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Chamada do Guardião 

Duração 99 

Comentário 

EDSON X CARLOS - CARLOS VERIFICOU O CARRO E NÃO É 
ELE 
1'30" - CARLOS PEDE PARA EDSON GUARDAR UM "P" E UM 
"C" 
 
TELEFONE FIXO DO MAPA MARINGÁ 

Transcrição 

... 
1'27" 
EDSON - FALOU, OBRIGADÃO, TCHAU, TCHAU 
CARLOS - VIU? NÃO SE ESQUEÇA LÁ DE... 
EDSON - HÃ? 
CARLOS - DE GUARDAR UM "P" E UM "C" PARA MIM LÁ TÁ? 
EDSON - TÁ, BELEZA, VALEU, UM ABRAÇO 
CARLOS - FALOU, TCHAU 
EDSON - (RISOS) TCHAU 
CARLOS - UM ABRAÇO, TCHAU TCHAU 
 

 

 

Em 21/05/2016, policiais desta equipe de investigação viabilizaram a abordagem 

de GIL BUENO DE MAGALHÃES, no posto da PRF em Guarapuava/PR, quando este 

retornava de Foz do Iguaçu/PR. Em seu veículo, foram encontrados aproximadamente 10 

quilos de picanha, em situação formalizada na Informação nº 008/136/2015-DRCOR/SR/PF. 

 

No dia seguinte, GIL liga para sua namorada INES e solicita que vá pegar as 

coisas que estão lá na camionete, evidenciando que se tratavam das picanhas trazidas de Foz 

do Iguaçu/PR: 

 

Chamada do Guardião  

82205192.WAV 

Alvo GIL 

Telefone do 
Alvo 

55(42)98017184 

Telefone do 
Interlocutor 

55(41)97210830 

Data da 
Chamada 

22/05/2016 

Hora da 
Chamada 

16:36:00 

Duração 77 

Comentário GIL X INES - GIL VAI PEGAR AS COISAS QUE ESTAVAM NA CAMIONETE 

Transcrição 

... 
55" 
GIL - VOU LÁ PEGAR AS COISAS QUE ESTÃO LÁ NA CAMIONETE E DAÍ 
EU CHEGO LÁ E DEIXO O MEU CARRO DE FORA E A GENTE VAI COM O 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio82205192
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TEU CARRO (ININTELIGÍVEL) 
INES - AH, POIS É, MAS ESTÁ CHOVENDO AMOR  
GIL - NÃO TEM PROBLEMA  
INES - ENTÃO VOCÊ VAI TER QUE SUBIR ENTÃO TÁ BOM 
GIL - TÁ 
INES - VOCÊ QUE SABE 
GIL - TÁ, BEIJO 
INES - BEIJO, TCHAU 

 

Ainda no dia 21/05/2016, EDSON LUIZ ASSUNÇÃO conversa com CARLOS 

CESAR sobre um negócio que enviou por CARLOS ALBERTO e que estaria na casa de 

MARIA DO ROCIO NASCIMENTO. Se sobrasse, era pra entregar um pouco para DANIEL 

GONÇALVES FILHO, no intuito de “fazer um agrado”. Levando em conta a lotação do 

Fiscal e diálogos anteriores e posteriores, fica claro que a carga eram picanhas e camarões 

apreendidos e desviados: 

 

Chamada do Guardião  

82192024.WAV 

Alvo EDSON 

Telefone do 
Alvo 

55(44)99274346 

Telefone do 
Interlocutor 

55(41)96824996 

Data da 
Chamada 

21/05/2016 

Hora da 
Chamada 

21:26:00 

Duração 1123 

Comentário 
EDSON X CARLOS CESAR - POLÍTICA. USAR TELEFONES DE BRASÍLIA 
(FUNCIONAL?). 17'10" - CARLOS CESAR DIZ QUE VAI BUSCAR AS COISAS 
QUE EDSON MANDOU, DEIXOU NA CASA DA MARIA. 

Transcrição 

... 
17'10" 
CARLOS CESAR - ...ACABEI DE RECEBER UMA MENSAGEM DO CARLOS 
(CARLOS ALBERTO) QUE ELE CHEGOU AS 14H30MIN SABE?  
EDSON - É, PARA ENTREGAR O NEGÓCIO LÁ PARA VOCÊS NÉ?  
CARLOS CESAR - TÁ. A MARIA (MARIA DO ROCIO), ACHO QUE ELE 
DEIXOU LÁ NA CASA DA MARIA E A MARIA DISSE QUE IA NUMA 
ANIVERSÁRIO AGORA DE NOITE 
EDSON - UM HUM 
CARLOS CESAR - ELA ME FALOU QUE NÃO IA ESTAR EM CASA , MAS 
ESTÁ LÁ. DE QUALQUER MANEIRA EU TE AGRADEÇO IRMÃO, NÃO SEI O 
QUE VOCÊ MANDOU MAS ESTÁ BOM  
EDSON - Ó, TEM AS DUAS COISAS AÍ (PICANHA E CAMARÃO), AÍ DAÍ 
VEJA, SE SOBRAR , NA VERDADE , EU...A DONA MARIA QUE PÔS LÁ , NÃO 
SEI QUANTO PÔS, VÊ SE DER AÍ, SE DÁ PARA...UM AGRADO PARA O 
DANIEL (DANIEL GONÇALVES FILHO), MAS SE SOBRAR VIU, NÃO... 
CARLOS CESAR - TÁ BOM, TÁ BOM  

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio82192024
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EDSON - NÃO PROMETI NADA. TÁ BOM? 
... 

 

Corroborando os indícios de desvio da carga apreendida, no dia 24/05/2016 

EDSON LUIZ ASSUNÇÃO solicita a MARCOS que vá à sua casa cozinhar, dizendo ter “10 

ou 15 quilos” de camarão pistola: 

 

Chamada do Guardião  

82268372.WAV 

Alvo EDSON 

Telefone do 
Alvo 

55(44)99274346 

Telefone do 
Interlocutor 

4499118543 

Data da 
Chamada 

24/05/2016 

Hora da 
Chamada 

16:20:00 

Duração 113 

Comentário 
EDSON X MARCOS (Marcos Aurélio Comunello) - COMPROMISSO PARA 
AMANHÃ A NOITE. MARCOS VAI PREPARAR O CAMARÃO PARA EDSON 
35" FAZER O CAMARÃO PISTOLA, 10 A 15 KG 

Transcrição 

... 
18" 
EDSON - O QUE QUE TEM AMANHÃ? TEM COMPROMISSO OU NÃO, 
AMANHÃ A NOITE 
MARCOS - AMANHÃ A NOITE, AMANHÃ É QUARTA NÉ?  
EDSON - É  
MARCOS - TÁ, NÃO, EU ESTOU VENDO O SEGUINTE: EU TIVE QUE IR 
PARA O PA...PARA FORA AÍ HOJE, E EU...ESTOU...HOJE...EU SÓ ESTOU 
VENDO AÍ SE EU VOU PRECISAR LEVAR MINHA SOGRA LÁ NO MATO 
GROSSO, LÁ EM PRIMAVERA DO LESTE OU NÃO  
EDSON - AH 
MARCOS - MAS DAQUI A POUCO EU ESTOU SABENDO JÁ, DAQUI A 
POUCO EU JÁ TE FALO, POR? 
EDSON - NÃO, PARA NÓS FAZER AQUELE CAMARÃO NÉ CARA, O 
PISTOLA 
MARCOS - AH TÁ. BELEZA. TÁ, NÃO, EU TE FALO DAQUI A POUCO, DEIXA 
EU, DEIXA EU VERIFICAR COM ELA LÁ, EU ESTOU CHEGANDO AGORA  
EDSON - HÃ HAN  
MARCOS - EU VOU LIGAR LÁ E VERIFICAR COM ELA O QUE ELA DECIDIU, 
ELA E A EDILAINE, VAMOS PARA LÁ OU NÃO VAMOS E EU JÁ TE DOU O 
RETORNO DAQUI A POQUINHO  
EDSON - TÁ BOM ENTÃO, EU VOU LÁ NO GILMAR AGORA, EU VOU 
CONVIDAR O POVO AÍ, O POVO AMIGO NOSSO, DAÍ SUA PRESENÇA ERA 
LEGAL LÁ PORQUE DAÍ VOCÊ JÁ INCREMENTA PARA FAZER O NEGÓCIO 
LÁ 
MARCOS - TÁ. É MUITA GENTE QUE VAI OU NÃO?  
EDSON - AH...EU TENHO UNS 10 (DEZ), 15 (QUINZE) CAMARÃO, 10 OU 15 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio82268372
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QUILOS LÁ 
... 

 

A sequência de áudios deixa claro que a apreensão de tão valiosa carga gerou o 

desvio de grande parte dela, distribuída entre diversos servidores do MAPA. A diligência de 

campo que localizou dez quilos de picanha com GIL BUENO DE MAGALHÃES, 

justamente quando regressava de Foz do Iguaçu/PR, corrobora os áudios monitorados. 

 

Diante do exposto, indicio EDSON LUIZ ASSUNÇÃO, ANTONIO GARCEZ 

DA LUZ, GIL BUENO DE MAGALHÃES, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, 

CARLOS CESAR e ARLINDO ALVARES PADILHA JUNIOR como incursos nas penas 

do art. 312 do Código Penal. 

 

4.39. FATO 39 – CORRUPÇÃO SEARA x DANIEL (ENCOMENDA) 

 

As ligações abaixo revelam contatos entre DANIEL GONÇALVES FILHO e 

FLAVIO EVERS CASSOU para a entrega de uma encomenda, deste último, ao primeiro. 

DANIEL comenta não poder receber, sendo que informa que sua esposa, ALICE MITICO 

NOJIRI GONÇALVES, poderia receber. 

 

As ligações a seguir indicam que DANIEL faz contatos com MITICO e 

novamente com FLAVIO para viabilizar a entrega.  

 

Os indícios de que se trata de pagamentos de valores ficam claras na constatação 

da organização criminosa descortinada. Ademais, no último áudio, DANIEL indaga se o 

rapaz (FLAVIO) passou lá e MITICO confirma, informando ainda já ter pago o rapaz dos 

móveis: 

 

Chamada do Guardião  

80399743.WAV 

Alvo DANIEL 

Telefone do Alvo 55(41)99438822 

Telefone do 

Interlocutor 
4199940079 

Data da Chamada 03/02/2016 

Hora da Chamada 14:34:00 

Duração 50 

Comentário 

DANIEL X FLÁVIO - FLÁVIO vai entregar algo pra MITICO. DINHEIRO ? 

 

CADASTRO TELEFÔNICO: 

 

NÚMERO DA LINHA : 55 41 9994-0079 

NOME: FLAVIO EVERS CASSOU 

CPF/CNPJ : 274.744.109-15 

ENDEREÇO : AV AV. GETULIO VARGAS 281 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80399743
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BAIRRO : CENTRO 

CIDADE - ESTADO : LAPA - PR  

TELEF. CONTATO : 4136222468 

 

Transcrição 

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 ai 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..uma abraço 

 

Chamada do Guardião  

80399756.WAV 

Alvo DANIEL 

Telefone do Alvo 55(41)99438822 

Telefone do Interlocutor 4130161315 

Data da Chamada 03/02/2016 

Hora da Chamada 14:36:00 

Duração 86 

Comentário 

DANIEL X MITICO - CASSOU - FLÁVIO Vai entregar encomenda para DANIEL  

 

Telefone 4130161315, seria da casa de DANIEL 

Transcrição 

MITICO: alô 

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

MITICO: você esqueceu alguma coisa 

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

 

Chamada do Guardião  

80399759.WAV 

Alvo DANIEL 

Telefone do Alvo 55(41)99438822 

Telefone do 

Interlocutor 
4199940079 

Data da Chamada 03/02/2016 

Hora da Chamada 14:38:00 

Duração 56 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80399756
https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80399759
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Comentário 

DANIEL X FLÁVIO - FLAVIO NA CASA DE MARIA-  

 

ANALISTA: FLÁVIO vai levar encomenda na casa de DANIEL. Pode se tratar de 

dinheiro 

Transcrição 

FLÁVIO: oi DANIEL 

DANIEL: eu falei com ela (MITICO) tá te aguardo lá tá? Beleza? 

FLÁVIO: beleza, eu passo lá (...) 

 

Chamada do Guardião  

80400051.WAV 

Alvo DANIEL 

Telefone do Alvo 55(41)99438822 

Telefone do 

Interlocutor 
4199438722 

Data da Chamada 03/02/2016 

Hora da Chamada 16:01:00 

Duração 35 

Comentário 

DANIEL X MITICO - Sequencia da entrega de encomenda de FLÁVIO para MITICO 

 

 

ANALISTA:FLÁVIO CASSOU teria e deixado "encomenda" na casa de DANIEL. Ato 

contínuo DANIEL questiona pagamento do rapaz dos móveis.  

Transcrição 

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. 

 

Cabe ainda atentar para o fato de que análise prévia do material apreendido em 

poder de FLAVIO EVERS CASSOU revelou a anotações diversas de pagamentos feitos a 

DANIEL GONÇALVES FILHO, corroborando os indícios de corrupção aqui esmiuçados. 

 

Diante do exposto, indicio DANIEL GONÇALVES FILHO e ALICE MITICO 

NOJIRI GONÇALVES como incursos nas penas do art. 317 do Código Penal. Outrossim, 

indicio FLAVIO EVERS CASSOU como incurso nas penas do art. 333 do mesmo diploma 

legal. 

 

4.40. FATO 40 – CONCUSSÃO ZANON x FRIGORÍFICO ARAPONGAS 

(DANIEL e MARIA) 
 

A primeira das ligações abaixo revela tratativa entre DANIEL GONÇALVES 

FILHO e MARIA DO ROCIO, O primeiro menciona ter recebido uma denúncia de JUAREZ 

JOSÉ DE SANTANA (integrante de outro grupo criminoso, diverso do liderado por 

DANIEL dentro do MAPA) no sentido de que o Fiscal LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80400051
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(“o nosso ZANON”, de acordo com MARIA) estaria pedindo dinheiro para o Frigorífico de 

Arapongas/PR. Mencionam ainda que a “mulher” teria gravado ele.  

 

Já na segunda tratativa, DANIEL, ao invés de tomar medidas para apurar a 

situação descrita por JUAREZ, entra em contato com ZANON e o informa do fato, pedindo 

que seja cauteloso, tenha calma e faça as coisas “certinho” como orientou:  

 

Chamada do Guardião  

80476662.WAV 

Alvo DANIEL 

Telefone do 
Alvo 

55(41)99438822 

Telefone do 
Interlocutor 

4133614028 

Data da 
Chamada 

19/02/2016 

Hora da 
Chamada 

14:23:00 

Duração 160 

Comentário 
DANIEL X MARIA - Sobre FISCAL ZANON - FRIGORÍFICO DE ARAPONGAS e 
SITUAÇÃO DO FRIGORÍFICO LARISSA 

Transcrição 

 
DANIEL: (...) oi MARIA, tudo bem? 
MARIA: tudo bem, eu tava tentando ligar pro Senhor aqui, não tava conseguindo 
DANIEL: pode falar 
maria: é...o Senhor ligou pra mim? 
DANIEL: (...) tem dois assuntos ai tá? Primeiro assunto o JUAREZ SANTANA ligou ai e 
falou com o pessoal aí né ... com a HELOÍSA...que o ZANON foi lá no FRIGORÍFICO de 
ARAPONGAS e tá pedindo dinheiro lá pra empresa certo?  
MARIA: sim, o nosso ZANON? 
DANIEL: é ..o Juarez ligou e disso isso...a mulher gravou ele lá (...) 
 
ANALISTA: DANIEL orienta MARIA a ligar pra o ZANON orientado para que ele ande 
direito 
 
 
Instante 2'30'' 
 
DANIEL: assunto dois...O FISCAL lá de IPORÃ ta 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 (...) 

 

Chamada do Guardião  

80482467.WAV 

Alvo DANIEL 

Telefone do Alvo 55(41)99438822 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80476662
https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80482467


 

 

 

Ministério da Justiça e da Segurança Pública 

Departamento de Polícia Federal 

Superintendência Regional no Paraná 

Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

Curitiba/PR 
 

 

169 

 

Telefone do 
Interlocutor 

4333272278 

Data da Chamada 19/02/2016 

Hora da 
Chamada 

21:59:00 

Duração 118 

Comentário 

DANIEL X ZANON - Situação em ARAPONGAS - FRIGORÍFICO LARISSA 
 
 
ANALISTA: DANIEL orienta ZANON sobre denuncia da dona do Frigorífico LARISSA 
TCM do Interlocutor : Assind Assessoria Industrial De Londrina Sc 
Rua Uberlândia 760 
86062 Londrina 
Paraná - Brazil 43 3327 2278  

Transcrição 

ZANON: (...) já falei com a MARIA agora tá tudo sobre controle. É...a respeito de uma 
outra aprontação do seu JUAREZ aqui sabe, contra a gente aqui lá no Frigorífico pode 
deixar.... 
DANIEL: mas tenha calma tá? 
ZANON: eu tenho calma, não faz mal 
DANIEL: faz as coisas certinho como eu falei (...) 

 

Trata-se, na verdade, da situação constatada no áudio entre SILVIA MARIA 

MUFFO e JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, quando a primeira demonstra indignação diante 

das constantes cobranças de ZANON. Tal situação fica clara pois o áudio ocorre na mesma 

data da denúncia feita por JUAREZ a DANIEL e comentada por este com MARIA: 

 

Chamada do Guardião  

80472622.WAV 

Alvo JUAREZ 

Telefone do 
Alvo 

55(43)99964159 

Telefone do 
Interlocutor 

11981997204 

Data da 
Chamada 

19/02/2016 

Hora da 
Chamada 

07:56:00 

Duração 391 

Comentário 

JUAREZ X SILVIA - SILVIA RECLAMA DO ZANON, DIZ QUE NÃO AGUENTA 
MAIS A PRESSÃO. JUAREZ FALA PARA GRAVAREM ZANON, TEIXEIRA E 
CARLÃO. JUAREZ DIZ QUE VAI MANDAR AS FITAS QUE TEM DELE 
GRAVADAS PARA A IMPRENSA. 

Transcrição 

JUAREZ - ALO 
SILVIA - DESCULPA TE ACORDAR 
JUAREZ - (RISOS) QUE É ISSO, ESTOU AQUI NO MINISTÉRIO JÁ. TUDO 
BEM? 
SILVIA - BOM DIA. TUDO BOM 
JUAREZ - BOM DIA 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80472622
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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 
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? 
SILVIA - QUE VOCÊ FIZERAM MAL PARA ELE, MAS QUE AGORA ELE VAI 
EM CURITIBA FALAR COM O DANIEL PORQUE ELE JÁ FALOU COM O 
PAULO NÃO SEI O QUE E QUE EU VOU VER O QUE VAI ACONTECER. TO 
CHEIA DE AMEACINHA DELE. TEM UMA GRAVAÇÃO QUE ELE FALOU AQUI 
QUE EU E A KELI IA COMER FORMIGA 
JUAREZ - Ô SILVIA, GRAVA ELE SILVIA, PÕE O CELULAR, GRAVA ELE, 
GRAVA TUDO ESSAS CONVERSAS QUE ELE FICA FALANDO, ELE, ESSE 
CARLÃO, ESSE TEIXEIRA, GRAVA, FICA QUIETA 
SILVIA - NÃO, EU NÃO VOU FICAR MAIS 
JUAREZ - NÃO, FICA QUIETA ASSIM, FICA QUIETA, DEIXA ELE FALAR, DÁ 
CORDA PARA ELE NA HORA DA CONVERSA, ENTENDEU, DEIXA ELE 
SOLTAR E GRAVA ELE TUDO, AÍ QUER DIZER, AÍ VOCÊ FISGOU O PEIXE 
SILVIA - JÁ ESTÁ FISGADO 
JUAREZ - HÃ? 
SILVIA - JÁ TÁ FISGADO. O PROBLEMA É QUE EU NÃO VOU MAIS ACEITAR, 
AGORA QUE EU ESTOU NUMA MERDA DO CÃO, O CARA, HOJE TEM 
DUZENTOS BOI, O CARA SE FAZENDO DE BONITO E OS CARAS 
QUERENDO LEVAR O BOI EMBORA, TENHA A SANTA PACIÊNCIA 
JUAREZ - NÃO, MATA, METE O CAL, UÉ, VOCÊ PRECISA TRABALHAR, SE 
TEM QUE PAGAR CONTA, VOCÊ AVISOU A INSPEÇÃO, ELES TEM QUE 
ESTAR AÍ GENTE, O QUE QUE É ISSO? 
SILVIA - SABE A CONTA QUE ELE FEZ? ISSO, COM ISSO, COM ISSO QUE 
VOCÊ VAI MATAR ESSE MÊS DÁ 12 MIL BOIS, 4 MIL BOIS POR MÊS É MAIS 
DO QUE SUFICIENTE PARA PAGAR CONTA. NÃO É ELE QUE PAGA 120 MIL 
DE LUZ, TEM A LENHA, TEM FUNCIONÁRIO. ELE NÃO TEM NOÇÃO DO QUE 
A GENTE PAGA, PORQUE QUE ELE TÁ DIZENDO PALPITE? ELE NÃO É 
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MELHOR QUE OS OUTROS PARA PASSAR NA FRENTE 
JUAREZ - Ó, E SE ALGUÉM LIGAR AÍ DE CURITIBA, QUALQUER COISA, 
VOCÊ FALA ASSIM: VOU MANDAR AS FITAS QUE EU TENHO GRAVADA 
DELE AQUI PARA A IMPRENSA, O SENHOR QUER IR JUNTO? FALA DESSE 
JEITO 
SILVIA - AH PORQUE É DEMAIS A CARA DE PAU DELE É DEMAIS 
JUAREZ - NÃO, É PRESSÃO, ESSE VAGABUNDO ELE TÁ PRESSIONANDO, 
ELE TÁ, O QUE QUE TEM A VER EU COM O GIL OU CAMBIRA OU ALGUMA 
COISA AÍ COM ARAPONGAS, NÃO TEM NADA A VER UMA COISA COM A 
OUTRA, VOCÊ NÃO TEM NADA A VER COM ISSO. VOCÊ ESTÁ AÍ LUTANDO 
PARA PAGAR CONTA, TEVE UMA TRAGÉDIA AMBIENTAL AÍ COM 
ENCHENTE E UM MONTE DE FUNCIONÉRIO DEPENDENDO DA EMPRESA, 
AÍ VEM UM PILANTRA DESSE AÍ, NÃO, NÃO 
SILVIA - ELE FALOU ASSIM: E TEM OUTRA, A PESSOA LÁ EM APUCARANA 
ESTÁ ÓTIMO, NUNCA ATRASO, NUM SEI O QUE, NUM SEI O QUE LÁ. EU 
FALEI ASSIM: PEDE PARA O MINISTÉRIO PARA VOCÊ IR LÁ TRABALHAR 
COM O GERSON, SE NÃO O SENHOR SE APOSENTA SE O SENHOR NÃO 
QUER MAIS PASSAR TORTURA, QUEM NÃO ESTÁ MAIS AGUENTANDO 
PASSAR TORTURA SOU EU, NÃO ADIANTA MAIS VOCÊ ENCHER MEU 
SACO 
JUAREZ - O MINISTÉRIO ESTÁ COM O PAGAMENTO DELE EM DIA, 
CERTINHO. SILVIA, VOCÊ AVISOU A INSPEÇÃO POR ESCRITO, ENTREGA 
PARA ELES, PEGA O CIENTE, FAZ EM DUAS VIAS ESSE AVISO DE 
MATANÇA, FAZ EM DUAS VIAS, ENTREGA UMA PARA ELES E FICA COM A 
OUTRA, COM O RECEBIDO DELES, QUER DIZER. 
SILVIA - O ERRADO É QUE NUNCA FICA COM UMA CÓPIA DESSE AVISO DE 
MATANÇA, FICA? 
JUAREZ - COMEÇA A FICAR, COMEÇA A FAZER ISSO AGORA, FAZ EM 
DUAS VIAS 
SILVIA - TÁ 
JUAREZ - ENTENDEU? PRONTO, VOCÊ AVISOU, ELES TEM QUE ESTAR AÍ, 
NÃO TEM ESSA 
SILVIA - OS FUNCIONÁRIOS QUEREM BATER NELE. NINGUÉM ESTÁ 
AGUENTANDO MAIS OLHAR PARA ELE 
JUAREZ - DEIXA BATER, UÉ, O QUE ELE VAI FAZER? VOCÊ NÃO 
CONSEGUIU SEGURAR, VOCÊ NÃO É RESPONSÁVEL PELO FUNCIONÁRIO, 
SE ELE PROVOCOU UM FUNCIONÁRIO AÍ DENTRO, SE ELE FEZ 
QUALQUER COISA, O QUE VAI FAZER? NÃO SE DOBRE A PRESSÃO DELE, 
É ISSO QUE ELE QUER 
SILVIA - TÁ, DEPOIS EU TE CONTO 
JUAREZ - ELE É DOIDO MAS ELE NÃO RASGA NOTA DE CEM NÃO NEM 
COME BOSTA VIU? ELE SABE ATÉ ONDE ELE VAI 
SILVIA - HOJE ELE VAI VER QUEM É DOIDA 
JUAREZ - NÃO SE DOBRE A PRESSÃO DELE 
SILVIA - FALOU, QUALQUER COISA EU TE LIGO PARA CONTAR QUE 
CEMITÉRIO VAI SER... 
JUAREZ - O VELÓRIO 
SILVIA - ONDE ELE VAI SER ENTERRADO (RISOS). ENTÃO TÁ, OBRIGADO 
JUAREZ 
JUAREZ - BEIJO, TCHAU 
SILVIA - TCHAU 
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A única maneira plausível de interpretar tais ligações é a constatação do grupo 

criminoso atuante no MAPA. Somente a existência de uma ORCRIM permite que diante de 

fatos delituosos nada seja investigado e somente se alerte o suposto autor, para que tenha 

mais cuidado e faça as coisas “certinho”, como orientado pelo Chefe. Sendo assim, a 

cobrança feita por ZANON, realizada em clara exigência diante da pressão mencionada por 

SILVIA e da ausência do Fiscal em abate, o que prejudicaria a empresa, é de conhecimento 

e anuência de seus superiores do mesmo grupo criminoso (ressaltando-se as palavras de 

MARIA para DANIEL, o “nosso ZANON”). 

 

Diante do exposto, indicio LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR, MARIA DO 

ROCIO NASCIMENTO e DANIEL GONÇALVES FILHO como incursos nas penas do art. 

316 do Código Penal.  

 

4.41. FATO 41 – CONCUSSÃO ZANON (FRIGOMAX – KELLY)  
 

Ligação em junho de 2016 entre KELLY REGINA MARCOS, funcionária da 

empresa FRIGOMAX – já anteriormente extorquida pelo Fiscal ZANON em fevereiro – e  

“MIGUEL”, indicam nova exigência de valores, que geram revolta e a efusiva negativa de 

KELLI, tal como descrito abaixo: 

 

Chamada do Guardião  

82589086.WAV 

Alvo KELLI 

Telefone do 
Alvo 

55(43)99262669 

Telefone do 
Interlocutor 

99567599 

Data da 
Chamada 

07/06/2016 

Hora da 
Chamada 

14:04:00 

Duração 245 

Comentário 

KELLI X MIGUEL - MIGUEL DIZ QUE ESTAVA TUDO CERTO PARA AS 14 
HORAS MAS ZANON LIGOU E MUDOU PARA AS 16 HORAS 
1'50" - KELLI DIZ QUE QUANTO MAIS ZANON E TEIXEIRA FIZEREM ISSO 
MAIS ELA NÃO VAI DAR DINHEIRO 

Transcrição 

... 
1'41" 
MIGUEL - EU FALO ASSIM PARA VOCÊ: QUE ELE (TEIXEIRA) E O ZANON 
ESTÁ (ININTELIGÍVEL) OS DOIS 
KELLI - 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 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio82589086
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MIGUEL - O TEIXEIRA NÃO ESTÁ AQUI E EU FALO PARA VOCÊ QUE OS 
DOIS ESTÁ DE ARMADA PORQUE O ZANON LIGOU  
KELLI - HUM 
MIGUEL - E ELE FOI CONVERSAR COM O ZANON LÁ DENTRO DA PORTA 
FECHADA 
KELLI - ESTÃO QUERENDO ARMAR ALGUMA COISA 
MIGUEL - E ELES TRANCARAM A PORTA, FOI LÁ DENTRÃO DA SALA PARA 
CONVERSAR E AGORA EU ACHO QUE O ZANON LIGOU NO CELULAR DELE 
E ELE SAIU AQUI FORA E FOI CONVERSAR FORA DE NÓS AQUI 
KELLI - HUM 
MIGUEL - E EU FALO PARA VOCÊ QUE ELE ESTÁ DE ARMADA OS DOIS 
KELLI - MAS ELE ESTÁ FALANDO COM O TEIXEIRA? ELE ESTÁ FALANDO 
COM O CARLOS? COM O ZANON? 
MIGUEL - É, COM O ZANON  
KELLI - ELE ESTÁ NO PÁTIO FALANDO COM O ZANON? 
MIGUEL - É, ELE SAIU, ANTES ELE LARGOU NÓS NA SALA E CORREU LÁ 
DENTRO DA SALA DO ZANON, FECHOU A PORTA E FOI FALAR COM O 
ZANON, DAÍ DAQUI A POUCO LIGOU NO CELULAR, AÍ ELE SAIU LÁ DE 
DENTRO E VEIO ATENDER AQUI PERTO DO PÁTIO AQUI, FORA DE NÓS LÁ 
PARA CONVERSAR NO TELEFONE  
... 

 

Logicamente, não se pode imaginar outra situação diante do cenário descortinado 

pelo presente trabalho, a não ser mais uma exigência de pagamentos de valores para a prática 

de atos corriqueiros, inerentes à função de fiscal de LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR. 

 

Diante de tais evidências, indicio novamente LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR 

como incurso nas penas do art. 316 do Código Penal.  

 

4.42. FATO 42 – CONCUSSÃO GERCIO (FRIGORÍFICO SANTA FÉ) 
 

A existência de atos de corrupção por parte do Fiscal Agropecuário GERCIO 

LUIZ BONESI já estava evidenciada neste feito, gerando inclusive sua prisão preventiva, 

bem como indiciamentos em crimes isolados em itens anteriores. 

 

GERCIO solicitou a revogação da medida de prisão preventiva em seu desfavor. 

Decisão exarada pelo Juízo concedeu liberdade provisória ao acusado com o arbitramento de 

fiança no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

 

A defesa de GERCIO LUIZ BONESI solicitou a restituição de valores 

apreendidos quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, 

no intuito de adimplir o montante judicialmente indicado como fiança. Foi então aberto prazo 

para esclarecimentos por parte desta equipe de investigações, relativos às circunstâncias da 

apreensão, local de detecção da quantia e outros detalhes relevantes, com a inserção do termo 

de depoimento prestado por GERCIO.  
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Inicialmente, cabe esclarecer que os valores encontrados na residência de 

GERCIO estão especificados no Auto de Apreensão nº 280/17. Tal documento indica que o 

montante total foi arrecadado em oito envelopes, sendo interessante reprodução nesta peça: 

 

 

 
 

 
 

A partir da constatação da apreensão de valores na residência de GERCIO – o 

mandado de busca era o de nº 70003098298, dirigido à Rua José Monteiro de Melo, nº 205, 

apto 1202, Jardim do Lago, em Londrina/PR – foi elaborada a Informação nº 007/135-2015-

DRCOR/SR/DPF/PR, que conseguiu estabelecer vínculos entre a apreensão e situações 

descortinadas no bojo da interceptação telefônica. 

 

Inicialmente, o item 03 do Auto de Apreensão indica a arrecadação de cinco mil 

reais no interior de um envelope branco, tendo como inscrições no campo destinatário 

"PIRAPÓ PARTICIPAÇÕES LTDA - RODOVIA PR317, KM 52, GLEBA INTERVENTOR, 

SANTA FE-PR, CAIXA POSTAL NO 40, CEP: 86 770 000, A/C MARCOS DARRONQUI": 
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Nesta esteira, o item 2 descreve a apreensão de cinco mil reais no interior de um 

envelope pardo, com manuscritos indicando "FRIGORÍFICO DE CAVALO - a/c MARCOS 

DARRONQUE": 
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Verificou-se que MARCOS SERGIO DARRONQUI é Gerente Administrativo 

no Frigorífico Santa Fé (nome fantasia da PIRAPÓ PARTICIPAÇÕES LTDA.), com 

endereço em Santa Fé/PR, conforme perfil próprio no sítio eletrônico “Facebook”. 

 

Os proprietários da empresa são FERNANDO PORCIUNCULA BARGUENO e 

JULIAN RAMOS JESUS BARGUENO AGUDO. 

 

Ocorre que os Analistas desta Operação constataram que ao longo dos trabalhos, 

GERCIO LUIZ BONESI manteve contato com “MARCOS”, usuário de telefone cadastrado 

em nome de VILMA SOLANGE TORRENHA FERNANDES DARRONQUI. À época, as 

ligações não se revelaram importantes. Contudo, diante do contexto da apreensão de valores 

na residência de GERSON, as ligações foram recuperadas e transcritas na Informação 

mencionada. 

 

Em uma das ligações, MARCOS, o interlocutor de GERCIO, menciona ser do 

FRIGORÍFICO SANTA FÉ, deixando claro que se trata da mesma pessoa acima 

descortinada. 

 

Na primeira das ligações reproduzidas, MARCOS combina um encontro pessoal 

com GERCIO, mencionando ainda não conhecer Londrina/PR, ao que GERCIO vai a seu 

encontro. 

 

Já na segunda ligação, no dia seguinte, MARCOS novamente se identifica como 

funcionário do FRIGORÍFICO SANTA FÉ e indaga como ficou “aquela” de GERCIO ficar 



 

 

 

Ministério da Justiça e da Segurança Pública 

Departamento de Polícia Federal 

Superintendência Regional no Paraná 

Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

Curitiba/PR 
 

 

177 

 

aqui na “responsabilidade nossa” (...) “junto a Curitiba”. Tal situação deixa claro que o 

encontro anterior serviu para combinar que o FRIGORÍFICO passasse a ser fiscalizado por 

GERCIO.  

 

Em resposta, GERCIO menciona que FERNANDO conversou com MARIA DO 

ROCIO e ela “aceitou muito bem essa ideia”. Mais à frente, GERCIO comenta de solicitar 

uma portaria para que ele possa atender provisoriamente o frigorífico, sendo necessário fazer 

“aquela politicagem, porque só funciona assim também, viu”. E GERCIO complementa 

“porque, senão, MARCOS, a coisa não anda”. 

 

No mesmo dia, MARCOS faz novo contato com GERCIO comentando que vão 

verificar a situação em Curitiba/PR, tal como orientado por GERCIO no contato anterior. 

 

Já o item 01 do Auto de Apreensão traz a arrecadação de quatro mil reais em um 

envelope pardo com manuscrito “A/C DR. GERCIO – THALES”: 
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Foi então anexado à Informação o Relatório de Supervisão nº 01/4701/2017, 

relativo à empresa PIRAPO PARTICIPAÇÕES LTDA (FRIGORÍFICO SANTA FÉ), 

apreendido dentro do veículo de GERCIO em sua residência (item 30 do Auto de Apreensão 

de documentos), assinado, ao fim, por GERCIO LUIZ BONESI (Responsável pela equipe 

do SIF) e THALES EVERALDO TOMASELLA, como Médico Veterinário Adjunto – 

mesmo nome presente no envelope pardo com dinheiro apreendido. Assim, resta claro que 

as negociatas para que GERCIO passasse a fiscalizar o FRIGORÍFICO foram bem sucedidas. 

 

Sabe-se que ao longo da Operação foi constatado um modus operandi de 

solicitar/exigir valores ou favores de empresas fiscalizadas por parte dos fiscais do MAPA. 

Muitas vezes, os valores foram mencionados como documentos nos áudios, com citação de 

envelopes, visando codificar a propina solicitada e paga. 

 

Os indícios que já repousavam – e que fundamentaram a prisão preventiva de 

GERCIO LUIZ BONESI – foram corroborados pela apreensão de grande quantidade de 

dinheiro em espécie em sua residência, separados por envelopes. 

 

Como se não bastasse, alguns dos envelopes estavam identificados como 

vinculados ao FRIGORÍFICO SANTA FÉ, tanto por timbre da empresa como por 

identificação de seu Gerente Administrativo MARCOS DARRONQUI. Outro envelope – 

desta feita direcionado a GERCIO e THALES – guardou vínculo com o FRIGORÍFICO, haja 

vista a constatação de Relatório de Fiscalização assinado por estes dois. 

 

Resta, pois, evidente, que o modo de atuação da ORCRIM, acompanhado em 

áudios e diligências, ficou exposto na apreensão em tela. Os contatos telefônicos entre 

GERCIO e MARCOS revelam tal situação, tanto nos encontros pessoais mantidos, no 

interesse da empresa no sentido de que GERCIO passasse a fiscalizá-la, a orientação de 

GERCIO sobre a politicagem (“sem ela nada anda!”), a indicação de MARIA DO ROCIO 

para resolver a situação, o posterior Relatório de Fiscalização assinado por GERCIO e, por 
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fim, os pagamentos em dinheiro, endereçados a GERCIO (e THALES), por parte do 

Frigorífico. 

