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PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA Nº 5014718-
21.2017.4.04.7000/PR

REQUERENTE: FLAVIO EVERS CASSOU
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

FLAVIO EVERS CASSOU, representado por defensor constituído,
requer a revogação de sua prisão preventiva decretada nos autos nº 5002951-
83.2017.4.04.7000, aduzindo, em síntese, estarem ausentes os pressupostos
necessários para manutenção da prisão cautelar. Subsidiariamente, pleiteia a
substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do artigo 319, do
Código de Processo Penal. Juntou documentos (evento 1).

O Ministério Público Federal opinou pelo indeferimento do pedido  
(evento 7).

Essa é a síntese do que interessa.

Decido.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva decretada em
face de FLAVIO EVERS CASSOU  verifico que os motivos ensejadores do
encarceramento cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, permanecem
presentes e não justificam, nesta etapa processual, o abrandamento da medida.

A investigação policial que deu origem à denominada 'Operação
Carne Fraca' (IPL nº  5002816-42.2015.4.04.7000) baseou-se em irregularidades
existentes no âmbito da Superintendência Federal de Agricultura no Estado do
Paraná (SFA/PR) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA, 
na qual estaria instalada organização criminosa formada por funcionários
públicos com atuação no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
Superintendência Regional do Paraná, aparentemente desde meados de
2007,  cujo objetivo precípuo seria a obtenção pessoal de proveitos financeiros
indevidos, que eram  integrados aos respectivos patrimônios próprios e em
nome de terceiros. A contrapartida seria o  exercício  de funções públicas sem
observância das prescrições legais.

Os indícios até então amealhados apontam para a prática dos delitos
de corrupção passiva (art. 317 do CP), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei
9.613/98) por parte dos fiscais do MAPA, e de um horizonte a perder de vista de
outros atos criminosos, como corrupção ativa (art. 333 do CP), fraude em
licitação no bojo da Secretaria de Educação do Paraná (art. 90 da Lei 8.666/93),
além de adulteração/corrupção/falsificação de produtos alimentícios (art, 272 do
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CP), emprego de processo proibido ou de substância não permitida (art. 274 do
CP), utilização de invólucro ou recipiente com falsa indicação (art. 275, do CP),
por parte dos responsáveis legais das empresas envolvidas, tudo de
conhecimento dos fiscais responsáveis, sendo que toda a mecânica do conchavo
ilegal entre servidores da Administração Pública e empresários de indústrias
agropecuárias se amolda aos contornos de organização criminosa, prevista
como crime pela Lei 12.850/13, art. 2º.

A partir de então, surgiram novos elementos que, neste momento,
são aptos a delinear os contornos da  rede de corrupção desenvolvida pela
Organização Criminosa composta por servidores da Superintendência Regional
do MAPA no Paraná, seus parentes, e empresários do ramo frigorífico, bem 
como por outros que prestaram efetivo auxílio ao grupo. Angariam também
indícios de que crimes semelhantes estariam ocorrendo nos estados de Minas
Gerais e Goiás.

A participação de FLAVIO EVERS CASSOU no esquema criminoso
foi sinteticamente demonstrada da seguinte forma na decisão proferida evento
43 do autos nº 5002951-83.2017.4.04.7000, na qual foi determinada a sua prisão
preventiva:

"Flávio Evers Cassou é funcionário da empresa Seara Alimentos Ltda e
integra a organização criminosa liderada por Daniel Gonçalves e Maria do
Rocio.

Trabalhou para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do
Paraná de 2004 a 2014 e durante o período compreendido entre os anos de 2009
e 2014, foi cedido ao MAPA em virtude de acordo de cooperação técnica e
designado para atuar na empresa Seara Alimentos Ltda. A partir de fevereiro de
2015, passou a trabalhar para a referida empresa.

Mesmo não fazendo mais parte dos quadros do MAPA, quando já integrava a
SEARA ALIMENTOS, FLAVIO continuou tendo acesso aos sistemas
informatizados do Ministério (SIGVIG - instituído pela Instrução Normativa nº
7/2012), com perfil de usuário interno, ao menos até 02/03/2016, consoante
diálogo de MARIA DO ORCIO NASCIMENTO, no qual ela pede a uma
funcionária que retire o acesso de FLAVIO CASSOU ao SIGVIG, por não ter mais
ele vínculo com o MAPA (AC 03-C, 80680256.WAV, evento 123).

FLAVIO parece inconformado em não trabalhar mais junto ao MAPA, buscando
meios de retomar o cargo por meio de termo de cooperação, que estaria até
reservado para ele, conforme diálogo 80673990.WAV, AC 03-C, evento 123.

O monitoramento telefônico revelou que FLAVIO ainda possui ampla rede de
contatos dentro do MAPA, em especial com MARIA DO ROCIO NASCIMENTO,
trabalhando com ela praticamente em regime de parceria, bem como com o
fiscal ERALDO   CAVALCANTI SOBRINHO,   sempre de maneira a facilitar os
procedimentos de inspeção para a empresa que representa, como se vê das
decisões dos eventos 106, 141, 165, 200, 229, 259, 305 e 324 dos autos nº
50621795720154047000).

