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Trata-se  de  representaçaoo  da  autoridade  policial  pela  expediçaoo  de

mandados de busca e apreensaoo, de conduçaoo coercitiva e de prisaoo temporaia, ria, em vista

da  constataçaoo  de  atos  criminosos  praticados  por  pessoas  ligadas  a  empresas  do

agronegoia, cio.  Verificou-se, conforme se vera ia,  detalhadamente, que  crimes contra a sauia, de

puia, blica,  assim  como  delitos  de  falsidade  documental,  estaoo  acontecendo  de  forma

reiterada atraveia, s da atuaçaoo da   empresa BRF  –  Brasil F oods SA, bem como de laboratoia, rios

de anaia, lises vinculados a ela, em verdadeira associaçaoo criminosa. 

Os elementos que deram ensejo a estes autos surgiram no ammbito das

investigaçooes  que estaoo  sendo levadas  a  cabo na  denominada  pOperaçaoo  Carne  F raca”,

deflagrada  a  partir  do Inqueia, rito  Policial  5002816-42.2015.404.7000,  o  qual  tem  como

escopo  a  investigaçaoo  de  crimes  de  corrupçaoo  passiva,  corrupçaoo  ativa,  concussaoo  e

lavagem de dinheiro, em alguns casos envolvendo agentes puia, blicos federais, inclusive do

Ministeia, rio da Agricultura,  Pecuaia, ria  e  Abastecimento -  MAPA.  Neste feito o panorama eia, 

diferente. Constata-se uma seia, rie de graves delitos praticados pelo empresariado do ramo,

que agora burla o sistema de fiscalizaçaoo do MAPA atraveia, s de crimes de falsidade, e em se

constatando  a  competemncia  territorial  desta  Subseçaoo  de  Ponta  Grossa,  a  presente

investigaçaoo foi, acertadamente, para caia,  encaminhada. Aliaia, s, o primeiro foco deste novo

feito eia,  a constataçaoo de que, atraveia, s de indivídia, duos ligados apl planta da BRF  (Brasil F oods

SA) localizada no Municídia, pio de Carambeídia, , a ocorremncia da bacteia, ria   Salmonella Pullorum   foi

ocultada dos oia, rgaoos de fiscalizaçaoo, distribuindo-se a consumo milhares de aves infectadas

que deveriam ter sido abatidas e obrigatoriamente descartadas (abate sanitaia, rio). 

Nessa linha, surgiram fortes elementos no sentido de que membros do

corpo  diretor  e  do  corpo  teia, cnico  do  Grupo  BRF  (Brasil  F oods  SA)  praticam  açooes

especídia, ficas e articuladas, no intuito de enganar a fiscalizaçaoo federal, cometendo inuia, meras



irregularidades sanitaia, rias, crimes contra a sauia, de puia, blica (de inestimaia, vel repercussaoo) e de

falsidade  documental,  dentre  outros,  ja ia,  que  tinham  mecanismos  de  adulteraçaoo  de

resultados laboratoriais que seriam entaoo apresentados ao oia, rgaoo fiscalizador. Como se vem,

naoo se estaia,  diante de atos de corrupçaoo, nem ativa, nem passiva, junto ao MAPA, mas sim

de delitos praticados nos Campos Gerais, em detrimento da sauia, de,  atraveia, s de laboratoia, rios

diversos, mas, conforme se veraia, , administrados por pessoas comuns a todos. 

Extrai-se das gravíssimas proporções dos crimes cometidos através

da  comercialização  de  milhares  de  aves  infectadas  no  mercado  nacional  e

internacional,  bem  como  da  forma  de  atuação  da  BRF,  que  o  alcance  dos  atos

praticados é incomensurável, colocando em risco a saúde e também a credibilidade

do Brasil no mercado externo, em detrimento de empresas de impecável atuação no

comércio exterior.

A primeira representaçaoo da autoridade policial, constante do evento 1,

trata,  como  dito,  de  delitos  praticados  por  indivídia, duos  ligados  a pl produçaoo  avídia, cola  nos

Campos  Gerais  e  a pl planta  da  empresa  BRF  em  Carambeídia, .  Tais  fatos  consistiram  na

ocultaçaoo  da  ocorremncia  da  bacteia, ria    Salmonella  Pullorum em  suas  matrizes  (de

comunicaçaoo obrigatoia, ria), e de todas as condutas ligadas a esta ocultaçaoo, ultimando com

o abate irregular de aves contaminadas e sua ilegal destinaçaoo ao mercado consumidor. 

A  segunda  representaçaoo  da  autoridade  policial  (evento  6)  narra

condutas de agentes da BRF  que vaoo desde a utilizaçaoo de laboratoia, rios naoo credenciados

(e a obtençaoo de laudos fraudados) ate ia,  a adulteraçaoo de testes internos de controle de

infecçooes bacterioloia, gicas, bem como a utilizaçaoo de componentes proibidos –  ou em doses

acima  do  regular  –  na  fabricaçaoo  de  raçooes  que  saoo  entaoo  distribuídia, das  aos  proia, prios

integrados  da BRF ,  responsaia, veis  pela  criaçaoo  e  engorda de aves e  suídia, nos  (verdadeiros

terceirizados). Pior que isso, nota-se claramente atraveia, s de diversos documentos, inclusive

trocados entre funcionaia, rios (que vaoo desde os mais simples setores da administraçaoo ateia,  o

alto  escalaoo),  que  a  adulteraçaoo  de  resultados  laboratoriais  para  driblar  a  atuaçaoo  do

MAPA era verdadeira polídia, tica da empresa, fato este absolutamente inaceitaia, vel,  inclusive

em se tratando de uma companhia do porte da BRF . Esta naoo eia,  a postura do Brasil nem no

mercado interno, quem diraia,  no mercado internacional, em que as exigemncias de qualidade



costumam ser ainda maiores,  nem a forma como o Brasil  deseja ser visto no mercado

exterior. 

Descortinou-se,  assim,  um universo de condutas criminosas por meio

das quais a BRF  –  valendo-se do seu poderio econommico, frustrou a efetiva fiscalizaçaoo de

suas atividades, em menoscabo dos oia, rgaoos federais de controle e, em uia, ltima anaia, lise, do

mercado consumidor. Neste ponto, insta ressaltar que o trabalho de impedir referidas

práticas  criminosas  serve,  não  apenas  para  a  responsabilização  criminal,  mas

também para que sejam, a partir da verificação das fraudes, tomadas providências

eficientes de ordem administrativa, protegendo então consumidores e a visibilidade

do  Brasil  no  mercado  internacional,  repleto  de  empresas  sérias  e  de  agentes

federais  atuantes  de  modo  irretocável.  Aliás,  não  custa  lembrar  que  a  citada

operação  “Carne  Fraca”  começou  por  iniciativa  de  um  dos  fiscais  do  MAPA,  que

trouxe à tona ilegalidades da BRF e a tentativa de seus membros de implementar a

remoção (obviamente com desvio de finalidade) de fiscais que não atendiam a seus

objetos inescrupulosos. 

Parte-se entaoo para a anaia, lise pormenorizada dos fatos investigados e

das medidas necessaia, rias ao prosseguimento eficaz da investigaçaoo. 