 

Cabe aqui atentar para o fato de que as ligações entre MARCOS e GERCIO 

ocorreram em outubro de 2016, o Relatório de Fiscalização é datado de 03/02/2017 e o 

envelope descrito no item 3 tem rastreador de SEDEX com data de postagem em 06/03/2017, 

poucos dias antes da deflagração da fase ostensiva da Operação, evidenciando que o 

pagamento de propina se perpetuou durante o tempo. 

 

Diante destes novos indícios, a liberdade concedida a GERCIO foi revogada. 

 

O administrador do FRIGORÍFICO SANTA FÉ foi ouvido (Evento 241 do IPL), 

mencionando que GERCIO exigiu um “incentivo” para viabilizar as atividades do MAPA na 

empresa, que acabou cedendo quatro pagamentos de cinco mil reais cada. Negaram que os 

valores também fossem destinados ao Médico Veterinário THALES. 

 

Pelo exposto, indicio GERCIO LUIZ BONESI, como incurso nas penas do art. 

316 do Código Penal.  

 

4.43. FATO 43 – TROCA DE FISCAIS FRIGORÍFICO LARISSA 
 

As tratativas interceptadas e reproduzidas a seguir revelam contatos de PAULO 

ROGERIO SPOSITO, proprietário do Frigorífico LARISSA, que tem uma filial na cidade 

de Iporã/PR, com altos servidores do MAPA, principalmente DANIEL GONÇALVES 

FILHO e MARIA DO ROCIO NASCIMENTO. Tais contatos seriam para viabilizar a troca 

de um fiscal que estaria incomodando PAULO LARISSA. 

 

PAULO, além do absurdo de realizar contatos para a troca, ainda indica o fiscal 

desejado, sendo ele LUIZ TADEU CANGUSSU, que estava aposentado e voltaria para 

cumprir mais um tempo. PAULO chega a comentar com seu pai que TADEU seria o Fiscal 

ideal, por ser “dinheirista” e fácil de enrolar. 

 

Iniciam então as tratativas com DANIEL, MARIA DO ROCIO e GUILHERME, 

então substituto de DANIEL, para viabilizar a troca de fiscais: 

 
 

Chamada do Guardião  

82094556.WAV 

Alvo PAULO 

Telefone do 
Alvo 

55(11)999872837 

Telefone do 
Interlocutor 

4499766138 

Data da 
Chamada 

18/05/2016 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio82094556
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Hora da 
Chamada 

09:09:00 

Duração 412 

Comentário 
PAULO X HNI (PAULO PAI ??) - SObre substituição de FISCAIS ou AGENTE DE 
INSPEÇÃO 

Transcrição 

Instante 0'38'' 
 
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. 
PAULO: EU ENTENDI. SÓ QUE (ININTELIGÍVEL)... DONA MARIA...QUE ELA 
TÁ BRABA PRA CARAI, PORQUE ELA SABE QUE COM O DALOSSO A 
GENTE RESOLVE TUDO NA REGIÃO. SÓ QUE O DALOSSO FILHA DA PUTA, 
NÃO QUER ESTUDAR. ELE NÃO SABE NEM FAZER AS PLANILHAS MÍNIMA. 
ELA FICOU DE VIM ESSA SEMANA...DÁ AULA PRA ELA, PRA ELE... 
HNI: TÁ AQUI HOJE JÁ (...) 
PAULO: ENTÃO, POR QUE É O SEGUINTE, SE ELE SEGURASSE A PARTE 
DELE, CÊ ENTENDEU? O MEDO DELA DE COLOCAR O DALOSSO É NÓS 
PERDER A EXPORTAÇÃO. ELA FALOU FOI, BEM CLARA- EU QUERO POR O 
DALOSSO... 
HNI: NÃO É O DALOSSO, NÃO É O DALOSSO. É O TADEU. O TADEU TEM 
QUE VOLTAR MAIS DOIS ANOS. 
PAULO: HUM 
HNI: NÃO É O DALOSSO, É O TADEU 
PAULO: MAS É O MESMO PROBLEMA, PORQUE O TADEU TAMBÉM NÃO 
FAZ. É ISSO QUE EU TÔ EXPLICANDO. 
HNI: EU NÃO SEI, EU QUERO QUE SE FODA... DÁ UM JEITO DE POR GENTE 
QUE FAÇA PRA ELES 
PAULO: É PORQUE ESSE MOLEQUE AÍ, ELE TÁ ARRUMANDO CONFUSÃO 
SÓ 
HNI: SÓ. DAÍ AGORA A GENTE PÕE UM CARA PÕE UMA CARA BOM LÁ NO 
ESCRITÓRIO PRA FAZER PRA ELE MEU. NÓS PAGA DOIS MIL, TRÊ MIL 
PRO CARA OU QUATRO MIL... 
PAULO: MAIS (ININTELIGÍVEL) 
HNI: ISSO MEU FILHO. É ISSO QUE EU TÔ TENTANDO EXPLICAR PROCÊ. 
SE AGENTE CONSEGUIR...SE VAI CONSEGUIR NUM SEI... MAS SE A 
GENTE CONSEGUIR... PORRA, A GENTE PEGA UM CARA QUE NEM O LUIS 
CLÁUDIO QUE TÁ TRABALHANDO NA EMBALAGEM. PÕE LÁ NO 
ESCRITÓRIO PRA FAZER PRA ELE. ELE SABE FAZER, ELE É VETERINÁRIO 
E TEM FORMAÇÃO BOA...PAGA MAIS PRA ELE E PÕE UMA PESSOA PRA 
CUIDAR DA EMBALEGEM 
PAULO: É ISSO AÍ 
HNI: DAQUI A POUCO DO JEITO QUE TÁ, DIMINUINDO, DIMINUINDO, NÃO 
VAI PRECISAR MAIS DO LUIZ CLAUDIO 
PAULO: É NA VERDADE, ELE CONSEGUE CONTROLAR NÉ. PORQUE ELE É 
UM CARA INTELIGENTE (...) 
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HNI: ENTÃO, AÍ É QUE EU FALO PRA VOCÊ. E ELE PODE IR PRO SIF ALÍ, 
CUIDAR DO DOCUMENTO DO TADEU. MANDAR AQUELES DOIS CUZÃO 
EMBORA (...) VÊ ISSO AÍ E ME FALA...DONA MARIA..ELA TÁ AQUI EM 
UMUARAMA (...) 

 
 

Chamada do Guardião  

82100956.WAV 

Alvo PAULO 

Telefone do 
Alvo 

55(11)999872837 

Telefone do 
Interlocutor 

55(41)99438822 

Data da 
Chamada 

18/05/2016 

Hora da 
Chamada 

15:42:00 

Duração 170 

Comentário PAULO X DANIEL - Sobre FISCAL TADEU 

Transcrição 

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 
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 (...) 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio82100956
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(...) 

 
 

Chamada do Guardião  

82101098.WAV 

Alvo PAULO 

Telefone do 
Alvo 

55(11)999872837 

Telefone do 
Interlocutor 

ND 

Data da 
Chamada 

18/05/2016 

Hora da 
Chamada 

15:51:00 

Duração 224 

Comentário 

PAULO X DANIEL - DANIEL orienta sobre retorno de TADEU  
 
ANALISTA: DANIEL quer direcionar que TADEU retorne ao SERVIÇO PÚBLICO 
e vá atuar no FRIGORÍFICO LARISSA 

Transcrição 

Instante 1'14'': 
 
(...) 
 
DANIEL: (...) PEDE PRO DOUTOR TADEU AMANHÃ CEDO LIGAR PRO 
GUILHERME, QUE É MEU SUBSTITUTO LÁ NO MINISTÉRIO...PRA 
PREPARAR A DOCUMENTAÇÃO PRA ELE JÁ SOLICITAR A VOLTA DELE 
PRO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, QUE NÓS VAMO ACEITAR ELE TÁ? 
PAULO: É...EU VOU FALAR ENTÃO. EU ENTENDI 
DANIEL: ELE NÃO TEM CINCO ANOS DE APOSENTADORIA AINDA NÃO NÉ? 
PAULO: NUM ME LEMBRO NÃO HEIN! EU ACHO QUE NÃO COMPLETOU 
NÉ? 
DANIEL: NÃO PODE TER MAIS DE CINCO ANOS TÁ? 
PAULO: AH ENTENDI 
 
(...) 

 

Chamada do Guardião  

82101188.WAV 

Alvo DANIEL 

Telefone do 
Alvo 

55(41)99438822 

Telefone do 
Interlocutor 

55(41)99438822 

Data da 
Chamada 

18/05/2016 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio82101098
https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio82101188
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Hora da 
Chamada 

15:57:00 

Duração 71 

Comentário 
DANIEL X GUILHERME - DANIEL orienta sobre o retorno de LUIZ TADEU 
CANGUSSU  

Transcrição 

INSTANTE 0'40'': 
 
DANIEL: (...) VOCÊ, 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! 
DANIEL: TÁ BOM? VALEU... 

 

Chamada do Guardião  

82513026.WAV 

Alvo PAULO 

Telefone do 
Alvo 

55(11)999872837 

Telefone do 
Interlocutor 

4499911238 

Data da 
Chamada 

03/06/2016 

Hora da 
Chamada 

12:03:00 

Duração 89 

Comentário 

PAULO X ADEMIR (?) - PAULO diz que conversou com Doutora MARIA sobre 
o TADEU 
 
ANALISTA: MARIA deve ser MARIA DO ROCIO, RESPONSÁVEL PELO 
SIPOA -MAPA-PR.  

Transcrição 

Instante 0'16''  
(...) 
 
ADEMIR: (...) CÊ COMENTOU COMIGO QUE VOCÊ FALOU COM 
DOUTORA MARIA, MAS NUM, NUM...FALOU O RESTO. 
PAULO: ENTÃO. ELA VAI ORGANIZAR LÁ. 
MARIA: AH, PRO TADEU? 
PAULO: É. ELA FALOU QUE ESSE MOLEQUE TEM PROBLEMA NA 
CABEÇA. ELA MESMO FALOU (RISOS) EU FALEI ESSE MOLEQUE TEM 
PROBLEMA NA CEBEÇA (...) 

 

A relação espúria entre empresários e ocupantes de altos cargos do MAPA 

somente se justifica com vantagens ilícitas, devidamente comprovadas ao longo da apuração, 

principalmente no tocante a DANIEL GONÇALVES FILHO e MARIA DO ROCIO 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio82513026
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NASCIMENTO. Desta forma, fica claro que todas as absurdas solicitações de PAULO 

ROGÉRIO SPOSITO – dono de Frigorífico com diversos problemas de saúde pública, como 

se verá mais à frente – somente são viabilizadas por conta de vantagens recebidas.  

 

Aliás, o pagamento regular de vantagens a servidores públicos é abertamente 

citado por PAULO SPOSITO ao mencionar que o Fiscal TADEU seria melhor para a 

empresa por ser “dinheirista”. 

 

Por outro lado, apenas o recebimento de vantagens levaria DANIEL a, mesmo 

afastado, realizar todas as tratativas no sentido de trocar o Fiscal e trazer de volta à ativa o 

servidor LUIZ TADEU CANGUSSU. 

 

Diante do exposto, indicio DANIEL GONÇALVES FILHO e MARIA DO 

ROCIO NASCIMENTO como incursos nas penas do art. 317 do Código Penal. Outrossim, 

indicio PAULO ROGERIO SPOSITO como incurso nas penas do art. 333 do mesmo diploma 

legal.   

 

4.44. FATO 44 – CONCUSSÃO FRIGORÍFICO LARISSA 

 

A ligação abaixo revela exigência feita por DANIEL a PAULO ROGERIO 

SPOSITO, proprietário do FRIGORÍFICO LARISSA. DANIEL, ao que tudo indica, possui 

contatos com “RODRIGO”, que teria adquirido ativos do FRIGONORTE, do Paraguai, entre 

eles seis carretas.  

 

Inicialmente, DANIEL solicita que algumas dessas carretas passem a transportar 

para o FRIGORÍFICO LARISSA. Em resposta, PAULO SPOSITO acena positivamente, 

indicando, no entanto, que há uma fila. É a deixa para a intervenção firme de DANIEL, que 

indaga se “para nós vai ter fila”. 

 

Diante da clara exigência de DANIEL, que sobe de tom, PAULO recua e afirma 

que não haverá fila para RODRIGO, sendo que DANIEL responde ser isso o que queria 

ouvir. 

 
 

Chamada do Guardião 

85137260.WAV 

Alvo PAULO ROGÉRIO SPOSITO 

Telefone do 
Alvo 

55(11)999872837 

Telefone do 
Interlocutor 

55(41)91690711 

Data da 
Chamada 

22/10/2016 

Hora da 
Chamada 

19:26 

Duração 496 
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Chamada do Guardião 

Comentário 
@PAULO X DANIEL - DANIEL PEDE PARA PAULO POR CARRETA PARA 
TRABALHAR NO FRIGORÍFICO. 

Transcrição 

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 noticia boa valeu a pena 
todo o esforço (ANALISTA= notícia a que se referem éa manutençao 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... émuito criança ainda. 
DANIEL-já deu a notícia pra ele? 
PAULO- não eu segurei 
DANIEL- deixa a DOUTORA dar a notícia pra ele tá 
PAULO- éeu 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 éo 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 Frigorífico de lá, seis carretas de 
lá... 
PAULO-hâ 
DANIEL-seis carretas inteiras esse homem éda logistica ele émuito 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, 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 éisso que eu quero ouvir certo, porque o irmão não podem ficar na fila, 
fila épara os....para os irmãos, então PAULINHO éum pedido do seu irmaozinho aqui tá 
PAULO- não ta bom 
DANIEL- isso émuito importante essa ajuda nesse momento, o RODRIGO está aqui 
comigo e ele fala com quem? para acertar isso a curto prazo, sabe porque? 
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- énosso 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 éRODRIGO? 
DANIEL-é tá com nós aqui pode falar. 
 
O diálogo continua no mesmo teor até o fim da gravação. 

 

Fica claro que PAULO não tem outra alternativa a não ser autorizar que 

RODRIGO transporte cargas da empresa sem passar por qualquer tipo de fila, diante da 
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intervenção de DANIEL. Diante do exposto, indicio DANIEL GONÇALVES FILHO como 

incurso nas penas do art. 316 do Código Penal. 

 

 4.45. FATO 45 – CORRUPÇÃO DANIEL (BR ORGAN) 

 

O fato sob exame se inicia com a ligação de DANIEL GONÇALVES FILHO par 

ao Fiscal ANDRÉ DOMINGOS BERNARDI PARRA, para que este agilize um 

procedimento da empresa BR ORGAN FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, que estaria 

sendo fiscalizada pelo Fiscal LUIZ CARLOS MICHELAN.  

 

Importante aqui salientar que, segundo pesquisa em fontes abertas presentes na 

Representação final, a BR ORGAN tem processos tramitando junto ao Ministério da 

Agricultura, sendo que um deles (21034.004877/2015-47) teria sido também “vistoriado” 

por LUIZ CARLOS MICHELAN. 

 

Chamada do Guardião  

82102645.WAV 

Alvo DANIEL 

Telefone do 
Alvo 

55(41)99438822 

Telefone do 
Interlocutor 

4199389595 

Data da 
Chamada 

18/05/2016 

Hora da 
Chamada 

17:22:00 

Duração 67 

Comentário 

DANIEL X PARRA - Sobre Vistoria na BR.ORGAN realizada por MIQUELAN 
 
ANALISTA: LUIZ CARLOS MICHELAN seria FISCAL AGROPECUÁRIO 
FEDERAL 

Transcrição 

PARRA: ALÔ 
DANIEL: PARRA... 
PARRA: FALA MEU FILHO! 
DANIEL: TÁ ONDE? 
PARRA: EU TÔ AQUI NA FRENTE DO MINISTÉRIO 
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: FEZ 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. 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio82102645
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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... 

 

Cabe aqui atentar para o fato que EDYMILSON PENA, pessoa ligada a DANIEL 

GONÇALVES FILHO (conforme áudio abaixo) é advogado da BR ORGAN. EDYMILSON 

ainda constou como formalizador de empréstimo de 210 mil reais a DANIEL, quitado em 

2013, contudo sem qualquer movimentação de débito ou crédito, indicando negócio simulado 

para fechamento de declaração de imposto de renda: 
  

Chamada do Guardião  

85074953.WAV 

Alvo DANIEL GONÇALVES FILHO 

Telefone do 
Alvo 

55(41)96041122 

Telefone do 
Interlocutor 

4499170606 

Data da 
Chamada 

18/10/2016 

Hora da 
Chamada 

14:59 

Duração 230 

Comentário 
DANIEL X EDMYLSON - TRAZER ALGUÉM PARA SER SÓCIO - EMPRESA DO 
"BÁRBARA". EMPRESA BR ORGAN 

Transcrição 

EDMYLSON: oi 
DANIEL: Edmylson 
EDMYLSON: oi DANIEL 
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 falata 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 

https://10.1.41.34:8643/webdesktop/contents/audios/atrib_audio85074953
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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 ta? 
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 
(...) 

 

Outro dado importante é que observando no histórico de sócios excluídos da Empresa 

BR ORGAN, aparece o nome de LAÍS NOJIRI GONÇALVES, filha de DANIEL GONÇALVES.  

 

Assim, resta claro o interesse de DANIEL no procedimento relativo à BR ORGAN. 

Assim, sua solicitação de agilizar reflete claro caso de corrupção, haja vista os interesses em 

comum com o advogado da empresa e o histórico de sociedade, constando sua filha como sócia.  
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Desta forma, indicio DANIEL GONÇALVES FILHO como incurso nas penas do art. 

317 do Código Penal.  

 

4.47. FATO 47 – LIBERAÇÃO UNIDADE MINEIROS/GO DA BRF 

 

O fato sob exame se inicia com a ligação entre RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, 

Diretor de Relações Institucionais da empresa BR FOODS (BRF) com DINIS LOURENÇO DA 

SILVA, Chefe do SIPOA/MAPA/GO. Ao que tudo indica, há diversas irregularidades em 

procedimentos da empresa na planta de Mineiros/GO, razão da preocupação de RONEY: 

 

Chamada do Guardião  

81667984.WAV 

Alvo RONEY / JOSÉ 

Telefone do 
Alvo 

55(11)993516884 

Telefone do 
Interlocutor 

ND 

Data da 
Chamada 

28/04/2016 

Hora da 
Chamada 

21:15:00 

Duração 244 

Comentário 
DR. DINIZ (CHEFE DE GOIANIA) X RONEY - TRATAR SOBRE UNIDADE DE 
MINEIROS.  

Transcrição 

DINIZ: Alô. 
RONEY: Doutor DINIZ? 
DINIZ: Oi. 
RONEY: É o Roney da BRF. Tudo bom? 
DINIZ: Oh, Roney. Tudo bom. Beleza. 
RONEY: Desculpa eu te ligar nesse momento. Só que é o seguinte. oi tô te 
legando 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.  
DINIZ: 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? 
DINIZ: (interrompe RONEY). Amanhã eu tô viajando. Eu vou pra MIQUELÂNDIA. 
Vai eu o superintendente. (...) 
 
A partir de 2'15": 
 
DINIZ: Hoje eu fiquei sabendo do problema. 
RONEY: Isso. 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/entryseg/contents/audios/atrib_audio81667984
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DINIZ: Tomei conhecimento e eu pedi pra que não suspendesse a habilitação até 
segunda feira. 
RONEY: Sei. Entendi. 
DINIZ: Pra gente sentar e conversar na segunda. 
RONEY: Tá ótimo. 
DINIZ: 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? 
DINIZ: Pra resolver esse problema, não tem ninguém. 
RONEY: Então seria segunda feira, então? 
DINIZ: (ininteligível) Oi? 
RONEY: O senhor sugere segunda feira, então. Aí o senhor promete pra mim 
que guenta até segunda-feira a questão (ininteligível)?  
DINIZ: Não, dá pra aguentar. Já tá costurado já. Já tá. Eu vi o relatório delas hoje 
à tarde. 
RONEY: Um hum 
DINIZ: Eu vi o relatório e há sugestão pra suspender, né? As habilitações. 
RONEY: Isso. 
DINIZ: E eu conversei isso com a MARIA CRISTINA e com a (pausa). 
RONEY: Com a GABRIELA. 
DINIZ: 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? 
DINIZ: 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 DINIZ e aí eu também prefiro que o senhor 
esteja junto também na segunda-feira. Então, a gente agenda pra segunda-feira, 
então. 
(...) 
Se despedem. 

 

RONEY pede a intervenção de FRANCISCO CARLOS DE ASSIS (ex-Chefe do 

SIPOA/MAPA/GO) para ajudar no contato com DINIS para que não haja suspensão.  
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Comentário 
RONEY X HNI (o interlocutor seria CHICO, antigo superintendente em Goiás)- 
Roney diz que segunda vai estar em Goiânia e pede para HNI interceder junto a 
DINIZ do SIPOA para auxiliar na Liberação de MNIEIROS. 

Transcrição 

A PARTI DE 20": 
RONEY: Segunda feira eu vou tá em Goiânia tá. Eu quero te encontrar aí pra 
gente tomar um café e conversar. Faz tanto tempo que a gente não se fala. 
HNI: Você me liga Na hora que você chegar. 
RONEY: Ligo. 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 Diniz, não é? 
HNI: 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 complicada. 
RIO VERDE até é, mas MINEIROS, a planta sempre tranquila. Sempre foi uma 
planta legal. 
HNI: Não se preocupe não. Eu converso com ele. 
RONEY: ala 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. 
HNI: 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". 
HNI: Não, pode deixar, não precisa preocupar, não. Eu acerto com ele. 
RONEY: Aí, qualquer coisa tu me fala, tá.  
HNI: Não. Beleza. Não precisa preocupar, não que eu acerto com ele, tá bom. 
(se despedem) 

 

Cinco dias depois FRANCISCO (identificado como MINEIRO até então) retorna e diz 

que já conversou com DINIS. Pede produtos da empresa em contrapartida, encerrando com “O 

DINIS É IGUAL EU, PODE ABRIR A CAIXA DE FERRAMENTAS PRA ELE”, revelando a 

possibilidade de oferecer vantagens para viabilizar o intento da empresa.  
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Comentário 

RONEY X MINEIRO - Mineiro fala que já falou com DINIZ. RONEY diz que quem 
Que DINIZ que iria ajudar no que puder. Mineiro várias vezes sugere que Roney 
chame DINIZ para conversar em particular. Fala ainda que pode confiar em 
DINIZ E QUE PODE ABRIR "a caixa de ferramentas" pra ele. Que pode 
conversar o que quiser. Na conversa, observa-se que MINEIRO pede que 
RONEY lhe mande frangos e produtos.  

Transcrição 

MINEIRO: Ô RONEY. 
RONEY: Tudo bem? 
MINEIRO: Bão. Ó, Já conversei com o DINIZ já, viu. Aquele negócio, viu?  
RONEY: Am. 
MINEIRO: 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, eim. 
Em Rio Verde, heim. 
RONEY: Não, não. Mineiro, Mineiro. 
MINEIRO: 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. Se lembra? 
MINEIRO: Ah.  
RONEY: Em dezembro teve uma supervisão, uma auditoria lá, não tava da 
forma. Entendeu? 
MINEIRO: 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? 
MINEIRO: 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. 
MINEIRO: 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. 
MINEIRO: 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. 
MINEIRO: AI EU ACERTEI COM ELE TUDO CERTINHO. VÊ SE CÊ. VIU? 
RONEY: Fechou. 
MINEIRO: Ô, Ô, Ô, RONEY. Quem tá lá em RIO VERDE? É o IVAM? 
RONEY: O IVAM TÁ EM RIO VERDE.  
MINEIRO: Ô, FALA PRO IVAM MANDAR UNS FRANGOS PRA MIM. UMAS 
COISAS PRA MIM, AQUI PRA CASA. 
RONEY: Tá eu vejo lá com ele. Eu vou dar uma ligada pro DINIZ. Tá. Beleza. Eu 
to reunido aqui com o pessoal. Eu vou dar uma ligada pro DINIZ. À tarde eu te 
ligo pra gente encontrar. 
MINEIRO: Ó, VEM CÁ, Ó, O DINIZ É GENTE BOA DE MAIS. O DINIZ É IGUAL 
EU. VOCÊ PODE ABRIR A CAIXA DE FERRAMENTAS PRA ELE. TÁ BOM? 
RONEY: BELEZA, ENTÃO. 
MINEIRO: Ó, RONEY. O DINIZ VOCÊ PODE CONFIAR NELE. 
RONEY: FECHOU.  
MINEIRO: VOCÊ PODE CONVERSAR O QUE VOCÊ QUISER COM ELE. 
RONEY: Beleza, então. Valeu. Tchau. 
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Liberado por FRANCISCO, RONEY negocia com DINIS e o orienta como fazer as 

coisas da maneira mais proveitosa para a empresa: 
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Comentário 

RONEY X DOUTOR DINIZ - diz que vai fazer o possível para reverter a situação. 
DINIZ fala que FRANCISCO conversou com ele e elogiou RONEY. DINIZ fala 
que dará parecer desfavorável a suspensão e que irá falar com MÁRCIO. DINIZ 
diz que RONEY fale com o pessoal da indústria para melhorar o relacionamento 
com o SIF local. 

Transcrição 

A partir de 30": 
DINIZ: Eu vou fazer o possível lá, pra, é, reverter a situação. 
RONEY: Tá. 
DINIZ: O FRANCISCO ligou pra mim hoje. Você falou com ele? Doutor 
Francisco? 
RONEY: Falei com ele na quinta-feira à noite, que eu não tava conseguindo falar 
com o Doutor, aí eu queria o telefone da sua casa pra gente marcar a reunião. 
Mas, depois em seguida o senhor me retornou. 
DINIZ: Ah, então tá joia então. Ele me falou hoje. Me falou: "ah, rapaz, o Roney é 
gente boa". Te elogiou até. (risos) 
RONEY: Ah, o que eu preciso, o que a gente precisa, Doutor DINIZ, é o seguinte, 
É NÃO SUSPENDER. ATÉ POR QUE É SUSPENDER O QUE NÃO TÁ SENDO 
PRODUZIDO AINDA. A gente já tá produzindo produtos temperados né e aí a 
empresa fez todas as ações como a gente mostrou: retorno de contêiner.  
DINIZ: Certo. A minha opinião é dar o parecer desfavorável à suspensão. É só 
aguardar os documentos.  
RONEY: De repente, doutor. O senhor pode sugerir o seguinte. Eu tava sentado 
com doutor MARCIO e ele tava conversando comigo. ele disse o seguinte: 
Poderia depois sugerir então. Uma nova supervisão, então. entendeu? 
DINIZ: Tudo bem. Eu vou falar com MARCIO. 
RONEY: Isso. Seria até interessante o Doutor também ir junto lá com o pessoal 
conhecer o estabelecimento. 
DINIZ: Eu vou. 
RONEY: Certo. Beleza, então. 
DINIZ: Você precisa conversar com o seu pessoal lá da indústria pra melhorar o 
relacionamento com o SIF local. Isso é muito importante. Pra melhorar o 
relacionamento, fazer as coisas que o pessoal pede, o pessoal do SIF lá pede. 
Às vezes é uma besteirinha, mas não faz, ai vai ficando. 
Roney: Dr. Diniz, mas houve algum questionamento com relação ao 
relacionamento no SIF ou não? 
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DINIZ: Olha eu liguei pra sra. CLAUDIA. SABE? 
RONEY: MAS ELA FALOU ALGUMA COISA? 
DINIZ: pode não ser um relacionamento. O relacionamento pessoal pode tá 
muito bom, entendeu? O relacionamento pessoal é que não tá legal. 
(...) 

 

ANDRE LUIZ BALDISSERA, Gerente da BRF para o Centro-Oeste e RONEY 

comemoram notícia que “faz tomar um vinho”. No entanto, RONEY alerta que “aí tem o golpe, 

né?”, indicando que DINIS pediu apoio da BRF nas eleições municipais para o PDT. ANDRÉ, em 

resposta, diz que “vamos fazer. (ininteligível) se tem que fazer, vamos fazer essa merda”. 

 

Aí já está presente a solicitação (apoio financeiro nas eleições) e até mesmo o aceite 

inicial que configuram o crime de corrupção ativa e passiva. 

 

Novas tratativas geram inclusive a decisão de RONEY de desistir de um voo para 

reunião com DINIS, sendo que ao avisar a esposa, RONEY afirma que devem “pedir coisa, 

certamente”, e que iria gravar. 
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Comentário 
RONEY X DINIZ- RONEY já estava no aeroporto, prestes para embarcar para São Paulo, 
quando recebeu uma ligação de DINIZ, que diz que precisa falar com ele pessoalmente. 
RONEY desiste do voo e ambos marcam encontro para a mesma noite. 

Transcrição 

RONEY: Tudo bem, doutor? 
DINIZ: Oh, RONEY. Você tá em Goiânia ainda? Você tá em Goiânia? 
RONEY: Eu tô no aeroporto. 
DINIZ: Ah, tá viajando pra São Paulo? 
RONEY: Vou pra São Paulo. 
DINIZ: Você volta quando? 
RONEY: Eu tô pra voltar não nessa semana, na outra semana. 
DINIZ: Na outra semana? 
RONEY: Isso. 
DINIZ: É por que nós já estamos aqui delineando uma solução lá pro problema. 
RONEY: Tá. 
DINIZ: Mas eu precisava conversar com você. 
RONEY: Am, ham. Mas o senhor quer falar comigo pessoalmente? 
DINIZ: Pessoalmente. 
RONEY: Oh, mas se precisar eu fico aí. Quer que eu fique ou não? 
DINIZ: Oi? 
RONEY: Quer que eu fique? 
DINIZ: É, não, eu gostaria que você ficasse. 
RONEY: Quer que eu fique? Eu fico. 
DINIZ: É. Não vai ter problema pra você né? 
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RONEY: Não, não tem. 
DINIZ: (ininteligível) questão de passagem, tudo, né. 
RONEY: Não, não. Não tem problema. Eu fico. 
DINIZ: A gente pode marcar amanhã. 
RONEY: Então, tá. Fechou. 
DINIZ: Ou até hoje mesmo. 
RONEY: Fechou. 
DINIZ: Ou até hoje mesmo. 
RONEY: Então, tá. Eu. 
DINIZ: Onde é que cê tá? 
RONEY: Eu vou ficar no hotel em frente ao aeroporto. O Santos Dumont. 
DINIZ: Em frente ao aeroporto? O Santos Dumont? 
RONEY: Isso. 
DINIZ: Então daqui a mais ou menos uma hora a gente tá passando aí. Uma hora e 
vinte. 
RONEY: Então, tá. Beleza, então. 
(...) 
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Comentário 
RONEY X GRASI - RONEY DIZ QUE O CHEFE DO SIPOA LIGOU, QUANDO JÁ 
ESTAVA NO ENBARQUE, E QUE PRECISOU CACELAR O VOO E FICAR PARA 
CONVERSA. 

Transcrição 

A partir de 20”: 
 
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. (...) 

 

RONEY contata LAERCIO, diz que ficou e DINIS acertou a suspensão da 

certificação – que não prejudicaria a empresa – daria prazo para arrumar as coisas, sem 

mandar para Brasília/DF. Em troca, pediu ajuda na questão política (ajudar nas campanhas 

do PTB em Goiânia/GO). RONEY orienta LAERCIO a fazer oficio para DINIS no SIPOA: 
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Telefone do Alvo 55(11)993516884 

Telefone do 
Interlocutor 

ND 

Data da Chamada 03/05/2016 

Hora da Chamada 12:01:00 

Duração 175 

Comentário 
RONEY X LAERCIO - RONEY fala que DINIZ ficou de não mandar o processo para 
BRASÍLIA e não suspender a certificação e que pediu, como contrapartida, uma ajuda na 
questão política ali em Goiás. 

Transcrição 

A partir de 28": 
 
RONEY: Cara, eu acabei de desembarcar em São Paulo, ontem à noite eu fiquei. Por 
que eu tava no aeroporto com ANDRÉ, pra pegar o voo pra são Paulo, DINIZ me ligou. 
LAERCIO: Hum. 
RONEY: Querendo falar comigo pessoalmente. 
LAERCIO: E como é que foi? 
RONEY: Então, daí eu peguei, falei com ele que tudo bem, eu ficaria né. Fui lá no hotel, 
ai ele chegou, com outro fiscal. 
LAERCIO: Hum, hum. 
RONEY: Ai ele falou que já conversou com o pessoal, a ideia é o que? Não mandar pra 
BRASÍLIA, suspender a certificação, mas, como a gente não ta produzindo nada não vai 
interferir em nada e da um prazo de, de, de, 30, 20 dias pra gente arrumar as coisas, 
arrumar o projeto e tal e depois fazer uma nova auditoria. 
LAERCIO: Excelente! 
RONEY: Ai depois vem a contrapartida, né. Mas isso aí é comigo. Pra pedir uma ajuda 
na questão política ali em Goiás. Ele é indicação do PTB, ai ele pediu pra mim ver se 
podia ajudar nas campanhas políticas do partido político do PTB ali no Goiânia. 
LAERCIO: Viu, fala que eu sou um braço direito dele. (risos) 
RONEY: É beleza. 
(...) 
 
(Laercio fica de fazer um ofício para o Doutor Diniz): 
 
A partir de 2'20": 
LAERCIO: Então coloco primeira frase: a o chefe do DIPOA, é isso? 
RONEY: É do SIPOA. do SIPOA. 
LAERCIO: AH, bom. Ao chefe do SIPOA, isso? 
RONEY: isso. 
LAERCIO: E o nome do rapaz, daí? 
RONEY: É o doutor DINIZ, DINIZ SILVA. 
LAERCIO: Doutor DINIZ SILVA. 
(...) 

 

Deixando clara a situação de solicitação de apoio político, RONEY comenta com 

HNI a questão em tela: 
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Data da Chamada 03/05/2016 

Hora da Chamada 21:52:00 

Duração 166 

Comentário 

RONEY X HNI - RONEY explica que, quando já estava no aeroporto com ANDRE para 
voltar de viajem, recebeu uma ligação do chefe do SIPOA, o qual disse que iria fazer de 
tudo e que não iria levar o processo pra Brasília, que iria propor SUSPENDER A 
CERTIFICAÇÃO SÓ DO PREPARADO, QUE a empresa NÃO ESTÁ PRODUZINDO E 
DAR UM PRAZO PARA SE ADEQUAREM. RONEY fala que perguntou qual seria o 
pagamento e que ele (chefe do Sipoa/GO) disse que, no Ministério, as chefias seriam por 
indicação partidária e que quem os colocou foi o pessoal do PDT e o deputado com quem 
trabalham é o JOVAIR ARANTES e que precisaria de apoio na campanha eleitoral 
municipal. 

Transcrição 

 
A partir de 1 minuto: 
 
RONEY: Eu já ia falar pessoalmente por que eu achei que tu ia ta hoje aqui. Ai ele 
pegou, ai ele veio: “oh, veja bem, eu vou fazer de tudo, vou bater no peito aqui, não vou 
levar o processo pra Brasília, quero ver se”. 
HNI: Tá. 
RONEY: “o que que eu vou propor? Que a BRF, vamos suspender a certificação só do 
preparado e que, e que, e eu vou dar um prazo pra vocês se adequar e eu vou fazer 
uma nova auditoria, pra ver se deu certo”. 
HNI: Tá bom. Ótimo. 
RONEY: Ai eu peguei e falei, não, tá bom se for essa, se for isso, eu concordo também. 
Mas ai o que é que vai ser o pagamento, entendeu? Ai ele pegou: “pois é, tal, preciso do 
apoio de vocês, você sabe que a gente ali do ministério, tem, é por indicação partidária e 
quem coloca nós aqui no Ministério, que mantem a gente no cargo, é o pessoal do PDT 
e o pessoal, o nosso deputado aqui, que trabalha junto, é o JOVAIR ARANTES e ai eu 
preciso do apoio de vocês ai na campanha eleitoral, municipal”. Ai eu falei: ó, veja bem, 
né, a, o Supremo Tribunal (HNI interrompe) 
HNI: RONEY, eu tô com uma pessoa, acabei de me despedir dela aqui, tá.  Me dá um 
minuto que daí eu te ligo e a gente conversa com calma. 
RONEY: Beleza, então. Fechou. 
(...) 

 

 

RONEY comenta com ANDRE BALDISSERA que DINIS pediu 300 mil pra 

ajudar o cara que mantém ele em Goiânia/GO. Negam esse montante. 

 
Chamada do Guardião 

84236256.WAV 

Alvo RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS 

Telefone do 
Alvo 

55(11)993516884 

Telefone do 
Interlocutor 

ND 

Data da 
Chamada 

12/09/2016 

Hora da 
Chamada 

19:04 

Duração 216 

Comentário RONEY X ANDRE BALDISSERA – inicialmente conversam sobre a contratação de mão 
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de obra mediante convênio. No diálogo, são citados INDEA (Instituto de Defesa 

Agropecuária do Mato Grosso) e a UNIMEV (Cooperativa de Médicos Veterinários).  

