interceptações telefônicas, os quais 

poderão fortalecer e enriquecer o conjunto probatório. Nesse sentido, torna-se 

necessária a decretação pelo Poder Judiciário de medidas cautelares de 

investigação que garantam o sucesso das diligências a serem ultimadas nessa 

fase final da investigação e, por conseguinte, um resultado satisfatório sob a ótica 

da obtenção da prova. 

DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA DOS 
ENVOLVIDOS 

Embora haja material probante contra a organização, ainda há 

necessidade de se esclarecer sua real dimensão, o que somente será possível na 

segunda fase das investigações, que deixará de ser sigilosa.  

Somente a partir daí será possível identificar todos os integrantes 

do grupo investigado e descrever pormenorizadamente a função que cada um 

ocupa na empreitada criminosa. 

E não há, na próxima fase da investigação, como obter essas 

provas, a não ser por meio da decretação da prisão temporária de alguns 

indivíduos que atuam como intermediários desse esquema de corrupção 

generalizado incrustrado dentro do Ministério da Agricultura que, em breve 

investigação, apontou que ultrapassa as fronteiras da Superintendência Regional 

do Ministério da Agricultura no Paraná, alcançando até o momento, duas outras 

Superintendências Regionais, sendo elas: Superintendência Regional do 

Ministério da Agricultura em Minas Gerais e Superintendência Regional do 

Ministério da Agricultura em Goiás. A decretação das prisões, neste momento, 

mais que necessária, é imprescindível. 



Para que a investigação possa ter um regular desenvolvimento é 

preciso que os autores dos crimes tenham, mesmo que momentaneamente, 

privada a sua liberdade, pois, caso contrário, terão eles facilidades para, entre si, 

planejarem e executarem ações visando impedir ou, ao menos, dificultar o 

esclarecimento de certos fatos e a identificação do envolvimento de outras 

pessoas, obstando, assim, os trabalhos dos órgãos encarregados da persecução 

criminal.  

Em outras palavras, soltos, os membros da ORCRIM poderão 

facilmente destruir provas dos delitos praticados, dilapidar seu patrimônio, fugir e 

intimidar testemunhas para que também desapareçam ou para que não digam a 

verdade sobre os fatos apurados, circunstâncias que impõe a segregação 

cautelar daqueles indivíduos.  

Diversas conversas interceptadas apontam para o poderio dos 

investigados, muitas vezes citando, inclusive, apoio político e empresarial para 

obtenção da força necessária para manutenção do comando da Superintendência 

Regional do Ministério da Agricultura no Paraná, o que reforça a necessidade da 

decretação das prisões temporárias. Em liberdade, parte do grupo fará o possível 

para interferir nas investigações num momento crucial, que são os primeiros dias 

depois da deflagração das diligências de busca e apreensão, pelas quais será 

representado ao final desta petição. 

É certo também que, se tal medida excepcional não for decretada, 

na oportunidade em que um ou mais investigados forem intimados, haverá o risco 

concreto de que os demais, como medida de autoproteção, fujam, obstando de 

vez as investigações. E há nos autos, como já mencionado, provas suficientes a 

justificar a necessidade da segregação provisória de parte dos investigados, 

sendo sua decretação imprescindível para a continuidade das investigações 

policiais. Nos tribunais superiores é pacífica a orientação de que a prisão 

temporária é um instrumento jurídico perfeitamente válido, legal e necessário ao 

trabalho da Polícia. 



Como já mencionado, a influência e o alto grau de intimidação dos 

investigados, torna imprescindível a segregação cautelar para evitar a possível 

influência sobre outros suspeitos, testemunhas e terceiros, evitando a possível 

manipulação de provas e o consequente prejuízo em sua colheita e na apuração 

da verdade.  

Portanto, por ser imprescindível para a investigação criminal (inc. 

I, do art. 1º, da Lei nº 7.960/89), e, também, por haver fundadas razões, de acordo 

com a prova até o momento obtida, da autoria ou participação dos investigados 

nos crimes de corrupção ativa e passiva, concussão, fraude documental, lavagem 

de dinheiro, crimes contra saúde pública e formação de quadrilha, a decretação 

de prisão temporária dos membros da organização criminosa, pelo prazo de 5 

(cinco) dias. 

DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS 
ENVOLVIDOS 

Após a recente alteração trazida pela Lei nº 12.403/2011, o 

instituto da prisão preventiva passou a ser regulamentado pelo artigo 282, incisos 

I e II, e pelos artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal. Assim, em 

seus artigos 312 e 313, dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada 

como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da 

instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver 

prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e será admitida nos 

crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 

(quatro) anos. 

No caso concreto, perfeitamente admissível essa modalidade de 

prisão cautelar, uma vez que diversos dos delitos sob apuração (organização 

criminosa, corrupção passiva, concussão, prevaricação e corrupção ativa) se 

tratam de crimes dolosos aos quais é cominada pena privativa de liberdade 



superior a 4 (quatro) anos. 

Da mesma forma, como já comprovado no decorrer desta 

representação, estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes 

de autoria. Com relação a esses requisitos, remetemos à leitura dos tópicos 

específicos desta representação final, referente a cada um dos investigados, nos 

quais os temas foram minuciosamente tratados.  

Os motivos da medida constritiva e a verificação de sua 

necessidade vêm sendo demonstrada constantemente da análise do material 

apresentado, sobretudo dos resultados das diversas vigilâncias, áudios 

interceptados, analises documentais, afastamento de sigilo fiscal e bancário, etc., 

realizadas no decorrer das investigações, os quais deixam caracterizados, 

inegavelmente, os indícios de autoria. 

Da individualização da conduta dos representados, constata-se 

que são verdadeiros operadores dos crimes a eles imputados na parte fática 

desta representação, ocupando cada um uma posição estratégica, desenvolvendo 

um papel determinado, sempre voltado para a prática de crimes, encontrando-se 

alguns deles, inclusive, já respondendo a procedimentos criminais por fatos 

análogos aos investigados neste procedimento. 

Importante registrar que a Organização Criminosa não se limita a 

um Estado da Federação, demonstrando a capacidade de articulação em diversas 

unidades federativas do país. 

A periculosidade dos membros dessa organização é notória, 

oferecendo grande risco à sociedade e a saúde pública, posto que indutores da 

reiteração dos delitos, conforme se pode observar de todo o material exposto, 

inclusive através de perícia realizada em alimentos produzidos na empresa 

investigada PECCIN (alterações substanciais em desconformidade com a 

legislação vigente no país), tornando-se as medidas cautelares solicitadas nesta 



representação como essenciais para a conveniência da instrução criminal e como 

garantia da ordem pública, bem como no interesse da ordem econômica com 

fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Quanto à garantia da ordem pública, conforme bem assinalado 

por Eugênio Pacelli de Oliveira: “...Percebe-se, de imediato, que prisão para 

garantia de ordem pública não se destina a proteger o processo penal, 

enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à 

proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no 

pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento 

de autores de crimes que causassem intranquilidade social”. (OLIVEIRA, 

Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2010). 