1. Representações da autoridade policial

1.1 Ocultação da   Salmonella Pullorum

(Representação do evento 1)

CRISTIANNE LIBERTI  e ia,  proprietaia, ria  de  duas granjas  que  fornecem  apl

BRF  cerca  de  400.000  (quatrocentas  mil)  unidades  de  frango  de  corte  ao  ano.  Tal

fornecimento se daia,  por conta de um contrato de terceirizaçaoo de produçaoo, por meio do

qual  a  proprietaia, ria  da  granja  recebe  da  empresa  precitada  fornecimentos  de  crias  de

frango (ppintos de um dia”) e de raçaoo fabricada pela mesma companhia; em contrapartida,



as granjas terceirizadas ficam responsaia, veis pelo processo de criaçaoo e engorda, com local e

maoo de obra proia, prios.

Em depoimento  prestado  a pl autoridade  policial,  CRISTIANNE  LIBERTI

afirmou  que,  no  ano de  2016,  recebeu  um  lote  de  46.000 ppintos  de  um dia” da  BRF ,

oriundos  da  MATRIZ  SANTO  ANDRE..  Tais  aves,  no  entanto,  estavam  infectadas  pela

bacteia, ria Salmonella Pullorum,  conforme foi constatado por veterinaia, rios da proia, pria BRF .

Inobstante a contaminaçaoo bacteriana, a denunciante recebeu mais dois lotes de ppintos de

um dia”, provenientes da mesma matriz que jaia,  gerara os animais contaminados. Este eia,  o

depoimento da denunciante:
 

“QUE  desde  o  ano  de  2004,  nunca  havia  tido  qualquer  problema  de
contaminação  sanitária  em  sua  granja;  QUE,  entretanto,  recebeu  no
ano de 2016 um lote de aproximadamente 46.000 “pintos de um dia”
da  empresa  BRF,  matriz  SANTO  ANDRE  3,  contaminados  com  a
BACTERIA  SALMONELLA  PULLORUM;  QUE  se  trata  de  um  tipo  de
bactéria extremamente grave e proibida de consumo, tanto para o
mercado  nacional,  como  para  exportação;  QUE  descobriu  a
contaminação dos frangos de corte por meio do veterinário LUCAS
TESTON, veterinário da BRF; QUE o senhor LUCAS TESTON entrou em
contato com a depoente informando que havia sido encontrado nos
cortes  de frango da granja,  a BACTERIA SALMONELLA PULLORUM;
QUE LUCAS TESTON ainda teria dito a depoente que a bactéria veio da
matrizeira da BRF (MATRIZEIRA SANTO ANDRE 03);  QUE mesmo com
conhecimento  da  contaminação  nas  granjas  pela  BACTERIA
SALMONELLA PULLORUM a empresa BRF mandou mais dois lotes de
“pintos de um dia” para a propriedade da depoente; QUE a depoente
registrou estes fatos através de e-mail com supervisores e veterinários da
BRF; QUE também, registrou conversas de whatsapp do GRUPO  AACG –
ASSOCIAÇÃO DOS AVICULTORES DOS CAMPOS GERAIS, onde funcionários
do  grupo  BRF  reconhecem  a  existência  da  BACTERIA  SALMONELLA
PULLORUM na produção da planta de Carambeí/PR; QUE o gerente da
BRF  que  reconhece  o  problema  da  contaminação  pela  BACTERIA
SALMONELLA PULLORUM é o funcionário DECIO LUIZ GOLDONI; QUE o
presidente da AACG,  CARLOS SERGIO BONFIM,  na mesma conversa do
grupo de whatsapp informa aos integrados e associados das granjas, que
são  mais  de  600.000 frangos  de corte  contaminados  com a  BACTERIA
SALMONELLA PULLORUM; QUE a depoente,  por diversas vezes,  informa
ter mantido contato com o veterinário LUCAS TESTON, para questionar
como ficaria a questão de saúde pública originada desta contaminação,
tendo em vista que continuava a receber em sua granja, já contaminada,
“pintos de um dia” para engorda e fornecimento à BRF; QUE a depoente
sempre  solicitou  ao  veterinário  LUCAS  TESTON  e,  num  segundo
momento,  para  o  veterinário  EVERALDO,  ambos  da  BRF,  laudos
técnicos,  que  apontavam  a  BACTERIA  SALMONELLA  PULLORUM,
porém, nunca os forneceram; QUE tem registrado estas solicitações



por conversa de whatsapp, que irá fornecer posteriormente à Polícia
Federal;  QUE,  em  uma  dessas  conversas,  com  o  veterinário
EVERALDO fica registrado que o mesmo liberava a granja para o
abate de frangos, mesmo com conhecimento da contaminação pela
BACTERIA SALMONELLA PULLORUM; QUE a depoente explica que há
um documento de denominação GTA – GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL, e
que este documento indica que os frangos de corte estão aptos para
a  indústria  para  consumo  humano; QUE  a  sua  linha  de  produção
contaminada pela BACTERIA SALMONELLA PULLORUM obteve a citada
guia  GTA;  QUE  isso  significa  que  mesmo  tendo  seus  frangos  de  corte
contaminados  pela  BACTERIA  SALMONELLA  PULLORUM  foram
direcionados ao mercado de consumo humano; QUE o SIF – Serviço de
Inspeção Federal só permite que os frangos entrem para o abate com a
apresentação  da  guia  GTA;  QUE  a  depoente  informa  que  após  a
informação pelo técnico veterinário da BRF, informando que havia
contaminação na granja de sua propriedade, ocorreu a expedição da
citada guia  GTA para 7 cargas de frangos contaminados,  ou seja,
aproximadamente  46.000  frangos  contaminados  com  a  BACTERIA
SALMONELLA PULLORUM; QUE é possível  através das conversas de
whatsapp  registradas  no  grupo  AACG  que  outros  associados  e
integrados  tivessem  suas  granjas  também  contaminadas  pela
BACTERIA SALMONELLA PULLORUM; QUE nesta data, fornece, por meio
de ata notarial, todos os registros de conversas que indicou no presente
termo,  se  comprometendo  a  fornecer  outras  já  citadas  que  ainda  não
estão  em  ata  notarial;  QUE  a  depoente  informa  que  a  matrizeira
contaminada foi desativada pela BRF, não tendo conhecimento do destino
dado para as aves contaminadas; QUE a depoente diz que esta informação
comprova que os “pintos de um dia” que recebeu em sua granja estavam
contaminados  com  a  BACTERIA  SALMONELLA  PULLORUM;  QUE  LUIZ
FOSSATI,  gerente industrial  da BRF seria o responsável  pela planta de
fábrica da BRF de Carambeí/PR; QUE a depoente ainda diz que registrou
uma conversa de whatssap do dia 08/11/2016,  onde o senhor CARLOS
BONFIM teria retransmitido as informações recebidas do supervisor da
BRF,  LOURICEL RUGESKI,  conforme aspas a seguir:  “urgente:  abate de
agora a noite e de amanhã cancelados.” “Motivo: encontrado resíduos de
nicarbazina encarregamento para Cingapura. Situação seríssima sujeito a
fechar a planta nossa de exportação.” 