Em seguida, passam a falar sobre a liberação para produção de produtos apimentados 

pela fábrica de Mineiros e do auxilio prestado por DINIS. Neste diálogo RONEY 

esclarece que DINIS teria solicitado 300 mil reais para auxiliar na campanha de um 

determinado político e que teria “enrolado” DINIZ e ao final não teria feito o pagamento. 

Na conversa, citam o nome de FLAVIA RIBAS, que conforme pesquisas seria Diretora 

Global de Compliance da BRF. 

 

Transcrição 

 

A partir de 34 segundos: 

 

ANDRÉ: Me dê as novidades aí. 

RONEY: Uai! Qual que tu quer? Tem duas. 

ANDRÉ: Ah, tem duas.  

ANDRÉ: Me dá as boa. 

RONEY: Não, ó, parece que o INDEA já ajustou os dois caras que vão pra 

LUCAS. Só que, o seguinte, a gente precisa de mais um pra MUTUM. Aí o 

Ministério tá pedindo mais um tá. 

ANDRÉ: Como é que eles ajustaram? Quem é que vai pagar isso? É o próprio 

INDEA? 

RONEY: Vai ser. Não, é funcionários do INDEA, cara. Não tem nada de. 

ANDRÉ: Então, ele vai botar funcionários dele lá? 

RONEY: Do INDEA. Isso. Parece que já foi ajustado, só que aí o Ministério pediu 

mais um pra NOVA MUTUM. Aí eu falei, não. (ANDRE interrompe) 

ANDRÉ: Aí a gente pode cancelar no mesmo momento a UNIMEV? 

RONEY: É. A partir do momento que os dois caras já tiver na fábrica, a gente já 

vai cancelar a UNIMEV, pra tirar e fazer a comunicação pros caras. Entendeu? 

ANDRÉ: Um hum. 

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 

SIPOA já vai fazer a liberação. Eu acredito que até quinta feira vai tá liberado. 
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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) 

ANDRÉ: Tua parente aí. Tua prima. 

RONEY: Tua amigona. 

ANDRÉ: Tá. Então vamos fazer o seguinte, amanhã tu fica no pé disso aí, cara, pra 

nós tentar voltar a apimentar quarta ou quinta feira. 

RONEY: Sim. Não, não. Tá no meu caderno, já. Isso aí é prioridade. 

ANDRÉ: Tá eles já receberam, viram que os resultado tá em dia. Me liga daí tá. Vai 

me mantendo informado no WhatsApp aí. 

RONEY: Não, fechou. Não, eu te mando ali pra ti no WhatsApp. Beleza então. (...) 

 

Cabe ressaltar que mesmo com a negativa, a solicitação já havia sido feita, bem 

como um aceite inicial, inclusive reproduzido em conversas entre RONEY e BALDISSERA, 

configurando as figuras ativa e passiva de corrupção. Abaixo, RONEY comenta que “vai ter 

que ajudar o homem nas eleições”: 
 

Chamada do Guardião 

81801385.WAV 

Alvo RONEY / JOSÉ 

Telefone do Alvo 55(11)993516884 

Telefone do 
Interlocutor 

ND 

Data da Chamada 04/05/2016 

Hora da Chamada 18:01:00 

Duração 109 

Comentário 
RONEY X HNI - Roney fala que ele (DINIZ) ficou de propor o apimentado 
e uma nova supervisão, mas que VAI TER QUE AJUDAR O HOMEM NAS 
PRÓXIMAS ELEIÇÕES. 

Transcrição 
A partir de 53”: 
 
HNI: E a ideia é o apimentado e uma nova supervisão? 
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RONEY: O que ele falou pra mim que eles iam propor é isso. 
HNI: Boa, boa. Nota 10. 
RONEY: Tá. 
HNI: Se for assim, nós vamos sair muito bem, RONEY. 
RONEY: Então tá tranquilo. É essa a ideia. Depois vai ter que ajudar o 
homem nas eleições. 
HNI: Rapaz do céu, eu vou boca de urna. 
RONEY: fala isso pro ANDRE também. 
HNI: Ham? 
RONEY: Depois, chegando as eleições a gente vê o que é que vai fazer. 
HNI: Não, não. Não tem problema não. 
(...) 

 

Em nova situação atrelada ao apoio à planta da BRF em Mineiros/GO, RONEY 

comenta com um WELMAN PAIXÃO que DINIS pediu o apoio de RONEY para um neto 

fazer teste no São Paulo Futebol Clube (Abílio Diniz, conselheiro da BRF, é conselheiro e 

influente no SPFC).  

 

Chamada do Guardião  

82075997.WAV 

Alvo RONEY / JOSÉ 

Telefone do 
Alvo 

55(11)976075232 

Telefone do 
Interlocutor 

6299006400 

Data da 
Chamada 

16/05/2016 

Hora da 
Chamada 

17:57:00 

Duração 383 

Comentário 

ELMO X RONEY - falam sobre o teste no time do São Paulo Futebol Clube para o neto do 
Diniz (SIPOA/GO) e de uma auditoria no dia trinta em Mineiros/GO.  
 
Elmo sugere fazer uma espécie de avaliação preventiva na fábrica de Mineiros. Ele 
oferece uma espécie de serviço de verificação a fim de se antecipar e elaborar argumentos 
para a auditoria agendada na empresa pelo MAPA no dia trinta. Elmo fala sobre a 
importância de ter contrapontos. Eles comentam que quem fará a auditoria é ANDRÉ 
PALMEIRA e que ele é "complicado". 

Transcrição 

A partir de 15 segundos: 

 
ELMO: Eu tô insistindo, pro que eu tô preocupado, rapaz, com aquele negócio lá. Em 
que pé que tá, "eim" cara?  

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio82075997
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RONEY: Do? 
ELMO: De Mineiros lá.  
RONEY: Ah, então, cara. Na verdade é o seguinte: o pessoal encaminhou o documento 
lá e eles estão tratando lá, mas parece que houve algumas outras questões lá, que tão 
tratando do assunto lá. Então, eu nem falei mais com a SUELI nem com o. A última 
conversa que eu tive foi com a SUELI sexta feira. Aí eu peguei e voltei, Aí tinha outros 
assuntos pra tratar também, né. Não sei como é que ficou. Tem até que ligar pra saber. 
Até no nosso grupo de Whatsapp, ninguém comentou mais nada entendeu? Tem até 
que ligar pra eles lá pra ver o que é que aconteceu, entendeu. 
ELMO: (ininteligível) 
RONEY: E Rio Verde também. Tu me passou. Eu passei pra Rio Verde. Eu fiquei 
também preocupado, por que agora dá Rio Verde, de Mineiros. Meu Jesus Cristo. 
ELMO: É, se deixar correr frouxo, dá uma confusão tremenda. 
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. 
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!  
RONEY: Beleza? 
ELMO: Deixa eu te falar, eu comentei contido naquele dia lá do professor da 
universidade. Isso ele faz um trabalho já, já tem algum tempo que a gente faz um 
trabalho, eu participo também, JBS, essas unidades. 
RONEY: Hum hum. 
ELMO: É aprovar novos equipamentos. É ter uma visão parcial, bem tranquila, bem 
séria, bem fechada. Eu tô pensando nisso, cara. Tem que mandar ele lá, até eu 
acompanho, pra dar uma olhada geral, montar um relatório, discutir com vocês. 
Entendeu? Pra ter um contraponto, entendeu? 
RONEY: Entendi.  
ELMO: Por que, pelos documentos que eu tô vendo, eu tô preocupado, entendeu? Ô, se 
der salmonela no arrasto, vai esterilizar a produção? Não tem nada a ver uma coisa com 
a outra. 
RONEY: Tá, mas, como é que poderia fazer isso aí?  
ELMO: Não, assim, eu convoco eles e aí eles vão lá, até vai, são dois e eu, e, aí, vamo 
lá, damos uma geral, trazemos algumas amostras; 
RONEY: Mas vão de forma oficial ou não? 
ELMO: De forma oficial. 
RONEY: (ininteligível) 
ELMO: Pois é. Aí a gente vai no SIF. Conversa no SIF. Eu vou pela universidade, 
digamos assim, por que eu sou parte do pessoal de pesquisa da universidade. Então eu 
vou com ele, acompanha, aí nós vamos no SIF, conversamos com o SIF aí o SIF talvez 
ela acompanha a gente, ou então vá só o controle de qualidade, a gente vai entender, 
tecnicamente, a coisa e sugeir alternativas. Entendeu? Aí monta um relatório. Diz quite 
na garantia da qualidade ou aí no corporativo a situação real. O que pode fazer o 
contraponto, entendeu? 
RONEY: hum hum 
ELMO: E até pra dar o respaldo no SIPOA. Entendeu? 
RONEY: am ham 
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ELMO: De uma situação diferente. Isso a gente já vem fazendo com JBS há muito 
tempo. Com várias situações. (...) 

 

Cabe ainda ressaltar que WELMAN PAIXÃO estava com DINIS na reunião do 

hotel com RONEY, quando este desiste de pegar o voo. WELMAN PAIXÃO SILVA 

OLIVEIRA também viaja para São Paulo/SP, somente para tomar um café com RONEY, de 

acordo com os depoimentos (Evento 227 do IPL).  

 

Por fim, RONEY revela em depoimento não ter aceitado a quantia solicitada por 

DINIS, o que em nada interfere na tipificação, uma vez que comprovada a solicitação de 

manutenção da planta em Mineiros/GO – inclusive com orientação do fiscalizado ao fiscal 

– e a solicitação de vantagem, frise-se, inicialmente aceita. Eventual pagamento seria mero 

exaurimento do crime. 

 

Diante do exposto, indicio DINIS LOURENÇO DA SILVA, WELMAN 

PAIXÃO SILVA OLIVEIRA e FRANCISCO CARLOS DE ASSIS como incursos nas 

penas do art. 317 do Código Penal. Outrossim, indicio ANDRÉ LUIZ BALDISSERA e 

RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS como incursos nas penas do art. 333 do mesmo 

diploma legal.  

 

4.47. FATO 47 – CORRUPÇÃO “VENDA VEÍCULO” MAPA/GO  

 

O fato em tela se inicia de uma conversa entre DINIS LOURENÇO DA SILVA 

e FREDERICO AUGUSTO DE AZEVEDO LIMA, proprietário das empresas CURTUME 

CENTRO OESTE LTDA. e GAIA CURTUME LTDA., ambas sob fiscalização do 

MAPA/GO. 

 

Na tratativa inicial, DINIS marca encontro pessoal e afirma estar indo com o 

“Dr. JULIO”, fazendo referência a JULIO CESAR CARNEIRO, Superintendente do 

MAPA/GO. 

 
Chamada do Guardião 

83747117.WAV 

Alvo DINIZ 

Telefone do Alvo 55(62)99717155 

Telefone do Interlocutor 992478500 

Data da Chamada 10/08/2016 

Hora da Chamada 12:11:00 

Duração 51 

Comentário DINIS X FREDERICO - CHURRASCARIA FAVOS DE MEL 

Transcrição 

INSTANTE 30'' 

 

DINIS (...): ÔFREDERICO 

FREDERICO: ÔDINIS, EU TÔ CHEGANDO NA 

CHURRASCARIA. JÁ CHEGOU? 

DINIS: QUAL? QUAL CHURRASCARIA? 
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FREDERICO: AH, LÁ NO FAVOS DE MEL NÉ? 

DINIS: FAVOS DE MEL, ENTÃO TÁ. EU TÔ INDO. 

FREDERICO: BELEZA, BRIGADO 

JULIO: Ô, DOUTOR JULIO TÁ INDO COMIGO. NÃO TEM 

PROBLEMA NÃO NÉ? 

FREDERICO: NENHUM. CLARO QUE NÃO. 

 

(...) 
 

 

Já no segundo áudio, fica claro o motivo da reunião, haja vista que FREDERICO 

fala da “incumbência” dura dada a ele. Na situação, FREDERICO fala “cês me dá uma 

incumbência dura”, sendo que o uso do plural revela que a tarefa foi dada por DINIS e JULIO 

na primeira reunião. FREDERICO continua falando abertamente da tarefa de tomar dinheiro, 

combinando ter conseguido, apesar de estar apertado, cinquenta mil reais, ficando pendente 

a forma de pagamento. DINIS afirma que vai conversar “com o Dr. JULIO lá...”: 

 
Chamada do Guardião 

83756104.WAV 

Alvo DINIZ 

Telefone do Alvo 55(62)99717155 

Telefone do Interlocutor 62992478500 

Data da Chamada 10/08/2016 

Hora da Chamada 18:12:00 

Duração 103 

Comentário 

DINIS X FREDERICO - VALORES A SEREM PAGOS 

 

ANALISTA- CADASTRO DO INTERLOCUTOR: 

 

EMPRESA: ................................................PNEUS 85 LTDA - EPP * 

* CNPJ: ....................................................02.200.137/0001-15 

ENDEREÇO: ........................................................AV 85 2631 * 

* BAIRRO: .......................................................SETOR MARISTA * 

* CEP: .............................................................74.160-010 * 

* MUNICÍPIO: ..........................................................GO 

Transcrição 

DINIS: ÔFREDERICO 

FREDERICO: ÔDOUTOR, BÃO? 

DINIS: BÃO DEMAIS! 

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, 

ÉCARO! NUM DÁ, TÁ APERTADO. E REALMENTE O 

NEGÓCIO TA DIFÍCIL, A GENTE SABE, MAS 

(ININTELIGÍVEL)... NÃO PODE LARGAR. 

DINIS: CERTO 
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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 JÚLIO LÁ... 

FREDERICO: CÊ TOCA LÁ, (ININTELIGÍVEL) LÁ... COMO DIZ 

O OUTRO- ÉCARO O TREM QUE CÊ QUER VENDER, MAS A 

GENTE ÉCOMPANHEIRO... 

DINIS: ...CERTIM...UM ABRAÇO 
 

 

Em nova tratativa, DINIS, somente agora, quer dar a entender que o negócio seria 

a venda de um veículo por cinquenta mil reais, que seria levado por WELMAN a 

FREDERICO: 

 
 
Chamada do Guardião 

83763598.WAV 

Alvo DINIZ 

Telefone do Alvo 55(62)99717155 

Telefone do Interlocutor 62992478500 

Data da Chamada 11/08/2016 

Hora da Chamada 09:20:00 

Duração 68 

Comentário 

DINIS X FREDERICO - DINIS QUER ENVIAR O CARRO PARA 

FREDERICO ATRAVÉS DE WELMAN. CONVERSA INDICA 

DISSIMULAÇÃO. ESTRANHO A IDEIA DE ENVIAR CARRO, 

VISTO QUE DINIS JÁ ENVOLVEU JULIO E WELMAN NA 

NEGOCIAÇÃO ESTABELECIDA. 

 

ANALISTA- CADASTRO DO INTERLOCUTOR: 

 

EMPRESA: ................................................PNEUS 85 LTDA - EPP * 

* CNPJ: ....................................................02.200.137/0001-15 

ENDEREÇO: ........................................................AV 85 2631 * 

* BAIRRO: .......................................................SETOR MARISTA * 

* CEP: .............................................................74.160-010 * 

* MUNICÍPIO: ..........................................................GOIANIA 
 

Transcrição 

DINIS: (...) ESCUTA, POSSO PEDIR PRO DOUTOR WELMAN AÍ 

LEVAR O CARRO AÍ PROCÊ? 

FREDERICO: CÊ FALA HOJE? 
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DINIS: NÃO, QUE DIA QUE PODE LEVAR AÍ? 

FREDERICO: POIS É. ME DÁ...HOJE ÉDIA ONZE. FALA... 

DEIXO EU VER COMO ÉQUE NÓS VAMO REUNIR (JUNTAR 

DINHEIRO). ENTENDEU? DEIXA EU VER COMO ÉQUE EU 

VOU FAZER. ME DÁ, ME DÁ...DEIXA EU LIGAR PRO MEU 

COLEGA, PRO MEU SÓCIO ALÍ... 

DINIS: CERTO... 

FREDERICO: MAS AQUELE NÚMERO (VALOR) TA 

ACERTADO TÁ. AQUILO LÁ TÁ OK. CÊ ESQUECE. LÁ PODE 

DURMIR. DEIXA EU SÓ VER A QUESTÃO DO COMO ÉQUE 

NÓS VAMO FAZER. 

DINIS: ENTÃO TÁ BOM... 

FREDERICO: TÁ, E EU TE DOU RETORNO DAQUI A 

POUQUINHO. 

DINIS: CERTO. AI ..A HORA QUE CÊ RESOLVER EU PEÇO 

PRO WELMAN IR AI PRA LEVAR O CARRO PROCÊ. 

FREDERICO: PODE FICAR TRAQUILO..COMBINADO 

DINIS: ENTÃO TA JOIA...ABRAÇO 

 

Nas duas próximas tratativas, DINIS conversa com WELMAN e FREDERICO 

combinando a ida do primeiro para coletar o dinheiro. A farsa relativa à venda do veículo 

não se sustenta, pois em nenhum momento houve indicativos de qual veículo seria, o preço 

foi combinado sem que FREDERICO visse o automóvel e não há necessidade de avisar o 

Superintendente (Dr.Julio) no tocante à venda do veículo de DINIS. Outrossim, 

FREDERICO fala abertamente de tomar dinheiro: 

 
Chamada do Guardião 

83773024.WAV 

Alvo DINIZ 

Telefone do Alvo 55(62)99717155 

Telefone do Interlocutor 55(62)999006400 

Data da Chamada 11/08/2016 

Hora da Chamada 15:27:00 

Duração 71 

Comentário 

DINIS X WELMAN - CONVERSA COM FREDERICO 

 

ANALISTA: ESSE DIÁLOGO PARECE DISSIMULADO, UMA 

VEZ QUE DINIS AO CONVERSAR COM FREDERICO, FAZ 

MENÇÃO DE DOIS NOMES: WELMAN E JÚLIO. 

POSSIVELMENTE JULIO CARNEIRO, ATUAL 

SUPERINTENDENTE DO MAPA-MG. TODA NEGOCIAÇÃO 

ENVOLVERIA O VALOR DE 50 MIL REAIS PAGO EM DUAS 

PARCELAS. ALÉM DISSO DINIS, PARECE USAR CÓDIGO AO 

FALAR DE VENDA DE CARRO, UMA VEZ QUE EM 

NENHUMA OUTRA LIGAÇÃO COM ESPOSA OU FAMILIARES 

FAZ REFERÊNCIA ÀVENDA DE VEÍCULO 

Transcrição 

INSTANTE 17'' 

 

DINIS: (...) ONTEM EU TIVE COM O FREDERICO LÁ...AÍ EU 

ACERTEI A VENDA DE UM CARRO PRA ELE. AI EU QUERO 

QUE CÊ ME AJUDA PRA MOSTRAR O CARRO PRA ELE LÁ 
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WELMAN: AH, TÁ BOM 

DINIS: TÁ BOM? 

WELMAN: TA JOIA ENTÃO...TEM DIA MARCADO? 

DINIS: NÃO...É...AGORA POR ESSES DIAS. MAS JÁ TÁ 

ACERTADO JÁ A VENDA LÁ 

WELMAN: TÁ JOIA. COISA BOA. 

DINIS: TÁ JOIA...SÓ QUERIA QUE CÊ LEVASSE LÁ PRA 

MIM... 

WELMAN: TÁ BOM. E AÍ? O RESTO TUDO BEM? 

DINIS: NÃO. O RESTO TÁ TUDO BE. TUDO TRANQUILO... 

 

SE DESPEDEM 

 

 

Chamada do Guardião  

83849427.WAV 

Alvo DINIZ 

Telefone do 

Alvo 
55(62)99717155 

Telefone do 

Interlocutor 
62992478500 

Data da 

Chamada 
16/08/2016 

Hora da 

Chamada 
11:27:00 

Duração 136 

Comentário 

DINIS X FREDERICO - AQUELE NEGÓCIO PROGRAMOU PARA AMANHÃ 

 

ANALISTA: POSSIVELMENTE TRATA-SE DE Frederico Augusto De Azevedo 

Lima - 

 

Dono das Empresas:  

Pneus 85 Ltda - Epp CNPJ 02.200.137/0001-15  

Curtume Centro Oeste Ltda CNPJ 26.685.958/0001-57 

Gaia Curtume Ltda CNPJ 14.438.537/0001-42 

Transcrição 

DINIS: BOM DIA FREDERICO 

FREDERICO: BOM DIA DOUTOR, TUDO BEM? 

DINIS: TUDO BELEZA. TUDO ÓTIMO GRAÇAS A DEUS (...) 

FREDERICO: (...) DEIXA EU TE FALAR... 

DINIS: OI 

FREDERICO: A RESPEITO DAQUELE NEGÓCIO NOSSO... 

DINIS: CERTO 

FREDERICO: PODE SER AMANHÃ? 

DINIS: PODE 

FREDERICO: EU JÁ PROGRAMEI LÁ COM O PESSOAL... 

DINIS: CERTINHO, BELEZA! 

FREDERICO: OUTRA COISA QUE EU QUERIA TE FALAR...ESSES DIAS EU 

TE COMENTEI QUE EU CONHECI O NOSSO AMIGO LÁ... 

DINIS: CERTO 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio83849427
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FREDERICO: É... É...EU QUERIA IR, EU QUERIA APRESENTAR O PEDRINHO 

LÁ PRO NOSSO AMIGO. SERÁ QUE ELE RECEBE A GENTE? 

DINIS: APRESENTAR QUEM? 

FREDERICO: O PEDRINHO. 

DINIS: PRA MIM? 

FREDERICO: NÃO. PRO NOSSO AMIGO LÁ UÉ, DO PARTIDO LÁ. NÃO É PRO 

CHEFE NÃO. PRO VICE.... 

DINIS: AH, O...PODE UÉ. TRANQUILO. VOCÊ QUER...NÃO...EU LIGO PRA 

ELE TE PROCURAR ENTÃO UÉ. 

FREDERICO: NÃO. NA VERDADE NÃO. O PEDRINHO É QUE FALOU PRA 

MIM- FREDERICO, CÊ ME COMENTOU QUE CÊ CONHECEU ELE... E TAL... 

EU TÔ FALANDO O QUE ERA DA CONAB LÁ. CÊ TÁ LEMBRADO DA 

CONVERSA NOSSA, QUE EU TE FALEI QUE EU CONHECIA ELE...E TAL... AI 

O PEDRINHO FALOU, EU QUERIA CONHECER ELE, PORQUE EU OUVI 

FALAR DELE. E O PEDRINHO ME COMENTOU UM HISTÓRIA LÁ DE 

PORANGATU. EU FALEI- NÃO, VAMO LÁ... EU VOU PEDIR PROS MENINOS 

MARCAR (...) 

DINIS: CERTO...NÃO! BELEZA! 

FREDERICO: (...) AMANHÃ TA PRONTO O NEGÓCIO. EU JÁ MANDEI 

DEIXAR RESERVADO...AMANHÃ DE MANHÃ. 

DINIS: O DOUTOR WELMAN TE PROCURA AMANHÃ, TA BOM? 

FREDERICO: PERFEITO. 

DINIS: ENTÃO TÁ. BRIGADO VIU? 

FREDERICO: EU QUE AGRADEÇO. BRIGADO 

(...) 

 

Diante do exposto, indicio DINIS LOURENÇO DA SILVA, WELMAN 

PAIXÃO SILVA OLIVEIRA e JULIO CESAR CARNEIRO como incursos nas penas do 

art. 317 do Código Penal. Nesta esteira, indicio FREDERICO AUGUSTO DE AZEVEDO 

LIMA como incurso nas penas do art. 333 do Código Penal. 

 

4.48. FATO 48 – CORRUPÇÃO (TROCA DE FISCAIS BRF RIO 

VERDE/GO) 

 

A tratativa abaixo, entre DINIS LOURENÇO DA SILVA e WELMAN PAIXÃO 

SILVA OLIVEIRA, revela a existência de um problema de salmonela na planta da BRF em 

Rio Verde/GO. DINIS menciona que tem interesse de trocar a Fiscal PATRICIA e substituir 

por GABRIELA, mais maleável: 

 
Chamada do Guardião 

81989595.WAV 

Alvo DINIZ 

Telefone do Alvo 55(62)99717155 

Telefone do 
Interlocutor 

6299006400 

Data da Chamada 12/05/2016 

Hora da Chamada 08:40:00 

Duração 149 
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Comentário 

DINIZ X DOUTOR ELMO - Diniz fala que o SIF 1001 de RIO VERDE será 
"outro problema para nós". Falam sobre salmonela e que "a turma" 
(possivelmente se referindo a outros servidores do MAPA) quer parar a linha. 
DINIZ fala que pretende tirar PATRÍCIA e por no leite e pegar GABRIELA 
e por nas aves, por que GABRIELA é bem mais maleável para segurar 
CRISTINA. ELMO comenta que tem uns que tudo convoca Brasília. 

Transcrição 

DINIZ: Oi doutor ELMO. 
ELMO: Bom dia, chefe. Tudo bem? 
DINIZ: Tudo bom. 
ELMO: Você já tá de férias? 
DINIZ: Já. (risos) Mas pode falar. Eu tô de férias assim (ininteligível) 
ELMO: É que amanhã o pessoal vai fazer um churrasquinho aqui. A 
confraternização do SIF. Ai é amanhã à tarde. Se você tivesse em ativa ai. 
DINIZ: É amanhã à tarde? 
ELMO: É umas cinco horas da tarde. É meio contra mão né. 
DINIZ: Ai no SIF? 
ELMO: É, aqui no SIF. 
DINIZ: Não, mas eu vou viajar. Eu vou pescar no sábado. Eu ia amanhã, mas 
ai adiamos pra sábado. 
ELMO: Ah, tá. Se você animar. 
DINIZ: Vou sim. A gente conversa ai. Como é que tá as novidades ai? 
ELMO: Tá tudo muito quieto. 
DINIZ: Tá. O SIF mil e um e de Rio Verde, rapaz, vai ser outro problema prá 
nós. 
ELMO: Ah, é? 
DINIZ: É. 
ELMO: Eu pedi pro pessoal lá de São Paulo vir. Aí ele vai dar uma olhada lá, 
pra dá um pulo aqui, né. 
DINIZ: tá outro problema lá sério, do coisa lá, de salmonela (CMS?). Ai o 
povo quer parar alinha. 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. 
ELMO: Am ham. 
DINIZ: Pra ela segurar a CRISTINE. 
ELMO: É. 
DINIZ: Vamo ver. Eu pedi pro ZÉ EDUARDO esperar. Pra não tomar 
nenhuma decisão até a hora que eu chegar. 
ELMO: Am ham. Entendi. Mas chefe bom é assim. Tem muito pepino pra 
resolver. Que tem muitos aí que convoca tudo Brasília. 
DINIZ: Tudo liga pra Brasília. 
ELMO: Não tem segurança técnica pra resolver as coisas aí. 
DINIZ: Eu tenho uma assessoria boa. Você é meu assessor informal. (risos) 
Então falou amanhã eu passo aí. 
ELMO: Tá bom então. Por volta adas cinco horas. 
(...) 
 

 

Cabe ressaltar que o nome de WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA foi, à 

época da análise, grafado errado como “ELMO”. 

 

Ao contrário de qualquer senso comum – que deveria levar um Chefe do SIPOA 

a investigar a fundo a questão e até mesmo desativar a planta com existência de salmonela – 
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DINIS deseja trocar a fiscal por outra mais maleável. Tal situação somente pode ser entendida 

com a conversa anterior, com RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, quando este promete 

apoio financeiro nas eleições a políticos aliados de DINIS.  

 

Assim, DINIS realizou ato em desacordo com a lei tendo em vista promessa de 

vantagem pessoal. Diante do exposto, indicio DINIS LOURENÇO DA SILVA e WELMAN 

PAIXÃO SILVA OLIVEIRA como incursos nas penas do art. 317 do Código Penal.  

 

4.49. FATO 49 – CORRUPÇÃO (TROCA DE FISCAIS BRF RIO 

VERDE/GO) 

 

No diálogo abaixo, WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA, “assessor 

informal” de DINIS, conversa com GERALDO, indivíduo ainda não identificado, dizendo 

que falou com DINIS e JULIO e “é pra pedir”. GERALDO menciona pagamento atrasado e 

GERALDO questiona valor de 25, que na verdade era 10 + 13 (70 divididos em seis ou sete 

pagamentos): 

 
 
Chamada do Guardião 

83744275.WAV 

Alvo WELMAN 

Telefone do Alvo 55(62)999006400 

Telefone do Interlocutor 61999468457 

Data da Chamada 10/08/2016 

Hora da Chamada 09:53:00 

Duração 162 

Comentário 

WELMAN X GERALDO - SOBRE PAGAMENTO - WELMAN 

COMENTA SOBRE CONVERSA COM DINIS E JULIO SOBRE A 

EUROPA 

 

ANALISTA- CADASTRO DO INTERLOCUTOR EM NOME DE : 

 

MARISA CRISTINA COSTA * CPF: 972.218.641-87 

* ENDEREÇO: ........................................................ CNB 12 10 * 

* BAIRRO: ....................................................TAGUATINGA NORTE 

* 

* CEP: .............................................................72.115-125 * 

* MUNICÍPIO: .........................................................BRASILIA 

 

 

Transcrição 

WELMAN: (...) ÔSEU GERALDO, TUDO BEM? 

GERALDO: TUDO BEM E O SENHOR? 

WELMAN: TUDO JOIA, GRAÇAS A DEUS 

GERALDO: TÁ BOM. TÁ NO GOIÁS? 

WELMAN: TO NO GOIÁS. TA FIRME AI? 

GERALDO: TÔ CHEGANDO AÍ HOJE... AMANHÃ AI 

WELMAN: TÁ FIRME AI PRO DIA QUINZE? 

GERALDO: TÁ UAI... 
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WELMAN: AH... FALEI COM DINIS E COM O JULIO...TEM 

UMA SEMANA ATRÁS. É...SOBRE A EUROPA LÁ. ELE FALOU 

QUE ÉPRA PEDIR. 

GERALDO: AH BELEZA ENTÃO UÉ. VAMO PEDIR 

AMANHÃ...(RISOS) 

GERALDO: DEIXA EU TE FALAR. TEM UM PAGAMENTO 

SEU ATRASADO AI, EU VOU PAGAR VOCÊ SEGUNDA 

FEIRA VIU. 

WELMAN: TRANQUILO 

GERALDO: TÁ. E POR QUE ESSA NOTA VEIO 25 MIL? NÃO 

É10 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 ÉSETENTA 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? 

GERALDO: UAI EU TÔ NÃO (RISOS)....DEZ PRA SUBIR MAIS 

CINCO AINDA. CÊ QUER (ININTELIGÍVEL)... 

WELMAN: ENTÃO FAZ AÍ, A GENTE VÊ AI. SE NÃO 

CONCORDAR AGENTE... 

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? 

 

COMBINAM O ENCONTRO 

 

 

 

 

 

Assim, fica claro que WELMAN, a mando de DINIS e JULIO – como em outras 

situações descritas em tópicos anteriores – realiza cobrança de valores junto a particular. 

Desta forma, indicio DINIS LOURENÇO DA SILVA, JULIO CESAR CARNEIRO e 

WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA como incursos nas penas do art. 317 do Código 

Penal. Deixo de tratar da parte da corrupção ativa pela ausência de identificação completa de 

GERALDO, sendo tal situação objeto de apuração apartada  

 

4.50. FATO 50 – CORRUPÇÃO BRF x MAPA/MG 

 

O monitoramento de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS revelou a realização 

de práticas espúrias em pelo menos quatro Estados da Federação. Os contatos de tal 

funcionário da BRF com NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES, então Chefe do 
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SIPOA/MAPA/MG bem exemplificam o modo de atuar da empresa, prometendo vantagens 

em troca de favores diferenciados. 

 

Cronologicamente, a primeira tratativa envolvendo o nome de NAZARETH 

ocorreu entre RONEY e ANDRÉ, sendo que comentam sobre a necessidade imediata de 

retirada de um fiscal de nome FERNANDO da planta da empresa em Uberlândia/MG. 

RONEY orienta ANDRÉ a ter cautela e explica que as coisas não são assim e têm seu tempo, 

sendo que NAZARETH já está articulando para satisfazer o interesse da empresa na 

substituição do servidor público federal: 

 
Chamada do Guardião  

80447919.WAV 

Alvo RONEY / JOSÉ 

Telefone do 
Alvo 

55(11)993516884 

Telefone do 
Interlocutor 

6592896972 

Data da 
Chamada 

16/02/2016 

Hora da 
Chamada 

12:18:00 

Duração 405 

Comentário 

RONEY X ANDRÉ - Como acontece as transferências de FISCAIS DO MAPA 
 
ANALISTA: NAZARÉ possivelmente é Nazareth Aguiar Magalhães, Diretora do SIPOA - 
Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Superintendência do Ministério de 
Agricultura Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Fica indicado de como a BRF se 
movimenta e aparentemente faz loby para transferências de FISCAIS AGROPECUÁRIOS 
que desagradam os interesses da empresa. 

Transcrição 

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 temo 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 agira assim dessa maneira (...) Eu falei, o MARCONATO também tá...ja me 
ligou. Eu falei-MARCONATO, já ta com NAZARÉ , 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 NAZARÉ já, ela tá articulando. Ficando pronto o 
novo escritório do MINISTÉRIO da ULTRA que agente vai entregar o do (ininteligível) ela 
vai transferir o FERNANDO pra lá (...) Nós não podemos dá na cara de que nós tamo 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80447919
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querendo tirar ele de lá. (...) ANDRÉ eu tô com um caso de um FISCAL em VIDEIRA que o 
cara ta me fudendo lá (...) 
 
Instante 3'5''  
 
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 
NAZARÉ 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. NAZARÉ 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 ... 
 
ROENY continua falando e afirma que a NAZARÉ vai transferir e que a mesma teria 
afirmado isso 

 

 

Apesar do teor não usual da conversa – dois empresários discutindo sobre a 

substituição de um fiscal, que estaria sendo articulada pela Chefe do SIPOA/MG – até então 

não havia sido detectada qualquer oferecimento de vantagem indevida à servidora pública.  

 

No entanto, em diálogo travado no dia 08/08/2016, RONEY conversa com 

NAZARETH sobre sua saída do SIPOA. RONEY diz estar feliz que a servidora está indo 

para a DDA, mencionando que “depois pra indicar pra superintendente é um passo. Ai a BRF 

faz isso”. NAZARETH ri e diz “quem sabe né”. Em reforço, RONEY diz que “o nome que 

a gente vai indicar lá pro Ministro vai ser NAZARETH AGUIAR”. 

 

Assim, resta clara a promessa de vantagem em transformar NAZARETH 

Superintendente do MAPA/MG, demonstrando ainda o poderio da empresa BRF na 

colocação de servidores específicos em altos cargos do órgão público. 

 

Na mesma tratativa, RONEY e NAZARETH comentam sobre o acesso do 

primeiro a procedimentos do MAPA, por meio do SEI (Sistema Eletrônico de Informação). 

RONEY comenta ter acessado por duas ou três vezes: 

 
Chamada do Guardião 

83721640.WAV 

Alvo RONEY / JOSÉ 

Telefone do Alvo 55(11)993516884 

Telefone do Interlocutor 55(31)984895255 

Data da Chamada 08/08/2016 

Hora da Chamada 20:34:00 

Duração 287 

Comentário 

RONEY X NAZARETH- inicialmente conversam sobre o trâmite 
de processo em seguida Nazareth diz que vai ser exonerada do 
SIPOA e que Guilherme vai assumir. Nazareth diz que vai ficar 
com DDA. Observa-se que ao final falam sobre o acesso de 
RONEY a informações do Sitema. (Existe a possibilidade de 
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Chamada do Guardião 

que RONEY estaria consultando processos no sistema do 
MAPA em nome de Nazareth). 

Transcrição 

A partir de 1 minuto e 35 segundos: 
 
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. 
NAZARETH: O DEMERVAL saiu pra pesca, né? 
RONEY: É, pois é. E quem que assume no lugar aí? 
NAZAREH: No meu, é o GUILHERME que é o meu substituto. 
RONEY: Ah, mas é gente boa também né. 
NAZARETH: É, é, e o ARANTES vai ficar de substituto. 
RONEY: Que bom! Mas tu vai ficar ali na aves, né? 
NAZAREH: Ham? 
RONEY: Tu vai ficar na aves? 
NAZARETH: Quem? 
RONEY: Tu. 
NAZAREH: Não, eu vou ficar no DDA. Chefe do DDA, onde 
é que tá o DEMERVAL. 
RONEY: Ah, mas que bom! Fiquei contente então. Lá é igual a 
superintendente. 
NAZARETH: Oi? 
RONEY: Ali é bom. Ali é como se fosse um superintendente 
também. 
NAZAREH: É. Só que é o seguinte, eu não tenho nada com o 
superintendente, entendeu? Eu sou chefe da área técnica, eu 
não vou ter nada a ver com a Superintendência. 
RONEY: Não, eu sei, mas, geralmente é tipo assim, é a área 
consultiva do superintendente, ele consulta todo mundo ali de 
área técnica. 
NAZARETH: Sim, sim. 
RONEY: É uma posição boa. Eu acho até melhor do que o 
SIPOA, o SIPOA é muito rolo, ali é mais tranquilo. 
NAZAREH: Am ham. Ali é muito (ininteligível). Tâ louco. 
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) 
NAZARETH: (risos) quem sabe né. 
RONEY: Então, a ANFFA não tá querendo colocar os fiscais? 
O nome que a gente vai indicar lá pro Ministro vai ser 
NAZARETH AGUIAR. 
NAZAREH: Ave MARIA, não inventa, tá. Não inventa. 
RONEY: Ah, então tá. Mas beleza. 
NAZARETH: Beleza, então. 
RONEY: Mas tua faz a tramitação lá preá, 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. 
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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 mas 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. 
(...) 
 