A medida tem por objetivo evitar que, com os indiciados em 

liberdade, a organização criminosa consiga se reestruturar e volte a praticar a 

diversa gama de crimes investigados. Retratamos aqui e no decorrer de toda 

investigação que a organização criminosa age de maneira reiterada, com 

estrutura certa, com capacidade de se manter ativa permanentemente diante do 

engenhoso esquema de corrupção implementado no interior de algumas 

Superintendências Regionais vinculadas ao Ministério da Agricultura. Assim, certo 

afirmar que a única forma de manter a ordem pública será através da prisão 

preventiva de parte dos investigados. Oportuno estabelecer neste momento que 

empresas colaboradoras da investigação sentir-se-ão demasiadamente 

desamparadas com os investigados podendo operar deliberadamente suas 

funções em liberdade. Aqui citamos o colaborador Adriano, gerente da empresa 

Madero, que de maneira ética veio aos autos demonstrar confiança nas 

instituições públicas no sentido de denunciar atos de ilegalidade. Não impor 

medidas restritivas seria desamparar aqueles colaboradores que temem pelo bom 

andamento da empresa. Muitas vezes ficou demonstrado na investigação que o 

instrumento da vingança é constantemente aplicado quando algum empresário 

tenta de alguma forma “fugir” do esquema criminoso.  



Isso porque, ao analisarmos toda investigação, resta evidente que 

as práticas delitivas não se extinguiram. Ao contrário, muitos elos foram sendo 

decifrados demonstrando a poderosa rede de pessoas ligadas ao grupo 

criminoso. Assim, evidente que as atividades delituosas continuarão com a 

mesma intensidade acaso não seja estabelecida esta medida restritiva. 

Essas nuances foram constatadas durante todo o curso da 

investigação, o que por si só seria suficiente para justificar a prisão cautelar dos 

investigados.  

Afinal, apenas com a segregação dos integrantes com 

participação relevante na estrutura da organização criminosa é que se poderá 

desarticular o grupo por inteiro, fazendo cessar suas atividades ilícitas tão 

prejudiciais para saúde pública e, diretamente, para a sociedade como um todo. 

E nesse aspecto, importante atentar para a audácia dos 

investigados, os quais, mesmo com conhecimento de estarem sofrendo 

investigação da Polícia Federal em outros procedimentos, não se intimidaram e 

continuaram a operar abertamente o engenhoso esquema criminoso detalhado na 

parte fática da presente representação. Para reflexão, ao longo de pouco mais de 

um ano de investigação, foram verificados inúmeros áudios com conteúdo 

explicitamente criminoso, bem como vigilâncias, análise documental, afastamento 

do sigilo fiscal e bancário dos investigados, o que nos permitiu apontar com 

clareza e de maneira pormenorizada a conduta criminosa individualizada dos 

membros da ORCRIM, fato que deverá ser ainda mais evidenciado com a análise 

do resultado da busca e apreensão nesta representação solicitada, o que 

determinará a dimensão real da ORCRIM, bem como o surgimento de outros 

envolvidos ainda não detectados no decurso da investigação.  

Além disso, evidencia-se que parte dos investigados respondem a 

procedimentos disciplinares no âmbito do Ministério da Agricultura, bem como a 

diversos inquéritos nesta Superintendência Regional e até mesmo ações criminais 



em curso na justiça por crimes correlatos ao que se apura nesta ocasião. Tal 

aspecto já foi devidamente referenciado na parte fática que indica a participação 

dos investigados no contexto da ORCRIM. 

Outrossim, a continuidade reiterada da atividade criminosa e as 

conexões estabelecidas com os empresários para se manter estável o poderoso 

esquema que tinha por objetivo o recebimento de valores indevidos por servidores 

públicos vinculados ao Ministério da Agricultura para facilitar a produção e 

comercialização de produtos de consumo em desacordo com normas e 

regulamentos é um fator que demonstra de maneira concreta a enorme 

potencialidade lesiva da organização criminosa, apontando para sua 

periculosidade social e de seus membros e para seu evidente poder de 

regeneração e intimidação de empresários colaboradores.  

Por outro lado, a prisão preventiva se mostra imprescindível 

também para a conveniência da instrução criminal. 

Por diversas vezes os membros da quadrilha deram indicativos 

que confirmam seu poder de intimidação. Nesse sentido, parte dos investigados 

evidenciam seu poder junto a empresários e políticos, demonstrando que a rede 

de relacionamentos do grupo poderia gerar interferência neste inquérito. Recente 

diálogo da investigada MARIA DO ROCIO com o representante da BRF RONEY 

transcrito pelos analistas da Policia Federal e que já compõe a parte fática deste 

procedimento expõe de maneira abusiva a relação de poder da acusada com 

grupo de empresários. Há um poderio ameaçador que certamente será usado 

para evitar que outros empresários venham a contribuir com a verdade buscada 

nestes autos.    

Da mesma forma, os integrantes da organização deixaram nítida 

a pretensão de se furtarem à atividade repressiva do Estado, muitas vezes agindo 

de maneira ofensiva exatamente contra os servidores do Ministério da Agricultura 

que atuavam seguindo os parâmetros da lei. A título de exemplo, citamos a 



remoção de ofício do servidor DANIEL TEIXEIRA da fiscalização do frigorífico 

PECCIN tão somente por estar exercendo regularmente seu oficio atendendo os 

preceitos da legislação. O tema já foi devidamente explorado em capítulo próprio 

na introdução desta representação.   

Outro fator de extrema relevância a justificar a segregação 

cautelar é o predominante uso pelos investigados de artifícios políticos para 

serem mantidos na cúpula do poder no que diz respeito a Superintendência 

Regional do Ministério da Agricultura no Paraná. 

Ainda, é impossível conceber que o atual Superintendente do 

MAPA no Paraná, GIL BUENO, é um criminoso contumaz e opera reiteradamente 

dentro da ilegalidade utilizando-se do poder em razão da atual função que ocupa. 

Em diversas passagens registra que opera defendendo interesses escusos e 

desguarnecidos da legalidade restrita. Mantê-lo em liberdade seria permitir a 

continuidade interminável de um esquema de corrupção operado dentro do 

Ministério da Agricultura há décadas. 

Por tais argumentos, pela exposição de motivos fáticos e pela 

demonstração clara e evidente de um grupo de servidores públicos e empresários 

corruptores que atuam as margens da legalidade valendo-se da fragilidade das 

fiscalizações faz-se necessário uma medida excepcional que garanta a sociedade 

e a população de maneira geral uma segurança mínima quanto aos alimentos 

consumidos. Afastar este grupo de criminosos da sociedade e do poder 

econômico e impositivo que exercem é medida imperiosa para sanar as 

irregularidades acompanhadas durante toda a investigação. Lembremos aqui, que 

inúmeras crianças de escolas públicas estaduais do Paraná estão se alimentando 

de merendas compostas por produtos vencidos, estragados e muitas vezes até 

cancerígenos para atender o interesse econômico desta poderosa organização 

criminosa. 