Chama a atençaoo no referido depoimento o fato de que, mesmo apoia, s a

constataçaoo  pelo proia, prio veterinaia, rio  da BRF  de que a granja  de CRISTIANNE LIBERTI

estava contaminada com a bacteia, ria Salmonella Pullorum, este estabelecimento continuou a

receber remessas de ppintos de um dia”, as quais, ainda que saudaia, veis ao chegar, seriam

submetidas  a  ambiente  infectado  durante  todo  o  processo  de  engorda,  e  entaoo

naturalmente infectados. Mais do que isso, o depoimento deixa transparecer que milhares

de frangos atingidos pela bacteia, ria citada foram liberados ao abate, tendo sido emitidas

Guias de Transporte Animal (GTA´s) ideologicamente falsas,  atestando a salubridade de

uma granja sabidamente contaminada. 



E . de  se  notar  que,  em termos de sauia, de  puia, blica,  a  contaminaçaoo  por

Salmonella  Pullorum  e ia,  uma  ocorremncia  muito  grave,  que  exige  a  adoçaoo  de  medidas

draia, sticas por parte do produtor. A instruçaoo normativa nº 50 do Ministeia, rio da Agricultura,

Pecuaia, ria e Abastecimento (MAPA), de 24 de setembro de 2014, determina a comunicaçaoo

obrigatoia, ria das ocorremncias de S  almonella Pullorum:

 

Art. 2º - As doenças listadas no Anexo desta Instrução Normativa são de
notificação  obrigatória  ao  serviço  veterinário  oficial,  composto  pelas
unidades do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelos
Órgãos Estaduais de Defesa Sanitária Animal, em atendimento ao art. 5º
do Anexo do Decreto no 5.741, de 30 de março de 2006. 

§ 1° A notificação da suspeita ou ocorrência de doença listada no Anexo
desta  Instrução  Normativa  é  obrigatória  para  qualquer  cidadão,  bem
como para todo profissional que atue na área de diagnóstico, ensino ou
pesquisa em saúde animal. 

§ 2o A suspeita ou ocorrência de qualquer doença listada no Anexo desta
Instrução  Normativa  deve  ser  notificada  imediatamente,  no  prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas de seu conhecimento, quando: 
I  -  ocorrer  pela  primeira  vez  ou  reaparecer  no  País,  zona  ou
compartimento declarado oficialmente livre; (…).

Art. 4º Independentemente da lista de que trata esta Instrução Normativa,
a  ocorrência  de  doenças  animais  deve  ser  informada  ao  serviço
veterinário  oficial  conforme  exigências  e  requisitos  específicos  que
constem de certificados internacionais com objetivo de exportação. 

ANEXO: Lista de doenças de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário
Oficial  3.  Doenças que requerem notificação imediata de qualquer caso
confirmado: b) Aves Salmonella (S. enteritidis; S. gallinarum; S. pullorum;
S. typhimurium) 4. Doenças que requerem notificação mensal de qualquer
caso confirmado: c) Aves Salmoneloses (exceto S. gallinarum, S. pullorum,
S. enteritidis e S. typhimurium).

O anexo a pl referida instruçaoo normativa traz explicitamente a infecçaoo

Salmonella Pullorum entre as doenças cuja ocorremncia deve ser notificada imediatamente apl

fiscalizaçaoo  federal,  independentemente  da  existemncia  de  casos  anteriores.  Trata-se,

portanto, de questaoo que jamais poderia ter sido ocultada da fiscalizaçaoo. No entanto, a

companhia naoo mediu esforços para evitar que o MAPA fosse devidamente acionado.



Uma vez feita a comunicaçaoo apls autoridades, as aves infectadas devem

ser abatidas e a granja-produtor deve passar por um processo completo de desinfecçaoo. A

instruçaoo  normativa  do  MAPA  que  trata  do  assunto,  inclusive,  so ia,  permite  que  sejam

emitidas Guias de Transporte Animal (GTA) para pabate sanitaia, rio”, nunca para consumo: 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 10, DE 11 DE ABRIL DE 2013 0 SECRETÁRIO
SUBSTITUTO  DE  DEFESA  AGROPECUÁRIA  DO  MINISTÉRIO  DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts.  10 e 42 do Anexo I  do Decreto n° 7.127,  de 4 de
março de 2010, tendo em vista o disposto no Decreto n° 5.741, de 30 de
março de 2006, no Decreto n° 24.548, de 3 de julho de 1934, na Instrução
Normativa n° 56, de 4 de dezembro de 2007, na Portaria n° 193, de 19 de
setembro de 1994, e o que consta do Processo n°21000.002155/2013-83,
resolve:

CAPÍTULO  IV  DA  INTERPRETAÇÃO  DOS  RESULTADOS  E  ADOÇÃO  DE
MEDIDAS  DE  CONTROLE  SANITÁRIO  PARA  NÚCLEOS  POSITIVOS  PARA
Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Gallinarum
ou Salmonella Pullorum

Art. 31. O trânsito das aves provenientes de núcleos positivos deve
atender às seguintes condições: 1 - emissão da GTA exclusivamente
com a finalidade de abate sanitário ou destruição,  imediatamente
ou ao final do ciclo produtivo das aves (INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 8,
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017).

"CAPÍTULO VI - DAS DEMAIS MEDIDAS SANITÁRIAS" (NR) Art.
38.  Cabe  ao  médico  veterinário  que  realiza  o  controle  sanitário  do
estabelecimento  avícola  comprovar,  junto  ao  serviço  veterinário
estadual, os seguintes procedimentos: 

I - a execução da vigilância epidemiológica prevista nesta Instrução
Normativa,  mediante  apresentação  da  programação  das  colheitas
previstas e realizadas e seus resultados, entre outros documentos; e"
(NR) (INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 8, DE 17 DE FEVEREIRO DE
2017).

Durante a pOperaçaoo Carne F raca”, cujo material probatoia, rio serve a este

novo feito, foi ouvida a Auditora F iscal Agropecuaia, ria JULIANA BRESSAN (Evento 2, Anexo

52), que possui formaçaoo academmica especídia, fica sobre Salmonella Pullorum e eia,  responsaia, vel

pelo Programa Nacional de Sanidade Avídia, cola. O depoimento por ela prestado elucida as

açooes que devem ser tomadas nos casos de infecçaoo pela citada bacteia, ria, e  reafirma que

nenhuma comunicaçaoo foi feita pela BRF  apls autoridades sanitaia, rias quanto apl ocorremncia de

Salmonella Pullorum   em animais provenientes do matrizeiro SANTO ANDRE.:



