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TERMO DE DECLARAÇÕES DE
JULIO CESAR CARNEIRO

Ao(s) 17 dia(s) do mês de março de 2017, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE 
POLÍCIA FEDERAL EM GOIÁS, em Goiânia/GO, onde se encontrava RÔMULO 
TEIXEIRA CAVALCANTE, Delegado de Polícia Federal, compareceu JULIO CESAR 
CARNEIRO, sexo masculino, nacionalidade brasileira, separado(a) judicialmente, 
filho(a) de Sebastião Emídio Carneiro e Leticia de Assunção Carneiro, nascido(a) aos 
02/10/1955, natural de Ipameri/GO, instrução ensino superior, Superintendente do 
Ministério da Agricultura no Estado de Goiás, documento de identidade n° 
00140/CRMV/GO, CPF 168.274.651-87, residente na(o) Avenida H, 450, Apto 124, Ed. 
Ipê, Condomínio Ilhas de Flamboyant, bairro Jardim Goiás, CEP 74810-070, 
Goiânia/GO, fone (64)999845000, fone (64)34913390. Inquirido(a) a respeito dos fatos, 
RESPONDEU: QUE não é Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - MAPA; QUE é o atual Superintendente do MAPA em 
Goiás; QUE nunca foi Chefe do SIPOA, do MAPA em Goiás; QUE o declarante foi 
indicado pelo Deputado Federal JOVAIR ARANTES para ser Superintendente do 
MAPA em Goiás; QUE não possui empresa; QUE o declarante nomeou DINIS 
LOURENÇO DA SILVA como Chefe do SIPOA/GO; QUE o critério utilizado para 
nomeação de DINIS foi sua competência no cargo de Auditor Fiscal Federal da 
Agricultura; QUE não se recorda ao certo se nomeou DINIS no ano de 2015 ou 2016; 
QUE DINIS ainda permanece no cargo de Chefe do SIPOA; QUE conhece 
FREDERICO AUGUSTO DE AZAVEDO LIMA, muito embora não mantenha qualquer 
tipo de relação de amizade com ele; QUE sabe que FREDERICO possui um curtume 
em Senador Canedo/GO, mas não sabe dizer o nome, nem se FREDERICO possui 
outras empresas; QUE conhece WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA, pois é médico 
veterinário de convênio firmado entre a Prefeitura de Inhumas/GO ou Goianira/GO 
(não se recorda qual das cidades) com o MAPA; QUE não possui qualquer relação 
com WELMAN; QUE confirma que WELMAN trabalha na JBS, no SIF (862); QUE 
pode ter acontecido de o declarante ter cruzado com WELMAN no estacionamento da 
Superintendência; QUE a única coisa que se recorda de WELMAN ter deixado com um 
"guarda" da Superintendência para o declarante foi uma caixa de carne do tipo 
"picanha"; QUE não se lembra ao certo se deixou pouco mais de duzentos reais com o 
"guarda" para entregar a WELMAN pela carne, ou se repassou o dinheiro diretamente 
a WELMAN; QUE WELMAN não recolhia dinheiro de empresários para o declarante; 
QUE nunca soube de nada nesse sentido; QUE não conhece nem ouviu falar de 
RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS; QUE a empresa BRF BRASIL FOODS possui três 
unidades frigoríficas em Goiás, uma em Buriti Alegre/GO, outra em Mineiros/GO e a 
terceira em Rio Verde/GO; QUE nunca esteve na unidade da BRF em Mineiros/GO; 
QUE não se recorda se em abril de 2016 havia um processo no MAPA/GO para 
habilitação do SIFpara a unidade da BRF em MIneiros/GO; QUE acha que em abril de 
2016 estava exonerado da função de Superintendente, pois ficou pouco mais de 2 
(dois) meses fora; QUE assumiu a função de Superintendente do MAPA/GO em junho 
ou julho de 2015, sendo exonerado em abril ou maio de 2016, e nomeado novamente 
em julho de 2016; QUE não decidiu o processo de habilitação da unidade da BRF em 
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Mineiros/GO, no qual houve um parecer /relatório do MAPA/GO para suspensão da 
habilitação; QUE quem decide os processos de habilitação é o Ministério em Brasília, 
pois as Superintendências não possuem poder para habilitar ou desabilitar uma 
empresa; QUE perguntado se RONEYentrou em contato com o declarante para pedir 
encontro para discutir a suspensão da habilitaçãoda unidade da BRF em Mineiros/GO, 
afirma que não, pois sequer sabe quem é RONEY; QUE não se encontrou com 
RONEY em abril de 2016 para tratar desse assunto, pois não conhece essa pessoa; 
QUE não tem conhecimento do motivo de RONEY ter pedido ao MAPA/GO, na pessoa 
de DINIS, não encaminhar o processo da BRF para Brasília até que fosse possível 
uma reunião entre o declarante e RONEY; QUE DINIS nunca levou ao declarante tal 
assunto; QUE nunca recebeu promessa ou vantagem indevida de RONEY, pois, 
conforme dito anteriormente, nunca encontrou com referida pessoa; QUE não viajou 
na companhia de DINIS para a cidade de Niquelândia/GO, em abril de 2016; QUE não 
sabe dizer se DINIS tratava pessoalmente do processo da BRF, mas o SIPOA, 
chefiado por DINIS, era o setor responsável aqui em Goiás, muito embora Brasília seja 
responsável pela habilitação ou desabilitação da empresa; QUE nunca entrou em 
contato com RONEY para marcar encontro acompanhado de WELMAN e DINIS; QUE 
perguntado se o declarante e DINIS, em encontro com RONEY, prometeram não 