Sendo assim, caso venham a ser colocados em liberdade, 



certamente passarão a se movimentar para serem mantidos no poder do órgão, 

prejudicando a instrução criminal, e, com maior certeza ainda, intimidando 

empresários que poderiam se encorajar para denunciar os abusos sofridos por 

mais de uma década de atuação do grupo criminoso. Não é incomum em nosso 

país vermos pessoas ocupando funções públicas importantíssimas no cenário 

nacional estando sob investigação de diversos crimes. Infelizmente, por ser uma 

realidade vergonhosa em nosso país, há necessidade de uma ação forte e 

pontual do poder judiciário para organizar e reestruturar alguns setores públicos, 

neste caso, várias Superintendências vinculadas ao Ministério da Agricultura. 

E a considerar a gravidade dos crimes perpetrados pela ORCRIM, 

as circunstâncias fáticas envolvidas na prática criminosa e as condições pessoais 

dos indiciados resta devidamente comprovada no caso concreto a adequação da 

prisão preventiva (artigo 282, inciso II, do CPP). 

Diante do quadro fático que se apresenta, a jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica em reconhecer a imprescindibilidade da 

decretação da prisão preventiva dos integrantes da organização criminosa. Nesse 

sentido:  

“Um agente da polícia civil acusado de integrar associação 
criminosa deve continuar preso. A decisão é da Sexta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), que entendeu estar evidenciada a periculosidade 
concreta do acusado, o que torna imprescindível a manutenção da prisão 
cautelar, para o bem da ordem pública. No entendimento do ministro, as 
circunstâncias apontam para a existência de um grupo bem estruturado, voltado 
de forma habitual para a prática de crimes como falsidade ideológica, peculato, 
corrupção passiva e abuso de autoridade. Para o relator, não é um fato isolado, 
mas uma continuidade de ações criminosas cometidas por quem tem a 
obrigação de evitar a prática de ações semelhantes. Segundo o ministro, o juiz 
não se baseou em informações abstratas, tendo feito referências à 
periculosidade do agente quanto a atos concretos, principalmente pelo fato de 
integrar quadrilha de policiais acusada de cometer diversos crimes de maneira 
habitual. Processo relacionado: HC 244867 - Ministro Sebastião Reis Júnior 

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente 
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a 



necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista o modo sistemático, 
habitual e profissional dos crimes praticados contra a Administração Pública 
Federal, que indicam verdadeiro modus operandi de realização de negócios com 
a Administração Pública, gerando grande prejuízo aos cofres públicos.” HC 
338345/ PR – 2015/0255778-0 – Ministro Relator – Felix Fischer 

 

Outrossim, cumpre destacar que por todas as circunstâncias 

acima expostas e estando presentes os requisitos que autorizam a decretação da 

prisão preventiva dos indiciados não há que se falar em aplicação de medidas 

cautelares previstas no artigo 319, CPP. 

De fato, as medidas extremas pleiteadas, consoante 

entendimento pacífico, são medidas excepcionais, in extremis. Por outro lado, a 

própria Constituição Federal e a legislação de integração, enunciam exceções, 

com a finalidade maior de resguardar a paz social e jurídica, cerceando, ainda 

que temporariamente, a liberdade dos acusados: a necessidade de manutenção 

da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação 

da lei penal.  

Destarte, diante de todos os elementos de prova coletados, 

considerando a gravidade dos fatos investigados, a periculosidade dos 

envolvidos, a existência de ramificações das atividades criminosas identificadas 

em outras unidades da Federação, bem como a alta probabilidade de reiteração 

delituosa, considerando estarem presentes todos os requisitos legais, conclui-se 

que a segregação cautelar dos investigados se constitui como medida necessária. 

DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE BUSCA E 
APREENSÃO 

Juntamente com a prisão temporária e preventiva dos envolvidos, 

é de suma importância que também sejam expedidos mandados de busca e 

apreensão para que se colham novas provas nas residências e outros locais 



ligados aos principais membros da suposta organização criminosa, e também 

para possibilitar que os policiais adentrem aos endereços para dar cumprimento 

às prisões, caso sejam elas deferidas. 

Como ressaltado, já existem indícios suficientes de vários ilícitos 

cometidos pelos investigados. O objetivo principal das buscas na maioria dos 

endereços não será apenas obter provas que reforcem esses crimes, mas 

também de localizar evidências da prática de outros delitos e do envolvimento de 

outras pessoas no esquema criminoso. Decretadas as medidas pleiteadas, há 

grande possibilidade de que surjam novas provas materiais e documentais que 

venham a corroborar os crimes já identificados.  

A medida cautelar prevista no artigo 240 e seguintes do CPP 

estabelece a possibilidade de realização de busca e apreensão quando da 

existência de elementos que possam corroborar para elucidação de fatos 

delitivos.  Além de robustecer o conjunto probatório existente, a busca nos 

endereços e residências identificados possibilitará estabelecer possíveis 

conexões ainda desconhecidas e dimensionar a participação de cada indivíduo, 

de modo que sejam responsabilizados na medida de sua culpabilidade. 

É necessário evidenciar que há uma necessidade ímpar de 

recolhimento do celular dos investigados bem como de seus computadores 

pessoais para formação da prova uma vez que durante toda a investigação restou 

claro para a equipe investigativa, através das interceptações realizadas, que os 

acusados operam muitas mensagens ilegais através do aplicativo whatsapp, bem 

como das contas de e-mails pessoais muitas delas ainda não descobertas. 

Elementar destacar que muitos dos agentes públicos investigados 

registram possuir elevada quantidade de dinheiro em espécie em sua residência, 

o que amplia a necessidade de uma busca minuciosa a fim de verificar tal 

circunstância. 



Ainda, conforme se extrai das conversas monitoradas, os agentes 

públicos sob investigação e empresários proprietários do agronegócio mantem 

uma relação espúria na emissão de certificados emitidos pelo Ministério da 

Agricultura e a busca nas empresas e residências são essenciais para confrontar 

as informações arrecadadas nas interceptações telefônicas. 

Faz-se necessário, por fim, a realização da busca e apreensão 

em todas as empresas investigadas, principalmente nas estações de trabalho dos 

investigados, sendo sócios ou funcionários da mesma, para que se possa 

arrecadar mídias e dispositivos de memória que trarão maiores esclarecimentos 

para os fatos apurados, bem como poderá robustecer a prova para formação 

inequívoca da culpa.  

DA CONDUÇÃO COERCITIVA DOS INVESTIGADOS. 

Ocorre que, como demonstrado exaustivamente na investigação 

deste procedimento, os referidos investigados integram a organização criminosa e 

nessa condição tiveram envolvimento em atividades ilícitas praticadas por ela em 

território nacional, seja auxiliando de alguma forma, seja participando diretamente 

dos negócios escusos. Tanto que seus endereços também serão objeto de 

solicitação de cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão. 