"QUE  por  ser  responsável  pelo  Programa  Nacional  de  Sanidade
Agrícola  deverá receber em seu setor  de atuação,  dependendo da
doença, uma notificação imediata; QUE no caso de contaminação de
uma  granja com  a bactéria  Salmonella  Pullorum esta  notificação
deverá ser imediata ao órgão oficial do Ministério da Agricultura ou
ADAPAR  -  Agência  de  Defesa  Agropecuária  do  Paraná;  QUE
perguntado  a  depoente  se  recebeu  alguma  notificação  da  doença
bactéria Salmonella Pullorum a depoente informou que não havia
recebido; QUE  perguntado  se  teria  como  consultar  os  sistemas  do
Ministério da Agricultura com a finalidade de verificar se havia alguma
comunicação neste sentido da presença da bactéria Salmonella Pullorum
no  Estado  do  Paraná,  a  depoente  informou  que  não  havia  recebido
nenhuma  notificação  neste  sentido  durante  todo  ano  de  2016; QUE
perguntado  especificamente  se  havia  sido  notificada  sobre  a
presença  da  bactéria  Salmonella  Pullorum  no  matrizeiro  Granja
Santo André localizado no município  de Carambeí/PR,  a depoente
informou  que  não  recebeu  qualquer  notificação  do  matrizeiro
Granja Santo André; QUE a depoente informou que, se a Granja Santo
André;  QUE  a  depoente  informou  que,  se  a  Granja  Santo  André,
pertencente  ao  grupo  BRF,  soubesse  da  presença  da  bactéria
Salmonella  Pullorum em sua matrizeira,  imediatamente teria que
ter  avisado  aos  órgãos  oficiais  de  fiscalização  citados  e  sido
estabelecidas  todas  as  ações  descritas  na  legislação;  QUE  dentre
estas ações imediatas estariam a destruição de todos os ovos, "pintos
de  um  dia"  e  limpeza  mais  desinfecção  de  todo  o  aviário; QUE  a
depoente apresentará os certificados sanitários avícolas onde não consta
restrições da doença bactéria Salmonella Pullorum nos núcleos 1, 2, 3, 4,
5, 6 da Granja Santo André; QUE este certificado traz descrito os seguintes
termos:  "atende  as  exigências  estabelecidas  nas  normativas  sanitárias
vigentes,  realizando o monitoramento sanitário segundo os critérios do
PNSA e apresentando a seguinte condição sanitária: livre de Salmonella
Pullorum";  QUE a depoente diz que se  a bactéria Salmonella Pullorum
tiver sido detectada pelo aviário por meio de laudo da empresa BRF e não
tiver sido comunicado ao PNSA -Programa Nacional de Sanidade Avícola
seria  uma  falha  gravíssima  de  procedimento,  pois  os  certificados
sanitários  avícolas  são  emitidos  com  base  no  monitoramento  dos
patógenos realizados pela empresa que, neste caso específico, refere-se a
Granja Santo André pertencente ao GRUPO BRF; QUE a depoente diz que
esta  certificação  do  PNSA  –  Programa  Nacional  de  Sanidade  Avícola
permite o transito Nacional e Internacional dos ovos férteis, aves e "pintos
de  um  dia"  da  Granja;  QUE  se  realmente  tiver  sido  detectado  pelos
veterinários da Granja Santo André a presença da bactéria Salmonella
Pullorum  no  aviário,  estariam  proibidos  de  realizar  qualquer  tipo  de
transito com estes "pintos de um dia", ovos e aves; QUE a depoente diz que
o trânsito das aves, ovos e "pintos de um dia" só poderiam ocorrer com
acompanhamento do órgão oficial e desde que fosse para garantir o abate
sanitário das aves que positivaram para bactéria Salmonella Pullorum;
QUE a depoente informou que entrou em contato com a ADAPAR - Agência
de Defesa Agropecuária do Paraná e verificou que tal órgão também não
teria recebido qualquer notificação da presença da bactéria Salmonella



Pullorum  no  Aviário  Santo  André  durante  todo  ano  de  2016;  QUE  se
verificado a presença da bactéria Salmonella  Pullorum no aviário,  não
poderiam ter sido encaminhados "pintos de um dia" para qualquer granja
do País;  QUE a depoente diz que as granjas reprodutoras (matrizeiras)
deverão fazer o monitoramento para atendimento do PNSA - Programa
Nacional de Sanidade Avícola na frequência mínima de três meses; QUE
são  através  destes  laudos  de  monitoramento  confeccionados  pelas
empresas  que  são  emitidos  os  certificados  sanitário  avícolas;  QUE  a
depoente  não recebeu  qualquer  informação que  a  Granja  Santo André
esteja  desativada  ou  que  tenha  descartado  todas  as  suas  aves,  o  que
estaria em desrespeito com a legislação em caso de detecção da bactéria
Salmonella Pullorum(…) 

O  caso  e ia,  especialmente  grave,  pois  naoo  se  trata  somente  da

contaminaçaoo de uma granja produtora, mas de um estabelecimento que produz ppintos de

um dia” que foram entregues a diversos granjeiros da regiaoo. Neste diapasaoo, eia,  de se frisar

que ha ia,  elementos no sentido de que vaia, rios indivídia, duos (inclusive do mais alto escalaoo)

ligados  a pl BRF  (Brasil  F oods  SA)  ocultaram  deliberadamente  que  o  matrizeiro  SANTO

ANDRE. estava infectado pela bacteia, ria Salmonella Pullorum, tendo continuado a distribuir

aves dele provenientes a outros granjeiros da regiaoo. 

O depoimento do auditor fiscal do MAPA, ANTONNIO CARLOS PEREIRA,

deixa claro que a BRF  Carambeídia,  fora autuada vaia, rias vezes nos anos de 2015, 2016 e 2017

(Evento 2, Anexos 5 a 48), por infringemncias sanitaia, rias e da legislaçaoo consumerista. Nota-

se,  tambeia, m,  que  os  fiscais  ja ia,  haviam detectado a  presença  de  Salmonella  Pullorum  na

planta  de  Carambeídia, ,  mas  que  tais  casos  foram  atribuídia, dos  a  espeia, cimes  oriundos  do

matrizeiro  JBR,  cuja  infecçaoo  pela  referida  bacteia, ria  foi,  mais  tarde,  confirmada  pela

empresa.  Chama  especial  atençaoo  o  trecho em  que  o  depoente  relata  a  ocorremncia  de

Salmonella  Pullorum  na  granja  de  MAURICIO  PUSH  DE  MACEDO  III.  Tal  fato  causou

estranheza aos agentes puia, blicos, pois tal granja recebera ppintos de um dia” do matrizeiro

SANTO ANDRE. e naoo do JBR. A partir daídia,  eia,  que se começou a desconfiar que naoo apenas a

matriz JBR estava infectada, mas tambeia, m a SANTO ANDRE.,  pretendendo a BRF  colocar

todas as ocorremncias ligadas apl primeira. Transcreve-se o depoimento do auditor in totum

(Anexo 2, Evento 51): 