Desde o início das interceptações nos autos nº 50621795720154047000, FLAVIO
aparece conversando com MARIA, mencionando a entrega a ela de carnes,
produtos alimentícios ou mesmo dinheiro, utilizando sempre codinomes ('balde',
'processo', 'dedos' e 'luvas') para evitar falar diretamente a respeito pelo telefone
(eventos 106, 141, 165, 200, 229). Em diligência policial, verificou-se que
efetivamente FLAVIO entregou, em 02/02/2016, um grande isopor carregado
com carnes e outros produtos, na casa de MARIA, aos cuidados de sua irmã
SONIA, que precisou da ajuda de 2 pessoas para carregá-lo (evento 76 da
interceptação).

FLAVIO também participou de reuniões entre DANIEL GONÇALVES FILHO,
MARIA DO ROCIO e o advogado de MARIA, JOSE ANTONIO DIANA MAPELLI
(evento 200 da interceptação).



Nos últimos períodos monitorados (eventos 229, 259, 305 e 324 do
monitoramento), verificou-se que ERALDO, MARIA e RENATO MENON assinam
certificados para a empresa BRF (Sadia/Seara), que não foram precedidos da
fiscalização devida e são levados para assinatura na sua própria casa, tudo a
pedido de FLAVIO EVERS CASSOU, também investigado.

FLAVIO coordena todo o procedimento de obtenção dos certificados, orientando
ERALDO com relação à colheita da assinatura de MARIA DO ROCIO, com que
FLAVIO mantém relação muito próxima também (evento 259 dos autos de
monitoramento).

Não obstante o problema do seu processo administrativo, MARIA DO ROCIO
continua prontamente atendendo às necessidades de FLAVIO, prontificando-se a
agilizar para ele processos que estariam parados no SIPOA, coordenado por ela
(evento 259 daqueles autos).

No 5º período monitorado surgiu diálogo entre FLAVIO EVERS CASSOU e seu
filho 'Flavinho' - FLÁVIO RIBAS CASSOU (CPF 073545229-61), do qual se
depreende que o investigado transfere valores de sua conta para a de seu filho, e
que é proprietário de terreno na região de Itapoá-SC (evento 190, AUTO5, dos
autos de interceptação).

Há, portanto, possibilidade de que FLAVIO, assim como a maioria dos outros
investigados, conte com o auxílio de familiares para movimentar valores por ele
recebidos.

Sobre a relação de amizade com Maria do Rocio ele frequentemente a
presenteia com produtos alimentícios da empresa Seara Alimentos Ltda como
retribuição aos "favores" por ela prestados na condição de chefe do SIPOA/PR e
em benefício da empresa Seara. Destacam-se os seguintes trechos da decisão do
evento 141 dos autos de pedido de quebra:

MARIA DO ROCIO também mantém estreitos laços com a pessoa de FLAVIO
EVERS CASSOU, que, como visto anteriormente, já levou a ela, em casa, um
isopor de carnes recebido a título de propina, ao qual eles se referiam como
'balde', consoante diálogos captados no penúltimo período monitorado (evento
106).

(...)

Conforme consignado na representação policial em análise "aparentemente,
FLAVIO obtém benefícios em favor da empresa SEARA ALIMENTOS, para a
qual trabalha, por meio de sua relação de amizade e até mesmo do oferecimento
de presentes para funcionários públicos que exercem funções de Chefia no
Ministério da Agricultura no estado do Paraná.".

Partido desta premissa, ficou mais clara a situação anteriormente detectada, de
entrega de alimentos cárneos para MARIA DO ROCIO na condição de
'presentes', 'ofertas', 'balde', sem justificativa legal, em troca de favores por ela
prestados na condição de chefe da SIPOA/PR.

Destacam-se ainda trechos da decisão do evento 165:

11. A atividade paralela inidônea da chefe do SIPOA/PR MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO, com o auxílio de seu fiel amigo FLAVIO EVERS CASSOU,
também foi corroborada pelos diálogos captados a partir de seu terminal
telefônico, consoante AC 04-C, evento 154, ANEXO4.

11.1. Das conversas de MARIA DO ROCIO, verifica-se que FLAVIO sempre se
dispõe a entregar a ela produtos recebidos indevidamente de empresas
fiscalizadas, sempre referidos nos diálogos por nomes de objetos diversos, a fim
de evitar qualuqer suspeita. Já se referiram aos produtos, em conversas
anteriores (evento 141)  como 'caixa', 'balde', e agora, um 'processo'.

MARIA orienta FLAVIO a entregar o 'processo' aos cuidados de sua irmã
SONIA, que, como já se viu em decisões anteriores, guarda para MARIA 
estoques de carnes nobres que ela recebe de empresas frigoríficas sob



fiscalização do MAPA. Caso não encontre SONIA, FLAVIO é orientado a
procurar sua outra irmã, MARA, o que ele efetivamente fez:

Em troca, MARIA está sempre disposta a auxiliar FLAVIO EVERS CASSOU,
funcionário da empresa SEARA ALIMENTOS LTDA. No que toca aos certificados
que ele 'tacou na Márcia', na ausência de MARIA, esta esclareceu que MARCIA
não pode assinar quando for 'pra China' (provavelmente exportações), e se
dispõe a passar na 'empresa de FLAVIO' para resolver esta questão, conforme
diálogo entre MARIA e uma tal TALITA que trabalha com FLAVIO, e, minutos
mais tarde, com o próprio FLAVIO:

Consta, ainda, do trecho abaixo, retirado da decisão do evento 229:

9.1. As conversas de MARIA DO ROCIO com FLAVIO EVERS CASSOU,
demonstram que ela assina a seu pedido dezenas de certificados sem sequer ter
realizado inspeções prévias, para liberação de produtos e cargas:

(...)