Dessa maneira, os depoimentos desses membros do grupo 

organizado são de extrema importância para o desfecho da investigação. E essas 

oitivas somente se mostrarão efetivas se realizadas no mesmo dia do 

cumprimento dos mandados expedidos. 

Isso porque, como permanecerão em liberdade, terão plenas 

condições de planejarem e combinarem entre si o conteúdo das declarações a 

serem prestadas, dificultando o trabalho dos órgãos encarregados da persecução 

criminal e prejudicando sobremaneira o esclarecimento dos fatos. 



A oitiva simultânea de todos os investigados, garantida por meio 

de condução coercitiva, é medida capaz de obstar o arranjo de versões, ao passo 

que também não implica em cerceamento de liberdade. É uma medida mínima 

para se evitar uma restrição de liberdade, porém de extrema valia para formação 

da prova nos autos do inquérito policial.  No contexto de uma investigação, o 

princípio da oportunidade representa com exatidão o sucesso de uma 

investigação criminal. Deixar de ouvir as pessoas que serão elencadas na data da 

deflagração do presente serviço é abrir espaço para restringir o conteúdo 

probatório. Aliás, frisa-se que a medida, em que pese ser impositiva, não causa 

qualquer constrangimento a parte. Ressalta-se, ainda, que aquele que possui 

elementos para se defender nos autos, por convicção, deseja fazê-lo no primeiro 

momento possível, sendo este a data da deflagração da operação.  

Pelo exposto, imprescindível a autorização de todas as medidas 

de condução coercitivas pleiteadas para formação de uma prova testemunhal 

relevante no procedimento, o que poderá trazer clareza para diversos pontos 

ainda não esclarecidos. 

DOS PEDIDOS 

O presente pedido fundamenta-se em crimes graves todos eles 

elencados no código penal brasileiro e leis especiais. Dentre eles observamos o 

crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, 

falsificação de documento público, falsidade ideológica, crimes contra a saúde 

pública, concussão, prevaricação, peculato, quebra de sigilo funcional, dentre 

outros que ficarão melhor esclarecidos após a parte executória da operação. 

Nesta parte investigativa pudemos observar todos estes fatos típicos estão 

elencados, individualizados e contextualizados no corpo desta representação. 

Assim, não resta dúvida que os investigados abaixo possuem um comportamento 

criminoso absolutamente determinado na organização criminosa, sendo 

responsável por impulsiona-la como um motor incansável que desmoraliza o 



Ministério da Agricultura através de seus agentes público desonestos e grandes 

grupos empresariais, que por meio de seus representantes corruptores 

demonstram que a sociedade continua a ser atingida por um sistema avassalador 

onde o lucro atropela a ética, a moral e a lei.  

Pelo exposto, não resta alternativa senão afastar do convívio social estes 

transgressores contumazes que desrespeitam a ordem pública, econômica e 

social adulterando alimentos - até mesmo com substâncias cancerígenas - em 

nome de interesses escusos, mesquinhos e que maculam inexoravelmente a 

forma que a população e vista por este grupo de empresas do ramo alimentício. 

Resta evidente que para estas empresas corruptoras não há qualquer distinção 

de tratamento entre os animais que nos alimentam e seus consumidores 

alimentados pois, ao final, ambos são tratados com o mesmo desprezo digno 

daqueles que possuem uma visão minimalista, egoísta e sem qualquer 

balizamento que objetiva a construção de uma nação mais honesta alicerçada em 

princípios morais, legais e constitucionais imperiosos. Tal afronta demonstra que 

mesmo com grandes operações como a Lava Jato, ainda há uma longa jornada 

de enfrentamento da sociedade para construirmos um Brasil livre deste mal 

denominado CORRUPÇÃO. 

Diante do exposto e de tudo mais que consta da presente 

investigação, especialmente dos autos circunstanciados elaborados no curso de 

medida de interceptação telefônica e telemática, pelo resultado dos afastamentos 

de sigilo fiscal e bancário dos investigados, pelo relatório técnico da Receita 

Federal do Brasil, bem como pelas provas periciais aqui demonstradas, bem 

como pelas filmagens e relatórios de vigilância juntados na investigação, 

REPRESENTAMOS a Vossa Excelência: 

a) Pela decretação da PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 5 (cinco) dias, 

das pessoas abaixo relacionadas, todas elas com intensa ligação com as 

atividades ilícitas da organização criminosa406, expedindo-se os competentes 

                                                 
406 Como se pode notar há supostos investigados cujos nomes não foram incluídos neste pedido de prisão, ou 

porque sua participação nas atividades ilícitas é menos freqüente (participação eventual), ou porque não foram 



mandados. Evidencia-se que toda contextualização e participação de tais 

indivíduos já está individualmente caracterizada no corpo fático do presente 

procedimento, não existindo nenhuma dúvida da imprescindibilidade da medida 

para o êxito da investigação. Ainda, o crime de organização criminosa está 

elencado dentre aqueles que a lei permite a segregação. Vale ressaltar que 

durante toda investigação é irrefutável o argumento que estamos diante de uma 

organização criminosa estruturada que se vale do poder público corrupto para 

obtenção de vantagens indevidas e que toda esta estrutura utiliza-se de terceiros 

conhecedores do crime para a lavagem do dinheiro ilícito. Assim, a prisão 

temporária dos indivíduos abaixo faz-se, conforme dito anteriormente, 

imprescindível para elucidação da investigação.  

 
TEMPORÁRIAS: 

Antônio Garcez Da Luz CPF: 34061479920  

André Luiz Baldissera CPF: 00700543988 

Fabiola Bueno De Magalhaes Lamers CPF: 02739214952 

Gabriela Bertipaglia De Santana CPF: 05885218927 

Mariana Bertipaglia De Santana  CPF: 05885209936 

Natalia Bertipaglia De Santana CPF: 05885202923 

  Na hipótese de deferimento, solicita-se que conste 

expressamente nos mandados de prisão temporária que 

- os presos poderão ser conduzidos à Superintendência Regional da Polícia 

Federal em Curitiba/PR, e que, no período de vigência da segregação cautelar, o 

signatário ou outra Autoridade Policial por ele designada poderá requisitar, a 

qualquer tempo, a saída dos presos da custódia para serem interrogados na 

mesma SR/DPF/PR. 

- que os mandados sejam expedidos com difusão vermelha, constando os 

elementos necessários para suas inclusões no sistema I-24/7 da Interpol. Tal 

medida visa possibilitar a prisão dos mesmos em quaisquer dos países membros 

                                                                                                                                                     
objeto da presente investigação ou porque ainda não foram qualificados ou, finalmente, porque sua 

participação no esquema ainda não foi suficientemente comprovada. 



daquela organização internacional. 