"QUE  é  Auditor  Fiscal  do  MAPA  lotado  na  SFA/PR,  mas  efetivamente
exerce suas atividades na UTRA - Unidade Técnica regional de Agricultura
em Castro;  QUE o DEPOENTE diz  ser o chefe  UTRA -  Unidade Técnica
regional de Agricultura em Castro; QUE o DEPOENTE diz que fiscaliza a



planta  SHB  Comércio  e  Industria  de  Alimentos  S/A  signatária  do
grupo BRF de Carambeí/PR;  QUE fiscaliza a unidade junto com a
Auditora  Fiscal  Agropecuária  NICOLE  FRIDLUND  PLUGGE;  QUE
perguntado  se  no  processo  de  fiscalização  da  planta  da  BRF  de
Carambeí  encontraram  irregularidades  nos  últimos  dois  anos  o
DEPOENTE  respondeu  que  sim.  QUE  somente  nos  anos  de  2015 e
2016 emitiu diversos autos de infração em desfavor  da planta da
BRF em Carambeí/PR; QUE diz terem sido 9 (nove) autos de infração
no ano de 2015, 12 (doze) autos de infração em 2016 e 2 (dois) autos
de infração já no ano de 2017; QUE perguntado se recorda-se de quais
destes autos de infração considerou mais grave o DEPOENTE informou
que em novembro de 2015 constatou uma falha grave na planta da BRF
de  Carambeí/PR;  QUE  o  DEPOENTE  diz  QUE  neste  auto  de  infração
constatou  substituição  de  embalagens  de um produto que  apresentava
índices de água acima do máximo previsto na legislação; QUE, neste caso,
foram substituídas,  aproximadamente,  2.000 caixas do produto (frango
congelado);  QUE essa infração mostra-se muito grave por duas razões:
fraude  ao  consumidor  e  perda  da  rastreabilidade  do  produto;  QUE  o
DEPOENTE  explica  que  a  rastreabilidade  é  extremamente  importante
para aferição de controle do produto e eventual recall se necessário; QUE
a comercialização  de  frangos  com excesso  de  água caracteriza  fraude
direta  ao  consumidor;de  Ponta  Grossa  para  condução  do  gerente
industrial  Luiz Fossati  uma vez que deu voz de prisão em flagrante ao
mesmo; QUE naquela  oportunidade,  foi  ouvido pelo  Delegado de Ponta
Grossa  e  não  sabe  o  fim  desse  processo,  lembrando  ter  recebido
notificação  do  Ministério  Público  solicitando  mais  informações;  QUE
possui todos os autos de infração que emitiu em desfavor da empresa BRF
de Carambeí/PR; QUE em janeiro de 2017, também emitiu um auto de
infração em desfavor  da empresa BRF Carambeí/PR em razão de
omissão  de  notificação  ao  SIF  local  sobre  a  positividade  para  a
bactéria Salmonela em frangos destinados a abate;  QUE este  fato
veio ao DEPOENTE por meio de uma denúncia instruída por diversos
e-mails; QUE quem "disparava" estes e-mails era uma funcionária da
BRF de nome Franciele Silva; QUE o DEPOENTE confirmou com todos os
destinatários do e-mail que o mesmo era verídico; QUE o DEPOENTE irá
fornecer  a polícia federal cópia de todos os e-mails  que serviram para
instruir o referido auto de infração, bem como o próprio auto de infração;
QUE perguntado se possui conhecimento a respeito da detecção da
bactéria Salmonella Pullorum na planta da BRF de Carambeí/PR, o
DEPOENTE diz que sim; QUE informou que a fiscalização detectou
lesões na inspeção pós morte no coração das aves e que as mesmas
eram sugestivas de Salmonelose; QUE diante disso, foram coletadas
amostras  para  análise  histopatológica  e  microbiológica,  as  quais
confirmaram a presença de salmonela; QUE nesse momento, ainda não
tinha  sido  realizada  a  tipificação  para  a  salmonela;  QUE  diante  da
situação o DEPOENTE notificou a empresa e informou as medidas para
abate  sanitário  nos  casos  de  detecção  de  lesões  semelhantes  em
outros lotes;  QUE o DEPOENTE diz que neste primeiro momento a
empresa apresentou laudos negativos para salmonela nas matrizes
e incubatórios;  QUE aproximadamente 30 dias após a detecção das
lesões  pela  fiscalização,  a  empresa  BRF  confirmou  o  diagnóstico
positivo  para  bactéria  Salmonella  Pullorum  em granja  de  matriz
JBR;  QUE  estavam  presentes  neste  ato  de  confirmação  o  gerente



agropecuário  Décio  L.  Goldone  e  o  sanitarista  Humberto  S.  Cury;  QUE
frente  a  positividade  da  bactéria  a  fiscalização  intensificou  os
procedimentos  ante  e  pós  mortem,  seguindo  todas  as  instruções
normativas para o caso;  QUE o depoente emitiu um auto de infração
para Empresa BRF Carambeí/PR por ter a mesma utilizado rótulos
de exportação para produtos  provenientes  de lotes  positivos  para
bactéria Salmonella Pullorum, o que não é permitido; QUE o auto foi
emitido em razão da empresa BRF ter omitido que possuía embalagens
próprias  para  destinar  o  produto  como  matéria  prima  para
industrialização;  QUE  os  abates  dos  lotes  provenientes  da  matriz
positiva JBR finalizaram em 14/05/2016, porém no dia 17/05/2016
o  lote  do  integrado  MAURÍCIO  PUSH  DE  MACEDO  III  apresentou
lesões  no  coração  compatíveis  com  as  encontradas  nos  lotes
suspeitos  de  bactéria Salmonella  Pullorum;  QUE  este  citado
produtor teria recebido "pintos de um dia" do matrizeiro SAN 03 -
GRANJA SANTO ANDRE; QUE o DEPOENTE comunicou oficialmente a
empresa sobre as lesões encontradas em linha de inspeção durante o
abate das aves e que a BRF teria argumentado ser mistura de ovos
no incubatório, não assumindo uma possível positividade quanto a
matriz SAN 03 - GRANJA SANTO ANDRE; QUE o DEPOENTE não tinha
conhecimento  de  notificação  por  parte  da  BRF  de  que  a  GRANJA
SANTO  ANDRÉ,  apresentava  diagnóstico  positivo  para  a  bactéria
Salmonella Pullorum;  QUE, em 24/3/17, recebeu o Laudo n° 06/16 de
23/4/16, informando a positividade da citada granja SANTO ANDRÉ; QUE
referido laudo da BRF foi  recebido pelo  Fiscal  da Defesa Agropecuária
HERCY CARVALHO DE SOUZA; QUE não sabe se alguém do MAPA recebeu
notificação sobre essa positividade; QUE a autoridade policial requisitou
todos os documentos comprobatórios e o DEPOENTE se comprometeu a
enviá-los."

O depoimento de NICOLE F RIEDLUND PLUGGE (Evento 2, Anexo 50), vai

no mesmo sentido: 

QUE  é  Auditora  Fiscal  do  MAPA  lotada  na  SFA/PR,  exercendo  suas
atividades na UTRA - Unidade Técnica regional de Agricultura em Castro,
especialmente no SIF 424 (SHB Comércio e Industria de Alimentos S/A
signatária do grupo BRF de Carambeí/PR); QUE fiscaliza a unidade junto
com o Auditor Fiscal  Federal Agropecuário ANTONIO CARLOS PRESTES
PEREIRA; QUE nos anos de 2015 e 2016 emitiram diversos autos de
infração  em  desfavor  da  planta  da  BRF  em  Carambeí/PR;  QUE
pensando  nos  casos  mais  graves,  informou  que  em  novembro  de
2015 constataram  uma  falha  na  planta  da  BRF de  Carambeí/PR;
QUE  tal  falha  consistiu  na  substituição  de  embalagens  de  um
produto que apresentava índices de agua acima do máximo previsto
na legislação e que se encontravam "seqüestrados" (embargados)
pelo  SIF;  QUE pelo  cotejo  de dados e  pelo número  de embalagens
encontradas,  pode-se  aferir  que  foram  substituídas,
aproximadamente,  2.000  caixas  do  produto  (frango  congelado)
alterando sua rastreabilidade original;  QUE  a comercialização de