Dia 19/04/2016 MARIA cumpre o prometido e liga na BRF para falar com
FLAVIO e avisar que podem ir buscar a certificação na casa dela
(81552534.WAV):

(...)

Pela excelente recepção que MARIA deu a FLAVIO e outra pessoa que o
acompanhava, bem como pelos serviços prestados por ela em benefício da
empresa dele, ele lhe concede novamente vantagens, desta vez apelidando-as de
'dedos' e 'luvas', sendo a luva bem provavelmente a embalagem que acondiciona
os 'dedos' (81638872.WAV):

(...)

Diante da constância das reuniões entre FLAVIO E MARIA, bem como pela troca
de favores entre ambos - ela lhes assina certificados e ele lhe dá em troca
produtos, presentes - entendo necessária a continuidade do monitoramento
telefônico de ambos.

Decisão do evento 378:

FLAVIO também diz a ela que 'tá tudo parado', mas o papel dela está guardado
na gaveta, ao que ela responde que leu a   respeito. Pela época do diálogo e
natureza da relação entre ambos, é possível afirmar que estão se referindo à
greve bancária, e o papel seria um cheque da SEARA a ser descontado para
MARIA, cujo depósito fica inviabilizado devido à greve.

Esta conclusão acabou confirmada pelo diálogo, da mesma data, algumas horas
antes, entre FLAVIO e a funcionária do banco BRADESCO, BRUNA, no qual ele
pergunta a a ela como faz para sacar 'trinta paus' , e ela responde que não sai
no caixa eletrônico e eles estão 'tudo morto', certamente em razão da greve
bancária  (84143970.WAV):

Além de Maria do Rocio, Renato Menon, fiscal do SIPOA/PR, nesta condição,
beneficia de forma aparentemente ilícita a empresa Seara Alimentos Ltda, a
pedido de Flávio Evers Cassou e em troca recebe produtos alimentícios:

Em outra oportunidade, mais uma vez, RENATO prontamente atende pedido de
FLÁVIO para analisar documentos, a fim de dar celeridade a respectiva
tramitação (ausência de MARIA no período). Segundo acordado entre os
investigados, esses documentos foram encaminhados para análise para a
residência de RENATO, juntamente com gêneros alimentícios oferecidos por
FLÁVIO e escolhidos por RENATO.

Desse diálogo é possível verificar que não se trata do primeiro
fornecimento/recebimento gracioso de gêneros alimentícios entre os
investigados, sendo que parte desses "presentes" é repassada inclusive para
familiares de RENATO MENON. Provavelmente, esses "presentes" constituem

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/entryseg/contents/audios/atrib_audio81638872
https://10.1.41.34:8643/intelletotum/entryseg/contents/audios/atrib_audio81552534


contraprestações por "facilidades" havidas no âmbito de atuação de RENATO
enquanto funcionário do MAPA em benefícios da empresa representada por
FLÁVIO.

Decisão do evento 305:

RENATO é médico veterinário e Fiscal Federal Agropecuário, na
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do estado
do Paraná. Conforme já constatado anteriormente RENATO costuma assinar
certificados de exportação para a China em benefício da empresa SEARA
ALIMENTOS a pedido de FLAVIO EVERS CASSOU.

Em 19/05/2016, RENATO conversa com FLÁVIO sobre a assinatura de alguns
certificados para a China e Chile e, ao final, RENATO pede para FLÁVIO
mandar alguns produtos que encaminharia coxa temperada com osso,
peito temperado com osso e coxinha da asa. Os produtos alimentícios e
certificados para assinatura seriam encaminhados para a casa de RENATO.
Nesse sentido é o diálogo transcrito no auto circunstanciado 08E:

Dos diálogos interceptados extrai-se que Eraldo Cavalcanti Sobrinho, fiscal
do SIPOA/PR está envolvido no esquema de assinatura de certificados para a
liberação de cargas de produtos a pedido de Flávio Evers Cassou. Destaca-se o
seguinte trecho da decisão do evento 229 dos autos de pedido de quebra:

Neste último período monitorado verificou-se que ERALDO e MARIA assinam
certificados para a empresa BRF (Sadia/Seara), que não foram precedidos da
fiscalização devidas e são levados para assinatura na sua própria casa, tudo a
pedido de FLAVIO EVERS CASSOU, também investigado e funcionário da BRF:

(...)

Ainda atendendo aos interesses de FLAVOU CASSOU, MARIA DO ROCIO ordena
que ERALDO - que demonstra certa resistência em realizar o serviço requisitado
- ainda, que lotado na Lapa, vá a União da Vitória para liberar um
carregamento de mel, assinando um certificado, novamente sem fiscalizar nada
da carga de mel (81465951.WAV):

(...)

Chega a causar espanto o número de certificados que ERALDO assina sem a
devida fiscalização, todos eles a pedido de FLAVIO EVER CASSOU,
representante da BRF (SADIA/SEARA) ou mesmo a pedido de MARIA DO ROCIO,
resguardando os interesses deste último.

O fato dos certificados serem sempre levados à casa de ERALDO para
assinatura revelam seu caráter irregular e ilícito.

Destacam-se ainda trechos da decisão do evento 259:

FLAVIO coordena todo o procedimento de obtenção dos certificados, orientando
ERALDO com relação à colheita da assinatura de MARIA DO ROCIO, com que
FLAVIO mantém relação muito próxima também, conforme comprovado pelo
comentário do próprio ERALDO (81966903.WAV):

(...)