- não sendo autorizadas as medidas pleiteadas, represento subsidiariamente pela 

condução coercitiva destes investigados para que haja um aproveitamento 

imediato das declarações colhidas pelos mesmos, atentando-se que a fase de 

deflagração da investigação criminal é o momento mais imprescindível para 

formação robusta da prova. 

b) Pela expedição de MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA das pessoas 

abaixo relacionadas: 

PREVENTIVAS: 

Alice Mitico Nojiri Goncalves CPF: 48678830930 

Brandízio Dario Junior CPF: 47984392900 

Carlos César CPF: 28565738949 

Celso Dittert De Camargo CPF: 40467201900 

Daniel Gonçalves Filho CPF: 24023680982 

Edmylson Pena dos Santos CPF: 66927544968 

Eraldo Cavalcanti Sobrinho CPF: 14746018987 

Fabio Zanon Simao CPF: 485523990 

Flavio Evers Cassou CPF: 27474410915 

Gércio Luiz Bonesi CPF: 28094883987 

Gil Bueno De Magalhães CPF: 13918508900 

Idair Antonio Piccin CPF: 38572834087 

José Eduardo Nogalli Giannetti CPF: 6122036978 

Jose Nilson Sacchelli Ribeiro CPF: 00546714935 

Josenei Manoel Pinto  CPF: 17823625920 

Juarez José De Santana CPF: 36241806904 

Laís Nojiri Gonçalves CPF: 4147791930 

Leomar Jose Sarti CPF: 67559824900 

Luiz Alberto Patzer CPF: 21067759972 

Luiz Carlos Zanon Junior CPF: 8411891453 

Mara Rubia Mayorka CPF: 92283918987 

Marcelo Tursi Toledo CPF: 61938211987 

Marcelo Zanon Simão CPF: 84913568949 

Maria Do Rocio Nascimento CPF: 29958237920 

Nair Klein Piccin CPF: 58828010010 

Nilson Alves Ribeiro CPF: 1108549934 

Nilson Umberto Sacchelli Ribeiro CPF: 00546713963 



Normelio Peccin Filho CPF: 56996756049 

Osvaldo Jose Antoniassi  CPF: 08013454991 

Paulo Rogerio Sposito CPF: 10768356865 

Rafael Nojiri Gonçalves CPF: 4148052910 

Renato Menon CPF: 56727208972 

Roberto Brasiliano Da Silva CPF: 44518889991 

Roney Nogueira Dos Santos CPF: 01985489902 

Sebastiao Machado Ferreira CPF: 32492049949 

Sergio Antonio De Bassi Pianaro CPF: 35432284987 

Sergio Ricardo Zanon  CPF: 88004708900 

Sidiomar De Campos CPF: 36289264915 

Sonia Mara Nascimento CPF: 45032700959 

Tarcísio Almeida De Freitas CPF: 77176685800 
 

  Na hipótese de deferimento, solicita-se que conste 

expressamente nos mandados de prisão preventiva que: 

- os presos poderão ser conduzidos à Superintendência Regional da Polícia 

Federal em Curitiba/PR, e que, no período de vigência da segregação cautelar, o 

signatário ou outra Autoridade Policial por ele designada poderá requisitar, a 

qualquer tempo, a saída dos presos da custódia para serem interrogados na 

mesma SR/DPF/PR. 

- que os mandados sejam expedidos com difusão vermelha, constando os 

elementos necessários para suas inclusões no sistema I-24/7 da Interpol. Tal 

medida visa possibilitar a prisão dos mesmos em quaisquer dos países membros 

daquela organização internacional. 

- não sendo autorizadas as medidas pleiteadas, represento subsidiariamente pela 

prisão temporárias dos investigados por preencherem os pressupostos do art. 1º, 

da Lei nº 7.960/89 ou mesmo a condução coercitiva com a finalidade de realizar o 

interrogatórios, atentando-se que a fase de deflagração da investigação criminal, 

momento imprescindível para formação robusta da prova. 

c) Pela expedição de MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO nas residências, 



empresas e locais ligados aos investigados407, todos eles a seguir relacionados 

 

BUSCAS PESSOA FÍSICA: 

Alessandra Klas Guimarães Martins  CPF:03859590952 

Alexandre Pavin CPF: 3629087965 

Alice Mitico Nojiri Goncalves CPF: 48678830930 

Almir Jorge Bombonatto CPF: 9775994934 

André Domingos Bernardi Parra CPF: 09045210959 

André Jansen de Mello de Santana CPF:02118681917 

André Luís Baldissera  CPF:00700543988 

Antônio Garcez Da Luz CPF: 34061479920  

Bernadete Busato Polli  CPF: 96403195972 

Brandízio Dario Junior CPF: 47984392900 

Carlos César CPF: 28565738949 

Celia Regina Nascimento CPF: 29958202972 

Celso Dittert De Camargo CPF: 40467201900 

Claudia Yurico Sakai CPF: 01570516928 

Daniel Gonçalves Filho CPF: 24023680982 

Daniel Ricardo dos Santos CPF: 02560493942 

Danilo Luciano CPF: 05571929944 

Dinis Lourenço Da Silva CPF: 06756255134 

Domingos Martins CPF: 00538850906 

Edmylson Pena dos Santos CPF: 66927544968 

Edson Luiz Assunção CPF: 53895487953 

Eduardo Vilela Magalhaes CPF: 49775782953 

Eglair De Mari Amaral  CPF: 31848290900 

Eraldo Cavalcanti Sobrinho CPF: 14746018987 

Fabiana Rassweiler de Souza CPF: 01666299552 

Fabio Zanon Simão CPF: 00485523990 

Fabiola Bueno De Magalhaes Lamers CPF: 02739214952 

Fabiula de Oliveira Almeida CPF: 32051684880 

Felisberto Luiz De Andrade CPF: 30773024972 

Fernando Polli CPF: 00571925960 

Flavio Evers Cassou CPF: 27474410915 

Frederico Augusto De Azevedo Lima CPF: 84769670125 

Gabriela Bertipaglia De Santana CPF: 05885218927 

Gércio Luiz Bonesi CPF: 28094883987 

                                                 
407 Tendo em vista o grande número de investigados, continuam em andamento os levantamentos e 

confirmações de alguns endereços ligados a eles. Portanto, até a data da deflagração da operação, é possível 

que seja feito um pedido complementar por mandados judiciais de busca e apreensão para esses endereços 

ainda não confirmados. 