 

Note-se que NAZARETH afirma que ao assinar, avisa RONEY para que ele 

possa acessar e ler. Na conversa a seguir, RONEY confirma o uso do acesso do SEI a LAER 

e ANDRE BALDISSERA: 

 
Chamada do Guardião 

84101364.WAV 

Alvo RONEY / JOSÉ 

Telefone do Alvo 55(11)993516884 

Telefone do Interlocutor ND 

Data da Chamada 05/09/2016 

Hora da Chamada 14:04:00 

Duração 370 

Comentário 

RONEY X LAER X ANDRÉ BALDISSERA- Comentários: SEI 
seria a sigla para Sistema Eletrônico de Informações. Durante 
a conversa RONEY demonstra ter acesso ao conteúdo de 
documentos disponíveis no SISTEMA SEI, contudo tal acesso 
possivelmente deve ser restrito a servidores do MAPA. A 
conversa gira em torno da suspensão da produção de 
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produtos apimentados na fábrica de Rio Verde pelo período 
de 90 dias a sobre a intenção de retomada de tal atividade 
pela fábrica. Referem-se ainda à ideia de retomar as tratativas 
com DINIS, chefe do SIPOA-GO. 

Transcrição 

A PARTIR DE 45 SEGUNDOS: 
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 ai 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 oque 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. (...) 
LAER: Aí eu queria te perguntar se seria essa uma conversa 
de dizer que nós queremos marcar uma data pra ir a 
GOIÂNIA e se essa data seria na próxima semana. De 
preferência no dia 12 tá? 
RONEY: Tá. 
LAER: Por que o ANDRÉ pode ir e aí se a gente já poderia ir 
fazendo alguma coisa de diferente pra acelerar isso né. 
Oque que nós podemos fazer de diferente. 
RONEY: Não, tipo assim, por isso que eu falo pra ti. 
Primeiramente a gente tinha que pegar, ter esse número do 
SEI, eu posso ligar pro DINIS, mas, assim, eu queria dar 
uma lida no que que o SIF falou. O SIF dizer o seguinte, que 
os controles estão seguros, não sei o que, tal. Entendeu? Aí 
era mais fácil eu conversar com o DINIZ. 
ANDRÉ BALDISSERA: Ôh, doutor RONEY. 
RONEY: Fala ANDRÉ BALDISSERA. 
ANDRÉ BALDISSERA: Tudo bem, cara? 
RONEY: Tudo bem. 
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ANDRÉ BALDISSERA: Eu sei que você não tem trabalhado 
muito pra regional, então vou ti fazer um pedido (risos). 
RONEY: Diga. 
ANDRÉ BALDISSERA: O LAER já falou contigo? 
RONEY: Falou, falou. 
ANDRÉ BALDISSERA: Quê que tu acha? 
RONEY: Não, beleza. Eu só pedi pro LAER pra gente 
conseguir o número do SEI. Por que conseguindo o número 
do SEI eu vejo, eu consigo ver, oque que o SIF escreveu e 
aí eu consigo trabalhar com o DINIS. ÓH, DINIS o SIF já foi 
de parecer favorável. Nos ajuda aí. Entendeu? 
LAER: Ela não me deu e não sei se ela vai me dar o número 
do SEI. Mas ela leu todo o relatório pra mim tá. Oque que ela 
escreveu lá, RONEY, tudo que o doutor ANDRÉ 
PALMEIRAS pediu ela escreveu lá com fatos e dados tá. 
ANDRÉ BALDISSERA: Mas o caminho é assim ó, RONEY, o 
caminho é nós falar com DINIS. DINIS terminou os noventa 
dias, fizemos o relatório, entregamos pro SIF, precisamos 
voltar a apimentar. Qual que é o próximo passo, cara? Por 
que se precisar de uma auditoria. 
RONEY: Ei, ela tava em regime especial, não tava? 
ANDRÉ BALDISSERA e LAER: (Falam simultaneamente. 
Ininteligível) 
RONEY: Não, não. Mas assim, pra voltar do regime especial 
tem que apresentar as análises pra sair do regime especial. 
Já foi feita algumas análises tudo? 
ANDRÉ BALDISSERA: Não, não, deixa eu te explicar, nós 
temos dois problemas que foram colocados: noventa, a 
gente parou de apimentar. 
RONEY: Tá. 
ANDRÉ BALDISSERA: E entrou todo o frigorífico em regime 
especial. 
RONEY: Tá. 
ANDRÉ BALDISSERA: Passou noventa dias. 
RONEY: hum. 
ANDRÉ BALDISSERA: Entregamos para o SIF local. O que 
não tá apimentando não tá apimentando e entregamos para 
o SIF local todas as análises dos noventa dias. Na verdade, 
nós não entregamos agora nos noventa. Nós entregamos 
nos trinta, nos sessenta e nos noventa. 
RONEY: Entendi. Fechou. 
ANDRÉ BALDISSERA: Agora que tá tudo isso entregue na 
mão do SIF, ligar pro DINIS e dizer o seguinte: DINIS, agora 
que terminou os noventa dias, nós precisamos primeiro sair 
do regime especial e voltar a apimentar. Qual é o próximo 
passo? Fazemos isso só com a análise do relatório dos 
resultados que tão bons? Você quer pedir uma nova 
auditoria? E aí nós já teríamos que ter a auditoria semana 
que vem. Como é que você acha que devemos seguir? Pedir 
pra ele entendeu? 
RONEY: Tá. Já vou ver. Já anotei aqui. 
ANDRÉ BALDISSERA: Você gostaria que nós fôssemos aí? 
Nós podemos ir na segunda feira da semana que vêm aí e 
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apresentar pra vocês oficialmente como é que foi os noventa 
dias de resultado. Como é que você gostaria? 
RONEY: Tá. Eu vou ligar pra ele e vou conversar com ele. 
ANDRÉ BALDISSERA: Isso. É um bate papo. Entendeu? 
Pra ver... Não deixa eu falar... entendeu? 
RONEY: Fechou. 
ANDRÉ BALDISSERA: Aí ele volta contigo. Se ele falar: não 
eu quero que vocês venham aqui me mostrar. Daí nós 
vamos lá. 
RONEY: Fechou. Pode deixar. 
LAER: Valeu, RONEY. 
RONEY: Beleza então. 
(...) 
 

 

Assim, restou configurado o crime previsto no art. 325, §1º do Código Penal, 

consistente em “permitir ou facilitar, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de 

senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de 

informações ou banco de dados da Administração Pública”. Além disso, a promessa de fazer 

NAZARETH Superintendente por parte do Diretor de Relações Institucionais da BRF não 

pode ser retirada do contexto. Desta forma, os favores prestados por NAZARETH – com o 

acesso supramencionado- têm clara vinculação à vantagem de ascensão no órgão prometida 

por RONEY. 

 

Nesta esteira, indicio RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS como incurso nas 

penas do art. 333 do Código Penal e NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES como incursa 

nas penas do art. 317 do mesmo diploma legal. Outrossim, indicio ambos como incursos nas 

penas previstas no art. 325, §1º do Código Penal.  

 

4.51. FATO 51 – ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DO 

SIPOA/MAPA/MG POR PARTE DA BRF  

 

Na esteira do acima descortinado em relação à promessa de RONEY 

NOGUEIRA DOS SANTOS no sentido de viabilizar NAZARETH AGUIAR 

MAGALHÃES como Superintendente do MAPA/MG, detectou-se nova tratativa ocorrida 

cerca de um mês após tal promessa, no qual RONEY afirma ter elaborado uma minuta para 

que a citada servidora utilize como documento redigido por ela. Logicamente, o documento 

é de interesse da BRF, ocasionando a situação esdrúxula do fiscalizado elaborar peça de seu 

interesse e encaminhar à fiscal para apenas “colocar na formatação” do órgão: 

 

Chamada do Guardião  

84160692.WAV 

Alvo NAZARETH 

Telefone do 

Alvo 
55(31)984895255 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio84160692
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Telefone do 

Interlocutor 
ND 

Data da 

Chamada 
09/09/2016 

Hora da 

Chamada 
09:06:00 

Duração 174 

Comentário 

NAZARETH X RONEY - SOBRE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO PARA 

MALÁSIA - despachar hoje. RONEY parece redigir Minuta para NAZARETH 

utilizar como documento redigido por ela. Tal documento é de interesse da 

BRF 

Transcrição 

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 
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tá meRcanicamente. 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. 

 

RONEY ainda solicita que NAZARETH despache o documento ainda hoje. Tal 

situação somente é possível num quadro de corrupção, sendo compreendido após a promessa 

da BRF de fazer NAZARETH Superintendente. 

 

Diante do exposto – e agora em relação a esse fato isolado – indicio RONEY 

NOGUEIRA DOS SANTOS como incurso nas penas do art. 333 do Código Penal e 

NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES como incursa nas penas do art. 317 do mesmo 

diploma legal. 

 

4.52. FATO 52 – FORNECIMENTO DE SENHA DE DANIEL a RONALDO 

TRONCHA 

 

As tratativas interceptadas também revelaram o fornecimento de senha pessoal 

do SEI – Sistema Eletrônico de Informações do servidor DANIEL GONÇALVES FILHO a 

RONALDO SOUZA TRONCHA, Assessor do Deputado Federal SÉRGIO SOUZA, tal 

como evidenciado abaixo. Note-se que RONALDO esquece a senha e solicita novamente o 

repasse por DANIEL: 

 

 

Chamada do Guardião  

81345394.WAV  

Alvo DANIEL 

Telefone do Alvo 55(41)99438822 

Telefone do 

Interlocutor 
6199721927 

Data da 

Chamada 
12/04/2016 

Hora da 

Chamada 
14:11:00 

Duração 372 

Comentário 
DANIEL X RONALDO - DANIEL passa dados de acesso ao SEI (SERVÇO 

ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES) do MAPA para RONALDO 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio81345394
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ANALISTA: RONALDO TRONCHA seria assessor do DEPUTADO SERGIO 

SOUZA 

Transcrição 

DANIEL inicia referindo que seria preciso julgar o processo de LONDRINA. 

RONALDO concorda. DANIEL mostra-se contrariado com a decisão da 

MINISTRA em exonerá-lo e suspendê-lo.  

A partir do instante 1'43'', segue diálogo: 

 

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 paganine1963 (...) 

 

DANIEL em seguida orienta como RONALDO deve acessar os processos 

RONALDO confirma abertura do sistema 

 

 

Chamada do Guardião  

83888234.WAV 

Alvo DANIEL 

Telefone do Alvo 55(41)96041122 

Telefone do 

Interlocutor 
55(41)96041122 

Data da 

Chamada 
18/08/2016 

Hora da 

Chamada 
11:58:00 

Duração 146 

Comentário 
DANIEL X RONALDO TRONCHA - DANIEL PASSA SENHA RESTRITA PARA 

RONALDO - SISTEMA - SEI (SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES) 

Transcrição 

Instante 1'04'' 

 

 

RONALDO: XEU 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 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio83888234
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DANIEL: NICOLLO PAGANINI 55 (...) NÃO É PAGANINI 1963 

RONALDO: AH TÁ (...) É SÓ PESQUISAR. NÃO VOU FAZER NADA NÃO 

 

(...) 

 

Assim, restou configurado o crime previsto no art. 325, §1º do Código Penal, 

consistente em “permitir ou facilitar, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de 

senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de 

informações ou banco de dados da Administração Pública”.  

 

Além disso, o Anexo 56 do Laudo Pericial Contábil elaborado identificou dois 

depósitos de DANIEL para RONALDO TRONCHA, cada um no valor de R$ 5.000,00 (em 

13/08/2009, por transferência online, e em 13/06/2011, em cheque). 

 

Nesta esteira, indicio RONALDO SOUZA TRONCHA e DANIEL 

GONÇALVES FILHO como incursos nas penas previstas no art. 325, §1º do Código Penal.  

 

4.53. FATO 53 – CORRUPÇÃO BRF – MANUTENÇÃO DE SERVIDORES 

CEDIDOS   
 

No diálogo a seguir, DINIS LOURENÇO DA SILVA é procurado para resolver 

a questão dos médicos veterinários pagos 'por fora' pelas empresas sujeitas a fiscalização pelo 

MAPA/GO. RONEY abertamente diz que “precisa de um apoio do amigo” e DINIS concorda 

com a situação proposta pela BRF. 

 

No áudio a seguir, RONEY repassa a um interlocutor o desfecho positivo, sendo 

que o interlocutor indaga se RONEY comentou os “detalhes sórdidos”, no sentido de que 

vão pagar por fora:  

 
Chamada do Guardião 

85116119.WAV 

Alvo RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS 

Telefone do 
Alvo 

55(11)993516884 

Telefone do 
Interlocutor 

62999717155 

Data da 
Chamada 

20/10/2016 

Hora da 
Chamada 

17:11 

Duração 137 

Comentário 
RONEY X DINIS - manutenção do convênio com FLAVIA. DINIS fala que não houve 
comunicado oficial do cancelamento. RONEY fala que como não houve comunicado oficial, 
nem distrato, ela (FLAVIA) pode ir trabalhar. 

Transcrição 

A partir de 45 segundos: 
 
RONEY: Preciso de um apoio do amigo. Como sempre né. Olha só, parece que 
conseguiram, o LEONARDO lá, o HENRIQUE, desculpa, (ininteligível) conseguiu 
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conversar lá com a prefeitura e parece que eles vão manter o convênio lá com a 
FLÁVIA. Não houve nenhum cancelamento aí com a BRF. Com o Ministério, né? Por 
que a menina. 
DINIS: Pois é. Mas ele vai manter, ele vai recontratá-la depois de janeiro, é isso? 
RONEY: Não, não, parece que vão manter. Parece que vão manter. 
DINIS: Ah, tá. 
RONEY: Por que não foi cancelado, né. Não foi cancelado. Éisso que eu queria saber. 
DINIS: É, que não teve nenhum comunicado oficial também. 
RONEY: Não teve né? Não teve né? 
DINIS: Não. 
RONEY: Ah, então tá. Eu só preciso saber disso. 
DINIS: Não, oficialmente, ela continua ainda. 
RONEY: Ah, então. 
DINIS: Pro ministério da agricultura, certo? Por que ninguém comunicou isso pra gente. 
ninguém mandou (citar?). 
RONEY: Não, não, beleza. É por que havia esse boato que ele ia tirar tal tal. Mas não 
foi assi... ela não assinou o distrato do convenio e nem a prefeitura comunicou o 
Ministério. É isso que eu quero saber. Por que se não ela volta ao tra. 
DINIS: Eles são obrigados a comunicar trinta dias antes de acordo com o contrato 
que a gente tem aí. 
RONEY: Isso. Fechou. Como então eles não comunicaram e não houve distrato com 
a menina, ela já pode ir pra fábrica amanhã trabalhar, um exemplo, né, ou segunda 
feira. 
DINIS: Pode trabalhar perfeitamente. 
RONEY: Por que não tá (ininteligível). 
DINIS: Pode trabalhar perfeitamente. 
RONEY: Fechou. É isso que eu queria saber contigo então. Por que parece que a 
prefeitura, o novo prefeito, conseguiu lá resolver, tal, aí ela vai voltar. Então tá. Beleza, 
meu amigão. Brigadão, heim. 
(...) 
 

 

 
Chamada do Guardião 

85116163.WAV 

Alvo RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS 

Telefone do 
Alvo 

55(11)993516884 

Telefone do 
Interlocutor 

15991249682 

Data da 
Chamada 

20/10/2016 

Hora da 
Chamada 

17:14 

Duração 148 

Comentário 

RONEY X HNI - Roney diz que falou com Doutor DINIS que o acordo de cooperação 
técnica previa que a prefeitura tinha que comunicar 30 dias antes o cancelamento, 
mas que não foi feita a comunicação para o Ministério da Agricultura e que o acordo 
ainda está valendo e, se está valendo e não houve o distrato, ela pode voltar para 
trabalhar. HNI pergunta se Roney explicou "com os detalhes sórdidos de que eles vão 
pagar por fora". Roney diz que não. RONEY fala que o que importa é que o acordo 
com o Ministério da Agricultura está valendo. HNI complementa dizendo que então 
pouco importa como ela vai receber.  
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Comentário: indícios de pagamentos extra realizados pelas empresas aos 
prestadores de serviço (inspetores) contratados por meio de acordos de cooperação 
com o Ministério da Agricultura. 

Transcrição 

RONEY x HNI 
HNI: Fala, mestre. 
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. 
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 denuncia? 
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 vamo esperar esse barulho dá aí 
e depois a gente vê oque 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. 
(...) 

 

O apoio de DINIS não pode ser divorciado da promessa de apoio político feito 

pela BRF (via RONEY) após solicitação do próprio DINIS, conforme verificado em tópico 

anterior.  

 

Diante do contexto, indicio DINIS LOURENÇO DA SILVA como incurso nas 

penas do art.317 do Código Penal e RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS como incurso nas 

penas do art. 333 do mesmo diploma legal, também por este fato específico.  



 

 

 

Ministério da Justiça e da Segurança Pública 

Departamento de Polícia Federal 

Superintendência Regional no Paraná 

Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

Curitiba/PR 
 

 

224 

 

 

4.54. FATO 54 – CORRUPÇÃO MARIA x FLAVIO CASSOU (SEARA/JBS) 

 

A relação espúria entre MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e FLAVIO 

EVERS CASSOU, funcionário da SEARA, integrante do grupo JBS, restou comprovada de 

maneira farta na presente investigação. 

 

Este fato isolado trata da entrega de produtos solicitados por MARIA, a FLAVIO, 

que os entrega diretamente em sua residência, para as irmãs daquela (MARA e SONIA). 

 

Na ligação inicial, MARIA conversa com sua irmã MARA RUBIA e comentam 

que as carnes que possuíam estragaram. Poucos dias depois, FLAVIO entra em contato com 

MARIA para que assine certificados da empresa, sendo que MARIA, reprisando conversa 

com sua irmã MARA, afirma que “acabou tudo”. 

 

Chamada do Guardião  

80381298.WAV 

Alvo MARIA 

Telefone do 
Alvo 

55(41)91855181 

Telefone do 
Interlocutor 

4191631945 

Data da 
Chamada 

25/01/2016 

Hora da 
Chamada 

21:36:00 

Duração 1313 

Comentário 

A partir dos 0:16:45 minutos de conversa, MARIA DO ROCIO e sua irmã MARA 
RUBIA falam sobre a perda de carnes que estavam armazenadas em frízer na 
casa de MARIA.  Observa-se que MARIA DO ROCIO aparenta guardar 
grande quantidade de carne em casa e que possui mais de um frízer para 
comportar tais mantimentos, tendo ainda o costume de doar o excedente. 
Constata-se ainda que MARIA fala que ganhou bastante picanha no final do 
ano. Existe a possibilidade de que MARIA estaria se aproveitando do exercício 
de suas atribuições como fiscal do MAPA para “ganhar” carnes (notadamente 
picanhas). 

Transcrição 

MARA RUBIA X MARIA DO ROCIO 
 
A partir dos 16:18 Minutos 
 
MARA: Pare, que eu tô morrendo de fome. Por que, MARIA, eu tô passando fome. 
(Risos).  
MARIA: Não tem carne no frízer? 
MARA: Pouca, né, MARIA, por que, pra mim, ANDRESSA limpou o frízer. Eu acho 
que faltou bastante carne. Aquelas carnes, daquele frízer de lá, tá tudo podre.  
MARIA: Estragou? 
MARA: Nós perdemos todas as picanhas.  

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80381298
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MARIA: Perdemos? 
MARA: Nos perdemos todas as alcatras, MARIA. Aqueles filé, tinha bastante, né? 
MARIA: De alcatra lá em cima? Não. 
MARA: É. 
MARIA: Não, não, MARA; não. Eu acho que eu tinha uma meia dúzia só. Uns sete, 
oito, por que eu trouxe dois pacotes aqui pra casa. Não tinha muito, não. Eu não 
pedi esse final de ano, né. 
MARA: Mas, quantos pacotes tinha? Dois? 
MARIA: É, devia, devia ter é, eu acho que uns dois pacotes, com três, quatro cada 
um, eu acredito que não mais que isso. Hum, hum. 
MARA: É, então tinha. 
MARIA: Eu tinha pouca carne, eu tinha pouca carne. 
MARA: Dois pacote, três picanha, uma maminha. 
MARIA: Mais ou menos isso. Uma maminha, eu tinha. 
MARA: Três picanha. 
MARIA: Hum hum. Acho que maminha. 
MARA: Três picanha e só. 
MARIA: Maminha, eram duas, MARA. 
MARA: Não, uma só tinha.  
MARIA: É, eu não "ganhei?" maminha. 
MARA: Eu que joguei fora. 
MARIA: Então você jogou tudo fora a carne de gado? 
MARA: Tudo, MARIA. Tudo podre, com o sangue escurão assim, preto. 
MARIA: Ah, mas é por que descongelou, MARA. Você viu se tava podre? 
MARA: Tava, MARIA, o cheiro tava forte. 
MARIA: Então nós perdemos tudo que tinha lá. 
MARA: Tudo, MARIA. Tudo. 
MARIA: Toda carne de gado? 
MARA: Toda carne de gado. 
MARIA: Você jogou fora? Então elas tavam há mais de um dia? 
MARA: Eu não joguei fora. Eu pedi pra ANDRESSA tirar as carnes de lá, por que, 
agora voltamos a congelar elas e domingo eu quis fazer uma carninha, um 
daqueles alcatra lá, aqueles, aqueles negócio, aí eu descongelei, aí tava aquele 
cheiro forte de carne. 
MARIA: Tudo bem. Fazer o que, né? 
MARA: Sim. Eu fiz e ele não torna a voltar. Não volta a funcionar. Aí eu queria 
perguntar pra CÉLIA onde tá a nota fiscal daquilo lá. 
MARIA: Ah, foi ANDRESSA que recebeu essa segunda aí. 
MARA: A ANDRESSA falou que deu pra CÉLIA. 
MARIA falando com CÉLIA: (CÉLIA, a ANDRESSA falou que esse frízer que eles 
entregaram lá, a nota fiscal ela deu pra você.). 
MARIA: Ah, tá com a CÉLIA, sim. A CELIA quando chegar vai ver, tá. Então nós 
perdemos toda a carne que tinha lá né? Era picanha que eu tinha? 
MARA: As bovinas, né? 
MARIA: e agora tem que fazer o seguinte. Olhe moço, a primeira vez eu perdi. 
MARA: A FLAVIA, que é minha estagiaria, ela falou que, ela uma vez aconteceu 
isso com o frízer dela também, o pai foi lá reclamar, eles deram um frízer novinho 
pra ela e não recolheram o velho. Que tem que entrar, por que o pai dela cuida de 
seguro, sabe. 
MARIA: Hum hum. Dizer olha, vocês vão vir aqui. Vão deixar esse velho aqui, 
entendeu, mas eu quero um novo, novinho, novinho, novinho, tá. É a segunda vez 
que vocês trocam. Se vocês não trouxerem ele em uma semana aqui eu vou pro 
PROCON contra vocês. 
MARA: Não, tem que ir pro PROCON, pronto, acabou. 
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MARIA: Tem que ir pro PROCON, né. Você comprou um, estragou, você perdeu 
toda a carne.  
MARA: Agora, segundo, você perde toda a carne.  
MARIA: Agora, é o segundo e você perde toda a carne de novo. Qual é o 
problema? É o mesmo lote? É a mesma posição? Nós perdemos toda carne lá de 
cima. Foi jogado tudo fora. O que nós temos de gado, SONIA, ta aqui agora, viu? 
Perdemos toda aquela picanha que eu tinha ganho no final do ano. Eu tinha 
ganho bastante picanha no final do ano, né. 
MARA: Puta que pariu! Tinha bastante. 
MARIA: Quantas picanhas tinham? 
MARA: Três. 
MARIA: Três picanhas? 
MARA: Hum hum. 
MARIA: Nós trouxemos quantas pra cá? Só tinha três picanhas que ficou lá, 
SONIA? (MARIA falando com SONIA) 
MARA: Só, três picanhas, MARIA.  
MARIA: Mas, daí a ANDRESSA pegou carne do frízer? 
MARA: Mas é claro que a ANDRESSA pegou carne do frízer, MARIA! Eu nunca vi 
tanto pouca carne! Vocês vão ver. Você vai ver, tá. Eu peguei dois frango a 
passarinho que eu fiz e uma torta. Só. 
MARIA: Mas, SONIA, os frízer aí de baixo ele tá meio vaziozão né, SONIA. 
MARA: Tão todos vaziozão, o daqui de cima tá pelado. O daqui de baixo tá 
pelado. 
MARIA: Tá bem, tá. Onde tinha mais carne era o lá de carne. Só. Por que, daí, 
SONIA, eu dei pra RENATA um montão que já era de carne que tava vencida, 
entendeu? (ininteligível). Que tava pra estragar e eu dei bastante pra 
ANDRESSA, entendeu? Então, o daí de baixo tinha até gavetas vazia, né 
SONIA? Tinha até gavetas vazias. 
MARA: Isso. Tá tudo vazio. Os armários tão vazios e a geladeira então eu mandei 
desligar, por que água gelada eu tenho no coisa. (risos) 
MARIA: É mas eu disse pra ela que o que tinha na geladeira ela podia pegar. O 
que é que é? Ovo não é, SONINHA? Pra não estragar, né, SONIA? 
MARA: Já acabou. 
MARIA: É ela levou ovo embora então. Mas aquilo ali estraga mesmo, Né? Nos 
trouxemos um monte aqui, né, SONIA. Pois, tá, SONIA, Eu vou aí dar uma olhada. 
Tá bom? 
MARA: Você vem aqui. Você vem aqui. Então tá bom, beijo. 
MARIA: Beijo, tchau, tchau. 

 

 

Chamada do Guardião  

80397395.WAV 

Alvo MARIA 

Telefone do 
Alvo 

55(41)91855181 

Telefone do 
Interlocutor 

4135478300 

Data da 
Chamada 

02/02/2016 

Hora da 
Chamada 

17:49:00 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80397395
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Duração 116 

Comentário 

MARIA X FLAVIO - FLAVIO marca entrega de "papelada" na casa de MARIA. 
Há possibilidade de que o termo "papelada" signifique dinheiro ou 
pagamento, podendo haver conexão com o trecho de gravação interceptada 
no dia 01/02/2016, às 18:02h, em que, aos 0:05:28 minutos, MARIA pergunta 
quando FLAVIO pega "aquilo". Ele responde que cinco e que avisa para 
MARIA. FLAVIO diz que pode fazer um empréstimo para MARIA. Esta 
interrompe FLAVIO e demonstra evitar falar no assunto por telefone. 
 
Cabe ainda salientar que ao final da presente ligação, FLAVIO pergunta se 
MARIA deseja que leve "alguma coisa". Maria diz que sim, pois não tem nada, 
que acabou tudo. Há possibilidade que o termo "alguma coisa" esteja sendo 
utilizado para referir-se à carne ou outros mantimentos. Mais uma vez, MARIA 
demonstra evitar falar abertamente. Nesse ponto, cabe atentar para o diálogo 
interceptado no dia 25/01/2016, às 21:36, no qual, a partir dos 0:16:45 minutos 
de conversa, falam sobre a perda de carnes que estavam armazenadas no 
frízer de MARIA e que esta comenta que ganhou bastante picanha no final do 
ano. Neste áudio também falam sobre o fato de o frízer estar vazio, de ter 
acabado tudo. 

Transcrição 

 
Aos 0:00:44 minutos: 
 
FLAVIO: Eu acho que amanhã eu consigo ir. 
MARIA: É? 
FLAVIO: Hum hum. 
MARIA: hum hum. 
FLAVIO: Eu vou mandar reunir toda papelada, aí. 
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, no 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. 
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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. 

 

A Informação nº 007-136/2015, juntada aos Autos no Evento 57, Anexo 06, 

acompanhou a entrega, por parte de FLAVIO EVERS CASSOU, de produtos alimentícios 

da SEARA/JBS na residência de MARIA, sendo possível verificar que eles desce do veículo 

com uma pesada caixa de isopor, que pelo peso teve que ser carregada pelas duas irmãs de 

MARIA, SONIA e MARA. 

 

Dois dias depois, em novo contato, FLAVIO indaga se o “baldinho” estava bom, 

ao que MARIA responde que estava excelente: 

 

Chamada do Guardião  

80403717.WAV 

Alvo MARIA 

Telefone do Alvo 55(41)91855181 

Telefone do 
Interlocutor 

ND 

Data da 
Chamada 

04/02/2016 

Hora da 
Chamada 

19:03:00 

Duração 112 

Comentário 

 
MARIA X FLAVIO - O BALDE ESTAVA EXCELENTE. O termo 
“balde” parece ser usado como código para referir-se a uma 
encomenda entregue por FLAVIO na casa de MARIA DO 
ROCIO. Conforme informado em auto anterior, há indícios de 
que o termo balde refira-se a carnes/mantimentos oriundos de 
empresas fiscalizadas pelo MAPA. 

Transcrição 

Aos 33": 
FLAVIO: Eu só queria saber se deu certo a, a, a. 
MARIA: Deu tudo certinho. 
FLAVIO: O baldinho. O balde tava bom? 
MARIA: O balde tava excelente. 
FLAVIO: (risos) 
MARIA: Baldezinho esmaltadinho, pintadinho, do jeito que eu 
gosto! Um hum? (risos) 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80403717
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FLAVIO: Eu dei uma ("juntada?) na (balderada?). 
MARIA: Não, eu vi. Tá, tá ótimo. 
FLAVIO: Então tá bom.  
MARIA: Tá excelente! 
FLAVIO: No mais tudo bem? 
(...) 
Aos 01'23": 
FLAVIO: Daí eu tava ligando pra saber da, da, da, do balde. 
MARIA: Excelente o balde. 
FLAVIO: (risos) 
MARIA: Aquele que eu vou por na, sabe, que eu vou por de 
enfeite, bonitinho. 
FLAVIO: Beleza, então. (risos) 
MARIA: Uma beleza. Não se preocupe que todo mundo 
gostou do balde. (risos) 
FLAVIO: (risos) 
(...) 

 

Como se não bastasse o histórico de favores do MAPA à empresa SEARA – 

principalmente consubstanciados na assinatura de certificados fora do ambiente da empresa, 

por parte de MARIA DO ROCIO, ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO e RENATO 

MENON – restou claro, no segundo diálogo deste tópico, que MARIA atrela a assinatura dos 

certificados (papelada) à entrega de produtos da empresa, comprovada posteriormente por 

diligência de campo. 

 

Desta forma, indicio MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, MARA RUBIA 

MAYORKA e SONIA MARA NASCIMENTO como incursas nas penas do art. 317 do 

Código Penal. Da mesma forma, indicio FLAVIO EVERS CASSOU como incurso nas penas 

do art. 333 de tal diploma legal.  

 

Cabe aqui ressaltar, para este e demais tópicos envolvendo FLAVIO CASSOU, 

que no material apreendido em sua residência foi encontrada grande quantidade de anotações 

que revelam repasses de valores elevados, em espécie, a MARIA DO ROCIO 

NASCIMENTO (identificada nas anotações por M1), bem como aos fiscais RENATO 

MENON (ao que tudo indica, identificado como M2) e ERALDO CAVALCANTI 

SOBRINHO. Informação está sendo elaborada e será juntada aos Autos, oportunamente 

 

Outrossim, há detecção de depósitos de valores feitos por FLAVIO EVERS 

CASSOU em contas vinculadas a MARIA e suas irmãs, conforme demonstra o Laudo 

Pericial Contábil elaborado, que detectou o uso da empresa DOGGATO CLÍNICA 

VETERINÁRIA, de SONIA e MARA, para recebimento de valores por parte de FLAVIO. 

 

Por fim, o aludido Laudo indica a detecção de 110 depósitos em dinheiro, alguns 

deles contínuos (16/09/2011 e 07/07/2014), na conta de MARIA DO ROCIO. 

 



 

 

 

Ministério da Justiça e da Segurança Pública 

Departamento de Polícia Federal 

Superintendência Regional no Paraná 

Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

Curitiba/PR 
 

 

230 

 

 

 

 

4.55. FATO 55 – CORRUPÇÃO MARIA x SEARA (ENCOMENDAS POR 

CERTIFICADOS)  

 

Novamente foi detectado fato autônomo com evidências de corrupção entre 

MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e FLAVIO EVERS CASSOU. Na tratativa abaixo, 

MARIA pergunta quando FLAVIO entregará, sendo que combinam que MARIA não sairá à 

tarde e poderá receber. FLAVIO, como de praxe, informa que enviará as coxinhas de SONIA, 

irmã de MARIA, e que os certificados vão junto (clara contrapartida à entrega dos produtos): 

 
Chamada do Guardião 

83666860.WAV 

Alvo MARIA 

Telefone do Alvo 55(41)91673008 

Telefone do Interlocutor 99940079 

Data da Chamada 05/08/2016 

Hora da Chamada 11:19:00 

Duração 548 

Comentário 

MARIA X FLAVIO- Falam que DANIEL está preocupado com 
o que o GIL falou. MARIA diz que GIL exigiu fidelidade dela e 
que quis que MARIA se afastasse de DANIEL. Diz que GIL 
quer que MARIA passe os empresários para ele, mas que não 
vai passar. 