Neste último período monitorado os diálogos comprovaram que ERALDO e
MARIA DO ROCIOA assinam  certificados para liberação de cargas para
exportação sem qualquer procedimento prévio de fiscalização, apenas para
cumprir a formalidade, sempre em troca de favores em contraprestação
(pagamento ou fornecimento de gêneros alimentícios), como já verificado em
decisões anteriores. Constatado também que ERALDO e MARIA mantêm contato
direto com o funcionário da BRF FLAVIO EVERS CASSOU, para quem trabalham
praticamente em regime de parceria.

(...)

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio81465951


8.2. Não obstante o problema do processo administrativo, MARIA DO ROCIO
continua prontamente atendendo às necessidade de FLAVIO, prontificando-se a
agilizar para ele dois processos que estariam parados no SIPOA, coordenado
por ela (81766857.WAV):

Consta, também, da decisão do evento 305:

O resultado do período monitorado em análise   (Auto Circunstanciado 08B)
corroborou ainda mais essa conclusão. Foram firmados diversos contatos por
ERALDO com FLAVIO (também por funcionárias da empresa
Dinair/82634969.WAV e Lucimara/82655540.WAV) com o fim de estabelecer
quando e onde certificados sanitários seriam entregues (geralmente na casa)
para assinatura por ERALDO e MARIA DO ROCIO. .

Em um dos diálogos FLAVIO CASSOU inclusive se prontificou a assinar os
certificados por ERALDO, como forma de gentileza para não o incomodar
tantas vezes (não enviar tantas vezes na semana certificados à casa de
ERALDO para que este assine sem nada vistoriar). A despeito da insistência de
FLAVIO   (ao argumento de que nunca teve problemas por causa disso),
ERALDO se mostrou receoso e solicitou que os certificados fossem entregues
para sua assinatura. Nesse sentido:

Ainda, existem elementos indicando que Flávio Evers Cassou pode estar
ocultando valores recebidos de forma ilegal, transferindo-os a seu filho:

No 5º período monitorado, surgiu diálogo entre FLAVIO EVERS CASSOU e seu
filho 'Flavinho' - FLÁVIO RIBAS CASSOU (CPF 073545229-61), do qual se
depreende que o investigado transfere valores de sua conta para a de seu filho, e
que é proprietário de terreno na região de Itapoá-SC (evento 190, AUTO5, dos
autos de interceptação).

A análise da situação fiscal de FLAVIO CASSOU, realizada no Relatório IPEI
PR20160049 - evento 40, INF4, dos autos nº 50383882520164047000) revelou
que 'nos anos-calendário de 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015, verificou-se indícios
de variação patrimonial a descoberto (‘‘VPD’’), ou seja, excesso de aplicações ou
investimentos sobre origem de recursos regularmente declarados (rendimentos
tributáveis, não tributáveis ou de tributação exclusiva ou mesmo empréstimos
contraídos), irregularidade esta, se confirmada, caracteriza-se como omissão de
recursos/rendimentos'.

Além da variação patrimonial a descoberto, FLAVIO apresentou também
incompatibilidade de suas movimentações financeiras com os rendimentos por
ele declarados no perído de 2009 a 2015, no qual a relação de créditos nas
contas bancárias versus rendimentos líquidos atingiu 14 vezes.

Ainda, 'chama atenção o volume de dinheiro em espécie declarado no período de
2010 a 2015. No ano-calendário de 2014 o montante de dinheiro em espécie
representou 46% do total de bens.'

Importante relembrar que no período de 2009 a 2014, FLAVIO estava cedido
para trabalhar no MAPA em virtude de acordo de cooperação técnica, atuando
como fiscal na junto à empresa Seara Alimentos Ltda. A partir de fevereiro de
2015, FLAVIO passou a ser funcionário da própria SEARA.

A Receita também informou que consta em seus cadastros, ironicamente, ser
FLAVIO presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Em síntese, existem inúmeros indícios de que Flávio Evers Cassou tenha
praticado o delito de corrupção ativa oferecendo/entregando a
servidores públicos do MAPA produtos alimentícios e dinheiro em troca
da emissão de certificados, sem a realização de fiscalização, necessários
à venda e exportação de produtos da empresa Seara Alimentos Ltda.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva de Flávio Evers
Cassou e a expedição de mandado de busca e apreensão a serem cumpridos na
residência de Flávio e em seu endereço profissional.

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio82655540
https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio82634969


Em relação aos requisitos do art. 312 do CPP, os fatos listados acima provam a
existência de inúmeras condutas que se subsumem ao tipo penal previsto no art.
333 do Código Penal e indícios suficientes de que essas condutas foram
praticadas por Flávio Evers Cassou.

Ademais, caso Flávio Evers Cassou permaneça em liberdade, continuará
cometendo crimes, principalmente, o delito de corrupção ativa e poderá se
articular com outros investigados no sentido de criar barreiras para o avanço
das investigações. Portanto, a prisão preventiva tem como principais
motivos a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei
penal."

Conforme já pontuei quando da decretação das prisões preventivas
(evento 43 dos autos nº 5002951-83.2017.4.04.7000)  pode-se dividir o grupo
criminoso mais danoso e atuante em três subgrupos: servidores em posição de
liderança dentro do MAPA; servidores em posição acessória relevante e com
atuação material para levar a cabo as práticas criminosas; e integrantes das
empresas privadas que a eles se consorciavam para a prática reiterada de
crimes contra a Administração Pública com possíveis repercussões em práticas
delitivas relacionadas à proteção da saúde pública e às relações de consumo. 