Gil Bueno De Magalhães CPF: 13918508900 

Guilherme Biron Burgardt CPF: 57387702934 

Henrique Felix Erick Breyer CPF: 20243278934 

Heuler Iuri Martins CPF: 00995203970 

Idair Antônio Piccin CPF: 38572834087 

Inês Lemes Pompeu Da Silva CPF: 57467609949 

Isaac Correia Dantas CPF: 00355633973 

Ismael Leachi CPF: 08634092968 

Jackson Luiz Pavin CPF: 25449753934 

Jose Antônio Diana Mapelli CPF: 17791394898 

Jose Eduardo Nogalli Giannhetti CPF: 06122036978 

Jose Nilson Sacchelli Ribeiro CPF: 00546714935 

José Roberto Pernomian Rodrigues CPF: 05878758873 

Jose Rubens De Souza CPF: 32338929934 

José Teixeira Filho CPF: 14290979904 

Josenei Manoel Pinto  CPF: 17823625920 

Josiel Avelino da Cruz CPF: 70499267443 

Juarez José De Santana CPF: 36241806904 

Julio Cesar Carneiro  CPF: 16827465187 

Kelli Regina Marcos   CPF: 05631064928 

Laís Nojiri Gonçalves CPF: 4147791930 

Leomar Jose Sarti CPF: 67559824900 

Liege Salazar CPF: 03551233985 

Lucimara Honório Carvalho CPF: 2043994913 

Luís Fernando Guaraná Menezes  CPF: 34788380889 

Luiz Alberto Patzer CPF: 21067759972 

Luiz Carlos Zanon Junior CPF: 8411891453 

Luiz Santamaria Neto CPF: 35909218972 

Mara Rubia Mayorka CPF: 92283918987 

Marcelo Tursi Toledo CPF: 61938211987 

Marcelo Zanon Simão CPF: 84913568949 

Marcia Cristina Nonnemacher Santos CPF: 01766841902  

Marcos Aurélio Comunello CPF59854790991 

Marcos Cesar Artacho CPF: 52146804904 

Maria Do Rocio Nascimento CPF: 29958237920 

Mariana Bertipaglia De Santana  CPF: 05885209936 

Miguel Spinola Berto CPF: 2495498914 

Nair Klein Piccin CPF: 58828010010 

Natalia Bertipaglia De Santana CPF: 05885202923 

Nazareth Aguiar Magalhaes           CPF:71527583600 

Nelson Lemes De Moura CPF: 17266009200 

Nilson Alves Ribeiro CPF: 1108549934 



Nilson Umberto Sacchelli Ribeiro CPF: 00546713963 

Normélio Peccin Filho CPF: 56996756049 

Orestes Alvares Soldorio CPF: 34994904987 

Osvaldo Jose Antoniassi  CPF: 08013454991 

Paulo Rogerio Sposito CPF: 10768356865 

Paulo Soares Da Costa CPF: 77879287949 

Péricles Pessoa Salazar Filho CPF: 1875211900 

Perito Garcia CPF: 53275500953 

Rafael Nojiri Gonçalves CPF: 4148052910 

Renato Menon CPF: 56727208972 

Roberto Borba Coelho Junior CPF: 04310380905 

Roberto Brasiliano da Silva CPF: 44518889991 

Roberto Mulbert CPF: 66172055968 

Ronaldo Sousa Troncha CPF: 33964831115 

Roney Nogueira Dos Santos CPF: 01985489902 

Sebastiao Machado Ferreira CPF: 32492049949 

Sergio Antônio De Bassi Pianaro CPF: 35432284987 

Sergio Ricardo Zanon  CPF: 88004708900 

Sidiomar De Campos CPF: 36289264915 

Sidnei Donizeti Bottazzari CPF: 36466549968 

Silvia Maria Muffo  CPF: 1227568860 

Sonia Mara Nascimento CPF: 45032700959 

Sylvio Ricardo D´Almas  CPF: 65456955920 

Tarcísio Almeida De Freitas CPF: 77176685800 

Valdecio Antonio Bombonatto CPF: 33568375915 

Vinicius Eduardo De Souza CPF: 00526879963 

Welman Paixão Silva Oliveira CPF: 79466648500 

Zélia maria Busato Pavin CPF: 85957356972 
 

 

BUSCAS PESSOA JURÍDICA: 

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná – Gab 
Luiz Santamaria Neto CNPJ: 77799542000109 

ATEFFA CNPJ: 6240551000109 

Balaban & Goncalves Advogados CNPJ: 24399150000188 

BG Consultoria Empresarial Ltda ME CNPJ: 19947593000126 

Big Frango Indústria e Com. De Alimentos Ltda  CNPJ: 76743764000139 

Bio-Tee Sul Am. Ind. de Prod. Quím. e Op. Ltda CNPJ: 07359776000303 

BRF – BRASIL FOODS (Gab André) CNPJ: 01838723000127 

BRF – BRASIL FOODS (Gab Fabiana) CNPJ: 01838723000127 

BRF – BRASIL FOODS (Gab José Roberto) CNPJ: 01838723000127 

BRF – BRASIL FOODS (Gab Roney) CNPJ: 01838723000127 

BR Organ Fertilizantes Do Brasil Ltda CNPJ: 15621509000129 



Câmara dos Deputados – Gabinete do Deputado 
Sérgio Sousa – Estação de trabalho do Assessor 
Legislativo Ronaldo Sousa Troncha  

CODAPAR / CLASPAR (EADI/FOZ) CNPJ: 76494459008135  

Dagranja Agroindustrial Ltda CNPJ: 59966879002621 

Dalchem Gestão Empresarial Ltda CNPJ: 10597190000120 

Dinâmica Imp Exp Ind Com Alimentos Ltda CNPJ: 04755950000187 

Doggato Clínica Veterinária Ltda ME  CNPJ: 05822910000173 

E.H. Constantino CNPJ: 07912350000173 

Escritório Central Subway® Brasil CNPJ: 74545088000163 

Escritório parlamentar do MAPA - FABIO ZANON 
SIMAO - ASPAR/GM - Assessoria de Assuntos 
Parlamentares - Esplanada dos Ministérios, BL. D, 8º 
Andar, S/847 -70043-900 Brasília/DF CNPJ: 00396895002926 