Transcrição 

MARIA: Alô. 
FLAVIO: Oi Chefia. 
MARIA: Tudo bem? 
FLAVIO: Como amanheceu? Muita festa, não? 
MARIA: Não, não foi não. 
FLAVIO: Não fizeram muita festa? 
MARIA: Não, não acabou comprando pizza, né. Por que 
ficou muito tarde pra eu poder fazer os pratos, né. 
Compramos pizza e o DOUTOR DANIEL ainda veio aqui em 
casa. 
FLAVIO: Ainda foi, lá? 
MARIA: Me ligou: “Maria, vou dar uma passadinha aí”. Ele tá 
preocupado. 
FLAVIO: Com o que, MARIA? 
MARIA: Preocupado com o do GIL, né? O doutor DANIEL, 
ele é carente, né. Você percebeu? 
FLAVIO: Totalmente. 
MARIA: Ele tem medo que a gente abandone ele, né. Nossa 
ele veio aqui, ficou um tempão. 
FLAVIO: Viu o que eu falei pra ele? Pare cara! 
MARIA: Daí queria saber o que é que o GIL falou. Não o GIL 
falou que o senhor, né. Ele me proibiu, ele me proibiu 
veementemente, assim, que eu tivesse um relacionamento 
com o doutor Daniel, entendeu? 
FLAVIO: Ele que vá tomar no cu. Amizade tua é amizade 
tua. Acabou-se. 
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MARIA: Que eu não, que eu não. Ele exigiu de mim 
fidelidade. 
FLAVIO: Am ham, Am ham. Sei. Ele é muito fi. 
MARIA: Eu vou conversar com você pessoalmente, que daí 
vou te contar melhor, né. Se sabe ele dizia umas coisas 
(ininteligível). 
FLAVIO: Ele é muito fiel, né? 
MARIA: Ele é demais! 
FLAVIO: (risos) 
MARIA: Eu falei pra ele assim: “Gil, eu não sei por que você 
tá me dizendo isso. Eu sempre fui fiel com você quando eu 
trabalhei com você”. 
FLAVIO: Exatamente. 
MARIA: Doutor DANIEL nunca me pediu ou deixou de 
pedir nada. Ele não quer que eu atenda, atenda, pessoas 
ninguém daqui de dentro, né? 
FLAVIO: (ininteligível). 
MARIA: Nem o pessoal de fora. Que pessoal de fora é 
esse? Os empresários? 
FLAVIO: É. 
MARIA: Por que ele quer os empresários na mão dele? 
Eu não tenho culpa que os empresários vêm todos pra 
mim. E eu não vou passar os empresários pra ele. 
FLAVIO: Tá louco. 
MARIA: Não, eles pediram pra falar comigo. Eles não 
pediram pra falar com você. 
FLAVIO: Exatamente. Eu cumpro com minha função. Minha 
função é, é. 
MARIA: Minha função é resolver um problema técnico, 
nós trocarmos ideia e eu fiz isso. Por que ele tá muito 
nervoso que ele sabe que comigo ali ele não vai poder 
fazer as coisas que ele pretendia fazer. 
FLAVIO: Exatamente. Exatamente. 
MARIA: Aí o doutor Daniel veio aqui. Saiu daqui oito horas 
da noite. 
FLÁVIO: Am? 
MARIA: Saiu daqui oito horas da noite. 
MARIA: (risos) 
FLAVIO: Ele veio com uma estória. Veio com uma estória, 
tadinho. “Eu tô indo pra Maringá”. Chefe, não vá pra Maringá 
agora. (...) 
Aos 3 minutos: 
FLÁVIO: Ele tá carente. 
MARIA: E ele tá com medo. E ele disse: agora nós vamos 
falar com Péricles. Ele vai lá agora. Ele vai tá esse final de 
semana. Vai conversar com (Filhinho?) com todo aquele 
pessoal, pra procurarem só eu, não o GIL, por que o GIL vai 
pedir dinheiro pra ele. 
FLAVIO: Claro que vai. 
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. 
FLAVIO: Exatamente. 
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MARIA: Pra isso tem que tá conosco, né, o mando. 
FLÁVIO: Exatamente. 
MARIA: E eu acho que é disso que ele tem um pouco de 
medo. Entendeu? 
FLAVIO: Não, ele que fique tranquilo. 
MARIA: Eu também acho. 
FLÁVIO: Nós somos parceiros e pronto. 
MARIA: É eu falei, Doutor DANIEL, é só a gente tomar um 
pouco mais de cuidado. Não dar muito nas vistas pro 
homem não ficar nos incomodando. 
FLAVIO: Exatamente, exatamente. 
MARIA: Daí eu falei: ó preciso falar: “doutor DANIEL, vou 
almoçar lá”. Eu saio com o meu carro, o senhor sai depois. 
FLÁVIO: Exatamente. É só não dar espaço pra ele ver. 
MARIA: Não dar espaço pra ele ver. Ontem, por exemplo, 
quando eu saí de lá, eu não subi no doutor DANIEL. 
FLAVIO: Claro, tá correto. 
MARIA: Doutor Daniel me ligou, eu estava lá em baixo, eu 
falei: Doutor Daniel, uma outra horinha conversamos então, 
né. Por que ali, né. 
FLÁVIO: Claro, eu acho que é por aí. 
MARIA: (ininteligível) por telefone também. Daí ele me ligou: 
vou dar uma passadinha aí. Pode vir entendeu. 
FLAVIO: Claro, eu acho que é por aí, Maria. Lá ele não vai 
passar na tua sala. 
MARIA: Bom dia, bom dia, conversa. 
FLÁVIO: (ininteligível) 
MARIA: Ele disse: “Maria, eu não vou ficar mais passando 
na tua sala”. Tudo bem, chefe. 
FLAVIO: Ótimo. 
MARIA: Mas, se eu precisar, um dia então eu ligo: 
FLAVIO, preciso me encontrar com você hoje. Vamo 
almoçar junto? 
FLÁVIO: Exatamente. 
MARIA: Daí você já passa o recado pra ele, entendeu? 
FLAVIO: Exatamente. Exatamente. 
MARIA: Ou, quando é tudo nós a gente fala diferente, 
entendeu? A gente tem que ter um esquema assim pra 
se comunicar. 
FLAVIO: Agora é montar um esquema pra matar o outro, 
pra tudo ficar na tua mão. 
MARIA: Ah, mais FLÁVIO, parece. Você viu. Você viu o 
diário oficial? 
FLÁVIO: Não vi Maria. (...) 
A partir de 5 minutos e 05 segundos: 
MARIA: Eu fico assim pensando: será que ele não 
conseguiu mudar ninguém? Queria ter certeza. 
FLAVIO: Não . Ele não conseguiu mudar ninguém, MARIA. 
Se não, o primeiro que ele tinha tirado é o FILISBERTO. 
MARIA: O FILISBERTO, eu também acho. 
FLÁVIO: Ele não conseguiu. Ele chegou lá e de cara o 
NOVAK deve ter dito: já deu essa cagada aqui, não vamos 
mexer em nada agora. (...) 
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A partir de 6 minutos e 5 segundos: 
MARIA: E eu te contei que ele falou ainda do whatsapp: “não 
sei como , MARIA, vazou”. E ainda falaram que o DANIEL. 
DANIEL falou com o Ministro que era pra. O DANIEL 
GOUVEIA disse no face, ele que me contou, eu não 
conversei com ninguém, não entrei nem na sala do 
GUILHERME, nem na outra, saí direto. Por que ele recolhe 
você agora naquela portinha, você não entra mais por fora, 
por dentro ali. Por isso que os colegas que estão lá não 
sabem quem entra e quem não entra. Entendeu. 
FLAVIO: Claro, claro. 
MARIA: Por que não vê as pessoas passar. Daí, disse o que 
ele falou? Sete horas noite tava lá no face que o DANIEL 
disse pro MINISTRO, que era pro GIL ir falar com o 
MINISTRO que o MINISTRO ía me nomear novamente. 
Ainda o filho da puta do DANIEL GOUVEIA jogou ainda o 
DANIEL CONTRA O GIL, dizendo que o Dr. DANIEL que 
deu ordens pra eu ser nomeada de novo. (risos) 
FLÁVIO: Ele deve tá sentindo que a cadeira dele não tá 
firme. Por isso que ele tá bravo. Por que o NOVAK deve ter 
dito. Olha. Já tem um rolo teu aqui. Como é que eu vou 
mexer agora. Vamo acertar esse rolo teu. 
MARIA: Com certeza. Que aquele NOVAQUE, ele não é 
brincadeira. 
FLAVIO: Pelo que eu notei, é daquele regime militar. 
MARIA: Ele é. E eu notei também. 
FLÁVIO: O cara deve ter dito: como você me manda uma 
merda aqui pra exonerar e você tá cheio de cagada aqui. Eu 
acho que é por aí, Maria. Ele deve ter sentido que ele tá 
fraco. Eu só queria vê com você. Fica tranquila que nos 
temos só que festejar, MARIA. Foguete, foguete, foguete. 
MARIA: Não, com certeza. Com certeza. Eu tô tranquila. Eu 
tô tranquila. 
FLAVIO: Agora tão tudo na tua mão agora. 
MARIA: Não, tá tudo na minha mão. Tô sossegada. Voltou 
de novo. 
FLAVIO: Exatamente. 
MARIA: Mas escuta, vai mandar que horas FLAVIO? 
FLAVIO: A hora que você disser que dá. 
MARIA: Ah, pode. Eu já estou aqui em casa. Que, se eu 
não saí, eu já estou acordada. (risos) 
FLÁVIO: Então, vamos fazer assim, depois das três, o 
carro chega aí. 
MARIA: Tudo bem, tudo bem, eu não vou sair hoje à 
tarde. 
FLAVIO: Hoje vai um pouquinho mais, MARIA, por que 
eu acumulei a semana. 
MARIA: Não tem problema. Não tem problema. Eu 
(ininteligível) fazer isso agora como chefe do SIPOA. 
FLÁVIO: Diga a Soninha que eu estou mandando as 
coxinhas dela (...) Mas chega junto aí com os 
certificados. 
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No mesmo dia, um pouco mais tarde, FLAVIO afirma ter conseguido “uns 

dedos”, indagando se MARIA quer. Ela, então, responde “claro que eu quero”. FLAVIO 

afirma que vai enfiar no pacote que enviará a SONIA (“caixinha de isopor com 20, 40 

coxinhas”). 

 
Chamada do Guardião 

83669786.WAV 

Alvo MARIA 

Telefone do Alvo 55(41)91673008 

Telefone do Interlocutor ND 

Data da Chamada 05/08/2016 

Hora da Chamada 13:56:00 

Duração 529 

Comentário 

MARIA X FLAVIO – falam sobre matéria publicada no site da 
ANFFA (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais 
Agropecuários). A conversa deixa evidente a ligação entre 
MARIA DO ROCCIO, FLAVIO E DANIEL CONÇALVES, 
demonstrando uma parceria na área profissional. Falam ainda 
sobre o interesse de MARIA E FLAVIO de credenciar 
instituição denominada IBRASAL para a contratação de 
médicos veterinários terceirizados. Ressalta-se que FLAVIO 
fala que mandou certificados para MARIA assinar e que 
mandou os “dedos” juntamente com os documentos, 
possivelmente se referindo á propina. Por fim, MARIA lembra 
FLAVIO de uma reunião agendada para segunda que teria 
sido marcada por DANIEL GONÇALVES. 

Transcrição 

FLAVIO: Alô. 
MARIA: FLAVIO, tudo bem? 
FLAVIO: Tudo. 
MARIA: Você entrou na ANFFA hoje? 
FLAVIO: Hoje não. 
MARIA: O doutor DANIEL também é preocupado, né. 
FLAVIO: O que é que ele tá? 
MARIA: Não, MARIA, a HELOISA me ligou. Por que é que 
ele não perguntou direto pra HELOISA, ne? A HELOISA me 
perguntou se saiu não sei o que na ANFFA. Não sei se é 
contra o GIL, contra eu, contra você o que é que fala. O que 
é que tem pra falar contra nós a ANFFA? Heim? 
FLAVIO: Não tem nada. Não é aquele processo que ele tá? 
Aquele é da ANFFA. 
MARIA: Aquele do Gil? 
FLAVIO: Do GIL. 
MARIA: Claro. 
MARIA: Mas ele já quer saber se não tem um meu e um teu 
também. 
FLAVIO: Meu? 
MARIA: Um meu e um dele. (Risos) 
FLAVIO: Não, isso aí deve ser. Por que na ANFFA, no 
sistema, não aparece essas coisas. 
MARIA: Eu tô aqui na ANFFA, na página 1, daí eu não tenho 
senha. 
FLAVIO: Você não tem senha? 
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MARIA: Não tenho senha, não tenho. O Eraldo tá aí? 
FLAVIO: O ERALDO não tá. 
MARIA: E o ERALDO será que tem senha? 
FLAVIO: Puta, agora você me apertou. Eu não sei. 
MARIA: Eu liguei ai achando que ele tava aí hoje. 
FLAVIO: Não. 
MARIA: Hoje não é sexta? 
FLAVIO: É quinta ele veio ontem. Dai eu pedi pra ele vir 
ontem, por que ontem eu viajei. 
MARIA: Oh, aqui fala, eles tão rebatendo, que o Ministro diz 
que encontrou, falou com a ANFFA pra fazer terceirização, a 
ANFFA diz que é tudo mentira, inclusive, entendeu? 
FLAVIO: Não, saiu, inclusive no outro. Esse troço 
verdadeiro, por que saiu num outro aqui. Vou mandar pra 
você. Até posso mandar junto, né, com os certificados. Eu 
vou mandar junto pra você que tá postado no facebook pela 
ANA, lá de Cascavel. O novo modelo de inspeção sanitária 
pode sair em dez dias e ainda causa controvérsia. Sai num 
MARIA: O que é que é? O que é que é? 
FLAVIO: É a mesma coisa que nós já vimos. 
MARIA: Mas é um nono modelo? Daí eu tenho que ir pra 
onde, eu? 
FLAVIO: Não, não, não muda nada. 
MARIA: Eu só fico na chefia. 
FLAVIO: Eles só falam. 
MARIA: Vai ficar bem melhor o nosso trabalho e eu não 
vou ter tanto pepino. 
FLAVIO: Claro que não. 
MARIA: (risos) 
FLAVIO: Sabe onde é que vai ficar o pepino? Vai ficar na 
IBRASAL. A IBRASAL vai. 
MARIA: Isso mesmo. Então você corra com essa 
IBRASAL. 
FLAVIO: Por que essa IBRASAL vai ter que fazer toda 
essa estrutura que tem hoje o SIPOA. De supervisão, pra 
supervisionar o que ela tá mandando fazer. 
MARIA: E você sabe que isso eu posso te ajudar 
tudinho. 
FLAVIO: Eu sei. 
MARIA: Modéstia à parte. 
FLAVIO: Eu sei. Exatamente. 
MARIA: Eu, você fica ali. 
FLAVIO: É o que eles dizem aqui. Governo Federal 
pretende a cada vez mais contratar médicos veterinários 
terceirizados para fazer a fiscalização agropecuária. 
Essa é considerada a principal medida para garantir que 
o serviço seja feito, mesmo com o déficit de auditores 
fiscais agropecuários. 
MARIA: Então você vai fazer o seguinte, você vai falar 
com o doutor DANIEL, com o PÉRICLES e com o 
SERGIO SOUZA pra nós abrirmos isso daí, nem que 
você tenha que dar um percentualzinho nisso pro 
SERGIO SOUZA. 
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FLAVIO: Depois nós vemos, depois nós vemos. 
MARIA: Tá? 
FLAVIO: Eu vou mandar junto essa reportagem. 
MARIA: Eu continuo. 
FLAVIO: Junto com aquela que você tinha ontem. É a 
mesma coisa. 
MARIA: Eu continuo no Ministério até um tempinho e a gente 
organiza tudinho. 
FLAVIO: Eu tive imaginando isso, MARIA, essa 
IBRASAL, se eu conseguir credenciá-la junto ao 
Ministério, vai fazer o que o SIPOA faz hoje. O que você 
faz hoje. 
MARIA: O que eu faço hoje, eu sei. Hum hum. 
FLAVIO: É supervisão, é contratação. 
MARIA: Isso eu organizo tudo. 
FLAVIO: Exatamente. 
MARIA: E você corre atrás das coisas. 
FLAVIO: (ininteligível) eu vou mandar pra você junto assim 
nos certificados. 
MARIA: Então mande, então mande. 
FLAVIO: Tá. Não, não, não. Ele deve chegar lá pras três e 
meia quatro horas aí. 
MARIA: Tudo bem tô aqui aguardando não se preocupe. 
(...) 
A partir de 7 minutos e 24 segundos: 
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. 
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) 
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FLAVIO: Já peguei, tá em cima da minha mesa. É presente 
pra. 
MARIA: É presente pra Soninha. (risos) 
... 
 

 

 

Por fim, no mesmo dia, MARIA RO ROCIO estabelece contato com FLAVIO 

EVERS CASSOU, informando ter enviado os certificados assinados e confirmando ter pego 

todas as “encomendas” enviadas por FLAVIO. FLAVIO afirma ter colocado de baixo de 

todos os certificados. 

 

Tal trecho é importante pois revela que desta feita não se tratavam de produtos 

alimentícios, que não poderiam ir debaixo dos certificados, mas de valores em espécie. Por 

isso FLAVIO menciona ter CONTADO e MARIA indica ter CONFERIDO: 

 
Chamada do Guardião 

83673723.WAV 

Alvo MARIA 

Telefone do Alvo 55(41)91855181 

Telefone do Interlocutor 4135478300 

Data da Chamada 05/08/2016 

Hora da Chamada 17:06:00 

Duração 246 

Comentário 

FLAVIO X MARIA- Inicialmente falam sobre a encomenda que 
FLAVIO mandou. MARIA diz que conferiu. FLAVIO pergunta se 
MARIA contou, ela confirma e diz que estava tudo certinho. 
Possivelmente trata-se de dinheiro, pois, em ligação anterior, 
FLAVIO falou que tinha mandado os “dedos” para MARIA.  

Transcrição 

A PARTIR DE 51 SEGUNDOS: 
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. 
MARIA: Am ham. Escuta, FLAVIO, eu tentei falar com 
doutor Daniel. Eu ligo, ele não atende. 
FLAVIO: Ele deve tá em algum lugar que não pega. 
MARIA: É, alguma coisa assim, né. 
FLAVIO: Mas eu acho que ele tá bem, lá. Ele não me mandou 
mais nada. Tá sossegado. Se ele me mandar qualquer coisa 
te aviso, pode ficar sossegada. 
MARIA: Tá. Você falou pra ele que eu já estava sabendo 
disso? 
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 FLAVIO: Eu falei que eu já sabia. 
MARIA: Mas que foi eu que passei pra você, não? 
FLAVIO: Foi. Eu já tô sabendo. Já vi e dai fiz aqueles 
comentários que eu te disse. 
MARIA: Então, tá bom. Ah, então tá, então, tá. Então eu não 
preciso mandar nada pra ele que ele também já tá sabendo, 
né. 
FLAVIO: Já, já tá sabendo tudo. Por que daí eu já disse 
que era bom, isso no final acabou. Pra mim, é o tipo da 
coisa que aconteceu boa. Esse pau no cu atravessou, 
desculpe o termo (risos). 
MARIA: Am ham. É, é, é verdade. 
FLAVIO: Esse pau no cu se atravessou e levou toda a 
culpa. Se nós fizemos alguma mexida pra derrubar o GIL, 
vai sair dele. 
MARIA: Vai sair dele a mexida isso é verdade, nós vamos sair 
numa coisa. 
FLAVIO: Am ham, nó tamos na boa, nós não fizemos nada, 
quem fez foi ele. 
MARIA: E tem mais uma coisa, ele acha que era o GIL que ía 
me nomear. 
FLAVIO: Exatamente. Isso é um burro. 
MARIA: É. Então ele não sabe de tudo que falam também, 
viu? 
FLAVIO: Claro que não sabe. Ele joga, pra ver se cata. É um 
(burro?) esse cara. 
MARIA: O próprio GIL jogou também pra mim pra culpar 
o. 
FLAVIO: Ele deve ter dito: “eu vou por a MARIA de volta” 
por que ele já sabia que ía ter que te engolir mesmo. 
MARIA: Sim, por que eu acho que ele comentou, acho, que 
isso. 
FLAVIO: Ele deve ter comentado com alguém, que o cara foi 
lá e contou pra ele. 
MARIA: Com certeza. 
FLAVIO: Então, é bom pro GIL ver com quem que ele tá 
arrudiado. 
MARIA: Hum hum. 
(...) 
A partir de 3 minutos e 20 segundos: 
FLAVIO: Daí, então, nós conversamos qualquer coisa. Se nós 
não conversar, encontramos as oito horas lá no, no, na 
ABRAFRIGO, né. 
MARIA: É, vamos nos encontrar lá, por que eu consegui 
marcar às dez horas só do dia dez. 
FLAVIO: Daí eu já entro lá (por trás?) 
MARIA: Você já vai por lá que eu também saio daqui tá bom? 
É oito tô lá. Nos encontramos lá. 
FLAVIO: Qualquer coisa, falamos, daí. 
MARIA: Conversamos sim. 
FLAVIO: Beijo, então. 
(...) 
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Diante da clara vinculação de envio de valores (e produtos para SONIA) e 

certificados, que retornam assinados pela servidora, indicio MARIA DO ROCIO 

NASCIMENTO como incursa nas penas do art. 317 do Código Penal e FLAVIO EVERS 

CASSOU como incurso nas penas do art. 333 do mesmo diploma legal.  

 

4.56. FATO 56 – CORRUPÇÃO MARIA x CASSOU (GREVE BANCO) 

 

Novamente houve possibilidade de detectar um caso límpido de corrupção 

envolvendo FLAVIO EVERS CASSOU e MARIA DO ROCIO NASCIMENTO. 

 

No primeiro áudio, ocorrido no dia 08/09/2016, FLAVIO conversa com 

BRUNA, do Banco Bradesco, acerca da possibilidade de saque no valor de trinta mil reais. 

Diante da greve bancária em andamento, BRUNA afirma ser impossível. 

 

Cerca de quatro horas depois, FLAVIO entra em contato com MARIA DO 

ROCIO, afirmando que pegará a certificação (certificados para MARIA assinar) e leva a ele 

com a “documentação” junto. FLAVIO ainda revela que “aqueles documentos, os teus vai.. 

os outros não sei, mas os teu vai (...) você viu como tá, né, tudo parado, até tá aí, né, mas não 

tem acesso, mas os teus papel tá aqui comigo na gaveta”.  

 

No cotejo entre o áudio anterior, com BRUNA, que relata a greve no Bradesco,  

e o segundo áudio, fica claro que CASSOU repassa, junto com os certificados para assinatura 

de MARIA – frise-se, em descumprimento às normas do MAPA, pois feitos por Fiscal fora 

da empresa – valores combinados previamente. FLAVIO inclusive faz menção à greve no 

diálogo com MARIA (tá tudo parado, sem acesso), mas confirma que a propina a ela 

destinada está na gaveta e será entregue: 
 

Chamada do Guardião 

84143970.WAV 

Alvo FLÁVIO 

Telefone do Alvo 55(41)99940079 

Telefone do Interlocutor 36221427 

Data da Chamada 08/09/2016 

Hora da Chamada 13:36:00 

Duração 31 

Comentário FLÁVIO X BRUNA (BRADESCO) 

Transcrição 

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 

FLÁVIO-então tá bom, obrigado 
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Chamada do Guardião 

BRUNA (BRADESCO)-de nada tchau. 

 

 
Chamada do Guardião 

84150100.WAV 

Alvo MARIA 

Telefone do 
Alvo 

55(41)91673008 

Telefone do 
Interlocutor 

35478330 

Data da 
Chamada 

08/09/2016 

Hora da 
Chamada 

17:15:00 

Duração 274 

Comentário 
FLAVIO X MARIA - FLAVIO DIZ QUE LEVA A CERTIFICAÇÃO JUNTOS, DIZ QUE OS 
PAPEIS DELA ESTA COM ELE NA GAVETA... 

Transcrição 

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-ta 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. 
 

 

Diante da clara vinculação de envio de valores e certificados para assinatura, 

indicio MARIA DO ROCIO NASCIMENTO como incursa nas penas do art. 317 do Código 

Penal e FLAVIO EVERS CASSOU como incurso nas penas do art. 333 do mesmo diploma 

legal.  

 

4.57. FATO 57 – CORRUPÇÃO BRF x MAPA/PR 

 

A relação espúria entre a BRF e o MAPA no Estado do Paraná remonta a fatos 

anteriores a esta Operação, mas que não podem ser deixados de fora do contexto. Como já 

mencionado ao longo desta peça, a BRF pagou a viagem e despesas de MARIA DO ROCIO 

NASCIMENTO para a Europa para que ela verificasse uma situação de velocidade de abate 

de aves e pudesse, ao final, aprovar o aumento de tal velocidade no País, fato que acabou 

acontecendo e gerou imensos ganhos para a empresa em tela.  
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Os lucros obtidos pela empresa são, inclusive, argumentos de DANIEL 

GONÇALVES FILHO quando este cobra RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS para 

elaboração de um documento falso (recibo) para ser apresentado nos procedimentos que 

MARIA responde em decorrência do caso.  

 

Tendo este fato como base – e levando ainda em consideração o modus operandi 

do próprio RONEY e da empresa BRF, tanto nos MAPAs de Goiás quanto de Minas Gerais, 

com promessas de vantagens financeiras em troca de benesses por parte dos servidores 

públicos federais e ainda a própria existência da ORCRIM apurada neste feito – resta 

evidente que a relação com o MAPA Paraná também é contaminada.  

 

Somente tal relação espúria permitiria contatos tão incisivos por parte de 

RONEU NOGUEIRA DOS SANTOS junto a MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e 

DANIEL GONÇALVES FILHO, tal como revelado nos áudios abaixo: 

 
Chamada do Guardião 

81766857.WAV 

Alvo MARIA 

Telefone do Alvo 55(41)91855181 

Telefone do 
Interlocutor 

ND 

Data da Chamada 03/05/2016 

Hora da Chamada 16:01:00 

Duração 111 

Comentário 
RONEY X MARIA- RONEY PEDE AJUDA NO PROCESSO DE TOLEDO. 
MARIA FICA DE AGILIZAR. 

Transcrição 

RONEY: Dra. MARIA, tudo bem? 
MARIA: Tudo bem. 
RONEY: Preciso de uma ajuda sua. Nós estamos com aquele processo lá de 
TOLEDO. 
MARIA: Não foi ainda? 
RONEY: Não. A verdade é o seguinte. Nós temos dois processos que estão na 
ultra, parece que o tal do ESTAPE, não sei se é nome ou sobrenome, não sei 
quem é o ESTAPE lá da ultra. 
MARIA: Tá, o ESTAPE é o chefe da ultra de TOLEDO. 
RONEY: Ele saiu e o processo tá parado lá e a Dra. MARCIA gostaria de 
receber a tramitação já pra fazer isso hoje e parece que precisa desse tal de 
ESTAPE fazer o encaminhamento pra vocês ai. São dois processos. 
MARIA: Mas qual MARCIA que te falou? A MARCIA nossa aqui? 
RONEY: Não, não, não, não, quem falou pra mim foi o pessoal do SIF lá da ultra, 
que tá parado lá, pra Dra. MARCIA analisar, se não me engano, ai no SIPOA. 
MARIA: Sim, sim. Eu vou ver onde é que tá o ESTAPE. Se não tiver lá, amanhã 
cedo chega aqui. Esso processo tem que ir pra onde? 
RONEY: Ele vai pro SIPOA, pra doutora, mas depois tem que ir pra BRASÍLIA. 
MARIA: Pode deixar que nó agilizamos. Só vou verificar isso, tá bom? 
RONEY: Quer anotar o número dos dois processos que estão parados lá ou não 
precisa? 
MARIA: Pode me dar. Eu tenho o que eu mandei. Eu mandei ontem. Vamos lá 
21034. 



 

 

 

Ministério da Justiça e da Segurança Pública 

Departamento de Polícia Federal 

Superintendência Regional no Paraná 

Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

Curitiba/PR 
 

 

242 

 

RONEY: 21034003962/2016 - 79 
MARIA: tá. 
RONEY: O outro é21034003811/2016-11. Se a doutora puder me ajudar pra 
pedir ao ESTAPE. 
MARIA: Eu vou ver. Eu vou ver onde é que tá o ESTAPE, por que só ele pode 
fazer isso. Mas, eu vou verificar se ele está em outra região, alguma outra coisa. 
RONEY: Então tá bom. 
MARIA: Tá bom? 
RONEY: Brigadão. Valeu! Tchau. 

 

 
Chamada do Guardião  

80387582.WAV 

Alvo DANIEL 

Telefone do 
Alvo 

55(41)99438822 

Telefone do 
Interlocutor 

11993516884 

Data da 
Chamada 

28/01/2016 

Hora da 
Chamada 

18:36:00 

Duração 143 

Comentário 

DANIEL X RONEI X PEROTONI (?) - Sobre questões relacionadas ao PORTO DE 
PARANAGUÁ - Liberação de Produtos 
 
Cadastro do Telefone do Interlocutor: 
 
BRF S.A. 31/01/13 02:00 5511993516884 
elefone de Contato Nº Documento Tipo 
01838723016988 POS 

Transcrição 

RONEI refere que PEROTONI também está na linha e diz que está com probleminha em 
Paranaguá e precisa da ajuda de DANIEL. 
 
RONEI: (...) nós estamos com cinquenta e dois requerimentos lá que o pessoal do Ministério 
de ....(ininteligível) não, não deferiro...e aí a gente vai perder o embarque aí e eu queria 
saber se teria condições de mandar um fiscal amanhã pra ajudar lá o VALTER (?). Que eu 
liguei até pra falar com o VALTER- disse que tá cheio de coisa e num sei o que lá - e agente 
ta com vários embarques, agente vai perder o que...o Senhor pode nos ajuda aí. Até mandei 
um email pra tí já. 
DANIEL: pois é, mas agora esse horário? Tem que falar cedo essas coisas. Como é que eu 
vou...fazer o que nesse momento? É difícil. Assim num dá... 
RONEI: é, mas o problema é o seguinte Doutor, a gente protocolou os documentos... 
DANIEL: pois não... 
RONEI: a gente mandou, protocolou os documentos, mas a gente aguardava que ele fosse 
liberar mas ai o pessoal foi lá cobrar...passou o prazo de vinte e quatro horas e ele não 
analisaram nada, entendeu? Quer dizer é complicado né? 
PEROTONI acompanhando a conversa interfere : (...) ô DANIEL é o PEROTONI tudo bem ?  
DANIEL: tudo bem 
PEROTONI: a dificuldade nossa é exatamente essa... 
DANIEL: PEROTONI, eu quero uma reunião com a BRF, com JBS e TCP (?) tá? Tem que 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80387582
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ter... tomar alguma posição firme aí e num é por telefone num resolver nada tá? Cês vem no 
meu Gabinete pra conversar o assunto e a gente toma uma decisão de Governo pra 
resolver o problema do Porto, ta bom? Eu não vou fazer nada porque assim, assim as 
coisas não funcionam desse jeito, tá bom? Eu já pedi uma reunião hoje...o JUAREZ teve lá 
no Ministério, do TCP, já pedi uma reunião com as entidades grandes pra se tomar uma 
posição no Porto, pra resolver isso aí definitivamente. A questão do protocolo já está 
resolvida, já está funcionando até às 20 horas todo o dia. Agora tem outras posição que tem 
que ser tomada, tá bom? Falamos lá no Gabinete do Ministério (MAPA), um abraço... 
 
 
ANALISTA: RONEI seria Roney Nogueira Dos Santos, ligado à BRF (consta vinculação 
desse TCM NA PÁGINA DO FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/search/str/11993516884/keywords_top).  
 
PEROTONI pode se tratar de José Lourenço PEROTTONI - Diretor de Logística e Mercado 
Externo, brf SA 
 
TCP pode se tratar da empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá. 
JUAREZ MORAES E SILVA é diretor Superintendente Comercial da TCP. 

 
Chamada do Guardião  

80390275.WAV 

Alvo DANIEL 

Telefone do Alvo 55(41)99438822 

Telefone do 
Interlocutor 

11993516884 

Data da Chamada 29/01/2016 

Hora da Chamada 22:07:00 

Duração 106 

Comentário 

DANIEL X RONEI - Sobre questões do PORTO -  
 
Cadastro do Telefone do Interlocutor: 
 
BRF S.A. 31/01/13 02:00 5511993516884 
elefone de Contato Nº Documento Tipo 
01838723016988 POS 

Transcrição 

RONEI: fala Doutor 
DANIEL: segunda-feira já amanhece dois, segunda-feira já amanhece dois veterinários 
nos terminais lá (PARANAGUÁ)... 
RONEI: ah, beleza então, ótimo! 
DANIEL: tá bom? 
RONEI: fechou então 
DANIEL: nós baixamo (ininteligível) já acertamo 
RONEI: ah é? 
DANIEL: ah RONEI...eu vou falar uma coisa pra você- agora num vai ter mais volta não 
viu! Tá bom? Esses cara amarraram o (ininteligível) no lugar errado, cabô. 
RONEI: é isso aí 
DANIEL: É planilha diária (...) vamos fazer um reunião com usuário (?) toda segunda- 
feira pra avaliar a (ininteligível) 
RONEI: já falei com JUAREZ já (...) 
DANIEL: (...) tem que ter supervisão o trabalho e planilha diária, como reunião com 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80390275
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usuário toda segunda-feira pra ver como é que tá (ininteligível) as coisas, tá bom? 
RONEI: conta comigo. Beleza então. 
DANIEL: com ata, certinho. Outra coisa. Já falei com (ininteligível) em Brasília- fiscal 
que é Zootecnista vai fazer todo o trabalho de liberar a exportação de insumos tá? 
RONEI: ah é? 
DANIEL: não é só fiscal (ininteligível) agronomo não ! É...Bioquímico, Químico, 
Farmacêutico. Zootecnista vai trabalhar na exportação tá? 
RONEI: ah, ah 
DANIEL: (...) fazer a fiscalização na liberação dos produtos de exportação falou? 
RONEI: sim Senhor, beleza então! Brigadão mais uma vez hein! Valeu, um abraço... 

 

 

A confiança nas solicitações feitas ao MAPA é tão grande que mesmo antes da 

confirmação dos fatos, RONEY comenta com outros funcionários que MARIA DO ROCIO 

já garantiu que o retorno será positivo. Para bem ilustrar a situação, RONEY menciona que 

“a gente tem esse time aí”, fazendo referência aos servidores públicos lotados em altas 

posições no MAPA Paraná: 

 
Chamada do Guardião 

83746048.WAV 

Alvo RONEY / JOSÉ 

Telefone do Alvo 55(11)993516884 

Telefone do Interlocutor ND 

Data da Chamada 10/08/2016 

Hora da Chamada 11:22:00 

Duração 79 

Comentário 

RONEY X LÍGIA DO MARKETING - pergunta sobre liberação 
do projeto Gardem de Curitiba. RONEY diz que se Luciana 
não aprovasse MARIA iria aprovar. (Há indícios de influência 
de RONEY sobre MARIA DO ROCIO). 

Transcrição 

A partir de 15 segundos: 
 
LÍGIA: Eu fiquei sabendo que você estava em Curitiba ontem. 
RONEY: Am ham. Sim. 
LÍGIA: Eu queria saber se a gente tem alguma novidade de 
Gardem. 
RONEY: Eu conversei com a chefe lá do SIPOA, a doutora 
LUCIANE que aprova registro não estava, mas a doutora 
MARIA ia ligar pra ela pra ver se ela aprovava o registro e até 
sexta-feira, mais tardar amanhã, a gente tem o registro 
aprovado. Se a doutora Luciana não aprovasse, a Doutora 
MARIA ia aprovar. Então, como a gente tem esse time aí, é 
que também não dá pra forçar muito por que o registro foi 
aprovado, né, apesar que foi indeferido, ai ele entra numa 
(fila?) e a gente tem que ir, meio que se ajustando, mas a 
ideia e que sexta-feira esteja aprovado. Eu já mandei um 
whatsapp pra BRUNA, tá. 
LÍGIA: Tá ótimo. Então tá bom, mantenha a gente atualizado. 
RONEY: Não, pode deixar. 
(...) 
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Chamada do Guardião 

83767839.WAV 

Alvo RONEY / JOSÉ 

Telefone do Alvo 55(11)993516884 

Telefone do Interlocutor 11972723480 

Data da Chamada 11/08/2016 

Hora da Chamada 12:13:00 

Duração 68 

Comentário 
RONEY X GUARANÁ - PEDE PARA LIGAR PARA MARIA 
APROVAR O REGISTRO DO GARDEM. 

Transcrição 

LUIZ GUARANÁ: Alô 
RONEY: Oi Guara, Tudo bem? 
LUIZ GUARANÁ: E ai, RONEY, beleza? 
RONEY: Beleza. Ei, não esquece, de, de. Faz um favor pra 
mim, cara, liga pra doutora MARIA pra aprovar o registro do 
GARDEM, cara, (“hoje à tarde?”) pra mim. 
LUIZ GUARANÁ: Beleza, eu mandei um e-mail pra ela ontem 
também. 
RONEY: Eu vi. Eu vi. Mas tem que dar uma ligada pra ela pra 
dizer que a gente precisa até amanhã o registro aprovado. 
LUIZ GUARANÁ: Tá bom, eu vou mandar. Eu vou ligar pra 
ela, então. 
RONEY: Isso. 
(...) 
 

 

 
Chamada do Guardião 

83770739.WAV 

Alvo RONEY / JOSÉ 

Telefone do Alvo 55(11)993516884 

Telefone do Interlocutor 4133614028 

Data da Chamada 11/08/2016 

Hora da Chamada 14:07:00 

Duração 98 

Comentário 
RONEY X MARIA - Pede para falar com MARIA, ele pede 
prioridade para o projeto do Gardem. 

Transcrição 

A partir de 45 segundos: 
RONEY: Me diz uma coisa, aqueles registros do GARDEM a 
senhora conseguiu falar com a doutora LUCIANA? 
MARIA: Eu não consegui, ela tá vindo aqui amanhã 
entendeu? E eu já. Ela vai dar prioridade em tudo aquilo ali. 
RONEY: Ah, então tá bom. 
MARIA: Deixe comigo. Deixe comigo. (ininteligível) 
RONEY: Então tá bom. (ininteligível). É que o meu prazo. 
MARIA: Segunda-feira. Não, não. Quando é que teu prazo 
tem que sair? 
RONEY: Amanhã. 
MARIA: (gargalhada) 
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Chamada do Guardião 

RONEY: Por isso que eu tô. Eu tô até em Recife, que eu tô 
em reunião. Eu tô em Recife agora, eu disse, Jesus, eu vou 
dar uma ligadinha pra doutora MARIA por que o pessoal tá 
todo desesperado, aí tá me ligando, me ligando, me ligando. 
Eu disse, não, eu sou obrigado a ligar pra doutora MARIA pra 
me ajudar lá, tá. 
MARIA: Eu vou dar uma olhadinha. Eu vou dar uma olhada, tá 
bom. Vou verificar isso aqui. Tá bom? 
RONEY: Brigada, valeu. 
MARIA: Por nada, tchau, tchau, tchau. 
 

 

Também fica clara a relação no áudio abaixo, no qual RONEY solicita que 

DANIEL passe um procedimento da BRF na frente de outros (Evento 123, Auto 6): 

 

Chamada do Guardião  

80784956.WAV 

Alvo DANIEL 

Telefone do 
Alvo 

55(41)97163686 

Telefone do 
Interlocutor 

55(11)993516884 

Data da 
Chamada 

08/03/2016 

Hora da 
Chamada 

12:12:00 

Duração 210 

Comentário 

DANIEL X RONEY - Sobre Processo de TOLEDO.  
 