frangos com excesso de água também caracteriza fraude direta ao
consumidor;  QUE  possui  todos  os  autos  de  infração  que  emitiu  em
desfavor da empresa BRF de Carambeí/PR; QUE já emitiu auto de infração
em desfavor da BRF de Carambeí/PR em decorrência de falhas no abate
sanitário  de  lotes  positivos  para  salmonela  sp.;  QUE  perguntada  se
possui conhecimento a respeito da detecção da bactéria Salmonella
Pullorum na planta da BRF de Carambeí/PR, a DEPOENTE diz que
sim; QUE detectou lesões na inspeção pós morte no coração das aves
e  que  as  mesmas  eram  sugestivas  de  Salmonelose;  QUE  foram
coletadas amostras para análise histopatológica  e microbiológica,
as  quais  confirmaram  a  presença  de  salmonela;  QUE  nesse
momento,  ainda  não se  sabia  qual  o  sorotipo  da  salmonela;  QUE
diante da situação a DEPOENTE notificou a empresa e informou as
medidas cautelares que seriam tomadas em casos de detecção de
lesões semelhantes às anteriormente encontradas; QUE a empresa,
neste  primeiro  momento,  apresentou  laudos  negativos  para
salmonela  nas  matrizes  e  incubatório;  QUE  em  18/4/16  a  BRF
informou  ao  SIF  o  diagnóstico  positivo  para  bactéria  Salmonella
Pullorum  em  granja  de  matriz  JBR;  QUE  JBR  é  uma  granja  de
matrizes  integrada  da  BRF; QUE  estavam  presentes  neste  ato  de
confirmação  o  gerente  agropecuário  Décio  L.  Goldone  e  o  sanitarista
Humberto S.  Cury; QUE frente a positividade da bactéria a fiscalização
intensificou  os  procedimentos  ante  e  pós  mortem,  seguindo  todas  as
instruções normativas para o caso; QUE sabe que foi emitido um auto de
infração pela mesma ter utilizado rótulos não liberados para embalagem
desses  produtos;  QUE  a  DEPOENTE  abriu  um  processo  SEI
21034.004038/2016-18, solicitando orientações às instâncias superiores
do  MAPA,  sobre  os  procedimentos  a  serem  tomados  em  virtude  da
positividade  para  a  salmonela  pullorum;  QUE  dentre  as  orientações
passadas havia o abate desse lote como último do dia seguido de imediata
lavagem e desinfecção das instalações e equipamentos;  QUE além disso
houve  a  intensificação  da  inspeção  ante  mortem  e  pos  mortem,
condenando as aves que apresentavam lesões sugestivas da doença; QUE
os abates dos lotes provenientes da matriz positiva JBR finalizaram em
14/05/2016;  QUE  em  inspeção  de  rotina,  no  dia  17/05/2016,
encontrou lesões semelhantes no lote do integrado MAURÍCIO PUSH
DE  MACEDO  III;  QUE  chamou  atenção,  por  este  produtor  não  ter
recebido "pintos de um dia" da granja matriz JBR, a qual já tinha
apresentado positividade para salmonela pullorum; QUE este citado
produtor  teria  recebido  "pintos  de  um  dia"  de  outros  dois
matrizeiros:  SAN  03  -  GRANJA  SANTO  ANDRE  e  LST  01; QUE  a
DEPOENTE  comunicou  oficialmente  a  empresa  sobre  as  lesões
encontradas em linha de inspeção durante o abate das aves e que a BRF
teria argumentado ser mistura de ovos no incubatório,  não assumindo
uma  possível  positividade  quanto  a  matriz  SAN  03  -  GRANJA  SANTO
ANDRE; QUE a DEPOENTE não tinha conhecimento de notificação por
parte  da  BRF  de  que  a  GRANJA  SANTO  ANDRÉ,  apresentava
diagnóstico positivo para a salmonela pullorum; QUE,  em 24/3/17,
receberam o Laudo n° 06/16 de 23/4/16, informando a positividade da
citada  granja  SANTO  ANDRE;  QUE  referido  laudo  da  BRF foi  também
recebido  pelo  Fiscal  da  Defesa  Agropecuária  HERCY  CARVALHO  DE
SOUZA; QUE não sabe se alguém do MAPA recebeu notificação sobre essa



positividade; QUE a autoridade policial requisitou todos os documentos
comprobatórios e a DEPOENTE se comprometeu a enviá-los.

As  mensagens  do  aplicativo  whatsapp  constantes  do  grupo  da

Associaçaoo  de  Produtores  Aviaia, rios  dos  Campos  Gerais,  apresentadas  por  CRISTIANNE

LIBERTI, tambeia, m deixam apl mostra que a infecçaoo por Salmonella Pullorum, por conta de

aves contaminadas oriundas dos matrizeiros JBR e SANTO ANDRE., atingiu grande nuia, mero

de produtores. Transcreve-se aqui parte dessas conversas, constantes do Evento 2, anexo

51 dos autos: 

Se  der  Salmonela  nos  meus  aviários,  o  caldeirão  vai  ferver...;
26/04/16,  10:13  -  whats  da  Cris42-99810361:  Nem  vai  apagar  ,
26/04/16,  10:13 -  +55 42 9964-5208:  Isso mesmo  qualquer  coisa
errada tirem fotos e me enviem É anossa; 26/04/16, 10:13 - +55 42
9964-5208:  Arma,  28/04/16,  10:26  -  whats  da  Cris42-99810361:
Deixa mais; 29/04/16, 21:34 - +55 42 8808-0432: Verdd; 29/04/16,
21:40  -  +55  42  9964-5208:  Bom  dia  Carlos,  diante  do  problema
sanitário que estamos enfrentando o qual foi encontrado em um lote
Matriz da nossa Integração, devemos conforme Legislação Vigente
do  Ministério  da  Agricultura,  fazer  todo  o  procedimento  de
higienização, troca de cama e desinfecção dos aviários o que além de
todo  o  trabalho  vai   elevar  o  intervalo  sanitário.  É  importante
acalmarmos  todos  os  Produtores  envolvidos  e  salientar  que  cada
caso  será  avaliado  individualmente  por  mim  e  pelo  Loricel,  em
nenhum  momento  vamos  deixar  os  Produtores  na  mão.  Favor
repassar  a  comunicação  a  todos  os  Integrados.  Att,  Decio  Luiz
Goldoni;  29/04/16,  21:42 - +55 42 9964-5208: ATENÇÃO - ? ESTAMOS
PASSANDO  POR  UM  PROBLEMA  DE  SALMONELLA  VINDA  NOS
PINTINHOS, CAMA ABAIXO DE 8 LOTES A EMPRESA VAI FORNECER A
CAMA NOVAS DIAS PARADOS NO CONTRATO TEMOS 25 DIAS MAS VAMOS
PEDIR IGUAL OUTRAS UNIDADES PELO MENOS 20 DIAS. O TÉCNICO TEM
QUE TE FALAR QUE TIPO DE SALMONELLA É. 29/04/16, 22:25 - +55 42
9964-5208: APÓS 20 DIAS VAMOS BRIGAR POR ISSO. AGORA A LAVAGEM,
CEPILHO E CAL PARA LOTES ABAIXO DE QUATRO CAMAS ELES CÃO TER
QUE ABATER. 29/04/16, 22:25 - +55 42 9964-5208: O TÉCNICO TEM QUE
ESTAR SABENDO ANTES DE ABATER. E DIZER O TIPO DE SALMONELLA.;
29/04/16,  22:26 - +55 42 9964-5208:  ESSA SALMONELLA QUE TEM
QUE  TIRAR  A  CAMA  E  LAVAR  VEIO  DAS  MATRIZES  E  ESSES
PROCEDIMENTOS SÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL.; 29/04/16, 22:29 -
+55 42 9964-5208: ESSA ELES DETECTARAM NAS MATRIZES ENTÃO
ABATE TODOS OS FILHOS OU SEJA OSDETECTARAM NAS MATRIZES
ENTÃO ABATE TODOS OS FILHOS OU SEJA OS PINTINHOS;  29/04/16,
22:29 - +55 42 9964-5208: APROXIMADAMENTE 600 mil FRANGOS DE
CORTE ESPALHADOS AQUI EM CHAPECO E TOLEDO; 29/04/16, 22:43 -
+55  42  9964-5208:  PERGUNTEM  PARA  OS  SEUS  TÉCNICOS  SE  O
FRANGO  QUE  ESTÁ  ALOJADO  É  DE  ALGUMA  MATRIZ  ALOJADA.;