Como se constata nos diálogos transcritos e nos fundamentos
expostos quando da decretação de sua custódia cautelar, FLAVIO EVERS
CASSOU possuía papel relevante na organização criminosa. Nessa condição, ele
como funcionário da empresa Seara Alimentos Ltda e ex-funcionário da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, obtinha a
liberação de certificados por parte dos fiscais agropecuários sem que fosse
realizada a fiscalização devida, necessária à venda e exportação de produtos da
empresa em que trabalhava, entregando, em troca,   produtos alimentícios e
dinheiro.

Do conjunto dos elementos de prova até agora colhidos, constata-se
que  FLAVIO atuava em consórcio com o grupo liderado, nesse ponto, por
MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e DANIEL GONÇALVES FILHO e com o
auxílio de RENATO MENON e  ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO.

FLAVIO EVERS CASSOU atuava como braço direito de MARIA DO
ROCIO e DANIEL, participando ativamente de reuniões com os fiscais do
Ministério a convite deles, e sempre levava certificados de liberação de
produtos/cargas da empresa que representa para serem assinados por ambos,
tudo em troca de favores e 'encomendas' que FLAVIO regularmente entrega a
eles, em suas casas, a fim de evitar suspeitas.

FLAVIO EVERS CASSOU, em especial, além de ter relação quase que
societária com MARIA, reiteradamente agracia a estimada amiga com lotes de
carnes, produtos e dinheiro, em troca de favores - que nada mais são do que atos
administrativos que deveriam depender apenas de critérios objetivos, mas que
são facilitados e/ou manipulados - como a assinatura de certificados, sem
qualquer fiscalização prévia, sendo constatado que tal prática ocorreu desde o
início até o final do período do monitoramento, como se denota das decisões dos
eventos 76, 106, 200, 305 e 378 dos autos nº 5062179-57.2015.4.04.7000, por
exemplo.

Além disso, segundo informações da autoridade policial, mesmo
antes de FLAVIO EVERS CASSOU ser funcionário da SEARA ALIMENTOS, mas
médico veterinário conveniado do Ministério do Trabalho lotado naquela
empresa, efetuou diversos depósitos, ainda sem explicação, na conta bancária
de MARIA DO ROCIO, de suas irmãs e de empresa da qual são elas sócias.



Além de participar de reuniões com a cúpula do MAPA, FLAVIO
também faz parte da organização criminosa liderada por DANIEL GONÇALVES,
com a  retaguarda de MARIA DO ROCIO, como ela deixou bem claro no seguinte
trecho do diálogo 83666860.WAV do Auto Circunstanciado 10-C (DOC3 - evento
343 dos autos nº 5062179-57.2015.4.04.7000):

'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.
MARIA: Pra isso tem que tá conosco, né, o mando.
FLÁVIO: Exatamente'

  ERALDO CAVALCANTI SOBRINHO, a exemplo de outros servidores
do MAPA como MARIA DO ROCIO, mantém regime de 'parceria' com o
funcionário da SEARA, FLAVIO EVERS CASSOU (evento 324), trabalhando com
ele naquela empresa e deixando bem claro que ele e MARIA envidam esforços
para garantir que as fiscalizações na empresa não gerem nenhum resultado,
maquiando as irregularidades e assinando certificados sem qualquer critério de
fiscalização prévia.

A própria nomeação de ERALDO para a fiscalização da SEARA foi
previamente acordada com FLAVIO EVERS CASSOU, representando a empresa
(veja-se diálogo do AC 03-B, evento 123 dos autos nº 5062179-57.2015.4.04.7000),
ou seja - a própria empresa escolheu o fiscal do MAPA que gostaria para exercer
uma suposta 'fiscalização' de aparências, em troca, claro, da mais diversificada
sorte de vantagens patrimoniais.

Nos autos circunstanciados 06-B (eventos 222 e 229 da interceptação
- 81416821.WAV, 81449793.WAV, 81571577.WAV, 81642297.WAV,
81647328.WAV, 81676552.WAV) e 12 (evento 397 - 84256476.WAV) existem
vários diálogos entre FLAVIO  e ERALDO, nos quais combinam a assinatura de
certificados em troca de recebimento de vantagens, que são levados na casa do
fiscal ou no local onde se encontre, sempre fora do Ministério e da empresa,
como o seguinte:

'FLAVIO: Eu não vou hoje, então, mas só pra te avisar, pode contar que tá aqui
na gaveta já... aqueles pé de galinha que tu pediu, sabe? 
ERALDO: sei
FLAVIO: tá aqui já 
ERALDO: tá, segunda-feira então não vai ter nada pra assinar?
FLAVIO: não, que daí eu mandaria pra você, eu só preciso saber o horário que
você prefere.
ERALDO: ahhh, você vai mandar, então
FLAVIO: eu tive que ir ontem, tinha reunião na casa de DANIEL, os caras me
fizeram sair daqui 5 horas da tarde 
ERALDO: hum, não me diga
FLAVIO: é
ERALDO: tudo bem lá?
FLAVIO: tá, aparentemente já prenderam os caras, tá
ERALDO: é?
FLAVIO: é, diz que a coisa vai feder
ERALDO: é?
FLAVIO: não sei se já, prenderam um, mas acho que vão matar tudo.
ERALDO: é?
FLAVIO: num sobra um
ERALDO: não me diga, rapaz
FLAVIO: é pra isso que é pra acontecer
ERALDO: escuta e que horas o cara pode vir?
FLAVIO: não, só, eu que te pergunto, cê quer que vá antes das três ou depois das
três?
ERALDO: antes das três



FLAVIO: então eu mando chegar duas, duas e pouquinho
ERALDO: tá bom
FLAVIO: tá bom?'