ANALISTA: RONEY pede ajuda para DANIEL GONÇALVES em processo. O mesmo 
processo que MARIA DO ROCIO também tem interesse em agilizar 

Transcrição 

RONEY: alô 
DANIEL: fala RONEY 
RONEY: (...) cara, eu tô com um processo...a Doutora MARIA já ligou, já me ajudou, mas 
eu preciso de uma intervenção tua. Tem um processo que tá lá com CLILSON. Eu....aquele 
JUAREZ lá da ULTRA tá enchendo o saco lá...diz que não é pra passar na frente. (...) Só 
que o CLILSON...e agora o CLILSON não quer (...) analisar, passar na frente de outro que 
ele tem lá, porque o JUAREZ fica pressionando ele lá, dizendo que vai denunciar ele... Cê 
já conhece a briga lá né (...) amanhã eu preciso começar a produzir. (...) 
DANIEL: (...) é que o CLILSON entrou com uma representação contra ele na Polícia 
Federal. 
RONEY: eu tô sabendo (...) 
DANIEL: (...) eu vou ver com MARIA aqui pra ver o que tá acontecendo (...) 

 

Diante da existência de fato de corrupção anterior – viagem de MARIA à Europa 

para que houvesse aprovação no aumento da velocidade de abate de frangos – da verificação 

de práticas de corrupção comprovadas em MAPAs de Goiás e Minas Gerais e dos próprios 

áudios acima reproduzidos, indicio DANIEL GONÇALVES FILHO e MARIA DO ROCIO 

NASCIMENTO como incursos nas penas do art. 317 do Código Penal. Outrossim, indicio 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80784956
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RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS como incurso nas penas do art. 333 do mesmo diploma 

legal.  

 

4.58. FATO 58 – CONCUSSÃO ZANON x ARTACHO 

 

ZANON constrange o funcionário NELSON GUERRA, da MC ARTACHO ao 

cobrar propina. NELSON fala que ZANON já “pegou um dinheiro adiantado”. ZANON não 

se dá por satisfeito e discute com NELSON a respeito de um relatório de controle de 

pagamentos, questiona o valor pago mensalmente ao falar em 2.0 e 3.0, provavelmente R$ 

2000 e R$ 3000 por mês. 

 

O teor do diálogo denota não uma mera solicitação, mas a exigência dos valores, 

sendo que ZANON inclusive cobra valores atrasados e tenta corrigir a quantia previamente 

estipulada: 

 

Chamada do Guardião  

80781076.WAV 

Alvo ZANON 

Telefone do 
Alvo 

55(43)99944106 

Telefone do 
Interlocutor 

4398550555 

Data da 
Chamada 

08/03/2016 

Hora da 
Chamada 

08:58:00 

Duração 266 

Comentário 

ZANON X ANA PAULA (ARTACHO) - ANA ACABOU DE FALAR COM MARCOS, QUE 
ESTÁ NA ESTRADA E LIGA QUANDO CHEGAR NO DESTINO. ZANON QUERIA 
CONVERSAR COM MARCOS EM ARAPONGAS 
 
ZANON X NELSON - 1'50" ZANON QUER SABER DAQUELA SITUAÇÃO (PROPINA), 
PEGOU DINHEIRO ADIANTADO 

Transcrição 

... 
1'34" 
NELSON - ALO  
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 AMRQUINHO 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?  

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80781076
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NELSON - NÃO, NÃO ME PASSOU NADA DOUTOR 
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 NA 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, 
SACANAG EM NÉ PÔ? UMA SITUAÇÃO DELICADA AÍ E ELE NÃO QUER SABER DE 
RESOLVER  
NELSON - É, COMPLICADO 
ZANON - ELE ESTÁ COM VOCÊ AÍ? ESSE RELATÓRIO ESTÁ COM VOCÊ?  
NELSON - NÃO, NÃO ESTÁ MAIS , JÁ PASSEI PARA ELE. NA VERDADE FOI A TÂNIA 
QUE TROUXE E EU PASSEI PARA ELE (ININTELIGÍVEL) CONTROLE  
ZANON - ELE ESTÁ FECHANDO A QUESTÃO ENTÃO, FAZER O QUE?  
NELSON - HUM? 
ZANON - ELE QUE SABE 
NELSON - A NOITE NÓS CONVERSA DOUTOR, NA QUARTA-FEIRA ELE ESTÁ AÍ DE 
VOLTA  
ZANON - AH, MAS NÃO DÁ PARA ES...  
NELSON - TEM QUE SENTAR E RESOLVER NÉ? TEM QUE DAR UM CHEQUE-MATE 
ZANON - QUARTA-FEIRA? JÁ ERA PARA TER RESOLVIDO ISSO AÍ EM DEZEMBRO, 
JANEIRO, FEVEREIRO, ESTAMOS EM MARÇO, NÉ? 
NELSON - É 
ZANON - COMPLICADO VIU, ABORRECE, BOM, FAZER O QUE NÉ? DEIXA CORRER, 
VOU FICAR AGUARDANDO UMA POSIÇÃO DELE 
NELSON - ENTÃO BELEZA ENTÃO DOUTOR 
ZANON - ATÉ MAIS 
NELSON - ATÉ MAIS, TCHAU, TCHAU 

 

Diante do exposto, indicio LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR como incurso nas 

penas do art. 316 do Código Penal.  
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5. DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA E FATOS 

CORRELATOS 

 

 

Após a deflagração da denominada operação “Carne Fraca”, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no sentindo de corroborar com as investigações da 

Policia Federal implementou no âmbito de suas atribuições, uma força tarefa com a finalidade 

de fiscalizar as empresas indicadas como suspeitas da prática de crime contra saúde pública.   

 

O procedimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento visava 

constatar análises de fraude e risco sanitário, tendo sido melhor detalhado através do SEI 

21034.003554/2017-06 - (Força Tarefa Operação Carne Fraca).  

 

Por esta razão, utilizaremos, preliminarmente, as constatações do próprio Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento referente as condições físicas sanitárias 

encontradas nos diversos estabelecimentos investigados.  Tal medida permitirá esclarecer de 

maneira técnica, na sequência dos fatos relatados, as fraudes e crimes contra saúde pública 

comprovadas das análises periciais realizadas nas amostras colhidas tanto pelo Ministério da 

Agricultura, quanto pela Policia Federal.   

 

Frisamos, que para compreensão da leitura, decidiu-se separar este tema em tópicos 

por estabelecimento (SIF) investigado, facilitando a análise técnica pautada em relatórios de 

auditoria realizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também, 

trataremos neste tópico dos resultados de análises contidos em Certificados Oficiais de 

Análise (COA) correspondente aos  estabelecimentos auditados pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como de todos as análises laboratoriais 

realizadas no âmbito das coletas realizadas pela polícia federal quando da deflagração da 

denominada “Operação Carne Fraca” e, ainda, das análises realizadas através do Ministério 

da Agricultura, Pesca e Pecuária. 

 

1. FRIGORÍFICO OREGON (SIF 55) 
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Na data da auditoria realizada pelo MAPA (28/03/2017) o estabelecimento 

encontrava-se com suas atividades paralisadas, não podendo ser extraída nenhuma 

informação relevante do Termo de Fiscalização nº001/2017/55 referente ao 

estabelecimento.  

 

O fato do matadouro de equinos não estar realizando abates impediu a realização 

de qualquer tipo de avaliação pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

No entanto aponta-se que não constaram do termo de fiscalização nenhuma análise de 

produtos produzidos e estocados, assim como das documentações geradas no período em 

que o mesmo esteve em atividade.  

 

Na verdade, de acordo com o apurado nesta investigação, o FRIGORÍFICO 

OREGON teve parte de suas atividades suspensas em virtude de problemas detectados 

em auditorias realizadas no local, as quais estão materializadas no processo 

administrativo próprio e anexado aos autos, o qual inclusive aponta a omissão do Fiscal 

Federal Agropecuário GERCIO LUIZ BONESI, conforme pode se ver de trecho do 

referido processo. 

 

2. FRANGO DM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS (SIF270) 

 

Observa-se que neste estabelecimento foram constatadas deficiências indicadas 

pelo próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento desde o ano de 2016.  

 

Assim, os indicativos citados demonstram falhas técnicas das áreas produtivas 

referentes ao estado de conservação de equipamentos e estrutura do estabelecimento, bem 

como questões de higiene (observação indica o crescimento de fungo) nestas áreas.  

 

Tamanha a gravidade das falhas que o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, de imediato e cautelarmente, suspendeu a emissão de Certificados 

Sanitários Internacionais (CSI) e diminuiu o volume de abate de animais para que 
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houvesse adequação aos procedimentos mínimos de higiene operacional. Tais 

adequações e falhas restaram evidenciados no item 21 dos comentários finais 

confeccionados pela Auditora Fiscal Agropecuária Letícia Karen.  

 

A Auditora Fiscal Agropecuária Letícia Karen narrou aspecto preocupante em 

seu relatório 001/SIF270/17, que é o não cumprimento do “PACPOA” (Programa de 

Avaliação de Conformidade de Produtos de Origem Animal), destinado a avaliar a 

conformidade dos produtos fabricados pelo estabelecimento no que se refere à riscos 

microbiológicos ou fraudes dos produtos ali produzidos. 

 

DOS LAUDOS PERICIAIS: 

 

Conforme se depreende do laudo em anexo (1942/2017), que é parte do SEI 

21000.016317/2017-94, verificou-se a fraude por adição de água em frango congelado na 

ordem de 58% acima do permitido pelo MAPA conforme Anexo VI, item 2.15.2.9, letra B 

da Portaria 210 de 1998 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

Diante da análise detalhada dos laudos laboratoriais resta evidente a prática 

de crime contra o consumidor praticados pela empresa FRANGO DM INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS (SIF270),  tendo ocorrido um perfeito enquadramento das 

condutas praticadas ao texto o do artigo Art. 7°, inciso II, da lei 8137/1990, onde constitui 

prática de crime contra as relações de consumo, vender ou expor à venda mercadoria 

cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as 

prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial. 

 

  A par da materialidade comprovada, resta identificar a autoria do referido 

delito. 

 

3. SEARA ALIMENTOS – GRUPO JBS (SIF530) 

 



 

 

 

Ministério da Justiça e da Segurança Pública 

Departamento de Polícia Federal 

Superintendência Regional no Paraná 

Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

Curitiba/PR 
 

 

252 

 

A auditoria realizada no estabelecimento reflete irregularidades sanitárias graves 

que divergem do estabelecido nos relatórios de auto controle realizados sob supervisão 

dos servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca (item 8.1 do Relatório 

nº001/SIF530/17). Desta forma, a auditoria realizada pela força tarefa do MAPA constata 

que o citado relatório: “não refletem a realidade do abatedouro que apresenta muitas 

irregularidades”. 

 

Igualmente ponderamos a necessária observação do item 20, constante da folha 

n°6 do Relatório nº001/SIF530/17, onde se constatou que as análises necessárias para 

embasar a emissão dos Certificados Sanitários Internacionais eram realizadas após a 

emissão dos mesmos, mostrando uma nítida ilegalidade no procedimento de certificação.  

 

 

Os auditores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, durante 

a atuação da força tarefa, constataram que no período da auditoria, a velocidade do abate 

de frango estava entre 8.000 e 9.000 frangos/hora, sendo que a velocidade aprovada é de 

14.000 frangos/hora.  

 

Ainda que não se possa afirmar, a técnica de diminuição de abates no período 

de auditoria decorre da necessidade da empresa em relativizar as inconformidades quanto 

à higiene operacional em razão das auditorias. Estes fatos são bem evidenciados quando 

comparados aos volumes de abates dos dias anteriores às fiscalizações.  
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Essa diminuição da velocidade dos abates visa principalmente a atender aos 

parâmetros referentes à temperatura dos produtos nos pontos de checagem realizadas pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

 

Mesmo com a redução da velocidade em mais de 35%, a auditoria da força 

tarefa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento encontrou diversas 

irregularidades relativas à temperaturas nos pontos de checagem (Item 12 – 

Observações). 

 

 

As questões relativas às irregularidades normativas encontradas pela força 

tarefa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento demonstram a conivência 

ou mesmo a notória ausência de fiscalização do estabelecimento, caracterizando de 

maneira irrefutável que o recebimento de valores por fiscais agropecuários está 

diretamente conectado a irresponsável falta de fiscalização dos frigoríficos e, por 
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consequência, diminuição na qualidade da produção alimentícia, incidindo, em alguns 

casos, na prática de crimes contra saúde pública tratados neste tópico.   

 

Tais advertências trazidas aos autos através da força tarefa do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento indicam que aqueles que deveriam sustentar a 

segurança das normas nas empresas fiscalizadas se associavam ao interesse capitalista 

das mesmas no sentido de permitir que inconformidades fossem toleradas. Exemplo 

palpável deste fato está no próprio relatório de auditoria do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento que permite demonstrar que a empresa do grupo JBS 

trabalhava com ao menos 30% acima de sua capacidade técnica, bem como ocorrendo a 

facilitação na emissão dos Certificados Internacionais, não só emitidos a qualquer hora 

ou dia, mas também sem os necessários respaldos técnicos.  

 

Já havia forte suspeita sobre a emissão dos Certificados Sanitários 

Internacionais sem qualquer fiscalização efetiva, considerando as conversas mantidas 

entre FLAVIO EVERS CASSOU e os fiscais MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, 

RENATO MENON, MARCIA NONNEMACHER, dentre outros. Portanto, tal fato 

apontado pela auditoria comprova as suspeitas existentes e esclarecem mais um motivo 

para as práticas de corrupção já elencadas. 

 

Por fim, a equipe de auditores da força tarefa cita no campo 21 do seu relatório 

uma série de medidas cautelares a serem implantadas de imediato visando trazer a 

conformidade técnica da linha de produção do estabelecimento: 
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Importante constatar que os fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento concluíram no item “E” do relatório que a empresa SEARA, pertencente 

ao grupo JBS, possui um “descontrole no programa que atende o elemento de controle 

‘Respaldo para certificação oficial’ referente à certificação sanitária internacional” da 

atividade produtiva no estabelecimento. 

  

 

 

 

No relatório Nº001/SIF530/17 parte II, que tem por objetivo avaliar o serviço 

local do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, chama atenção o descrito 

pelos auditores no item 5: “As ações fiscais descritas nos relatórios de verificação oficial 

não parecem autênticas”. Ainda constatou-se, a título de exemplo, uma completa 

desorientação do Agente de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal, tendo o mesmo informado desconhecer os procedimentos de inspeção, 

contrariando suas atribuições legais descritas no decreto 8.205/2014. 
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Verifica-se, neste momento da investigação, que o agente Miguel citado trata-

se, possivelmente, do mesmo indivíduo que conversa com o Agente Tarcísio quando de 

sua negociação para atuar na empresa Lapa (Seara Alimentos), o qual seria responsável 

por organizar a “ajuda de custo”. 

 

Referente, ainda, à emissão dos Certificados Sanitários, constatou-se 

diversas irregularidade cometidas pelo “funcionário” FLÁVIO CASSOU, indicando que 

tal indivíduo era o responsável por assinar muitos certificados contrariando a legislação 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
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A força tarefa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

constatando inúmeras irregularidades, bem como diversas não conformidades técnico e 

sanitárias, conclui no item 13 da auditoria (observações finais) a necessidade de 

regularização da atividade de produção de alimentos de forma segura e dentro das normas 

nacionais e internacionais, devendo ser trocada de forma urgente e na íntegra a equipe de 

fiscalização do MAPA naquele estabelecimento. 

 

  

 

Pelo exposto, resta evidente que a empresa SEARA ALIMENTOS (GRUPO 

JBS) atuava em desconformidade com a legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento infringindo regulamentos técnicos que diminuem a qualidade sanitária 

do ambiente de produção alimentícia.  

 

4. FRIGORÍFICO ARGUS (SIF1710) 

 

Conforme auditoria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

através do Relatório Nº001/SIF1710/2017, o estabelecimento não estava realizando 

atividades de abate no período de fiscalização e estaria realizando as adequações e ajustes 
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necessários. O relatório ainda indicou a não conformidade detectada no que se refere à 

rastreabilidade dos produtos produzidos fazendo a devida ressalva técnica. 

 

 

 

5. FRIGOMAX FRIGORIFICO E COMERCIO DE CARNES (SIF1771) 

 

Conforme Relatório Nº001/SIF1771/2017 de auditoria do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o estabelecimento é fiscalizado pelo Auditor 

Agropecuário LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR.  

 

Foram constatadas diversas irregularidades estruturais e de procedimentos 

sanitários no estabelecimento, dentre elas até problemas no controle de pragas, 

abastecimento e qualidade da água, manutenção e higiene dos setores do abate e 

processamento das carnes, higienização dos equipamentos durante o abate dos animais, 

ausência de lavanderia para os uniformes dos funcionários etc.  

 

Verificou-se que a estrutura da empresa, conforme aprovação do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, permite que sejam abatidos bovinos a uma 

velocidade de 50 bois/hora, mas o estabelecimento trabalhava a uma velocidade maior 

que o dobro permitido, abatendo 112 bois/hora. Tal desconformidade contribui e dificulta 

a manutenção das condições sanitárias e do processamento de forma higiênica das 

carcaças durante o abate. Para ilustrar, citamos o item 10 – Procedimentos Sanitários 

Operacionais, letras a, b, d, f, g, h, k e l deste mesmo relatório: 
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Além disso, no relatório consta que, onde havia esterilizadores de 

equipamentos para o abate, os mesmos não atingiam a temperatura mínima de 82,2ºC, o 

que traz risco sanitário ao produto por contaminação cruzada entre os animais da linha e 

os equipamentos que devem ser esterilizados a cada animal abatido. Vejamos o que diz 

o relatório: 

 

 

 

O descontrole e risco sanitário chegava a tal ponto que mesmo quando o 

resultado da análise da água de abastecimento apontou coliformes totais e fecais acima 

do permitido, nenhuma ação corretiva foi verificada pela empresa ou mesmo pela 

fiscalização que atuava naquele estabelecimento. Tal atitude demonstra que a fiscalização 

“protegia” a empresa e gerava riscos sanitários ao consumidor, recebendo sua 

contrapartida em dinheiro. Importante frisar que a empresa abate 112 bois/hora 

destinados ao consumo da sociedade. 
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Apesar de toda uma série de não conformidades relatadas neste relatório de 

auditoria executada pelo próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o 

estabelecimento não foi interditado, tendo sido lavrado um Auto de Infração. 

 

 

 

Observamos, inclusive, que o próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento deixa manifesto que os coordenadores do abate naquele estabelecimento 

desconhecem os procedimentos que deveriam estar sendo executados para salvaguardar 

a saúde pública da população (Relatório Nº001/1771/17 Parte II). 

 

 

 

 

6. INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES FRIGOSANTOS (SIF2021) 
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Foram encontradas pela auditoria do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento neste estabelecimento, conforme Relatório Nº001/2021/17, desde mofo 

em instalações de armazenamento de produtos cárneos até mesmo a utilização de 

equipamentos enferrujados na linha de produção.  A higiene deficiente no 

estabelecimento foi constatada no item 8.2, o qual iremos esmiuçar na sequência:

 

 

 

PPHO: Procedimento Padrão de Higiene Operacional 

 

Nota-se que a força tarefa do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento demonstra por meio da análise dos auditores (item 21), a preocupação 

com o risco à saúde pública quanto à produção da fábrica, uma vez que a empresa já 

havia sido submetida a Regime Especial (REF) para combater à contaminação por 

Listeria monocytogenes. Ainda, ficou demonstrada a incapacidade de se comprovar a 

rastreabilidade dos produtos em caso de necessidade de recall, bem como a falta de 

confiabilidade nos controles executados pelo estabelecimento no sentido de comprovar a 

composição dos produtos. 
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DA ANÁLISE PERICIAL: 

 

Em análise realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

conforme SEI 21000.016317/2017-94, laudo 04080/17-RS em anexo, constatou-se a 

presença de Estafilococus em valor mais de 100 acima do permitido conforme RDC nº12 de 

2001 da ANVISA, anexo I, item 5-i. 

 

Por se tratar de linguiça calabresa, um produto cozido que pode ser prontamente 

consumido, há um sério risco à saúde do consumidor. Ainda cabe ressaltar que esta bactéria 

produz uma toxina termoestável extremamente resistente, ou seja, que mesmo após um 

prolongado cozimento permanece estável e tem o potencial de causar uma potente 

intoxicação alimentar ao consumidor deste produto, em virtude da toxina estafilocócica. 

 

Diante da análise detalhada dos laudos laboratoriais resta evidente a prática 

de crime contra saúde pública praticados por  representantes da empresa    INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CARNES FRIGOSANTOS (SIF2021), tendo ocorrido um perfeito 

enquadramento das condutas praticadas ao texto do artigo 272 do Código Penal 

Brasileiro, restando demonstrado de maneira incontestável e dolosa, que os dirigentes 

desta empresa  agiram no sentido de corromper, adulterar, falsificar ou alterar 

substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou 

reduzindo-lhe o valor nutritivo.  

 

 

7. PECCIN AGROINDUSTRIAL (SIF2155 e 825)  

 

Conforme consta do Relatório Nº001/SIF2155/2017 de 22/03/2017, o 

estabelecimento encontrava-se interditado desde 17/03/2017, tendo sido foco de coleta 

de amostras para análises laboratoriais dos produtos estocados conforme item 21 – 

Comentários Finais deste relatório. 
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Com relação ao SIF 825, conforme relatório de auditoria realizada pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o estabelecimento é reincidente em 

diversas não conformidades relativas ao controle das formulações (possíveis fraudes) dos 

produtos ali fabricados.  

 

Conforme citado no próprio relatório (item 21 – Observações Finais), era de 

ciência do SIPOA-SC, (SEI2062323) diversas irregularidades praticadas na empresa 

PECCIN. No entanto a falta da tramitação e julgamento destes processos não permite 

uma análise mais completa se as constatações do Ministério da Agricultura neste 

estabelecimento se tratam de indícios de fraude, o que termina por ser revelado com a 

apresentação da análise das amostras colhidas e que serão melhor explicadas na 

sequência. 
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Consta do sistema de gestão Eletrônica do MAPA (SIGED) que diversos 

processos de infração contra a empresa PECCIN AGROINDUSTRIAL no Estado de 

Santa Catarina estavam paralisados por até 2 anos desde sua autuação, sem qualquer 

trâmitação ou relatoria, tendo voltado a se movimentar após a deflagração da Operação 

Carne Fraca, sendo eles os de número: 21050.000474/2015-21, 21050.000706/2015-41, 

21050.001342/2015-16, 21050001343/2015-61, 21050.1689/2015-22, 

21050.001887/2015-22, 21050.001888/2015-77, 21050.001889/2015-11, 

21050.003304/2015-53, 21050.003304/2015-06 e 21050.003305/2015-42. 
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Cabe observar, que os riscos sanitários oriundos desta empresa não estavam 

focados apenas na região metropolitana de Curitiba/PR, como difundido amplamente 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, uma vez que o recall realizado 

em razão das ilegalidades evidenciadas, conforme documento do SEI 2117044, 

demonstraram a arrecadação de produtos em distantes municípios como Manaus/AM e 

Recife/PE.  Além do mais, consta dos próprios autos que a empresa era responsável por 

fabricar para diversas marcas de terceiros e de comercializar em pelo menos 7 estados da 

federação, SC, PR, SP, ES, AM, CE e GO. 

 

DAS ANÁLISES PERICIAIS: 

 

Das análises das amostras coletadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento referentes à PECCIN AGROINDUSTRIAL S.A. (SIF2155 e SIF825), 

constatou-se que, com exceção de uma única amostra (2130/2017), para a qual não foi 

solicitada análise de AMIDO, que todas as demais, doze amostras, constantes do processo 

SEI 21000.016317/2017-94, estavam em desconformidade com a legislação específica que 

regulamenta o tema. Neste item que analisa a quantidade de amido em determinados produtos 

verificou-se adulteração em 93% das amostras analisadas.  Os laudos virão juntados com este 

relatório com a finalidade de embasar os dados que serão expostos. 
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As amostras analisadas foram coletadas no comércio, sendo os produtos 

comercializados em ao menos 6 estados:  Paraná, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul e no Distrito Federal.  

 

Em todas as análises observou-se a utilização de AMIDO acima do permitido 

no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) para Salsicha (Instrução 

Normativa nº40 de 2000, anexo IV, MAPA).  

 

A quantidade de AMIDO teve variação de 33% a 245% acima do permitido 

pelo RTIQ para salsicha. O conhecimento técnico indica que o AMIDO é um substitutivo na 

constituição da salsicha e muito utilizado para desonerar o valor do produto. Ocorre que os 

altos índices de amido se contrastam com a redução dos índices de proteína, como se 

constatou em todas as análises desta empresa. Assim, resta incontestável diante da análise 

laboratorial uma redução do valor nutritivo do alimento, fato esse amparado pelo artigo 272 

do Código Penal Brasileiro. 

 

A exceção de uma das amostras de salsicha, colhida no Pará (897/17), marca 

SUPER FRANGO, produzida pela PECCIN AGROINDUSTRIAL de Curitiba no SIF2155, 

as demais amostras indicaram a quantidade de PROTEÍNA abaixo do valor mínimo de 

referência, conforme RTIQ do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

 

Os produtos chegaram a ter índices de até 15% abaixo do valor de referência 

para PROTEÍNA, sendo que o valor mínimo de referência para salsicha são de 12g para cada 

100g do alimento. Este demonstrativo específico foi através de amostra referente ao SIF825 

(amostra 894/17), PECCIN AGROINDUSTRIAL de Jaraguá do Sul-SC. 

 

Referente às amostras positivas para o ÀCIDO SÓRBICO, cabe ressaltar, 

primeiramente, que o produto tem seu uso proibido nas massas dos alimentos embutidos. Sua 

permissão pela legislação está vinculada unicamente como um conservante de produtos 
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cárneos secos, curados ou maturados, o que não é nenhum dos casos analisados. Assim, o 

SORBATO encontrado nos produtos analisados são proibidos pela legislação do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

Esclarece-se que conservantes alimentares são substâncias que, adicionadas a 

determinados alimentos, agem com a finalidade de impedir ou retardar alterações provocadas 

pela ação de microrganismos, enzimas e/ou agentes físicos. 

 

A utilização do ÁCIDO SÓRBICO na massa dos embutidos da indústria 

PECCIN, muito provavelmente, tem como objetivo evitar que falhas na fabricação dos 

produtos sejam notadas. Tais falhas podem decorrer de procedimento irregular de cozimento 

seguido de resfriamento (pasteurização) em sua linha de produção, falta de higiene 

operacional ou, até mesmo, conforme já consta em depoimentos de testemunhas nestes autos, 

em razão da utilização de carnes em mal estado de conservação e em estado de 

decomposição.  

 

Importante destacar que este conservante pode ser utilizado para evitar que 

microrganismos, como o Clostridium botulinum (causador do BOTULISMO), Clostridium 

perfringens e até mesmo a Listeria monocytogenes causadora de LISTERIOSE, se 

proliferem. Algum destes microrganismos citados são de natureza gravíssima podendo 

causar grande mal à saúde das pessoas. Portanto, tal produto pode ser utilizado para 

“mascarar” matéria prima de péssima qualidade, inclusive, com contaminação prévia ao uso, 

pelos microrganismos citados. 

 

Ainda, no que se refere à utilização do ÁCIDO SÓRBICO, o mesmo pode 

estar sendo utilizado em substituição aos conservantes permitidos pelo MAPA, quais sejam: 

NITRATO e o NITRITO. Ambos já foram detectados acima do valor de referência permitido, 

na empresa PECCIN (SIF 2155).  Tal constatação, no ano de 2016, gerou um Regime 



 

 

 

Ministério da Justiça e da Segurança Pública 

Departamento de Polícia Federal 

Superintendência Regional no Paraná 

Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

Curitiba/PR 
 

 

268 

 

Especial de Fiscalização (processo 21034.002356/2014-74).

 

Documento integrante do processo 21034.002356/2014-74 

 

No processo SEI 21000.016317/2017-94, conforme laudo 03425/17-RS em 

anexo, verificou-se que na amostra de Presunto Cozido da marca ITALLI o resultado de 

proporção umidade e proteína do produto era 2,8% acima do permitido, o que indica 

adulteração por uso de líquido acima do permitido na composição do produto. 

 

Também cabe observar os produtos adulterados dos SIF2155 e SIF825, ambos 

da PECCIN AGROINDUSTRIAL se referem, como já citado no processo 

21034.002356/2014-74, às marcas comerciais “CANÇÃO” da empresa GONÇALVES E 

TORTOLA S.A. e “SUPER FRANGO” da empresa SÃO SALVADOR ALIMENTOS S.A. 

Tais empresas foram citadas pelo denunciante DANIEL TEIXEIRA como participantes da 

fraude como fornecedores de Carne Mecanicamente Separada e insumos para a realização 

dos produtos para o estabelecimento PECCIN (SIF2155) sob demanda de fabricação, 

conforme NFE constantes nos autos. 
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Quadro de fornecedores de CMS ao PECCIN (SIF2155), integrante do processo 

21034.002356/2014-74 

 

 Das amostras coletadas pela Policia Federal no âmbito da operação Carne 

Fraca, constatou-se nos laudos em anexo (01030/17, 101031/17, 01032/17, 01043/17, 

01044/17, 01045/17) que todos os produtos analisados da empresa PECCIN 

AGROINDUSTRIAL, utilizavam o conservante proibido ÁCIDO SÓRBICO na composição 

dos alimentos. Estes produtos são salsichas, salsichas de ave e linguiças tipo calabresa.  

 

Os baixos níveis residuais de NITRITO e NITRATO nos produtos corroboram 

com a tese de que o ÁCIDO SÓRBICO é utilizado em sua substituição na função de 

conservante, mesmo que proibido pela legislação. Como restará demonstrado nas demais 

análises laboratoriais, essa não é uma prática pontual do PECCIN e se estende a diversos 

estabelecimentos fiscalizados pelo Ministério da Agricultura. 

 

 Nestas mesmas análises periciais constatou-se a utilização de AMIDO acima 

dos valores permitidos pela legislação em quatro amostras de salsichas (01031/17, 01031/17, 

01043/17, 01044/17).  

 

Detectou-se, também, a utilização de AMIDO em linguiça tipo calabresa, a qual 

é PROIBIDA conforme laudo 01045/17 em anexo.  
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No que se refere ao valor nutricional dos produtos analisados, 3 apresentaram-

se com valores de PROTEÍNAS abaixo do valor mínimo de 12%, sendo todas análises de 

salsichas (01031/17, 01043/17, 01044/17). 

Oportuno destacar, ainda, o Laudo nº 57/2016-SETEC/SR/DPF/MG de exame 

de produto (Evento 50 – DESP2 - fls. 514/523), que comprova a impropriedade das salsichas 

e linguiças produzidas pela PECCIN, coletadas de estabelecimentos comerciais de 

Curitiba/PR, materializando crime contra saúde pública. Tal laudo foi colhido durante a 

investigação para aprofundamento de outras medidas investigas necessárias à época dos 

fatos. 

 

 Estas análises baseiam-se na Instrução Normativa nº40 de 2000, anexos III e IV, 

MAPA e na Instrução Normativa nº 51 de 29/12/2006, MAPA. 

 

 As marcas analisadas, todas de fabricação PECCIN AGROINDUSTRIAL, foram as 

seguintes: GOSTOSINHA, ITALLI ALIMENTOS, JULIATO e CANÇÃO (GTFOODS). 

 

Diante da análise detalhada dos laudos laboratoriais resta evidente a prática de 

diversos crimes contra saúde pública praticados por NORMÉLIO PECCIN FILHO, IDAIR 

ANTONIO PICCIN e NAIR KLEIN PICCIN tendo ocorrido um perfeito enquadramento 

das condutas praticadas ao texto do artigo 272 do Código Penal Brasileiro, restando 

demonstrado de maneira incontestável e dolosa, que os dirigentes desta empresa  

agiram no sentido de corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto 

alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor 

nutritivo. Ainda, necessário o enquadramento dos gestores da empresa no artigo 274 

do Código Penal Brasileiro pois conforme aponta o tipo penal, foi empregado na 

produção de diversos alimentos, substância conservadora não expressamente prevista 

pela legislação sanitária. Nesta situação específica estamos nos referindo ao SORBATO, 

produto químico encontrado em diversas amostras periciadas e proibido nos termos da 

legislação do ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
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Tal situação demanda o indiciamento de NORMÉLIO PECCIN FILHO, 

IDAIR ANTONIO PICCIN e NAIR KLEIN PICCIN nos crimes dos artigos 272 e 274 

do Código Penal Brasileiro. 

 

8. BALSA COMERCIO DE ALIMENTOS (SIF2540) 

 

A auditoria realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento conforme relatório Nº001/SIF2540/2017 indicou que o estabelecimento 

se encontrava fechado desde dezembro de 2016, não sendo possível aferir as 

conformidades do local por tal situação. 

 

9. FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ (SIF2914)  

 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Força 

Tarefa oriunda após deflagração da operação Carne Fraca, indicou no relatório 

Nº001/SIF2914/2017 que foram detectadas diversas não conformidades relativas à 

manutenção estrutural e de equipamentos do estabelecimento.  

 

Verificou-se que o estabelecimento possuía aprovação do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento para abater 1200 (um mil e duzentos) animais por 

dia com a finalidade de manter os procedimentos de higiene e de controle sanitário do 

abate (processo 21034.005031/2004-71), porém foi detectado que a empresa estava 

irregularmente abatendo, desde o ano de 2016, até 2276 suínos/dia. 

 

Chama atenção a desorganização da empresa no que se refere à manutenção 

da higiene operacional do abate e do potencial risco sanitário dos produtos manipulados 

no estabelecimento, citando, como exemplo, o constatado pela equipe de auditores do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no item 09 – Higiene, subitem 24. 

Vejamos: 
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Foram apontados ao menos 14 falhas de procedimentos sanitários 

operacionais (PSO). Tais procedimentos visam a garantia da inocuidade dos produtos 

direcionados ao consumo. Destas falhas, verificou-se duas consideradas extremamente 

graves: 

 

 30 – contato de embalagens com o piso; 

 36 – não realização do procedimento de Inspeção de forma adequada, 

impedindo a detecção de lesões e cistos relacionados à Cisticercose. 

 

O relatório dos auditores do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento concluiu que deve haver a interdição de setor de fabricação de bacon, 

devido ao risco sanitário envolvido, conforme item 21 – Comentários Finais deste 

relatório. 

 

 

 

10. INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SSPMA (SIF3459)  

 

Na documentação remetida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento consta apenas a interdição do estabelecimento sob SIF3459 realizada na 

data de 21/03/2017, baseada no Auto de Infração 001/841/SIF3459/2017 de 14/03/2017 

e demais documentos presentes no processo SEI 21034.006706/2016-33 e 

21034.002251/2016-87. 
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Da análise do processo (SEI 21034.006706/2016-33) extraiu-se que no 

relatório de supervisão, os auditores do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, já haviam constatado em 30/06/2016 diversas irregularidades. Indicaram 

os auditores riscos à saúde pública por meio da falsificação de documentos e amostras 

para dificultar ou embaraçar a atividade fiscalizatória, podendo mascarar, inclusive, 

resultados de análises laboratoriais (SEI 0635119). 

 

 

 

 

 

Conforme relatado anteriormente por equipe de auditoria, em documento de 

supervisão de 30/06/2016 (SEI 0635119), já existiam indicativos quanto às violações às 

regras de higiene, o risco sanitário do estabelecimento e o descumprimento dos 

programas de controle da empresa. Nos comentários finais indicam irregularidades ainda 
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mais surpreendentes que já ensejariam a interdição deste estabelecimento desde o ano de 

2002 (vide item 21 – Comentários Finais). 

 

 

 

Em anexo segue laudo fotográfico elaborado pelos auditores do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEI 0664844), assim como relato da Auditora 

Dione Maria Dal Bem em seu termo de fiscalização Nº001/2017SIF3459 de 14 de março 

de 2017 (SEI 2066888 – SEI 21034.006706/2016-33) que ilustra a situação encontrada 

no local fiscalizado e as fraudes da empresa para dissimular irregularidades com o 

objetivo de intrujar às regras sanitárias e sanções impostas pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. 

 

Tais fatos corroboram o já levantado neste inquérito, sobre a necessidade de 

“proteção” da empresa por servidores públicos corruptos, JUAREZ JOSÉ DE 

SANTANA, SIDIOMAR DE CAMPOS e o suspeito envolvimento do assessor 

parlamentar HEULER IURI MARTINS. 

 

11. BREYER & CIA LTDA (SIF3522) 

 

A Auditoria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

conforme relatório Nº01/3522/17, constatou problemas na operacionalização da emissão 

de Certificados Internacionais. Tal apontamento decorreu da impossibilidade da 
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verificação in loco dos carregamentos, uma vez que o auditor agropecuário mais próximo 

habilitado para emissão do certificado estaria a 170km do estabelecimento Breyer. Ainda, 

segundo a equipe de auditores, o problema teria sido sanado no ano de 2016 com acordo 

entre os estados de SC e PR, onde um auditor em Porto União (SC) realizaria o 

procedimento de forma mais adequada, conforme processo SEI 21034.000327/2016-66, 

e item 21 – Comentários Finais deste relatório. 