29/04/16,  22:50  -  +55  42  9964-5208:  Mas  está  com  a  Pullorum;
30/04/16, 10:42 - +55 42 9964-5208: Aldenir se a sua cama tiver
mais que 8 lotes as despesas são nossas isso diz a BRF. Em relação ao
lote  alojado  ele  está  contaminado  como  todos  alojados  dessas
matrizes.  30/04/16,  10:43 -  +55 42 9964-5208:  Talvez  não o  lote
inteiro más aiguns frangos.  30/04/16,  10:48 - +55 42 9964-5208:
Nesse caso da Pulorum que veio das Matrizes não importa o exame
nos  nossos  frangos  Os  procedimentos  de  limpeza  são  ordens
Federais  (legislação).  Para nós  não  existe  risco  para saúde  porque  é
exclusiva  de  aves  e  contaminação  não  está  no  ambiente.  Ela  é  feita
verticalmente da Mãe para o filho.; 30/04/16, 11:21 - +55 42 9964-520S:
ATENÇÃO OS QUE ESTÃO COM AVIÁRIOS COM SALMONELLA OS TÉCNICOS
ESTÃO EXPLICANDO QUAL É A SALMONELLA E O TRATAMENTO PARA
SER  FEITO;  30/04/16,  19:26  -  +55  42  8803-8073:  Na  verdade  a
responsável pela salmonela eh a empresa, o correto deveríamos receber
pelo tempo parado, pela media dos três últimos lotes, porque temos que
arcar  com  prejuízos,   a  responsável  eh  a  empresa,  temos  que  sermos
indenizados  pela  media dos  tres  últimos lotes,  e  a  empresa arcar  vom
todos os custos de troca ae cama e lavagem aos aviarios.; 01/05/16, 07:35
-  +55 42  9964-5208:  VOLTO  A  COLOCAR  PERGUNTEM PARA.  OS  SEUS
TÉCNICOS  QUE  SALMONELLA  É,  EXISTEM  TIPOS  QUE  SÓ  VÊM  NOS
PINTINHOS.:  01/05/16,  07:35  -  +55  42  9964-5208:  AMANHÃ  VOU
COLOCAR O NOME DAS MATRIZES DOENTES.; 01/05/16, 07:36 - +55 42
9964-5208: ATENÇÃO OS QUE ESTÃO COM AViÁRIOS COM SALMONELLA
OS  TÉCNICOS  ESTÃO  EXPLICANDO  QUAL  É  A  SALMONELLA  E  O
TRATAMENTO  PARA  SER  FEITO;  02/05/16,  12:39  -  +55  42  matriz  o
dinheiro d venda do esterco nem dá p pagar.; 03/05/16, 19:09 - +55 42
9964-5208:  A  reunião  foi  realizada  ontem  das  09.00  as  14:10
estavam  presentes  pela  Associação:  Carlos  Bonfim,  Jurandir,
Guilherme J, Nilceu e Jr Jonker. Peia BRF Decio, Lonce! e Humberto.;
03/05/16,  19:20  -  +55  42  9964-5208:  1)  Salmoneila:  assunto  do
momento que tomou aproximadamente 50 por cento da reunião tal
a  gravidade  desse  assunto.  Existe  uma  força  tarefa  da  Brf  para
monitor  aviários  alojados  com  frangos  oriundos  de  Matrizes
doentes, Salmoneila chamada Pullorum. E que fique bem ciaro que é
muito diferente da Minessota e Heidelberg. Todos os aviários que alojaram
De Matrizes com Puüorum terão que retirar a cama e serem lavados. Em
relação  a  outras  Salmoneíias  os  procedimentos  são  os  mesmos.  Nesse
momento crítico temos que ter certeza do tipo de Salmoneila que possa
estar no Av. E só podemos ter essa informação peio técnico ou Loricei.;
03/05/16, 19:36 - +55 42 9964-5208: Continuando CUSTO: cada Av. Tem a
sua particularidade, quantos lotes tem a cama, localização e formas de
retirar e vender essa cama. Isso vai ter que ser discutido caso a caso. Mas
de um modo geral quem tiver menos que 8 lotes a SRF vai repor 100 por
cento a cama nova e lavagem por conta do Integrado. Mais tudo isso tem
que ser debatido por todos nós.;  03/05/16,  19:44 -  +55 42 9961-5076:
Seria  interessante  ter  acertos  e  acordos  sobre  rentabilidade...  pq  é
obrigação da Brf acertar e reunirem se para falar de salrnoneia com seus
funcionários (técnicos) e nos trazerem soluções sobre isso...  não custos...
até pq quando e única e exclusiva responsabilidade deles já q a doença ja
vem do incubatorio...  sendo assim seria interessante estar analisando se
realmente foi  produtiva essa reunião...  pois acredito que a maioria dos
integrados estão insatisfeitos com essas  conv alimentar de certa  forma