Os contatos entre ERALDO e FLAVIO EVERS CASSOU na maioria
das vezes versam sobre a assinatura, por ele ou por MARIA DO ROCIO, de
certificados para a empresa que, ao que parece, não foram precedidos da
fiscalização devida.

Quanto às exportações, a emissão de CSI também era feita de
maneira puramente formal, sendo que a SEARA, representada por FLAVIO
EVERS CASSOU, aceita até arriscar o não embarque da carga, devido à
assinatura de certificados por fiscal não autorizado a tanto. Veja-se o modus
operandi no AC-12 (evento 397 dos autos de monitoramento):

FLÁVIO- eu tenho oito certificados aqui navio para embarcar.
ERALDO- pra CHINA?
FLÁVIO- pra CHINA, daí eu pensei o seguinte: que tal nós arriscar carcar
o seu. Daí embarcar vai, se tiver que voltar nós trocamos, que você
acha?
ERALDO- lá no Ministério não tem ninguém habilitado?
FLÁVIO- não tem mais ninguém. A MARIA tá viajando; tem a MARCIA, mas a
MARCIA eu já cansei de fazer dessa de mandar e voltar, o dela também não tá
aprovado né.
ERALDO- puta vida!
FLÁVIO- eu tava pensando dentro daquele troço que os caras tão fazendo,
numa dessa nós mandamos, a empresa tá consciente. Vou mandar com o
risco de voltar e ter que ser trocado; a empresa topa.
ERALDO- mas chega lá não dá problema CASSOU?
FLÁVIO- não, não vai dar problema, porque eles não recebem, a empresa
traz de volta, refaz e faz de volta com outros, anula aquele e faz um
novo. Só que não perde o embarque né.
(...)
ERALDO- pois é, vamos pregar fogo né.
FLÁVIO- vamos pregar fogo. Daí, amanhã, eu mando pra você. Você me diz a
hora que é bom, eu mando bater aqui, tem mais um ou dois aí eu já mando junto
daí.
ERALDO- eu vou de manhã lá no MINISTÉRIO, CASSOU, acho que depois do
almoço aqui né.
FLÁVIO- uma hora duas horas na tua casa.
ERALDO- uma e meia, duas horas.
FLÁVIO- beleza ficamos combinado assim.
ERALDO-feito combinado.
FLÁVIO-então não se assuste que vou mandar oito CHINA pra você.
ERALDO-manda ... assinamos aí

Portanto, existem inúmeros indícios de que FLAVIO EVERS CASSOU
tenha praticado o delito de corrupção ativa oferecendo/entregando a servidores
públicos do MAPA produtos alimentícios e dinheiro em troca da emissão de
certificados, sem a realização de fiscalização, necessários à venda e exportação
de produtos da empresa Seara Alimentos Ltda.

Ainda, consta no Auto Circunstanciado 03-C (evento 123, AUTO5 dos
autos nº 5062179-57.2015.4.04.7000), que embora esteja atuando na iniciativa
privada desde fevereiro de 2015, até pouco tempo atrás FLAVIO possuía acesso
a sistema privativo de funcionários da SFA/PR, bem como assinou documentos
públicos na condição de fiscal. Nesse sentido, merecem destaque os diálogos a
seguir, dos quais se extrai que  MARIA DO ROCIO determina a retirada do
acesso de FLÁVIO a sistemas de controle do MAPA/PR, bem como o
recolhimento de certificados públicos assinados por FLAVIO:

Chamada do Guardião 
80680256.WAV

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80680256


Alvo MARIA
Telefone do
Alvo

55(41)91855181

Telefone do
Interlocutor

ND

Data da
Chamada

02/03/2016

Hora da
Chamada

09:07:00

Duração 76
   
Transcrição Aos 30":

MARIA: Faz um favor pra mim?
DEBORAH: Sim.
MARIA: A Rutinha tá aí?
DEBORAH: Tá.
MARIA: Pede pra ela fazer um favor. Diz pra ela que o FLAVIO CASSOU ele ainda
tem o acesso dele no SIGFIF. DIZ PRA ELA QUE CORTE PRA MIM.
DEBORAH: Cortar.
MARIA: CORTAR. ELE NÃO É MAIS. ELE NÃO TEM MAIS VÍNCULO CONOSCO, NÉ.
ENTÃO, DIZ PRA ELA QUE ELA CORTE. QUE ELE TEM UMA SENHA. O LOG IN E A
SENHA PRA ENTRAR, DIZ PRA ELA CORTAR, QUE ELE NÃO PODE TER MAIS, TÁ
BOM.
DEBORAH: Hum hum. Tá bom.
MARIA: É o SIGSIF.
DEBORAH: Pode deixar, Doutora.(...)

