
Vistos. 

Trata-se de representação derivada do IPL 120/2017-11, inquérito 

policial n° 0006243-26.2017.403.6181, instaurado pela Policia Federal para 

apurar a possível prática do delito previsto no artigo no art. 27-D da Lei 

6.385/76 – “uso indevido de informação privilegiada” a partir, 

inicialmente, de notícias amplamente divulgadas na imprensa e também 

no Comunicado ao Mercado n° 02/2017, por meio do qual a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) tornou público que foram instaurados 05 

(cinco) processos administrativos para apuração dos fatos. 

Em síntese, foram feitas operações com valores mobiliários, ou seja, 

venda de ações da JBS S/A, na bolsa de valores pela empresa FB 

Participações S/A, controladora da primeira, no final de abril/2017, em 

período concomitante de recompra de ações iniciado em fevereiro/2017, 

bem como a compra de contratos futuros de dólar na bolsa de futuros e a 

termo de dólar no mercado de balcão organizado, entre abril e meados de 

maio/2017. Tais operações foram feitas em condições fora dos padrões e 

durante o período em que os dirigentes das empresas estavam 

negociando termos de acordo de delação premiada, ainda em fase de 

sigilo absoluto naquela ocasião.  

Após a realização de diligências, entre elas o compartilhamento de 

informações pela CVM, autorizado judicialmente, a autoridade policial 

concluiu que os relatórios técnicos apresentados indicam fortes indícios 

do cometimento do crime de uso indevido de informação privilegiada – 

economicamente relevantes- quebrando a igualdade necessária que deve 

haver entre investidores, ferindo o correto funcionamento do mercado 

financeiro, prejudicando a confiança imperativa que deve ser inerente à 

sua existência. 

A autoridade policial, então, representa pela busca e apreensão nos 

endereços das sedes das empresas JBS/SA e FB PARTICIPAÇÕES S/A. 

O Ministério Público Federal em seu parecer às fls.59/80, salientou 

que a autoridade policial somente deverá efetuar a apreensão de 

documentos que sejam estritamente relacionados ao fato delitivo – busca 

pontual, permitindo que a empresa forneça todas as informações que se 

fizerem necessárias espontaneamente, somente apreendendo se houve 

resistência. 

Requereu, ainda, a ampliação do objeto da medida para abranger 

as Corretoras CREDIT SUISSE, ATIVA, GOLDMAN SACHS, XP 



INVESTIMENTOS e BGC LIQUIDEZ que não apresentaram as 

informações solicitadas pela CVM até o momento.  

Em aditamento, diante de novos elementos fornecidos pela CVM 

obtidos junto às Corretoras, a Autoridade Policial requer mandado de 

busca e apreensão na empresa J&F Investimentos S/A, visto que as ordens 

de venda das ações pela FB Participações S/A teriam partido do 

funcionário daquela empresa e conduções coercitivas dos envolvidos nas 

ordens de venda de ações e compra de contratos de dólares. 

O Ministério Público Federal por sua vez concordou integralmente 

com o pedido objeto do aditamento e se manifestou pela desnecessidade 

do cumprimento de mandados de busca nas Corretoras, em razão do 

atendimento, ao menos parcial, à demanda da CVM. 

Decido. 

A medida cautelar probatória de busca e apreensão se justifica nas 

seguintes hipóteses previstas no Código de Processo Penal: 

 

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas 
razões a autorizarem, para: 
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios 
criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de 
contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; 
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados 
na prática de crime ou destinados a fim delituoso;  
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à 
defesa do réu; 
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao 
acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o 
conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à 
elucidação do fato; 
g) apreender pessoas vítimas de crimes; 
h) colher qualquer elemento de convicção. 

 

Como medida cautelar que é, a busca e apreensão depende da 

configuração dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. 

Quanto ao fumus boni juris, há que se diferenciar um elemento 

objetivo, consistente na materialidade delitiva, e outro subjetivo, 

consistente na possível autoria delitiva. 



Reputo que os elementos colhidos pelas autoridades policiais, até o 

momento, são relevantes para indicar a prática do delito de obtenção de 

uso de informação privilegiada, de severas consequências econômicas e 

sociais. 

Os eventos envolvendo o uso indevido de informações 

privilegiadas remontam aos períodos de 24/04 e 27/04 (Venda de Ações 

pela FB PARTICIPAÇÕES) e 28/04 a 17/05 (Compra de Contratos Futuros 

e a Termo de Dólar), evidenciando que durante as negociações da delação 

premiada e após a homologação (11/05/17) os dirigentes da JBS fizeram 

uso desses dados para obtenção de vantagens indevidas.  