 

 

No mesmo relatório de número 001/SIF3522/17 constatou-se irregularidade na 

forma que eram coletadas as amostras do Plano Nacional de Controle de Resíduos e 

Contaminantes do MAPA (PNCRC). Tais coletas deveriam ser realizadas 

exclusivamente pelos auditores RENATO MENON, MARIA DO ROCIO ou ERALDO 

CAVALCANTI, pois eram os responsáveis na época dos fatos, porém eram realizadas 

pela própria fiscalizada. Nota-se, diante dos fatos trazidos pela fiscalização, corroborados 

por outros já tratados neste relatório, que os certificados sanitários eram remetidos para 

que os Fiscais assinassem sem praticar os atos de ofício de sua responsabilidade. 
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Ainda sobre a emissão dos Certificados Internacionais, a equipe de auditores 

verificou outras irregularidades apontadas no campo 10 – Certificação Sanitária Oficial. 

 

 

12. FRIGORÍFICO LARISSA (SIF3704) - Solicitado Cancelamento do Registro SIF 

pelo MAPA (SEI 21034.003280/2017-47) 

 

Inúmeras impropriedades foram detectadas pela equipe de auditores da força 

tarefa implementada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento após a 

deflagração da denominada operação Carne Fraca. 

 

 Conforme Relatório Nº001/SIF3704/17 de 22/03/2017, constatou-se 

reincidências de irregularidades já presenciadas em outras auditorias nacionais e 

internacionais.  
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Verificaram-se, ainda, falhas nos quesitos de higiene operacional (PPHO) 

como reutilização de caixas sujas e higiene ambiental. Frisamos atenção para a parte em 

que a empresa não consegue rastrear os produtos fabricados em sua linha de produção, 

inviabilizando o exercício do Recall. 

 

 

 

Foram encontrados indícios de possíveis adulterações de embalagens ou 

reutilização das mesmas, conforme item 20 – Respaldo para Certificação Oficial. 

 

 

Ainda, pela análise relatada, a empresa auditada não atende às exigências 

sanitárias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além de descumprir 

diversas determinações que influenciam diretamente na manutenção da higiene e 

segurança dos alimentos produzidos. Tais fatos novamente podem ser facilmente 

observados no item 21 (Comentários Finais do relatório), que permitiu o cancelamento 

do registro no MAPA (SIF) do estabelecimento. 
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O cancelamento foi solicitado através do memorando 113 (SEI 2109099) 

confeccionado por auditor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

 

 

 

DAS ANÁLISES PERICIAIS: 

 

Das amostras coletadas pela Policia Federal no âmbito da operação Carne 

Fraca constatou-se no laudo em anexo (laudo 01042/17) a utilização de ÁCIDO SÓRBICO 

como conservante em linguiça tipo calabresa, o que é proibido. 

 

Estas análises baseiam-se na Instrução Normativa nº40 de 2000, anexo III, do 

MAPA e na Instrução Normativa nº 51 de 29/12/2006, MAPA. 



 

 

 

Ministério da Justiça e da Segurança Pública 

Departamento de Polícia Federal 

Superintendência Regional no Paraná 

Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

Curitiba/PR 
 

 

279 

 

 

Referente às amostras positivas para o ÀCIDO SÓRBICO, cabe ressaltar, 

primeiramente, que o produto tem seu uso proibido nas massas dos alimentos embutidos. Sua 

permissão pela legislação está vinculada unicamente como um conservante de produtos 

cárneos secos, curados ou maturados, o que não é nenhum dos casos periciais analisados. 

Assim, o SORBATO, produto químico encontrado nos produtos analisados é proibido pela 

legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

Esclarece-se que conservantes alimentares são substâncias que, adicionadas a 

determinados alimentos, agem com a finalidade de impedir ou retardar alterações provocadas 

pela ação de microrganismos, enzimas e/ou agentes físicos. 

 

A utilização do ÁCIDO SÓRBICO na massa dos embutidos da indústria 

Larissa, muito provavelmente, tem como objetivo evitar que falhas na fabricação dos 

produtos sejam notadas. Tais falhas podem decorrer de procedimento irregular de cozimento 

seguido de resfriamento (pasteurização) em sua linha de produção, falta de higiene 

operacional ou até mesmo da utilização de carnes em mal estado de conservação e em estado 

de decomposição.  

 

Importante destacar que este conservante pode ser utilizado para evitar que 

microrganismos, como o Clostridium botulinum (causador do BOTULISMO), Clostridium 

perfringens e até mesmo a Listeria monocytogenes causadora de LISTERIOSE, se 

proliferem. Algum destes microrganismos citados são de natureza gravíssima podendo 

causar grande mal à saúde das pessoas. Portanto, tal produto pode ser utilizado para 

“mascarar” matéria prima de péssima qualidade, inclusive, com contaminação prévia ao uso, 

pelos microrganismos citados. 

 

Diante da análise detalhada dos laudos laboratoriais resta evidente a prática 

de crime contra saúde pública praticado por PAULO ROGÉRIO SPOSITO, proprietário do 

Frigorífico Larissa, tendo ocorrido quanto a situação fática, um perfeito enquadramento 
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das condutas praticadas ao texto do artigo 272 do Código Penal Brasileiro, restando 

demonstrado de maneira incontestável e dolosa, que o dirigente desta empresa  agia no 

sentido de corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício 

destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. 

Ainda, necessário o enquadramento do citado gestor da empresa no artigo 274 do 

Código Penal Brasileiro, pois conforme aponta o tipo penal, foi empregado na produção 

de diversos alimentos, substância conservadora não expressamente prevista pela 

legislação sanitária. Nesta situação específica estamos nos referindo ao SORBATO, 

produto químico encontrado em diversas amostras periciadas e proibido nos termos da 

legislação do ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

Tal situação demanda o indiciamento de Paulo Rogério Sposito como incurso 

nas penas do artigo 272 e 274 do Código Penal Brasileiro. 

 

13. CENTRAL DE CARNES PARANAENSE (SIF3796) – Interditado parcialmente 

pelo MAPA 

 

Conforme Relatório Nº001/SIF3796/2017 produzido pela força tarefa do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, memorando 113 (SEI 2109099), 

foram constatadas diversas irregularidades relativas à higiene e estado de conservação da 

estrutura física do estabelecimento, inclusive nos equipamentos e nas áreas produtivas. 

Vejamos os apontamentos: 
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No item 8 (higiene industrial) do relatório de auditoria do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento é evidente as condições precárias encontradas no 

estabelecimento. Observe-se várias destas não conformidades abaixo: 

 

 

 

Mais grave ainda foi a constatação pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento quanto a utilização de carne vencida, utilização irregular de etiquetas, 

utilização de produtos impróprios para o consumo, carcaças de animais contaminadas 

com conteúdo gastrointestinal (fezes) prontos para serem processadas, dentre outras 

irregularidades.  
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Assim, o citado relatório deixa evidente os diversos indícios de situações de 

risco sanitário iminente ao consumidor, conforme item 11 – Controle de Matérias Primas.  

Vejamos a análise do relatório abaixo: 

 

 

Quanto aos produtos temperados, passíveis de execução de fraude por adição 

de massa em líquido, constatou a auditoria do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento que a empresa MASTERCARNES não realizava, desde 20/10/2016, o 

controle destes produtos. Desta forma, no que se refere aos limites legais de adição de 
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líquido ao produto, conforme item 16 – Controle de Formulações, há uma clara não 

conformidade apontada pelo relatório da força tarefa. 

 

 

 

 

Na análise de rastreabilidade, conforme item 18 do relatório de auditoria, foi 

constatada, mais uma vez, a utilização de produtos fracionados, prejudicando a análise 

de validade original das peças inteiras garantidas pelo fabricante. Tal irregularidade 

permite que a data de validade dos produtos possam ser estendidos por período longo, 

fraudando o real vencimento do alimentos. Ainda, não conseguir demonstrar ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a rastreabilidade dos produtos 

produzidos inviabiliza a operacionalização dos chamados recall. 

 

 

 

A equipe de auditores do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, tendo em vista o iminente risco sanitário dos produtos fabricados na 

empresa MASTERCARNES, entendeu que o estabelecimento deveria ser imediatamente 

interditado. 
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Verifica-se através do processo SEI 21034.003949/2017-09 que, em        

30/03/2017, foi solicitada a baixa do registro do estabelecimento MASTERCARNES no 

Ministério da Agricultura, através da baixa do seu SIF, SEI 2124966, mostrando a 

gravidade das infrações administrativas apuradas.  
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Diante da análise detalhada dos laudos laboratoriais resta evidente a prática 

de diversos crimes contra saúde pública praticados pela empresa MASTERCARNES, autor 

ainda não identificado, tendo ocorrido om perfeito enquadramento das condutas praticadas 

ao texto do artigo 272 do Código Penal Brasileiro, restando demonstrado de maneira 
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incontestável e dolosa, que representantes  desta empresa agiram no sentido de 

corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado 

a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Tal assertiva 

se torna claramente plausível quando analisámos o relatório de auditoria da força 

tarefa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento onde apontam de forma 

inatacável a utilização de carne vencida, utilização irregular de etiquetas, utilização de 

produtos impróprios para o consumo, carcaças de animais contaminadas com conteúdo 

gastrointestinal (fezes) prontos para serem processadas, dentre outras irregularidades. 

Apenas a constatação do uso irregular de etiquetas com fins de ludibriar a fiscalização 

e o consumidor, por si só, seriam o suficiente para consumação do crime contra saúde 

pública. Sendo assim, estão demonstrados os recorrentes atos ilegais praticados pelo 

estabelecimento e sua comprovada atuação ilegal no âmbito da atividade exercida. 

 

 

14. FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS (SIF4040) – Interditado pelo MAPA 

 

Conforme relatório Nº001/SIF4040/2017 confeccionado por auditores da 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foram constatadas diversas 

irregularidades relativas à higiene, bem como nas operações de produção realizada pelo 

estabelecimento. Assim foram apontados desde temperaturas irregulares nas salas de 

produção, resíduos de carne em piso e equipamentos, produtos de cozidos em contato 

com piso, paredes e equipamentos, etc.  

 

No item 16 (controle de formulações) é descrita a irregularidade mais evidente 

para fraudes nos produtos elaborados no estabelecimento como sendo a fabricação sem a 

devida formulação aprovada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

ou mesmo sem registro visando dificultar ou ludibriar a fiscalização. 
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Foram encontrados indícios de fraude, assim como constatada a ausência de 

controle da produção no que se refere à formulação da composição dos mesmos conforme 

item 18 – Rastreabilidade.  

 

 

 

Por fim, devido ao total descontrole de processos, falta de higiene do 

estabelecimento, da incapacidade técnica e documental de se comprovar a origem das 

matérias primas, a equipe de auditores agropecuários no item 21 (Comentários Finais), 

determina a interdição da empresa SOUZA RAMOS com o fulcro na defesa da saúde 

pública e por haver risco sanitário iminente em razão das ilegalidades e desconformidades 

anunciadas. 
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DAS ANÁLISES PERICIAIS 

 

 Das amostras coletadas pela Policia Federal no âmbito da operação Carne 

Fraca constatou-se no laudo 01026/17 em anexo, que o Frigorífico Souza Ramos incorre em 

três violações normativas: Utilização de ÁCIDO SÓRBICO como conservante em 

embutidos; utilização de AMIDO em concentração 540% acima do permitido; redução das 

propriedades nutricionais do produto que se manteve 10,8% abaixo do valor mínimo 

normatizado pelo ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

 Em análise realizada pelo próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, conforme SEI 21000.016317/2017-94, laudo 1936/2017 em anexo também 
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foram constatadas fraude por adição de AMIDO acima do permitido, bem como a utilização 

do conservante ÁCIDO SÓRBICO em salsichas, substância esta proibida pela legislação. 

 

Estas análises baseiam-se na Instrução Normativa nº40 de 2000, anexos III e IV, 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e na Instrução Normativa nº 51 de 

29/12/2006 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

As marcas comerciais dos produtos analisados do FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS 

são FRIGOSOL do próprio SOUZA RAMOS e BELLO ALIMENTOS detentora das marcas 

FRANGOBELLO e FRANGOOURO do estado do Mato Grosso do Sul. 

 

Importante destacar fato pretérito ocorrido no início da investigação que apontou 

irregularidades na salsicha de peru produzida pela empresa Souza Ramos. Cabe destacar que, 

na verdade, 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) na mesma.  Observa-se quanto aos fatos que FABÍULA 

O. ALMEIDA, que assina documento em papel timbrado do MAPA, atesta que a formulação 

do produto, indicando que o mesmo se  tratava de salsicha de perú e que estaria de acordo 

com as regulamentações (ver fls. 42 do Evento 1). Observa-se, que nem mesmo poderia fazê-

lo no exercício de suas atribuições. Sobre a situação indicamos, ainda, a participação de 

ALESSANDRA KLAS GUIMARÃES MARTINS, pois a mesma assina diversos 

documentos, tais como “rastreabilidade de carnes”, “registro de recebimento de matérias 

primas comestíveis”, “controle de temperatura de salsicha”, tentando justificar a defesa da 

empresa da empresa SOUZA RAMOS. Desta forma, parece correto afirmar que ambas 

participaram de maneira ativa com a finalidade de fraudar a salsicha de peru conforme 

demonstrado no laudo pericial que destacou a presença do DNA de frango na salsicha de 

peru, fato este em desconformidade com o ordenamento do MAPA. 
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Diante da análise detalhada dos laudos laboratoriais resta evidente a prática 

de diversos crimes contra saúde pública praticados pelos gestor do Frigorífico Souza Ramos, 

identificado neste instante como DANIEL RICARDO DOS SANTOS, bem como a 

participação ativa das servidoras ALESSANDRA KLAS GUIMARÃES MARTINS e 

FABÍULA O. ALMEIDA que, através de seus atos, deram viabilidade para a ocorrência do 

crime contra saúde pública em momento pretérito. Assim, resta verificado um perfeito 

enquadramento das condutas praticadas ao texto do artigo 272 do Código Penal 

Brasileiro, restando demonstrado de maneira incontestável e dolosa, que o dirigente 

desta empresa  agia no sentido de corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância 

ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-

lhe o valor nutritivo. Ainda, necessário o enquadramento do gestor da empresa no 

artigo 274 do Código Penal Brasileiro pois conforme aponta o tipo penal, foi empregado 

na produção de diversos alimentos, substância conservadora não expressamente 

prevista pela legislação sanitária. Nesta situação específica estamos nos referindo ao 

SORBATO, produto químico encontrado em diversas amostras periciadas e de uso 

proibido em embutidos. 

 

Tal situação demanda o indiciamento de DANIEL RICARDO DOS SANTOS, 

ALESSANDRA KLAS GUIMARÃES MARTINS e FABÍULA O. ALMEIDA como 

incursos nas penas do art. 272 e 274 do Código Penal Brasileiro. 

 

 

15. E.H. CONSTANTINO & CONSTANTINO (SIF4381) 

 

A equipe de auditores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

apontou no relatório Nº001/SIF4381/17 que o estabelecimento não realizava as análises 

de qualidade para água de abastecimento na frequência aprovada, conforme item 5 – 

Água de Abastecimento. Observe abaixo a indicação do relatório: 
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Foi constatado, ainda, alimentos fabricados antes da aprovação do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e embalados de maneira imprópria e irregular 

conforme consta do item 11 – Controle de Matéria Prima. 

 

 

Conforme item 15 do aludido relatório, constatou que a empresa não realiza 

as análises para comprovação da qualidade dos produtos comercializados de forma 

semestral conforme os legais programas de autocontrole exigidos pela legislação. 

 

Como resultado da auditoria, no item 21, comentários finais, restou lançado 

as irregularidades identificadas na empresa. 
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16. FÁBRICA DE FARINHA DE CARNES CASTRO (SIF4460) – Interditado pelo 

MAPA 

 

Conforme relatado pelos auditores do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento através no relatório Nº001/4460/2017, atrai atenção o fato da remessa de 

produtos tipo linguiça calabresa e salsichão da empresa SOUZA RAMOS para destruição 

dentro da validade comercial. Tal medida seria incompreensível não fosse uma 

desconfiança acentuada de que o produto estaria impróprio ao consumo.  

 

Foram coletadas amostras para análises referentes à fraudes, pois considerou-

se a possibilidade do FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS estar remetendo cargas fraudadas 

para destruição antes que a força tarefa do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento encontrasse tais produtos nas dependências do estabelecimento sob 

SIF4040 (Souza Ramos). 
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Devido ainda a outras diversas irregularidades constatadas nesta empresa, 

foram lavrados dois autos de infração, optando-se pela permanência da interdição em 

decorrência das não conformidades indicadas. 

 

17. TRANSMEAT LOGÍSTICA (SIF4644) – Interditado Parcialmente pelo MAPA 

 

Conforme relatório Nº001/4644/2017 apontados pela equipe de auditores do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foram constatadas diversas 

irregularidades referentes aos procedimentos sanitários operacionais (PSO) de 

fabricação.  
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Observa-se que se trata de mais uma das empresas na qual não se consegue 

operacionalizar de forma eficaz a rastreabilidade dos produtos fabricados, bem como das 

matérias primas utilizadas na produção (item 18 – Rastreabilidade). 

 

 

 

No que se refere às demais informações contidas no relatório, foi realizada a 

interdição de uma linha de produção por não possuir autorização do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento para sua fabricação.  

 

Desta forma, foi realizada a interdição parcial do estabelecimento. Observa-

se, conforme apontado pelo fiscal agropecuário em seu relatório que o estabelecimento 

(empresa Transmeat) processa e produz apenas para o SIF3796 Central de Carnes 

Paranaense. 

 

DAS ANÁLISES PERICIAIS 

 

Das amostras coletadas pela Policia Federal no âmbito da operação Carne 

Fraca, constatou-se nos laudos em anexo (laudo 01021/17), que no produto hambúrguer 

analisado, apontou a presença de AMIDO, sendo proibido em sua formulação por indicar 

fraude na redução de material cárneo no mesmo. Ainda, a análise pericial constatou o teor de 

cálcio acima de 0,1% que é indício de utilização de materiais como tendões ou aponeuroses 

(nervos) e até mesmo de carne mecanicamente separada em substituição à carne, o que 

também é proibido pela legislação. Por fim, com relação a mesma coleta analisada, observou-

se que o fator nutricional de proteína no produto, 19%, estava abaixo do valor mínimo 

admitido pelo regulamentação normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 
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Quanto a análise da almôndega de carne bovina (laudo 01023/17), contatou-

se da mesma forma que no hambúrguer, a utilização de AMIDO, sendo este proibido em sua 

composição.  Observa-se, também, quanto a citada análise, que os limites de gorduras 

(lipídios) estavam acima do limite máximo regulamentado pela legislação do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

Conforme laudos em anexo (02808/17-SP, 02809/17-SP, 02811/17-SP, 

02810/17-SP e 02812/17-SP), SEI 21000.016317/2017-94, também constatou-se a presença 

de salmonela no produto hambúrguer que é proibida conforme RDC 12 de 2001 da ANVISA, 

anexo I, item 5-f.  

 

A presença desta bactéria é um sério risco à saúde pública caso não se atinja 

a temperatura de inativação de 74ºC no centro geométrico do produto durante o seu preparo 

e, por esta razão, é proibida no produto pela ANVISA. 

 

Estas análises baseiam-se na Instrução Normativa nº20 de 2000, anexos I e 

IV, MAPA e na Instrução Normativa nº 51 de 29/12/2006, MAPA. 

 

Importante destacar que a TRANSMEAT é detentora da marca NOVILHO 

NOBRE e faz parte do grupo MASTERCARNES. 

 

Diante da análise detalhada dos laudos laboratoriais resta evidente a prática 

de diversos crimes contra saúde pública praticados pelos operadores da planta da marca  

TRANSMEAT LOGISTICA (ainda não identificados para fim de indiciamento), tendo 

ocorrido um perfeito enquadramento das condutas praticadas ao texto do artigo 272 do 

Código Penal Brasileiro, restando demonstrado de maneira incontestável e dolosa que 

os dirigentes desta empresa  agiram no sentido de corromper, adulterar, falsificar ou 

alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à 

saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Ainda, necessário o enquadramento dos 



 

 

 

Ministério da Justiça e da Segurança Pública 

Departamento de Polícia Federal 

Superintendência Regional no Paraná 

Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

Curitiba/PR 
 

 

296 

 

gestores da empresa no artigo 274 do Código Penal Brasileiro pois conforme aponta o 

tipo penal, foi empregado na produção de diversos alimentos, substância conservadora 

não expressamente prevista pela legislação sanitária. Nesta situação específica estamos 

nos referindo ao SORBATO, substância química encontrada em diversas amostras 

periciadas. 

 

 

18.  BRF S/A (SIF1010) – Interditado pelo MAPA 

 

Do relatório de auditoria confeccionado pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento nº 02/SIF1010/2017, realizado enquanto interditado o 

estabelecimento, apurou-se que o objetivo da fiscalização estava direcionado aos 

procedimentos relativos aos alertas rápidos (RASFF). Tais alertas foram emitidos por 

autoridades sanitárias da União Europeia por constatarem a contaminação da bactéria 

salmonela nas cargas remetidas pela BRF S.A. (Planta de Mineiros/GO).  

 

Quantos aos fatos, importante estabelecer que desde o ano de 2016 a empresa 

BRF passou a ser desabilitada para parte da produção referente a planta de Mineiros/GO. 

 

Verificou-se em uma primeira auditoria realizada na empresa que,  apesar das 

inconformidades indicadas em uma supervisão prévia (relatório 01/1010/2016 SEI 

21020.001527/2016-69), tendo sido solicitado formalmente a suspensão de emissão de 

Certificados Internacionais (CSI) em 28/04/2016 pela auditora fiscal Marina de Castro 

Campos de Souza (SEI 0325128) para todas as linhas produtivas de frangos e perus, a 

mesma não foi atendida pelo Chefe do SIPOA-GO, Dinis Lourenço. Em 09/05/2016, 

conforme Memorando 203 (SEI 0365206), Dinis preferiu adotar medidas menos 

restritivas contra o estabelecimento BRF S.A.. 

 

 Tal medida poderia até ser avaliada de maneira técnica se não tivesse 

ocorrido, no contexto dos fatos investigativos, um ato claro e incontestável de corrupção 
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consumada envolvendo os personagens André Baldissera, Roney Nogueira e Dinis 

Lourenço com a participação do ex-Superintendente da SFA/GO, Francisco Carlos de 

Assis. 

 

Abaixo segue trecho da manifestação da Fiscal Agropecuária Marina de 

Castro Campos de Souza que sugere a suspensão dos certificados internacionais de toda 

planta da BRF de Mineiros/GO. 

 

 

 

No contexto destas auditorias realizadas no ano de 2016 na empresa BRF S/A 

(planta de Mineiros/GO), oportuno estabelecer a conexão com a prova de corrupção trazida 

aos autos no decurso de dois anos de investigação. 

 

Se depreende da verificação dos áudios identificados pelo nº 81664372.WAV, 

em 28/04/2016, conversa monitorada entre Roney Nogueira e Vanessa Chanesky, na mesma 

data em que foi emitido o parecer da Auditora Marina de Castro (SEI 0325128) emitido às 

14:52hs. Neste áudio, Roney informa à Vanessa da suspensão da emissão de Certificados 

Internacionais da unidade da BRF de Mineiros-GO.  

 

Às 21:15hs do mesmo dia 28/04/16, Roney entra em contato com Dinis para 

tratar da suspensão da emissão de Certificados Internacionais, tentando marcar uma reunião 

para o dia seguinte da conversa. Resta evidente a intenção de Roney quando sugere que Dinis 
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não estabelecesse nenhuma ação via Brasília/DF antes do citado encontro (áudio 

81667984.WAV), uma vez que comunicado ao DIPOA/MAPA não haveria mais como 

impedir a suspensão da emissão de Certificados Internacionais.   

 

No áudio 81667984.WAV, Dinis informa que teria conversado com as 

auditoras Maria Cristina de Medeiros Vieira e Gabriela Teixeira Borges Graziani para que 

não dessem andamento ao processo 21020.001527/2016-69. 

 

Na data de 30/04/16, Roney, em conversa interceptada com Francisco Carlos 

de Assis, ex-superintendente da SFA/GO (áudio 81697405.WAV), também solicita que este 

interceda junto a Dinis para que fossem atendidos os interesses diretos da BRF S.A. 

 

Na data de 02/05/16, segunda feira (áudio 81718791.WAV), Francisco Carlos 

Assis confirma a Roney que Dinis fará o possível para ajudar a BRF, informando: “EU 

ACERTEI COM ELE TUDO CERTINHO”, referindo-se ao chefe do SIPOA/SFA/GO, 

DINIS LOURENÇO DA SILVA. 

 

Observa-se que no dia 02/05/16, representantes da BRF (inclusive Roney 

Nogueira e André Baldissera) se encontraram com DiniS no SIPOA/GO. Em conversa 

interceptada às 12:08hs (áudio 81725285.WAV), Dinis confirma a Roney:  “Eu vou fazer o 

possível lá, pra é, reverter a situação”, se referindo à uma possível suspensão da emissão de 

Certificados Internacionais na unidade da BRF de Mineiros/GO. 

 

Extraiu-se do processo SEI 21020.001621/2016-18, autuado em 04/05/16, 

dois dias após a conversa entre Roney e Dinis, que a BRF apresentou um plano de ações 

corretivas vindo a ser aprovado pela Auditora Maria Cristina (SEI0365023) em 09/05/2016.  

 

Maria Cristina cria o memorando do SIPOA/GO (SEI0365206) que é assinado 

por Dinis com as ações cautelares a serem implementadas pela BRF de Mineiros/GO.  

 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/entryseg/contents/audios/atrib_audio81667984
https://10.1.41.34:8643/intelletotum/entryseg/contents/audios/atrib_audio81667984
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Desta forma, os processos 21020.001527/2016-29 e 21020.001621/2016-18 

foram mantidos apenas no âmbito do SIPOA/GO, atendendo aos anseios de Roney e da BRF, 

não tramitando no DIPOA/MAPA, sendo a sansão aplicada à BRF a descrita no item 4 do 

Memorando 203 (SEI 0365206 / 21020.001621/2016-18): “4. Está suspensa a partir dessa 

data a produção e certificação sanitária de preparados de carne de peru do SIF 1010, até que 

sejam adotadas as ações e restabelecido o controle do processo.”  

 

Importante destacar que esta situação ocorreu em 10/05/16. Nota-se aqui de 

maneira conclusiva o atendimento da solicitação requerida por Roney Nogueira e André 

Baldissera em consonância com a solicitação e promessa de pagamento dos R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) solicitadas para eventual campanha eleitoral do PDT. 

 

No processo instaurado nª 21000.015509/2016-01 (SEI0379195) de 

12/05/2016, emitido pela auditora Ana Lucia de Paula Viana, consta que foi realizada uma 

auditoria no período de 30/05/16 a 02/06/16 em decorrência dos sucessivos Alertas Rápidos 

por detecção de salmonela em cargas exportadas para a União Europeia. 

 

A auditoria do DIPOA que faz parte do processo 21050.002475/2016-91 é de 

03/06/16, onde somente nesta oportunidade é citada a decisão do SIPOA/GO (coordenada 

por Dinis) de não realizar a suspensão da emissão de Certificados Internacionais.  

 

Desta forma, faz-se necessário esclarecer através da análise dos processos 

referente ao SIF da BRF de Mineiros/GO que apenas a partir desta auditoria é que o 

DIPOA/MAPA aparentemente toma ciência dos atos e fatos relativos ao ocorrido 

anteriormente na unidade da BRF. Nesta oportunidade, então, o DIPOA/MAPA resolve 

implantar um Regime Especial de Fiscalização na empresa BRF.  

 

Esta constatação quanto aos processos verificados e que serão anexados aos 

autos deste IPL parecem ir de encontro ao relatado por André Baldissera, onde diz em suas 

declarações que a decisão de Dinis teria sido ratificada pela Auditora Ana Lucia Viana do 
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DIPOA/MAPA na data de 12/05/2016 em Brasília. Aliás, não há na documentação 

apresentada nos processos referentes ao SIF da planta de Mineiros/GO nenhum ato de ofício 

do DIPOA/MAPA quanto aos fatos apreciados, assim como da auditora Ana Lúcia que 

corrobore com a informação de Baldissera no sentido de que anteriormente à auditoria 

realizada em 30/05/2016 a 01/06/2016 houvesse alguma ciência do DIPOA da recomendação 

da suspensão da emissão de Certificados Sanitários Internacionais da auditora Marina. 

 

DAS ANÁLISES PERICIAIS 

 

No que se refere às análises realizadas pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento com foco em fraude de absorção em água conhecido como 

Dripping Test (teste de gotejamento), onde o foco é quantificar a quantidade de água que se 

desprende do frango congelado durante o procedimento de descongelamento, apontamos que 

100% das análises realizadas em amostras colhidas oriundas do SIF1010, BRF S.A. (unidade 

de Mineiros-GO) estavam fraudadas. Ou seja, a legislação referente ao Dripping Test contido 

no Anexo VI, item 2.15.2.9, letra B da Portaria 210 de 1998 do MAPA, estabelece como 

limite máximo o valor de 6% de perda de peso em água e todas as amostras analisadas 

estiveram fora deste valor de referência. 

 

Estes valores indicados nas análises laboratoriais demonstraram que, entre as 

amostras colhidas, os resultados concluíram que o menor desvio teria sido de 1,3% acima do 

permitido na amostra 1712/2017 (laudo em anexo) e o maior desvio teria sido de 44,6% 

acima do permitido na amostra 1762/2017 (laudo em anexo). Ou seja, as carcaças congeladas 

de frango obtiveram perda de 1,3% a 44,6% em peso (água) acima do permitido pelo 

ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o que visto como uma fraude, uma vez 

que o consumidor paga pelo produto um valor de carne de frango sobre a água existente na 

carcaça. 

 

Das 14 amostras coletadas referentes aos laudos em anexo 1704/17, 1712/2017, 

1762/2017, 1857/2017, 1760/2017, 1714/2017, 1940/2017, 1911/2017, 2075/2017, 
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02827/17-SP, 02059/17, 02060/17 e 02188/17,  coletadas nos estados de Goiás, Mato Grosso, 

Tocantins, Piauí, São Paulo, Pernambuco e Sergipe, constatou-se que 100% delas estavam 

fraudadas com percentuais de água na carcaça do frango acima do permitido pelo MAPA 

(SEI 21000.016314/2017-94) conforme Anexo VI, item 2.15.2.9, letra B da Portaria 210 de 

1998 do MAPA. 

 

 Apenas para contextualizar este fato, criamos um demonstrativo para demonstrar o 

poder de ganho da empresa com a fraude. Conforme documento em anexo, a unidade da BRF 

de Mineiros/GO abate aproximadamente, em um único mês, 1.752.525 kg/mês de frangos. 

Verificando a média das análises do dripptest, nota-se um percentual de fraude de 1.7% acima 

dos 6% permitidos, ou seja, quase 30% além do que a legislação autoriza.  

 

 

 

 

 

 

 

vermelho analise laboratorial

amarelo fraude detectada

verde dentro da normalidade

Análise Resultado Limite DRIPP

1714/2017 Goiás BRF 1010 GO Frango dripp 8,56% max 6% 42,7%acima 8,56

1760/2017 Goiás BRF 1010 GO Frango dripp 8,19% max 6% 36,5%acima 8,19

1857/2017 Goiás BRF 1010 GO Frango dripp 6,51% max 6% 8,5%acima 6,51

1762/2017 Goiás BRF 1010 GO Frango dripp 8.68% max 6% 44,6%acima 8,68

1712/2017 Goiás BRF 1010 GO Frango dripp 6,08 max 6% 1,3%acima 6,08

1704/2017 Goiás BRF 1010 Go Frango dripp 8,07% max 6% 34,5% acima 8,07

produção frango SIF1010

1.752.525 kg/mês

1,7% Dripp acima

29.793 kg de água

1.722.732 kg Frango real
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Apenas com esta análise circunstancial é possível detectar que a empresa BRF 

S/A, em uma única planta, teve o ganho potencial de R$ 1.326.381,02 (um milhão, 

trezentos e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e um e dois centavos de reais) apenas com 

o excesso de agua na carcaça do frango.  

 

Diante da análise detalhada dos laudos laboratoriais resta evidente a prática 

de crime contra o consumidor praticados por LAERCIO JOSÉ BRUNETTO, gerente 

industrial da planta da BRF de Mineiros/GO, por ter a responsabilidade sobre atos praticados 

naquele estabelecimento, bem como a manutenção do padrão de qualidade exigido pela 

legislação do Ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento. Das circunstâncias 

apuradas há um perfeito enquadramento das condutas praticadas ao texto o do artigo Art. 7°, 

inciso II, da lei 8137/1990, onde constitui prática de crime contra as relações de consumo, 

vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou 

composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à 

respectiva classificação oficial. 

 

Tal situação demanda o indiciamento de LAERCIO JOSÉ BRUNETTO como 

incurso nas penas do artigo 7, inciso II, da Lei 8137/1990. 

  

19. JJZ ALIMENTOS S.A. (SIF2156) 

 

O relatório Nº001/2456/17 da força tarefa dos auditores do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento enumera algumas questões de falta de 

R$ 3,71 preço médio Kg SP

1,70% Dripp acima

R$ 110.531,75 ganho mensal com água

R$ 1.326.381,02 ganho anual com fraude

R$ 78.022.413,00 ganho anual total

R$ 76.696.031,98 ganho anual sem fraude

http://www2.valor.com.br/valor-

data/tabela/5823/frango

1,7% do faturamento é água
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manutenção das instalações do estabelecimento. Em razão das não conformidades houve 

a lavratura de um Auto de Infração por não realizar o monitoramento do processo de 

aspersão de carcaça, o que em tese pode promover o ganho de peso nas mesmas sendo 

considerada uma forma de fraude por ganho de peso. Em razão da irregularidade os 

fiscais imediatamente interromperam o procedimento. 

 

 

 

20.  PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA – SIF 950 – INTEGRA 

ALIMENTOS OU UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL S/A 

  

Das amostras coletadas pela Policia Federal no âmbito da operação Carne 

Fraca constatou-se no laudo em anexo (laudo 01034/17) a utilização de ÁCIDO SÓRBICO 

em salsichas congeladas da marca Palmali, sendo proibida a utilização em embutidos nos 

termos da legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ainda, 

observou-se a utilização de AMIDO em substituição dos componentes normais da salsicha 

no valor de 280% acima do permitido pelo MAPA. 
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A quantidade de AMIDO 280% acima do permitido pelo RTIQ para salsicha 

indica a possibilidade do mesmo ser um substitutivo em sua constituição, sendo muito 

utilizado para desonerar o valor do produto 

 

Referente às amostras positivas para o ÀCIDO SÓRBICO, cabe ressaltar, 

primeiramente, que o produto tem seu uso proibido nas massas dos alimentos embutidos. Sua 

permissão pela legislação está vinculada unicamente como um conservante de produtos 

cárneos secos, curados ou maturados, o que não é nenhum dos casos periciais analisados. 

Assim, o SORBATO encontrado nos produtos analisados são proibidos pela legislação do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

Esclarece-se que conservantes alimentares são substâncias que, adicionadas a 

determinados alimentos, agem com a finalidade de impedir ou retardar alterações provocadas 

pela ação de microrganismos, enzimas e/ou agentes físicos. 

 

A utilização do ÁCIDO SÓRBICO na massa dos embutidos do 

estabelecimento ora investigado, muito provavelmente, tem como objetivo evitar que falhas 

na fabricação dos produtos sejam notadas. Tais falhas podem decorrer de procedimento 

irregular de cozimento seguido de resfriamento (pasteurização) em sua linha de produção, 

falta de higiene operacional ou, até mesmo, em razão da utilização de carnes em mal estado 

de conservação e em estado de decomposição.  

 

Importante destacar que este conservante pode ser utilizado para evitar que 

microrganismos como o Clostridium botulinum (causador do BOTULISMO), Clostridium 

perfringens e até mesmo a Listeria monocytogenes causadora de LISTERIOSE, se proliferem 

podendo ocasionar graves problemas de saúde pública. Algum destes microrganismos 

citados são de natureza gravíssima podendo causar grande mal à saúde das pessoas. 
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Esta análise técnica indicando a proibição do uso do sorbato e amido na 

composição deste embutido baseia-se na Instrução Normativa nº40 de 2000, anexo IV, 

MAPA e na Instrução Normativa nº 51 de 29/12/2006, MAPA. 

 

Diante da análise detalhada dos laudos laboratoriais resta evidente a prática 

de diversos crimes contra saúde pública praticados pelo gerente industrial da planta da 

empresa PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA – SIF 950 – INTEGRA 

ALIMENTOS OU UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL S/A, ainda não identificado em 

razão das inúmeras modificações da razão social da empresa, verificando o perfeito 

enquadramento das condutas praticadas ao texto do artigo 272 do Código Penal 

Brasileiro, restando demonstrado de maneira incontestável e dolosa, que os dirigentes 

desta empresa  agiram no sentido de corromper, adulterar, falsificar ou alterar 

substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou 

reduzindo-lhe o valor nutritivo. Ainda, necessário o enquadramento dos gestores da 

empresa no artigo 274 do Código Penal Brasileiro pois conforme aponta o tipo penal, 

foi empregado na produção de diversos alimentos, substância conservadora não 

expressamente prevista pela legislação sanitária. Nesta situação específica estamos nos 

referindo ao SORBATO, substância química encontrado em diversas amostras 

periciadas e proibido seu uso pela legislação em embutidos. 