 

Chamada do Guardião 
80578082.WAV
Alvo SÉRGIO
Telefone do Alvo 55(41)96010155
Telefone do
Interlocutor

55(41)96010155

Data da Chamada 26/02/2016
Hora da Chamada 14:46:00
Duração 238
   
Transcrição Aos 55":

MNI: A DOUTORA   ta querendo saber SOBRE UMA CERTIFICAÇÃO AI QUE O
CASSOU ASSINOU?
SERGIO: CERTIFICAÇÃO QUE CASSOU ASSINOU?
MNI: É. SE TEM ALGUMA COISA COM VOCÊS AÍ. VOCÊ PEGOU ALGUM CSN
ASSINADO PELO CASSOU?
SERGIO: NÃO.
MNI: NÃO?
SERGIO: NEM SEI DO QUE VOCÊ TÁ FALANDO.(...)
1'30":
MNI: Se o CASSOU tá assinando certificação do produto do 530 pra vocês aí.
SERGIO: Não, mas é, é, até agora, eu não recebi nada. Chegou alguma carga? De
quando que foi essa carga?
MNI: Eu não sei. A doutora não tá sabendo.
SERGIO: MAS O CASSOU ASSINOU CERTIFICAÇÃO?
MNI: É. 
SERGIO: MAS O CASSOU NEM PODE ASSINAR, NÉ?
MNI: POR ISSO MESMO. POR ISSO QUE A GENTE TÁ QUERENDO SABER SE
FOI ALGUMA COISA PRA VOCÊ.
SERGIO: NÃO. NÃO, PRA NÓS EU ACHO QUE ELES NUNCA COMPRARAM NADA
DO 530, ALI.
MNI: Então, no caso, do 530, pra vocês nunca foi nada?
SERGIO: Não.
MNI: Em alguns do que você tá, não foi?
SERGIO: Não.
MNI: Em nenhum SIF que você tá foi nada assinado por ele?
SERGIO: Mas agora eu só tô no PECCIN, meu coração.(...)

 

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80578082


 Verificou-se, ainda que ERALDO e MARIA assinam certificados para
a empresa SEARA, que há indícios de que não tenham sido  precedidos da
fiscalização devidas e são levados para assinatura na sua própria casa, tudo a
pedido de FLAVIO EVERS CASSOU (AC 06-B, DOC3, evento 222 dos autos de
monitoramento):

 

-81416821.WAV, em 14/04/2016:

- 81449793.WAV, em 15/04/2016:

Além disso, quase no final do período monitorado,   há um
telefonema muito relevante entre FLAVIO e MARIA, no qual revelam a disputa
interna entre dois grupos dentro da Superintendência, um deles encabeçado
pelo ex-Superintendente Regional DANIEL GONÇALVES FILHO e o atual, GIL
BUENO DE CARVALHO, ficando claro que não só sabem, mas participam
ativamento do esquema criminoso instaurado dentro do MAPA/PR (Auto
Circunstanciado 10-C, AUTO3, do evento 335):

- 83666860.WAV, em 05/08/2016, 11:19:









                      



                     



                     



                     

Logo, é simples perceber que estão a falar de quantia em dinheiro
vivo, que MARIA recebe periodicamente de FLAVIO para prestar-lhe toda a
assistência na emissão de certificados e facilitação das atividades da empresa
SEARA.



No diálogo 83673723.WAV, de 05/08/2016 (Auto Circunstanciado 10-
C, AUTO3, do evento 335 a situação de corrupção ativa e passiva envolvendo
FLAVIO e MARIA DO ROCIO restou chancelada:

'MR: Oh FLAVIO. Já assinei, já encaminhei tudo o homem já. Acho que faz uns
20 minutos 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.
F: Tá. Deu certinho?
MR: Tuuuuudo certinho.
F: Confira lá. Eu contei aqui, mas confira lá.
MR: Conferi. Nós conferimos tudo.
F: Beleza então. É, eu pus debaixo, assim, de todos os certificados'

Não restam dúvidas de que, em troca da assinatura de certificados
por MARIA, FLAVIO enviou a ela produtos alimentícios (caixa com 20-40
coxinhas de frango) e dinheiro em espécie.

Portanto, há elementos robustos indicam a prática frequente e
reiterada de crimes como corrupção, advocacia administrativa,
concussão, prevaricação e organização criminosa, dentre outros.

Ademais, há a necessidade de salvaguarda da ordem pública
mediante a fixação de medidas cautelares eficazes em relação aos membros
mais relevantes da organização criminosa, sob pena de viabilizar-se a
reorganização da entidade com a lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial,
possibilitando a recuperação de eventuais ativos ilícitos, porventura não
alcançados pelas medidas cautelares judicialmente decretadas. A quantidade de
crimes cometidos diariamente pelos indiciados e as trocas de 'favores' ao longo
de tantos anos é tão grande que, simplesmente, não se pode imaginar que o
mero afastamento cautelar de suas funções seria suficiente para se evitar o
cometimento de novos crimes. Em realidade, trata-se de crimes praticados em
série e que evidenciam a contaminação não apenas da estrutura interna do
órgão como o envolvimento direto de uma quantidade expressiva de
empresários inescrupulosos.

Em um cenário tal como retratado, em que a corrupção estava
incorporada à rotina dos servidores como uma prática usual e 'legítima' há
tanto tempo - foram dois anos de investigação policial e dez meses de
monitoramento telefônico -, com a obtenção de tantos benefícios,  o desprezo
frequente à observância dos parâmetros legais que cercam o exercício do cargo
público e a formação de uma rede de contatos tão extensa (os fiscais possuíam
relações de muita proximidade com empresários, representantes de frigoríficos,
servidores graduados da Administração Pública e, até, políticos), é imperiosa a
prisão preventiva para que se assegure a ordem pública e a ordem econômica.
A adoção de outras medidas cautelares menos gravosas não é o suficiente para
evitar a reorganização do grupo e a atuação de modo a prejudicar o andamento
das investigações - em todos os seus aspectos e possíveis desdobramentos.