Fênix Fertilizantes Ltda/Portal Operações Portuárias CNPJ: 01304503000113  

Fortesolo Serviços Integrados Ltda CNPJ: 80276314000150 

Frango a Gosto CNPJ: 80803802000179 

Fratelli Comercio de Massas, Frios e Laticinios Ltda 
ME CNPJ: 7197112000123 

Frigobeto Frigorificos e Comercio de Alimentos Ltda CNPJ: 16956194000133 

Frigomax - Frigorifico e Comercio de Carnes Ltda  CNPJ: 04209149000136 

Frigorífico 3D CNPJ: 05958440000170 

Frigorífico Argus Ltda CNPJ: 81304552000195 

Frigorifico Larissa Ltda CNPJ: 00283996000190 

Frigorifico Oregon S.A. CNPJ: 11410219000185 

Frigorífico Rainha da Paz CNPJ: 03990431000130 

Frigorífico Souza Ramos Ltda CNPJ: 82345315000135 

Indústria De Laticínios S. S. P. M. A. Ltda CNPJ: 05150262000156 

Jaguafrangos Industria e Com. de Alimentos Ltda  CNPJ: 85090033000122 

JBS S/A (Gab Welman) CNPJ: 03853896000140 

Lara Consultoria Empresarial Ltda CNPJ: 20274224000107 

Laboran Analises Clinicas Ltda – EPP CNPJ: 76652122000124 

Mastercarnes CNPJ: 03549265000212 

Mc Artacho Cia Ltda CNPJ: 04976126000157 

Medeiros, Emerick & Advogados Associados CNPJ: 10890129000176 

Meridian Modal Rodoferroviário Ltda ME CNPJ: 79071403000181 

Morar Assessoria e Empreendimentos  CNPJ: 78973641000110 

Multicarnes Representações Comerciais Ltda CNPJ: 20944373000128 

Novilho Nobre Industria e Comercio de Carnes Ltda CNPJ: 4421161000100 

Pavin Fértil Industria e Transporte Ltda  CNPJ: 5762689000105  

Peccin Agro Industrial Ltda  CNPJ: 09237048000192 

Primocal Ind. e Com. de Fertilizantes Ltda CNPJ: 77518439000135 

Primor Beef - JJZ Alimentos S.A. CNPJ: 18740458000223 



Principio-Alimentos Ltda Me  CNPJ: 17893105000110 

Rádio Castro Ltda  CNPJ: 76106772000174 

Santa Ana Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 17622097000177  

Seara Alimentos Ltda (Gab Lucimara) CNPJ: 02914460013058 

Seara Alimentos Ltda (Gab Flavio Cassou) CNPJ: 02914460013058 

Sidnei Donizeti Bottazzari ME CNPJ: 79606836000194 

Simão Sociedade De Advogados CNPJ: 09601896000139 

Smartmeal Comercio de Alimentos Ltda CNPJ: 07782913000156  

Sub Royal Comércio De Alimentos Ltda CNPJ: 19412845000112 

Superintendência Federal de Agricultura em Goiás 
(SIPOA/GO) CNPJ: 00396895003221 

Superintendência Federal de Agricultura em Minas 
Gerais (SIPOA/MG) CNPJ: 00396895002683 

Superintendência Federal de Agricultura no Paraná 
(SIPOA/PR) CNPJ: 00396895002926 

Serviço de Vigilância Agropecuária na Fronteira de 
Foz do Iguaçu - SVA/PR  CNPJ: 00396895002926 

Serviço de Vigilância Agropecuária em Paranaguá - 
SVA/PR CNPJ: 00396895002926 

Unidade Técnica Regional Agrícola de Londrina- 
UTRA/PR CNPJ: 00396895002926 

Unidade de Vigilância Agropecuária Aduana Especial 
de Maringá – UVAGRO/PR CNPJ: 00396895002926 

Unidade de Vigilância Agropecuária em Santa 
Helena - UVAGRO/PR CNPJ: 00396895002926 

Unidos Comércio De Alimentos Ltda CNPJ: 16588374000100 

Unifrango Agroindustrial S.A. CNPJ: 4883352000193 

Uru Pfp-produtos Frigorificados Peccin Ltda CNPJ: 03026838000142 
 

  Na hipótese de deferimento da medida, solicita-se que conste 

expressamente dos mandados: 

- autorização para abertura forçada (arrombamento) de portas e cofres, 

eventualmente existentes nas residências e empresas, caso os investigados se 

recusem a abri-los; 

- nas hipóteses de busca em residências (pessoas físicas), pela apreensão de 

todos os documentos ou bens relacionados a presente investigação, incluindo 

numerário em espécie, quando os valores ultrapassarem R$ 15.000,00 (quinze 



mil reais), tanto em moeda nacional ou o equivalente em moeda estrangeira, 

veículos em nome de terceiros, além de outros que possam ter sido adquiridos 

com dinheiro proveniente da lavagem de dinheiro a fim de legitimar o crime 

antecedente dos acusados; 

- nos casos de busca em endereços comerciais (pessoas jurídicas e escritórios), 

pela apreensão de todos os documentos ou bens relacionados a presente 

investigação, incluindo numerário em espécie, quando os valores ultrapassarem 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tanto em moeda nacional ou o equivalente em 

moeda estrangeira, veículos de propriedade de terceiros, além de outros bens 

que possam ter sido adquiridos com dinheiro proveniente da lavagem de dinheiro 

a fim de legitimar o crime antecedente dos acusados 

- autorização judicial para análise e perícia de documentos e mídias que 

porventura venham a ser apreendidos pela Polícia Federal quando do 

cumprimento dos mandados de busca e apreensão, bem como de sistema interno 

de gravação em residências e empresas se de interesse para investigação. 

  Quanto aos mandados de busca e apreensão autorizados, 

conforme a praxe das investigações policiais, para uma melhor eficiência das 

medidas, esta autoridade fornecerá ao juízo todos os endereços atualizados das 

pessoas e empresas investigadas para a correta expedição dos alvarás. Tal 

medida é imprescindível para que os levantamentos de inteligência sejam 

realizados próximos da deflagração da operação deixando as medidas cautelares 

de busca e apreensão atualizados. 

d) Pela expedição de MANDADOS DE CONDUÇÃO COERCITIVA das pessoas 

abaixo relacionadas: 

COERCITIVAS: 

