
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA 14ª VARA FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA - PR

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República

adiante assinado, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais e com

fundamento  no  inquérito  policial  nº5023524-16.2015.4.04.7000  (IPL  1162/2015-

SR/DPF/PR), vem oferecer DENÚNCIA em face de:

MARIO RENATO  CASTANHEIRA FANTON,  brasileiro,  Delegado  de  Polícia

Federal, matrícula 14.493, nascido em 29/01/75, em Botucatu-SP, filho de

Renato Fanton Júnior e Maria do Carmo Castanheira Fanton, com CPF

nº174.065.268-14, com endereço profissional na Avenida Getúlio Vargas,

20,  55,  Jardim Europa,  Bauru-SP (evento  18,  DESP2,  p.02/05;  evento  19,

DESP1, p.08/09, IPL). 

Pelo seguinte:

Em 10/04/15, em local incerto, entre Londrina-PR e Curitiba-PR, o denunciado,

agindo com consciência e vontade, no exercício de seu cargo de Delegado de

Polícia Federal, revelou a ANDRÉ LUÍS VARGAS ILÁRIO a existência de investigação

sigilosa,  sob sua presidência,  instaurada em face de servidores  do Ministério da

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  dentre  os  quais  o  fiscal  federal

agropecuário  JUAREZ  JOSÉ  DE  SANTANA,  objeto  do  Inquérito  Policial  5002816-

42.2015.4.04.7000 (IPL 136/2015-SR/DPF/PR), o que devia permanecer em segredo.
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A violação de sigilo funcional ocorreu após o cumprimento de ordem de prisão

de ANDRÉ VARGAS ILÁRIO, determinada no âmbito do caso penal  “Lava Jato”,

quando da transferência do preso,  de Londrina-PR para Curitiba-PR,  através  de

rodovia, por equipe de policiais federais, integrada pelo denunciado e pelo Agente

de Polícia Federal WILIGTON GABRIEL PEREIRA.

Na  ocasião,  o  denunciado,  além  de  noticiar  ao  preso  o  objeto  da

investigação  sigilosa  que  presidia,  referente  a  crimes  funcionais  praticados  por

servidores  do  Ministério  da  Agricultura,  citou  o  nome  de  investigados,  como

“DANIEL”  [DANIEL  GONÇALVES  FILHO]  e  “JUAREZ”  [JUAREZ  JOSÉ  DE  SANTANA],

revelou  que  havia  um  informante  e  especificou  fatos  sob  investigação,  como

alteração de produtos de origem animal, recebimento de vantagens indevidas e a

aquisição,  por  servidor  público,  de  várias  franquias  de  lanchonetes  Subway.

Ressalte-se que, quando de tal revelação, o denunciado tinha conhecimento da

proximidade entre ANDRÉ VARGAS ILÁRIO e JUAREZ JOSÉ DE SANTANA.

A revelação indevida violou o Art.20 do CPP bem como o item II da portaria de

instauração do Inquérito 136/2015 (evento 17, DESP1, p.04).

Não se provou, até o momento, a ocorrência de prejuízos para a investigação,

especialmente que o fiscal federal agropecuário JUAREZ JOSÉ DE SANTANA tenha

sido alertado indevidamente da existência do Inquérito Policial, até a deflagração

da sua fase ostensiva, quando referido investigado foi preso.

A  materialidade e  autoria delituosas  se  comprovam pelos  depoimentos  do

evento 01, NOT_CRIME2, p.03/04, evento 02, DEPOIM_TESTEMUNHA2, p.02/04, 05/07,

11/13, 19/20 e 21/24, e evento 18, DESP1, p.02/05, 12/13.

Assim agindo, o denunciado se fez incurso nas sanções do Art. 325, caput, do

CP, pelo que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer  o recebimento da presente

denúncia e o processamento do denunciado até final condenação, com a fixação

de  valor  mínimo de  reparação  de  danos.  Como  meios  de  prova,  a  oitiva  das

testemunhas adiante arroladas.

No entanto, tratando-se de delito de menor potencial ofensivo, previamente

ao  juízo  de  admissibilidade  da  presente  denúncia,  requer  a  designação  de
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audiência  preliminar  de  transação  penal,  considerando  a  inexistência  de

apontamentos criminais, conforme relatório anexo.

Curitiba-PR, em 31 de maio de 2017. 

ALEXANDRE MELZ NARDES
Procurador da República
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Signatário(a): ALEXANDRE MELZ NARDES MEMBRO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL

ROL DE TESTEMUNHAS:

1. DANIEL GOUVÊA TEIXEIRA, Fiscal  Federal  Agropecuário, CPF 053.628.767-83,

lotado na Superintendência Federal do Ministério da Agricultura no Paraná

(evento  01,  NOT_CRIME2,  p.03/04;  evento  02,  DEPOIM_TESTEMUNHA2,

p.19/20);

2. WILIGTON GABRIEL PEREIRA, Agente de Polícia Federal, matricula 9342, lotado

na  Delegacia  de  Polícia  Federal  em  Ponta  Grossa-PR  (evento  01,

NOT_CRIME2, p.07/08; evento 02, DEPOIM_TESTEMUNHA2, p.02/04);

3. LUIZ CARLOS MILHOMEM, Agente de Polícia Federal, matrícula 10.131, lotado

na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal (evento

18, DESP2, p.12/13); e

4. ANDRÉ LUIZ  VARGAS ILÁRIO, comerciante,  CPF  497.509.509-25,  atualmente

recolhido  junto  ao  Complexo  Médico  Penal,  em  Pinhais-PR  (evento  02,

DEPOIM_TESTEMUNHA2, p.21/24).
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