No caso, FLAVIO EVERS CASSOU, como representante do frigorífico
SEARA, possui, como modus operandi, a prática de irregularidades na empresa
na qual trabalha, tais como assinaturas de certificados para exportação fora da
sede da empresa e do MAPA, sem checagem in loco, em troca do repasse de
propina de diversas espécies.

Neste caso, FLAVIO  se destacou pela frequência com que cometia os
crimes,   das ligações espúrias e quase que diárias com os fiscais e chefes do
MAPA/PR, sem se importar com a gravidade de sua conduta e nas consequências
que podem advir de seus atos, após acolhidos seus interesses pelos servidores do
MAPA.



O requerente além de, com dinheiro e outras benesses, conseguir
praticamente toda a sorte de 'favores' dos fiscais agropecuários para liberar a
produção e comercialização de produtos sem a observância de parâmetros
legais de fiscalização e, muitas vezes, padrões técnicos mínimos de aceitação
para o consumo humano, exercia influência direta no MAPA para afastar,
substituir e escolher os servidores públicos que iriam efetuar os trabalhos de
fiscalização nas empresas, como no casofez em relação a escolha do fiscal 
ERALDO.

FLAVIO EVERS CASSOU, funcionário da SEARA Alimentos, como já
destacado, trabalhou como fiscal agropecuário junto à SEARA, empresa na qual 
hoje (até a suspensão de seu contrato de trabalho) é empregado. Chegou até a
liberar cargas com o uso do acesso a sistemas internos do MAPA/PR, do qual
tinha acesso com login e senha próprios, para atender aos interesses da SEARA.

A regularidade com que esses fatos ocorrem é impressionante. É
caso típico de reiteração criminosa que, evidentemente, não vai se estancar com
outras medidas que não seja a de privação cautelar de liberdade. O risco para a
saúde pública, para a ordem pública enfim é enorme e deve ser cessado de
forma eficaz.

O ânimo associativo entre os investigados voltado à prática de
crimes está demonstrado pelos elementos de prova anteriormente expostos de
forma exaustiva nesta decisão, dos quais se verifica a existência de associação
estável e perene entre os investigados destinada ao desenvolvimento reiterado
das atividades ilícitas apuradas.

Assim, em virtude da possibilidade concreta do cometimento de
novos delitos, com riscos diretos inclusive para a saúde pública dos
consumidores, para a garantia da ordem pública e a ordem econômica justifica-
se a custódia cautelar.

Por outro lado, diante da reiteração criminosa evidenciada e dos
robustos indícios de envolvimento no grandioso esquema delituoso engendrado
pelo requerente, é bastante provável, para não dizer certo, que em liberdade,
poderá influenciar negativamente na investigação, quer coagindo envolvidos já
identificados e também aqueles ainda não identificados,  quer destruindo
provas  ou,  ainda, ocultando recursos financeiros obtidos a partir das práticas
delitivas, assim reduzindo a possibilidade de avanço efetivo da investigação.

No curso desta decisão foram abordadas diversas situações em que
sobressaiu a falta de respeito pelas instituições, pela saúde dos consumidores e
pela moralidade administrativa e pela ética empresarial. Além disso, há muitas
circunstâncias documentadas nos autos em que nada nem ninguém os impediu
de levar a cabo a ação que fosse necessária para atingir seus objetivos, mediante
substituição de servidores para que atendessem aos interesses da empresa em
que trabalhava.

Não há nenhuma indicação concreta de que, nesta fase importante
da apuração, o comportamento do requerente irá se alterar. Ao contrário. Livre,
certamente, trabalhará ativamente para destruir provas e, dadas as redes de
contatos que possuem em todas as áreas, atuar para inviabilizar o avanço das
investigações, alterando locais em que os crimes estavam sendo cometidos,
desviando patrimônio ilicitamente adquirido que ainda pode ser rastreado e
convencendo terceiros a não produzirem provas que os possam incriminar.

Sob esse enfoque a prisão cautelar do requerente se faz necessária
para garantia da instrução criminal.
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Por fim, diante da grandiosidade do esquema criminoso por ele
integrado, é certo que acumulara, como já mencionado no curso dessa decisão,
vasto patrimônio, inclusive em nome de terceiros, como seu filho "Flavinho",
suficiente para viabilizar sua ocultação, o que também representa
inequivocamente risco à aplicação da lei penal.

Dessa forma, está evidenciado o atendimento aos requisitos
previstos no artigo 312 do CPP, consistentes na decretação da prisão preventiva
para garantia da ordem econômica, garantia da ordem pública, garantia da
instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto, não havendo nenhum fato novo trazido
pela defesa apto a alterar os fundamentos que motivaram a decretação da
prisão preventiva do investigado FLAVIO EVERS CASSOU, especialmente no
que concerne à garantia da ordem pública e econômica, sendo as medidas
cautelares diversas da prisão insuficientes para o acautelamento do meio social, 
com fundamento no disposto nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo
Penal, mantenho a prisão preventiva de FLAVIO EVERS CASSOU.

Intimem-se.

Oportunamente, nada sendo requerido, proceda-se à baixa.
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