Alessandra Klas Guimarães Martins  CPF:03859590952 

Alexandre Pavin CPF: 3629087965 

Almir Jorge Bombonatto CPF: 9775994934 



André Domingos Bernardi Parra CPF: 09045210959 

André Jansen de Mello de Santana CPF:02118681917 

Bernadete Busato Polli  CPF: 96403195972 

Celia Regina Nascimento CPF: 29958202972 

Claudia Yurico Sakai  CPF: 01570516928 

Daniel Ricardo dos Santos CPF: 02560493942 

Danilo Luciano CPF: 05571929944 

Dinis Lourenço Da Silva CPF: 06756255134 

Domingos Martins CPF: 00538850906 

Edson Luiz Assunção CPF: 53895487953 

Eglair De Mari Amaral  CPF: 31848290900 

Eduardo Vilela Magalhaes CPF: 49775782953 

Fabiana Rassweiler de Souza CPF: 01666299952 

Fabiula de Oliveira Ameida CPF: 32051684880 

Felisberto Luiz De Andrade CPF: 30773024972 

Fernando Polli CPF: 00571925960 

Frederico Augusto De Azevedo Lima CPF: 84769670125 

Guilherme Biron Burgardt CPF: 57387702934 

Henrique Felix Erick Breyer CPF: 20243278934 

Heuler Iuri Martins CPF: 00995203970 

Inês Lemes Pompeu Da Silva CPF: 57467609949 

Isaac Correia Dantas  CPF: 00355633973 

Ismael Leachi CPF: 08634092968 

Jackson Luiz Pavin CPF: 25449753934 

Jose Antônio Diana Mapelli CPF: 17791394898 

José Roberto Pernomian Rodrigues CPF: 05878758873 

Jose Rubens De Souza CPF: 32338929934 

José Teixeira Filho CPF: 14290979904 

Josiel Avelino da Cruz CPF: 70499267443 

Júlio Cesar Carneiro  CPF: 16827465187 

Kelli Regina Marcos   CPF: 05631064928 

Liege Salazar CPF: 03551233985 

Lucimara Honorio Carvalho CPF: 2043994913 

Luís Fernando Guarana Menezes  CPF: 34788380889 

Luiz Santamaria Neto CPF: 35909218972 

Marcia Cristina Nonnemacher Santos CPF: 01766841902  

Marcos Aurélio Comunello CPF: 59854790991 

Marcos Cesar Artacho CPF: 52146804904 

Miguel Spinola Berto CPF: 2495498914 

Nazareth Aguiar Magalhaes           CPF:71527583600 

Nelson Lemes De Moura CPF: 17266009200 

Orestes Alvares Soldorio CPF: 34994904987 



Paulo Soares Da Costa CPF: 77879287949 

Péricles Pessoa Salazar Filho CPF: 1875211900 

Perito Garcia CPF: 53275500953 

Roberto Borba Coelho Junior CPF: 04310380905 

Roberto Mülbert CPF: 66172055968 

Ronaldo Sousa Troncha CPF: 33964831115 

Sidnei Donizeti Bottazzari CPF: 36466549968 

Silvia Maria Muffo  CPF: 1227568860 

Sylvio Ricardo D´Almas  CPF: 65456955920 

Valdecio Antonio Bombonatto CPF: 33568375915 

Vinicius Eduardo De Souza 00526879963 

Welman Paixao Silva Oliveira CPF: 79466648500 

Zélia Maria Busato Pavin CPF: 85957356972 
 

e) Pela decretação do SEQUESTRO DOS BENS pertencentes aos respectivos 

investigados, os quais, de acordo com as investigações, configuram proveito 

auferido por eles com a prática do delito de lavagem de dinheiro) 408. Tais bens 

serão objeto de representação em apartado com o objetivo de qualificar 

detalhadamente tais bens. 

f) Pela INDISPONIBILIDADE dos demais bens móveis e imóveis, contas 

bancárias e aplicações financeiras, incluindo investimentos em ações, em títulos 

do tesouro nacional e cédulas de crédito imobiliário, de titularidade dos 

investigados abaixo relacionados e empresas por eles constituídas (conforme 

planilha abaixo – nomes, CPF´s e CNPJ’s) ou, ainda, de pessoas jurídicas em 

que os mesmos figurem como sócios e que sejam desconhecidas da 

investigação, com fulcro no artigo 4º, da Lei nº 9.613/1997, c/c os artigos 125 a 

128 e 132, do Código de Processo Penal,  expedindo-se, quando necessário, 

ofícios:  

Antônio Garcez Da Luz CPF: 34061479920  

Alice Mitico Nojiri Goncalves CPF: 48678830930 

André Luiz Baldissera CPF: 00700543988 

Brandízio Dario Junior CPF: 47984392900 

Carlos César CPF: 28565738949 
                                                 
408 Pesquisa a banco de dados e cartórios de registro de imóveis. 



Celso Dittert De Camargo CPF: 40467201900 

Daniel Gonçalves Filho CPF: 24023680982 

Edmylson Pena dos Santos CPF: 66927544968 

Eraldo Cavalcanti Sobrinho CPF: 14746018987 

Fabio Zanon Simao CPF: 485523990 

Fabiola Bueno De Magalhaes Lamers CPF: 02739214952 

Flavio Evers Cassou CPF: 27474410915 

Gabriela Bertipaglia De Santana CPF: 05885218927 

Gercio Luiz Bonesi CPF: 28094883987 

Gil Bueno De Magalhães CPF: 13918508900 

Idair Antonio Piccin CPF: 38572834087 

José Eduardo Nogalli Giannetti CPF: 6122036978 

Jose Nilson Sacchelli Ribeiro CPF: 00546714935 

Josenei Manoel Pinto  CPF: 17823625920 

Juarez José De Santana CPF: 36241806904 

Laís Nojiri Gonçalves CPF: 4147791930 

Leomar Jose Sarti CPF: 67559824900 

Luiz Alberto Patzer CPF: 21067759972 

Luiz Carlos Zanon Junior CPF: 8411891453 

Mara Rubia Mayorka CPF: 92283918987 

Marcelo Tursi Toledo CPF: 61938211987 

Marcelo Zanon Simão CPF: 84913568949 

Maria Do Rocio Nascimento CPF: 29958237920 

Mariana Bertipaglia De Santana  CPF: 05885209936 

Nair Klein Piccin CPF: 58828010010 

Natalia Bertipaglia De Santana CPF: 05885202923 

Nilson Alves Ribeiro CPF: 1108549934 

Nilson Umberto Sacchelli Ribeiro CPF: 00546713963 

Normelio Peccin Filho CPF: 56996756049 

Osvaldo Jose Antoniassi  CPF: 08013454991 

Paulo Rogerio Sposito CPF: 10768356865 

Rafael Nojiri Gonçalves CPF: 4148052910 

Renato Menon CPF: 56727208972 

Roberto Brasiliano Da Silva CPF: 44518889991 

Roney Nogueira Dos Santos CPF: 01985489902 

Sebastiao Machado Ferreira CPF: 32492049949 

Sergio Antonio De Bassi Pianaro CPF: 35432284987 

Sergio Ricardo Zanon  CPF: 88004708900 

Sidiomar De Campos CPF: 36289264915 

Sonia Mara Nascimento CPF: 45032700959 

Tarcísio Almeida De Freitas CPF: 77176685800 



- Ao Banco Central do Brasil para indisponibilidade de contas bancárias e 
aplicações financeiras (sistema BacenJud); 

- À Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC – para 
indisponibilidade de investimentos em ações, títulos do tesouro nacional e cédulas 
de crédito imobiliário; 

- Aos Departamentos de Trânsito (DETRAN´s) das unidades federativas do Brasil 
(estados e distrito federal) para indisponibilidade de veículos automotores; 

- Aos Juízes Corregedores dos Cartórios de Registros de Imóveis das unidades 
federativas do Brasil (estados e distrito federal) para indisponibilidade de imóveis; 

- Ao Registro Aeronáutico Brasileiro da Agência Nacional de Aviação Civil 
(RAB/ANAC) para indisponibilidade de aeronaves; 

- Às Capitanias dos Portos das unidades federativas do Brasil (estados e distrito 
federal) para indisponibilidade de embarcações marítimas; 

- Ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para 
indisponibilidade de imóveis rurais. 

 

g) Pela decretação do bloqueio das contas bancárias VINCULADAS AO CPF E 

CNPJ DAS PESSOAS E EMPRESAS INVESTIGADAS, as quais, foram utilizadas 

para depósito de valores relacionados a prática do crime de corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro e, com a expedição, se necessário, de ofício ao Banco 

Central do Brasil, com fulcro no art. 4º da Lei 9.613/98. Tais contas serão objeto 

de representação em apartado com o objetivo de especificar tão somente aquelas 

que possuem claros indícios de terem sido utilizadas como instrumento do crime. 

h) Pela concessão do prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento dos 

mandados eventualmente concedidos. 

i) Pela intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para exarar parecer 

quanto a presente representação; 

j)  Pela manutenção do sigilo dos autos até a data da deflagração. 

 



Pede e espera deferimento. 

Curitiba/PR, 27 de janeiro de 2017  

 

Respeitosamente, 

 

 

 
MAURICIO MOSCARDI GRILLO 

Delegado de Polícia Federal 
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