 

 

21. INDUSTRIA E COMERCIO DE FRIOS FATTORIA LTDA – SIF 1095 - 

INTEGRA ALIMENTOS OU UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL S/A 

  

Das amostras coletadas pela Policia Federal no âmbito da operação Carne 

Fraca, constatou-se no laudo em anexo (laudo 01033/17) referente à linguiça frescal mista a 

presença de AMIDO, o que é considerado fraude uma vez ser proibida sua utilização em 

produtos frescais.  
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Constatou-se também a utilização de corante artificial Ponceau4R que é 

proibido pelo ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

Observou-se, ainda, concentração acima do permitido dos conservantes 

NITRITO e NITRATO, que conjugados chegam à 162,32 ppm – partes por milhão (seu limite 

é de 150 ppm – partes por milhão) conforme Ofício Circular Nº15/2009/GAB/DIPOA de 8 

de maio de 2009 e Instrução Normativa 51 do MAPA. 

 

Referente às amostras positivas para o NITRITO E NITRATO, cabe ressaltar 

que conservantes alimentares são substâncias que, adicionadas a determinados alimentos, 

agem com a finalidade de impedir ou retardar alterações provocadas pela ação de 

microrganismos, enzimas e/ou agentes físicos. 

 

A utilização fora dos padrões legais na massa dos embutidos do 

estabelecimento ora investigado, muito provavelmente, tem como objetivo evitar que falhas 

na fabricação dos produtos sejam notadas. Tais falhas podem decorrer de procedimento 

irregular de cozimento seguido de resfriamento (pasteurização) em sua linha de produção, 

falta de higiene operacional ou, até mesmo, em razão da utilização de carnes em mal estado 

de conservação e em estado de decomposição.  

 

Importante destacar que este conservante pode ser utilizado para evitar que 

microrganismos como o Clostridium botulinum (causador do BOTULISMO), Clostridium 

perfringens e até mesmo a Listeria monocytogenes causadora de LISTERIOSE, se proliferem 

podendo ocasionar graves problemas de saúde pública. Algum destes microrganismos 

citados são de natureza gravíssima podendo causar grande mal à saúde das pessoas. 

 

Esta análises baseia-se na Instrução Normativa nº40 de 2000, anexo III, MAPA e na 

Instrução Normativa nº 51 de 29/12/2006, MAPA. 
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Diante da análise detalhada dos laudos laboratoriais resta evidente a prática 

de diversos crimes contra saúde pública praticados pelo gerente industrial da planta da 

empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE FRIOS FATTORIA LTDA – SIF 1095 - 

INTEGRA ALIMENTOS OU UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL S/A, ainda não 

identificado em razão das inúmeras modificações da razão social da empresa, verificando o 

perfeito enquadramento das condutas praticadas ao texto do artigo 272 do Código 

Penal Brasileiro, restando demonstrado de maneira incontestável e dolosa, que os 

dirigentes desta empresa  agiram no sentido de corromper, adulterar, falsificar ou 

alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à 

saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Ainda, necessário o enquadramento dos 

gestores da empresa no artigo 274 do Código Penal Brasileiro pois conforme aponta o 

tipo penal, foi empregado na produção de diversos alimentos, substância conservadora 

acima do prevista pela legislação sanitária, bem como matéria corante proibida pelo 

Ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento. 

 

 

DAS CONCLUSÕES FINAIS QUANTO AOS CRIMES QUANTO A SAUDE 

PÚBLICA 

 

Por todos os fatos expostos, análises laboratoriais realizadas pela Policia Federal e 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, relatórios de auditorias realizados 

pela força tarefa do MAPA após deflagração da denominada “OPERAÇÃO CARNE 

FRACA”, bem como todos os atos de corrupção demonstrados detalhadamente neste IPL, há 

imperiosa necessidade de revisão dos processos que envolvem este importante e sensível 

setor econômico do Brasil. Tal assertiva decorre da clara necessidade de imposição de uma 

fiscalização correta e eficiente, considerando todas as falhas apontadas nas empresas 

fiscalizadas, as quais oferecerem risco a saúde pública. Frisa-se aqui, que esta investigação 

se debruçou a investigar diretamente vinte um estabelecimentos e, obviamente, não 

investigou todos os frigoríficos do país, mas o fato é que todos aqueles investigados pela 
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Operação Carne Fraca demonstraram possuir irregularidades de ordem administrativas e 

criminais, todas elas diretamente relacionadas com riscos à saúde pública.  

 

Destacamos que todas as amostras coletadas pela Policia Federal no âmbito da 

“OPERAÇÃO CARNE FRACA” foram analisadas em laboratórios oficiais do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e juntadas nestes autos com a finalidade de robustecer 

os diversos crimes contra saúde pública identificados. Contudo, salutar esclarecer que serão 

ainda juntados aos autos, oportunamente, todos os laudos elaborados pelo Setor Técnico 

Científico que visa esclarecer a quesitação específica sobre os variados exames periciais 

realizados. 

 

 

 

 

6. DOS GRUPOS CRIMINOSOS DETECTADOS 

 

 

A investigação levada a efeito nestes Autos e nos procedimentos correlatos 

identificou uma série de crimes cometidos por servidores públicos federais do MAPA em 

pelo menos três Estados (Paraná, Minas Gerais e Goiás), bem como empresários responsáveis 

por pessoas jurídicas sob fiscalização destes mesmos servidores públicos. 

 

A relação espúria entre servidores e empresários identificou fatos de solicitação 

de vantagens, infrações funcionais, exigências de valores e até mesmo práticas danosas à 

saúde pública, em esquema que somente pode ser desarticulado em investigação deste porte, 

com uso de ferramentas especiais – monitoramento telefônico, quebras de sigilo 

fiscal/bancário, laudos contábeis – e de medidas judiciais como as deferidas por esse Juízo, 

como mandados de busca e apreensão, conduções coercitivas, prisões temporárias e 

preventivas.  

 

Ao longo do trabalho, no entanto, foi possível observar algumas estruturas 

distintas e até mesmo rivais entre si. Sabe-se, por exemplo, que a estrutura do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Londrina, liderada por JUAREZ JOSÉ DE 

SANTANA (Chefe da UTRA/Londrina/PR) tinha uma divisão clara com a ORCRIM 

liderada por DANIEL GONÇALVES FILHO.  

 

Desta forma, no intuito de melhor esmiuçar a situação, passo a subdividir as 

ORCRIM’s identificadas no presente trabalho. 

 

6.1. GRUPO MAPA CURITIBA/PR 
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As investigações demonstraram a existência de uma verdadeira organização 

criminosa atuante no MAPA/PR, composta por servidores do órgão e empresários sob 

fiscalização. Com efeito, as interceptações telefônicas, diligências de campo e laudos 

periciais evidenciam diversos atos de corrupção e concussão, bem como a associação entre 

diversas pessoas para atender interesses específicos, tanto das empresas – facilitação em 

fiscalizações, substituição de fiscais indesejados, agilidade em procedimentos, aprovação de 

práticas irregulares, assinatura de certificados de remessas de cargas nacionais e 

internacionais sem a presença do Fiscal, etc – quanto dos servidores, tanto no recebimento 

de valores como na manutenção em determinados postos estratégicos ou ascensão a cargos 

superiores.  

 

Tal organização criminosa é liderada por DANIEL GONÇALVES FILHO, 

Superintendente do MAPA no Paraná por boa parte da investigação. DANIEL tem como 

braço-direito a pessoa de MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, importante contato dos 

empresários corruptos para realização de atos de interesse das empresas interessadas. 

MARIA ainda se utiliza de suas irmãs SONIA MARA NASCIMENTO e MARA RUBIA 

MAYORKA para recebimento e repasse do proveito dos crimes. 

 

GIL BUENO MAGALHÃES também faz parte do grupo criminoso, realizando 

atos para viabilizar o correto andamento dos interesses da ORCRIM, principalmente após o 

afastamento administrativo de DANIEL GONÇALVES FILHO. 

 

Também integram a quadrilha os Fiscais ERALDO CAVALCANTI 

SOBRINHO, TARCISIO ALMEIDA DE FREITAS, SERGIO ANTONIO DE BASSI 

PIANARO, LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR e RENATO MENON, todos recebedores de 

vantagens ilícitas e subordinados a DANIEL e MARIA DO ROCIO em suas atividades 

delituosas.   

 

Ainda se pode ressaltar as funções de CARLOS CESAR e JOSENEI MANOEL 

PINTO, que realizam a coleta de valores e produtos das empresas fiscalizadas a mando de 

MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, como bem demonstrado na Representação pelas 

medidas judiciais e neste mesmo Relatório. 

 

RONALDO SOUSA TRONCHA, além de receber depósitos de DANIEL 

GONÇALVES FILHO3, pediu senha de DANIEL GONÇALVES FILHO do Sistema 

Eletrônico de Informações do MAPA afirmando que “pediram pra eu ver um negócio, um 

processo aqui no SEI”. Além disso, vê-se que RONALDO TRONCHA auxiliou DANIEL 

                                                           
3 Conforme 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. 
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GONÇALVES no processo judicial que visou a suspensão da sanção disciplinar aplicada ao 

mesmo4, possuindo até uma procuração deste5. 

 

Por fim – mas não menos importantes – compõem a organização criminosa os 

empresários corruptores, proprietários ou funcionários de pessoas jurídicas sob fiscalização 

do MAPA, utilizando seu poderio financeiro ou influência política para obter benesses nas 

atividades cotidianas das empresas, principalmente em detrimento de normas legais 

estabelecidas, tanto administrativas – como a assinatura de certificados sem a presença de 

fiscais – como também na parte penal, com ênfase para o trato de questões de saúde pública.  

 

Nesta esteira, fica evidente o vínculo de FLAVIO EVERS CASSOU 

(Seara/JBS), RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS (BRF), PAULO ROGÉRIO SPOSITO 

(Frigorífico Larissa) e NAIR KLEIN PICCIN, IDAIR ANTONIO PICCIN, NORMELIO 

PICCIN FILHO e JOSÉ EDUARDO NOGALLI GIANNETI, sendo os três primeiros 

proprietários e o último Gerente do Grupo PECCIN. 

 

A existência do grupo pode bem ser ilustrada pelo diálogo presente nesta peça e 

identificado pelo índice 83666860, entre MARIA DO ROCIO e FLAVIO EVERS CASSOU, 

de onde se extrai o seguinte trecho: 

 
“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. 
FLAVIO: Exatamente.” 

 

Diante de todo o exposto, da clara divisão de tarefas para o cometimento de 

crimes, do fim no lucro ou vantagens especiais (cargos e posições) que também remetem a 

lucro, da infiltração no Poder Público, da hierarquia estrutural, do alcance regional e 

nacional, todas características específicas do conceito de organização criminosa e presentes 

no caso analisado, considerando que DANIEL GONÇALVES, MARIA DO ROCIO e GIL 

BUENO, da parte dos servidores públicos corruptos e, de outro lado, FLAVIO EVERS 

CASSOU e RONEY NOGUEIRA, da parte das empresas corruptoras, formam o topo da 

cadeia de comando da referida organização criminosa, indicio como incursos nas penas do 

artigo 2º, caput c/c §3º e 4º, II, da Lei 12.850/13. 

 

Pelos fundamentos já apontados, indicio RAFAEL NOJIRI GONÇALVES, 

ALICE MITICO NOJIRI GONÇALVES, MARA RUBIA MAYORKA, SONIA MARA 

NASCIMENTO, RONALDO SOUZA TRONCHA, ERALDO CAVALCANTI 

SOBRINHO, TARCISIO ALMEIDA DE FREITAS, SERGIO ANTONIO DE BASSI 

PIANARO, LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR, RENATO MENON, CARLOS CESAR, 

JOSENEI MANOEL PINTO, PAULO ROGÉRIO SPOSITO,  NAIR KLEIN PICCIN, 

IDAIR ANTONIO PICCIN, NORMELIO PECCIN FILHO e JOSÉ EDUARDO NOGALLI 

GIANNETI6, como incursos nas penas do art. 2º, caput, c/c §4º, II da Lei nº 12.850/13. 

                                                           
481315980.WAV, 81316096.WAV e 81316625.WAV – AC/5C; 81419627.WAV, 

81423933.WAV81427359.WAV, 81451488.WAV e 81454366.WAV – AC/6C. 
5 81316474.WAV – AC/5C. 
6 Vide áudios de índices 80522605 e 80527960. 
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6.2. GRUPO MAPA LONDRINA/PR 

 

Com o decorrer das investigações, constatou-se a existência de um grupo 

autônomo dentro da estrutura do MAPA do Paraná, que não obstante realizasse atos 

semelhantes à quadrilha que agia a partir de Curitiba/PR, comportava-se como uma célula 

distinta, atuando a partir da UTRA/Londrina/PR. O grupo é liderado pelo Chefe da Unidade 

Regional, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA. Possui ainda em seu quadro os Fiscais GERCIO 

LUIZ BONESI e LUIZ ALBERTO PATZER. Além deles, os servidores SIDIOMAR DE 

CAMPOS e SEBASTIÃO MACHADO FERREIRA7 realizam a colega de produtos e valores 

para JUAREZ, mesma função desempenhada por ROBERTO BRASILIANO DA SILVA, 

que não guarda relação com o órgão público federal.  

 

A existência de dois grupos distintos pode ser observada abaixo, no áudio entre 

JUAREZ e um empresário, que menciona o nome de DANIEL e JUAREZ o ordena não 

procurar tal pessoa, por se tratar de “outro grupo”: 

 
Chamada do Guardião 

83819867.WAV 

Alvo JUAREZ 

Telefone do Alvo 55(43)99964159 

Telefone do Interlocutor 4391641229 

Data da Chamada 14/08/2016 

Hora da Chamada 12:26:00 

Duração 399 

Comentário 

JUAREZ X CLEBIO - CONVERSAR EM CURITIBA COM DOUTOR 

CHARLEN, FALAR QUE A LARVA ÉDO PALET E NÃO DO COURO, 

QUE GIL ESTÁ AGUARDANDO TAMBÉM 

 

4391641229 - Clébio Henrique Polvani Marques, CPF 045.054.479-60, 

sócio da Industria e Comercio de Couros Britali Ltda. CNPJ 

07.419.292/0001-40, ligado a VANCOUROS CNPJ 03.731.287/0001-18 

 

Transcrição 

CLEBIO - OI JUAREZ 

JUAREZ - ÔCLÉBIO, TUDO BEM? 

CLEBIO - TUDO BOM CARA? 

JUAREZ - TUDO JÓIA 

CLEBIO - FELIZ DIA DOS PAIS PARA VOCÊ AÍ PRIMEIRO, NÉ? 

(RISOS) 

JUAREZ - (RISOS) PARA TODOS NÓS NÉ? 

CLEBIO - É...AINDA NÃO SOU MAS EU PRETENDO EM ALGUNS 

ANOS (RISOS) 

JUAREZ - AH, VOCÊ AINDA NÃO FAZ PARTE DO TIME AINDA? 

CLEBIO - É, AINDA NÃO FAÇO AINDA NÃO 

JUAREZ - AH, MAS LOGO VOCÊ CHEGA LÁ, VOCÊ VAI VER 

CLEBIO - TRANQUILO 

                                                           
7 Vide áudios de índices 82081717, 82081725, 82081746, 82221706, 81655719, 81663460, 85187625, 

85215087. 



 

 

 

Ministério da Justiça e da Segurança Pública 

Departamento de Polícia Federal 

Superintendência Regional no Paraná 

Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 

Curitiba/PR 
 

 

312 

 

Chamada do Guardião 

JUAREZ - OBRIGADO 

CLEBIO - E AÍ? 

JUAREZ - PODE FALAR UM POUQUINHO? 

CLEBIO - POSSO 

JUAREZ - PODE? ENTÃO, EU...EU FALEI COM CURITIBA SOBRE 

AQUELA SITUAÇÃO LÁ NÉ? 

CLEBIO - CERTO 

JUAREZ – É O SEGUINTE, DEIXA EU TE EXPLICAR: É, O DOUTOR 

CHARLEN, ELE VAI ESTAR LÁ AMANHÃ, É...VOCÊ PODE IR LÁ 

CONVERSAR COM ELE, CERTO? 

CLEBIO - CERTO 

JUAREZ - BOM, AÍ, O QUE ESTÁ PEGANDO É O SEGUINTE 

CLÉBIO. É...AQUELA DÚVIDA QUE EXISTIA SE AS LARVAS 

ERAM DO COURO OU DO...DO PALET 
CLEBIO - PALET 

JUAREZ - É. É...NÉ QUE, É...INFELIZMENTE, PARECE QUE É DO 

COURO 
CLEBIO - CERTO 

JUAREZ - É...PORQUE SE FOSSE DO PALET SERIA MELHOR 

PORQUE DO PALET...HÁ PREVISÃO DE TRATAMENTO COM O 

BROMETO DE METILA 

CLEBIO - CORRETO 

JUAREZ - AGORA O BROMETO DE METILA, ELE NÃO É PREVISTO, 

NÃO HÁ UM PROTOCOLO PARA ELE PARA TRATAR...É...LARVA 

DE COURO, NÃO HÁ... 

CLEBIO - CERTO 

JUAREZ - NÃO HÁ PRODUTO ALGUM REGISTRADO, É...SÓ SE O 

PESSOAL LÁ DA FUMIGAÇÃO TEM ALGUM OUTRO PRODUTO 

REGISTRADO PARA TRATAR LARVA DE COURO 

CLEBIO - HÃ HAN 

JUAREZ - PORQUE O BROMETO DE METILA, A INDICAÇÃO 

DELE NÃO É PARA TRATAMENTO DE LARVA DE COURO, 

CERTO? 

CLEBIO - CERTO 

JUAREZ - SÓ SE A FUMIGAÇÃO LÁ TEM ALGUMA OUTRA, ALGUM 

OUTRO PRODUTO PREVISTO PARA TRATAR ESSE TIPO DE 

PRODUTO, COURO, CERTO? 

CLEBIO - HÃ HAN 

JUAREZ - PORQUE SERIA MELHOR, SERIA MELHOR SE A LARVA 

FOSSE DO PALET, NÉ? AÍ NÃO 

CLEBIO – É QUE NINGUÉM SABE NA VERDADE AINDA NÉ? 

JUAREZ - ENTÃO, SE NINGUÉM SABE NA VERDADE, É MELHOR. 

É BATER NESSA TECLA AÍ, ENTENDEU? 

CLEBIO - ENTENDI 

JUAREZ - DE QUE O NEGÓCIO É DA...É MAIS PROVÁVEL QUE SEJA 

DA LARVA DO PALET E METE BROMETO DE METILA 

CLEBIO - ENTENDI 

JUAREZ - ENTÃO AÍ... 

CLEBIO – É PORQUE AMANHÃ O NOSSO DESPACHANTE VAI LÁ 

NO MINISTÉRIO AMANHÃ 

JUAREZ - SEI 

CLEBIO - AÍ EU VOU FALAR PARA ELE ENTÃO INSISTIR NO 

ASSUNTO DE... 
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Chamada do Guardião 

JUAREZ - A LARVA É DO PALET 

CLEBIO - QUE A LARVA PROVAVELMENTE É DO PALET NÉ? 

JUAREZ - ISSO, ISSO, E AÍ, OBVIAMENTE, VOCÊ FALA PARA O 

SEU DESPACHANTE, QUE É...AQUI NÓS FAZEMOS UMA, UM 

ACOMPANHAMENTO QUANDO FOR DESFAZER A CARGA, O 

MINISTÉRIO AQUI LOCAL (LONDRINA) ACOMPANHA, NÉ? 

CLEBIO - CLARO 

JUAREZ - NO DESFAZIMENTO DO PALET, AQUI NO ATO DE 

DESCARREGAR, VEM É...ASSIM UM AVISO PARA NÓS, NÓS 

ACOMPANHAMOS TODO O PROCEDIMENTO DE DESFAZIMENTO 

DA CARGA, PARA VER SE REALMENTE FORAM ELIMINADAS 

TODAS AS LARVAS QUE NÃO TEM PROBLEMA 

CLEBIO - ISSO 

JUAREZ - NÉ? PORQUE AÍ ATÉ O...A EQUIPE DO S.I.F. AQUI, ESSE 

É ATÉ UMA DAS ATRIBUIÇÕES DO S.I.F., DA FISCALIZAÇÃO DO 

S.I.F. NO CURTUME, ACOMPANHA ISSO AÍ 

CLEBIO - CLARO 

JUAREZ - FALA PARA O SEU DESPACHANTE INSISTIR NESSA 

TECLA 

CLEBIO - TÁ 

JUAREZ - TÁ OK? 

CLEBIO - ENTENDI. E VOCÊ FALOU COM O GIL LÁ DAÍ NÉ? 

JUAREZ - FALEI COM O GIL, AÍ O GIL FALOU QUE AMANHÃ ELE 

AGUARDA, ESTÁ AGUARDANDO VOCÊS LÁ 

CLEBIO - ENTENDI 

JUAREZ - TÁ BOM? 

CLEBIO - ENTÃO TÁ. É O GILBERTO, QUE ELE É O DONO DO 

DESPACHANTE LÁ, ELE É DE PORTO ALEGRE E ELE TÁ INDO 

PARA LÁ AMANHÃ 

JUAREZ - AH TÁ. O GIL, O GIL FALOU PARA MIM, QUE FALOU COM 

ESSE GILBERTO, É VERDADE 

CLEBIO - ENTÃO, AÍ O GILBERTO VAI ESTAR INDO LÁ AMANHÃ, 

AÍ, O QUE QUE ACONTECE, O BROMETO DE METILA ELE VAI 

MATARO QUE TIVER DENTRO LÁ NÉ? 

JUAREZ - CERTO 

CLEBIO - ELE VAI MATAR QUALQUER COISA LÁ DE ORGANISMO 

QUE TIVER DENTRO E EU FALEI COM A ORIGEM LÁ (ESTADOS 

UNIDOS) E O CARA FALOU: Ó, PARA QUALQUER LUGAR QUE EU 

MANDO ISSO AÍ, QUANDO ACONTECE DE TER ALGUM INSETO, 

ALGUMA COISA, ÉEM FUMIGAÇÃO NORMAL COM BROMETO QUE 

MATA TUDO, ENTÃO E ELE FALOU NÃO VAI ESTRAGAR OS 

COUROS, ENTÃO TRANQUILO 

JUAREZ - TÁ, TÁ, TÁ. TÁ, ENTÃO O GILBERTO VAI LÁ AMANHÃ 

CEDO JÁ 

CLEBIO - FALAR PARA ELE INSISTIR LÁ E FALAR Ó, VAI SER, 

FALA ASSIM, ISSO AÍ PROVAVELMENTE É DO PALET, É DO PALET, 

É DO PALET, DEIXA A GENTE FAZER O BROMETO 

JUAREZ - INSISTIR NO BROMETO 

CLEBIO - É 

JUAREZ - ISSO, INSISTIR NESSA IDÉIA DO PALETS 

CLEBIO - ENTENDI 

JUAREZ - E AÍ O S.I.F. FAZER O ACOMPANHAMENTO AQUI SE 

REALMENTE FOI ELIMINADO QUALQUER RISCO SANITÁRIO 
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Chamada do Guardião 

CLEBIO - É, PORQUE NA HORA QUE FOR FAZER A DESCARGA 

TAMBÉM, AÍ VAI LIMPANDO ALI O COURO PORQUE DEPOIS 

QUE ENTROU NO PROCESSO AÍ MATA MESMO DE QUALQUER 

JEITO PORQUE SÓ AS VARIAÇÃO DE PH QUE DÁ NO PROCESSO 

JÁ MATA JÁ 

JUAREZ - UM HUM 

CLEBIO - ELE TORNA O AMBIENTE ÁCIDO, ENTENDEU E AÍ VAI E 

MATA QUALQUER COISA TAMBÉM, ENTÃO NÃO TEM ERRO 

JUAREZ - TÁ, TÁ 

CLEBIO - TÁ BOM, EU VOU FALAR PARA ELE DAR UMA INSISTIDA 

NESSE TÓPICO ENTÃO 

JUAREZ - NESSE TÓPICO, TÁ BOM 

CLEBIO - ATÉ ELE ESTAVA TENTANDO CONTATO COM O DANIEL 

PARA VER SE O DANIEL ESTAVA LÁ AMANHÃ TAMBÉM PARA 

DAÍ O DANIEL PARTICIPAR DA REUNIÃO TAMBÉM 

JUAREZ - AH NÃO, MAS NÃO PÕE O DANIEL NO MEIO NÃO VIU? 

CLEBIO - É? 

JUAREZ - É, NÃO, AÍ, É...PORQUE O DANIEL É OUTRO GRUPO 

CLEBIO - ENTENDI 

JUAREZ - GRUPO DO CHARLEN E DO GIL, ACHO QUE NÃO É...FALA 

PARA ELE NÃO POR O DANIEL NO MEIO NÃO, TÁ? 

CLEBIO - ENTÃO TÁ. PORQUE ELE ME FALOU Ó EU CONHEÇO 

BEM O DANIEL, VOU TENTAR FALAR COM ELE, AÍ EU FALEI, NÃO, 

MAS O CARA LÁ É O GIL 

JUAREZ – É O GIL. NÃO, NÃO PÕE O DANIEL NO MEIO NÃO QUE 

AÍ VAI ATRAPALHAR, VAI ATRAPALHAR 

CLEBIO - ENTÃO TÁ BOM 

JUAREZ - TÁ? 

CLEBIO - EU VOU FALAR PARA O GILBERTO ENTÃO 

JUAREZ - É, SERIA...AO INVÉS DE SER POSITIVO NÉ, É NEGATIVO 

CLEBIO - ENTENDI, BELEZA 

JUAREZ - TÁ? TÁ BOM 

CLEBIO - TÁ BOM ENTÃO 

JUAREZ - TÁ BOM ENTÃO CLEBIO 

CLEBIO - OBRIGADÃO HEIN JUAREZ 

JUAREZ - NADA, UM ABRAÇO, BOM DOMINGO 

CLEBIO - ATÉ MAIS 

JUAREZ - TCHAU TCHAU 

CLEBIO - IGUALMENTE, TCHAU 

 

Fica clara, ainda, a participação do então superintendente GIL BUENO DE 

MAGALHÃOES e do assessor do deputado JOÃO ARRUDA, HEULER IURI MARTINS, 

com a referida organização. Lembre-se que HEULER conversa com JUAREZ e SIDIOMAR 

sobre fiscalização na empresa INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S. S. P. M. A. LTDA: 

 
“SIDIOMAR - Alô 

HEULER - SIDIOMAR 

SIDIOMAR - Oi 

HEULER - Tudo bom meu irmão? 
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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.”8 

                                                           
8 85209088.WAV – AC/12. 
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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 laticínio9. 

 

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. 

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. 

                                                           
9 85210503.WAV – AC/12. 
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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. 
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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.”10 

 

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 ilícitas11. 

 

                                                           
10 85210612.WAV – AC/12. 
11 85216789.WAV – AC/12. 
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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. 

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. 
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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.”12 

 

 

 

HEULER MARTINS liga para GIL BUENO para tratar da mesma questão e este 

informa que já estaria trabalhando para afastar a fiscal envolvida: 

                                                           
12 85227674.WAV – AC/12. 
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“HEULER - Fala GIL 

GIL - Oi HEULER. Tudo bom? 

HEULER - Beleza meu irmão? 

GIL - Tudo 

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 
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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.”13 
 

Se, por um lado, o fato acima ainda necessita de esclarecimentos, não há dúvida 

sobre os indícios de crime de corrupção envolvendo os fiscais referidos e a empresa, que 

apresentou graves problemas tratados no tópico de saúde pública. A cristalizar tal questão, o 

depoimento de SIDIOMAR sobre tais fatos é esclarecedor: 

 
                                                           
13 85209868.WAC – AC/12. 
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“QUE conhece HEULER IURI MARTINS com quem já conversou algumas vezes, juntamente 

com JUAREZ JOSE SANTANA; QUE sabe que ele é assessor do Deputado JOÃO ARRUDA; 

QUE sobre um laticínio em Sapopema, se é o que o declarante se recorda, informa que houve 

uma saída de veículo para lbaiti no qual uma Fiscal de nome JULIANA PASCHENSKI teria 

levado dois outros servidores de nível médio, LUIZ CAMILO e LUIZ GONZAGA; QUE na volta 

do serviço em lbaiti teriam decidido parar e fiscalizar um laticínio que não lembra o nome; QUE 

essa parada não estava na ordem de serviço e nem na solicitação do veículo, que é de 

responsabilidade do declarante; QUE ficou preocupado em poder ser responsabilizado pela 

alteração de trajeto e orientou LUIZ CAMILO, condutor, a constar no Controle de Circulação 

de Viatura a observação sobre a mudança de trajeto; QUE recebeu um telefonema de HEULER 

IURI MARTINS perguntando se alguém teria ido fiscalizar o referido laticínio; QUE HEULER 

teria tentado falar com JUAREZ JOSE SANTANA e não teria conseguido; QUE não sabe dizer 

o motivo do interesse de HEULER nesse laticínio; QUE não se recorda de ter recebido outras 

ligações do senhor HEULER; QUE não tinha contato com o senhor HEULER; QUE supõe que 

o senhor HEULER teria ligado para ele por ser o responsável pelas viaturas; QUE afirma não 

conhece-lo há muito tempo e nem ter relação de longa data; QUE não é comum assessores de 

Deputados ligarem para o declarante perguntando sobre saídas de viaturas para fiscalização; 

QUE ninguém mais liga para o declarante para perguntar sobre saídas de viaturas para 

fiscalização; QUE não preparou o texto para auxiliar na defesa do referido laticínio; QUE 

preparou pensando em sua defesa e na dos servidores no caso de alguém questionar a saída do 

veículo; QUE não passou nenhum texto para o senhor HEULER, que passou para o senhor 

JUAREZ JOSE SANTANA, mas que não sabe se ele encaminhou para HEULER; QUE com 

relação à conversa que teve com HEULER IURI MARTINS, quando fala "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 ", esclarece que o texto se refere a defesa dele e dos 

servidores, já informada; QUE quando diz a HEULER "vou passar no teu whatsapp daí você 

manda para eles" quis dizer para HEULER mandar para o pessoal do laticínio, a fim de não ser 

prejudicado pela saída do veículo; QUE sobre a fala de mandar direto para o Chefe da UTRA e 

não nominal a JUAREZ JOSE SANTANA, esclarece que era para não parecer uma coisa 

sigilosa; QUE quando vem nominal à pessoa, entende que não possa ser aberta e, em não vindo 

nominal , e sim Chefe da UTRA, entende que o substituto possa abrir; QUE não sabe o nome de 

ninguém do laticínio pois não tem ligação nem interesse nenhum; QUE quando disse para 

JUAREZ JOSE SANTANA encontrar os representantes do laticínio para conversar em 

Londrina, mas "fora do Ministério", era para não parecer que JUAREZ JOSE SANTANA 

estivesse interferindo na fiscalização; QUE não mais se encontrou com JUAREZ JOSE 

SANTANA para tratar disso; QUE também não mais se relacionaou com o pessoal de Sapopema; 

QUE a única coisa que fez de concreto nesse assunto foi passar, via whatsapp, para HEULER 

IURI MARTINS a defesa dos servidores que estavam com a viatura, preocupado com a sua 

própria responsabilidade” 

 

Lembre-se, ainda, que no esquema envolvendo o FRIGORÍFICO OREGON, 

HEULER IURI MARTINS liga para NILSON UMBERTO para ver se este precisava de 

ajuda14. 

 

Diante de todo o exposto, da clara divisão de tarefas para o cometimento de 

crimes, do fim no lucro ou vantagens especiais (cargos e posições) que também remetem a 

lucro, da infiltração no Poder Público, da hierarquia estrutural, do alcance regional e 

nacional, todas características específicas do conceito de organização criminosa e presentes 

no caso analisado, indicio GIL BUENO DE MAGALHÃES e JUAREZ JOSÉ DE 

                                                           
14 82595773.WAV – AC/8A. 
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SANTANA, como incurso nas penas do artigo 2º, caput c/c §3º e 4º, II, da Lei 12.850/13, 

considerando serem os mandantes da organização. 

 

Ante o exposto, indicio GERCIO LUIZ BONESI, LUIZ ALBERTO PATZER, 

HEULER IURI MARTINS, SIDIOMAR DE CAMPOS, SEBASTIÃO MACHADO 

FERREIRA e ROBERTO BRASILIANO DA SILVA como incursos nas penas do art. 2º, 

caput, c/c §4º, II da Lei nº 12.850/13. 

 

 

6.3. GRUPO MAPA GOIÁS 

 

O monitoramento de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, Diretor de Relações 

Institucionais da BRF, permitiu detectar que o modo de atuação da empresa no Paraná era 

repetido em pelo menos mais dois Estados da Federação, Goiás e Minas Gerais.  

 

Em Goiás, constatou-se, além de diversas irregularidades em plantas da empresa 

no Estado – como a presença de salmonela em produtos alimentícios – a relação espúria com 

servidores públicos federais lotados no MAPA daquele Estado.  

 

Tal relação ficou evidente nos diálogos reproduzidos ao longo deste documento, 

principalmente tendo RONEY e ANDRE LUIZ BALDISSERA, Diretor da BRF para o 

Centro-Oeste à frente das negociações. Restou claro que a BRF prometeu apoio financeiro 

para partido político responsável pela indicação de cargos no MAPA, em situação 

comandada por DINIS LOURENÇO DA SILVA, então Chefe do SIPOA/MAPA/GO. A 

negociação ainda contou com o auxílio de WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA, também 

servidor (cedido) do MAPA, FRANCISCO CARLOS DE ASSIS (ex-Superintendente do 

MAPA/GO) e JULIO CESAR CORDEIRO, atual Superintendente do órgão no Estado. 

 

O monitoramento revelou que o conluio entre DINIS, WELMAN e JULIO para 

solicitar vantagens a empresários sob fiscalização não repousava apenas na situação 

específica da BRF na planta de Mineiros/GO, mas em outros cenários da própria empresa e 

de outras pessoas jurídicas atuantes no Estado. 

 

 

Diante de todo o exposto, da clara divisão de tarefas para o cometimento de 

crimes, do fim no lucro ou vantagens especiais (cargos e posições) que também remetem a 

lucro, da infiltração no Poder Público, da hierarquia estrutural, do alcance regional e 

nacional, todas características específicas do conceito de organização criminosa e presentes 

no caso analisado, indicio RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS e DINIS LOURENÇO DA 

SILVA, como incurso nas penas do artigo 2º, caput c/c §3º e 4º, II, da Lei 12.850/13, 

considerando serem os mandantes da organização. 

 

Ante o exposto, indicio ANDRÉ LUIZ BALDISSERA, WELMAN PAIXÃO 

SILVA OLIVEIRA, FRANCISCO CARLOS DE ASSIS e JULIO CESAR CARNEIRO 

como incursos nas penas do art. 2º, caput, c/c §4º, II da Lei nº 12.850/13. 
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7. DILIGÊNCIAS PENDENTES 

 

Diante do volume de informações e peças produzidas na presente Operação – que 

teve sete bases operacionais, com cumprimento de mais de cento e cinquenta mandados 

judiciais – não houve possibilidade de esgotar todas as diligências necessárias no exíguo 

prazo de trinta dias legalmente estabelecido. 

 

Assim sendo, restam pendentes perícias nas mídias e aparelhos de telefonia 

celular apreendidos, a análise do material apreendido, bem como reanálise de todos os 

diálogos interceptados, considerando o conhecimento agora adquirido sobre todas as 

organizações criminosas, bem como fatos novos que surgem.  

 

A bem da verdade, desde a deflagração dos trabalhos, policiais atuam verificando 

documentos, revisitando as conversas interceptadas, sendo que algumas dessas análises já 

corroboram as conclusões da investigação. As demais análises serão apresentadas em 

documentos apartados, tão logo estejam prontas. 

 

Pretende-se ainda, como já informado, instaurar novos Inquéritos para 

complementar situações pendentes, que demandam novas diligências, tais como o 

cometimento de crime de lavagem de dinheiro por alguns investigados ou fatos já conhecidos 

que não envolviam réus presos, portanto, não tratados aqui neste relatório. 

 

Por fim, informa-se que os laudos e processos administrativos citados neste 

relatório serão encaminhados ao Juízo em mídia, considerando os problemas de inserção no 

sistema eproc, em virtude da quantidade e tamanho dos documentos. 

 

Diante do exposto, presente farta materialidade e variadas provas de autoria dos 

crimes citados nesta peça, esta Autoridade Policial encaminha os autos deste Inquérito 

Policial para análise de Vossa Excelência e do Excelentíssimo integrante do Ministério 

Público Federal, colocando esta equipe de investigações à disposição para quaisquer outras 

diligências que se reputem necessárias. 

 

É o relatório. 

 

Curitiba/PR, 15 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

MAURÍCIO MOSCARDI GRILLO 

Delegado de Polícia Federal 
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