O fumus boni juris se caracteriza pelo fato de que eventuais 

documentos comprobatórios das práticas ilícitas podem ser destruídos.  

Pelo exposto, por existirem fundadas razões do cometimento de 

delito de uso de informações privilegiadas – não havendo, neste atual 

estágio das apurações, outra forma de obter novos dados para confirmar 

os elementos até aqui existentes –, além da necessidade de impedir o 

desaparecimento de elementos de prova indispensáveis a uma futura e 

eventual persecução penal – o periculum in mora se justifica no risco de 

tais elementos de prova serem destruídos –, defiro o pedido de Busca e 

Apreensão formulado pela autoridade policial com fundamento nos 

artigos 240, caput, c.c. § 1º, alíneas “e”, “f” e “h” e 241/248, todos do 

Código de Processo Penal. 

Deste modo, determino a expedição de Mandados de Busca e 

Apreensão nos seguintes endereços: 
 

1. JBS S/A: Avenida Marginal Tietê, n° 100, bloco 3, São 
Paulo/SP; 
 

2. FB PARTICIPAÇÕES S/A: Avenida Marginal Tietê, n° 
100, bloco 1, São Paulo/SP 

 

3. J&F INVESTIMENTOS S/A, Avenida Marginal Tietê nº 
500, São Paulo/SP 

O Mandado de Busca e Apreensão tem a finalidade de apreender 

quaisquer documentos ou outras provas relacionadas a crimes contra o 

crime investigado, incluindo registros contábeis, agendas, ordens de 

pagamento, registros de operações financeiras e documentos relacionados 

à manutenção de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de 

terceiros, bem como telefones celulares, computadores e quaisquer outras 



espécies de meio magnético e digital de armazenamento de dados que 

possam trazer elementos de possível conduta delituosa. Fica autorizada 

também, a busca de dados armazenados em disco virtual, onde 

estiverem, ainda que em servidores localizados no exterior que possam 

ser acessados remotamente. 

No que diz respeito aos computadores, devem as autoridades 

policias proceder ao espelhamento no local, ressalvado o caso de total 

impossibilidade, devidamente justificada. 

Fica também autorizada a abertura ou arrombamento de cofres 

eventualmente existentes nos endereços supramencionados, caso as 

pessoas que estejam no endereço se recusem a fazê-lo.  

Outrossim, tendo em vista a natureza do material a ser apreendido 

e eventual necessidade da realização de perícia para a eventual instrução 

criminal, com base no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, fica 

decretada a quebra do sigilo dos dados contidos nos materiais 

apreendidos, incluindo autorização para que, caso seja necessário, 

durante a diligência, possam ser acessados os dados e fluxos de 

comunicação em sistemas de rede e contidos em disquetes, CD-ROMS, 

software e hardware, documentos, equipamentos e demais registros 

magnéticos que vierem a ser apreendidos. 

Considerando os elementos fornecidos pelas corretoras à CVM que 

apontam que as ordens relativas às transações financeiras referentes à 

venda de ações pela FB Participações e compra de contratos futuros de 

dólar na Bolsa de Futuros e a Termo de dólar no mercado de balcão 

organizado partiram de funcionários da J&F e JBS, cujas oitivas serão 

esclarecedoras se fornecidas de forma imediata, a saber, quando da 

deflagração da operação, defiro os mandados de condução coercitiva de:  

(...) 

Expeçam-se, imediatamente, os mandados de busca e apreensão e 

condução coercitiva como requerido pela Autoridade Policial. 

Fica autorizado o compartilhamento das informações colhidas 

neste processo com a Comissão de Valores Mobiliários, inclusive a 

participação no cumprimento dos mandados. 

Decreto o sigilo dos autos, em grau máximo, inclusive em face dos 

investigados, até o cumprimento integral das diligências ora 

determinadas, levantando-se o sigilo na fase ostensiva da investigação, 



considerando-se a relevância do caso, a higidez do sistema financeiro e o 

interesse público envolvido. 

Com o cumprimento das diligências de busca, encaminhem-se os 

presentes ao Ministério Público Federal, dando-se baixa (Comunicado 

COGE n.º 93, de 10/09/2009), que deverá também encaminhá-los ao 

Departamento de Polícia Federal, nos termos da Resolução nº 63, de 

26.06.2009, do Conselho da Justiça Federal. 

 