encaminhar o processo a Brasília, propondo a suspensão da certificação, e não da 
habilitação, o declarante afirma que não, reiterando não saber quem é RONEY; QUE 
perguntado se "DINIS", em nome do declarante, teria afirmado a RONEY que iria 
"matar no peito, para não levar para Brasília, até que tenha uma nova supervisão", 
respondeu que quem pode explicar essa afirmação é DINIS, pois se assim agiu foi 
sem o consentimento do declarante; QUE não sabe dizer qual a consequencia para a 
Unidade da BRF em Mineiros caso houvesse a suspensão da certificação e não a 
suspensão da habilitação; QUE conhece FRANCISCO CARLOS DE ASSIS, pois foi 
seu antecessor na Superintendência do MPA em Goiás; QUE não sabe ao certo o 
período em que FRANCISCO foi Superintendente do MAPA/GO; QUE nunca reuniu 
com FRANCISCO para discutir assunto referente a BRF; QUE FRANCISCO nunca fez 
qualquer pedido ao declarante sobre a BRF; QUE MARIA CRISTINA e GABRIELA são 
Auditoras Fiscais da Agricultura do MAPA/GO; QUE existe uma MARINA, Auditora 
FIscal da Agricultura do MAPA/GO, mas não sabe dizer sua lotação; QUE não sabe 
dizer se MARINA realizou auditoria/fiscalização nas unidades da BRF em Rio 
Verde/GO e Mineiros/GO; QUE perguntado se o declarante, por indicação política, tem 
que arrecadar dinheiro e repassar para o partido que o indicou, respondeu que nunca 
ouviu falar nisso, e que se lhe solicitassem tal coisa entregaria seu cargo na mesma 
hora; QUE o declarante repassa 2% (dois por cento) do seu salário bruto ao PTB; QUE 
referida quantia é repassada pelo declarante ao PTB por depósito bancário na conta 
do PTB; QUE o repasse é obrigatório e acredita constar até de lei esse percentual; 
QUE nunca pediu apoio da BRF para as eleições municipais de 2016; QUE a 
movimentação e lotação dos Fiscais Federais Agropecuários nos SIFs se dão por 
concurso de remoção ou por definição do próprio Ministério, quando da realização do 
concurso público, pois o concurso já é para lotação em um determinado SIF; QUE 
ocorre, ainda, casos em que os Fiscais Federais passam por problemas no local de 
sua lotação, gerando prejuízo ao trabalho, o que leva ao MAPA/GO a realização de 
movimentação; QUE as empresas nunca interferem nos assuntos de recursos 
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humanos do MAPA/GO; QUE nunca retirou nenhum Fiscal Federal Agropecuário de 
algum SIF por ele ter sugerido a interdição, suspensão ou multado alguma empresa 
fiscalizada pelo MAPA/GO; QUE conhece pessoa de nome JESRSEY; QUE JERSEY 
já esteve com o declarante no MAPA/GO; QUE não possui nenhum negócio com 
JERSEY; QUE pelo que se recorda JERSEY é gerente ou diretor do frigorífico JJZ, na 
cidade de Goianira/GO; QUE JERSEY foi fazer uma visita ao declarante para 
conhece-lo quando de sua posse como Superintendente; QUE conhece ZÉ 
GARROTE, cujo nome é JOSÉ CARLOS DE SOUZA, sócio da empresa 
SUPERFRANGO; QUE conhece ZÉ GARROTE desde antes de sua entrada no 
MAPA/GO, pois o declarante também foi criador de frango; QUE não possui negócios 
com ZÉ GARROTE; QUE ZÉ GARROTE e o declarante são apenas conhecidos; QUE 
não sabe do que se trata a venda do "TAMBORÁ", por R$ 30.000.000,00 (trinta 
milhões de reais); QUE sequer ouviu falar em TAMBORÁ; QUE nega ter recebido 
qualquer quantia pela venda do "TAMBORÁ"; QUE reitera não saber do que se trata; 
QUE não sabe dizer quem é MARGARETH; QUE não sabe dizer quem é FLÁVIO; 
QUE comprou um relógio rolex na empresa DANGLAR, por R$ 20.500,00; QUE possui 
nota fiscal desse relógio; QUE perguntado qual o valor mensal de faturamento de sua 
empresa, afirma que não possui empresa; QUE possui apenas um imóvel, que é sua 
casa em Ipameri/GO; QUE possui apenas uma moto, qual seja: uma BMW, 800cc, 
cuja placa não se recorda; QUE usa em Ipameri/GO o veículo de sua ex-esposa ELSA 
OLIVEIRA MARQUES CARNEIRO; QUE trata-se de uma Toyota Hylux, cuja placa não 
se recorda; QUE nunca teve celular com o número (62) 99900-6400; QUE nunca 
intermediou qualquer negócio com DINIS para a empresa MINERVA FOOD ou 
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES MINERVA LTDA; QUE respondeu a um 
processo por sua filha ter dirigido enquanto menor de idade e a outro processo por 
posse irregular de arma de fogo; QUE posteriormente ao processo regularizou suas 
armas. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Foi então advertido(a) da 
obrigatoriedade de comunicação de eventuais mudanças de endereço em face das 
prescrições do Artigo 224 do CPP. Determinou a autoridade o encerramento do 
presente que, lido e achado conforme, assina com o(a) declarante  e comigo, JAIME DE 
PAULA JUNIOR, Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei.

AUTORIDADE :.......................................................................

DECLARANTE :.......................................................................

ESCRIVÃO(Ã):...........................................................................