maquiada por eles... Boa noite Srs.; 03/05/16, 20:00 - +55 42 9961-5G7S:
Desculpe mas talvez não entendeu 03/05/16, 20:10 - +55 42 9964-5208: A
falta de informação nos faz pensar de formas diferentes. Só como exemplo
em  Chapeco  no  final  de  ano  a  Brf  foi  desabilitada  para  exportação
durante mais ou menos 4 meses. Houve uma força tarefa da Brf e os custos
foram  os  mesmos  que  aqui,  agora  Toledo  também  está  passando  por
situação  como  a  nossa  e  da  mesma  forma.  Quem  conhece  só  um
pouquinho o sistema de Integração e aí eu falo de TODAS as empresas
sabe que as coisas não funcionam do jeito que queremos. É utopia pensar
que a Brf É vai pagar todos os nossos custos, seria ótimo.; 07/05/16, 13:59
- +55 42 9964-5208:  Matriz JBR e santo André 03; 07/05/16, 14:29 -
whats  da  Cris42-99810361:  Sim  das  matrizes  q  deu  Pullorum;
07/05/16,  14:31  -  +55  42  9964-5208:  Então  matriz  JBR  e  santo
André 03;  07/05/16,  15:34  -  whats  da  Cris42-99810361:  Só  está
matrizeira  q  deu;  07/05/16,  15:35  -  whats  da  Cris42-99810361:
Santo André; 07/05/16, 15:47 - +55 42 9964-5208: É JBR; 07/05/16,
15:47 - +55 42 9964-5208: O santo André são vários lotes o que está
com Salmonella é o 03;  07/05/16,  15:48 - +55 42 9964-5208:  E JBR;
07/05/16, 23:48 - +55 42 9913-1065: Como q pode o produtor das matriz
q  contaminou  nossos  aviários  sendo  destaque  e  nos  se  lascando  de
trabalhar isso sim é prêmio q ganhamos.; 08/05/1, 08:33 - +55 42 9964-
5208: Pois é Aldenir também acho estranho.; 08/05/16, 08:49 - +55 42
9868-8925: Já que ele é produtor de matriz sendo destaque deveria nos
ressarcir, deve ter um fundo guardado para esses casos.; 10/05/16, 20:54 -
+55  42  9964-5208: Salmonella  da  matriz  tem  que  tirar  a  cama;
11/05/16, 20:55 - +55 42 9935-0902: V c não dá vontade de reunir
os integrados e fazer um buzinaço em frente à brf de uma meia hora
colocar  um  caminhão  de  som  e  revindicar.  Chamar  imprensa;
13/05/16,  09:51  -  +55  42  8854-1107:  Aki  lote  passado  deu  da
matriz, troquei a cama, lavei e fiz desinfeção. Agora deu salmonela
ambiental.  Técnico  orientou  fazer  amontoamento  da  cama.;
13/05/16, 10:03 - +55 42 <>935-0902: Fale com o técnicos Maurício
Macedo;  13/05/16,  10:03 -  +55 42 9935-0902: :em gente alijando
assim  mesmo  13/05/16,  10:03  -  +55  42  9935-0902:  Alojando;
13/05/16,  10:03  -  +55  42  9935-0902:  troca  no  próximo  lote;
13/05/16, 10:05 - +55 42 9935-0902: É a salmonela da matrizes a sua
né; 13/05/16, 10:07 - +55 42 9935-0902:(...)

Em minucioso trabalho investigativo,  analisando os autos  de  infraçaoo

apresentados pelos auditores fiscais do MAPA e as mensagens trocadas pelos avicultores

atraveia, s  do  grupo especídia, fico  no aplicativo  whatsapp,  a  autoridade policial  foi  capaz de

traçar uma cronologia  da infecçaoo  por  Salmonella  Pullorum  nas granjas da regiaoo e  na

proia, pria planta da BRF  em Carambeídia, . Transcreve-se entaoo tal histoia, rico, agora com expressa

mençaoo apl localizaçaoo dos documentos pertinentes nos presentes autos: 

• 10/03: primeiro caso de aparecimento de lesões no coração detectados
pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF 424) nas linhas de inspeção post-



mortem. Produto coração produzido foi apreendido (Auto de apreensão n°
003/2016).  Serviço de Inspeção Federal realizou a coleta de corações e
fígado  com  lesão  de  aves  do  produtor  "Pedro  Fierzt" nas  linhas  de
inspeção  e  encaminhou  para  análise  histopatológica.  O  resultado
informou  pericardite  de  origem  bacteriana  subaguda  e  hepatite  de
origem  bacteriana  (Laudo  n°  8498908  284-16  RoseVetbr  Patologia
Veterinária (Evento 2, ANEXO48, fl. 1).

• 17/03: Amostras de coração, fígado e tonsilas cecais coletadas pelo SIF
424  em  aves  do  produtor  "Irene  Kliewer"  (abate  em  16/03)  foram
encaminhadas para análise  microbiológica em laboratório  credenciado
(ALLABOR). Os resultados demonstraram presença de Salmonella spp no
coração (SOA 31/2016 - N. registro no laboratório 48617.00/16) e nas
tonsilas cecais (SOA 33/2016 - N. registro no laboratório 48618.00/16). As
amostras de fígado e coração analisadas apresentaram Escherichia coli
(Fígado:  SOA  32/2016  –  n°  registro  no  laboratório  48116.00/16  e
Coração: SOA 31/2016 - n° registro no laboratório 48617.00/16). Houve
contato com o laboratório para proceder a tipificação da Salmonela para
verificar  se  a  cepa  identificada era de interesse  na saúde animal  e/ou
pública, conforme e-mail em 31/03/2016 (Evento 2, Anexo 48, fl. 2).

• 14/04: Serviço de Inspeção Federal comunica a empresa dos resultados
recebidos e informa medidas cautelares que serão tomadas em casos de
detecção de lesões  semelhantes  em lotes  que forem abatidos,  aplicando
medidas para abate sanitário dos animais, com condenação total na linha
de inspeção das partes acometidas e bloqueio do produto até conclusão do
diagnóstico (Ofício n9 052/2016/SIF 424). (Evento 2, Anexo 48, fl. 7).

•  18/04:  Empresa  informou  o  diagnóstico  positivo  para Salmonella
Pullorum  em  granja  de  matriz  JBR  em  reunião  do  setor  da
Agropecuária (Décio L. Goldoni – gerente agropecuário e Humberto
S. Cury - médico veterinário) com o Serviço de Inspeção Federal.(Evento
2, ANEXO48, Página 9).

•  18/04:  Serviço  de  Inspeção  Federal  recebe  laudo  do  laboratório
ALLABOR  com  o  resultado  da  tipificação  da  Salmonella  detectada  em
coração  e  tonsilas  cecais  (resultado:  Salmonella  sorovar  minnesota)
(Evento 2, ANEXO48, Página 9).

• 18/04: Empresa notifica a ADAPAR sobre a positividade para Salmonella
Pullorum em granja JBR 01010 - Josélia Braun, em amostra analisada em
laboratório próprio (Evento 2, ANEXO44, fl. 2).

•  19/04:  Serviço  de  Inspeção  Federal  informa a empresa  via  Ofício  n°
055/2016  SIF  424  quais  as  ações  fiscais  serão  tomadas  para  lotes  de
frangos de corte oriundos da matriz JBR. (Evento 2, ANEXO48, fl. 11). 



•  20/04:  Fiscal  de  Defesa  Agropecuária  da  ADAPAR  realiza  coleta  de
amostras da matriz JBR e encaminha para análise no laboratório CDME
(Centro de Diagnóstico Marcos Enrietti - credenciado MAPA). O resultado
foi negativo para Salmonella spp. (Evento 2, ANEXO48, fl. 13).
• 22/04: Empresa solicita liberação de produtos que estavam apreendidos
pelo Serviço de Inspeção Federal  oriundos de lotes  suspeitos (Ofício n9
250/2016/Garantia da Qualidade) (Evento 2, ANEXO 48, fl. 14 e ss). 

•  22/04:  Serviço  de  Inspeção  Federal  informa  a  empresa  restrição  de
certificação  sanitária  de  produtos  oriundos  da  matriz  JBR  (Ofício  n°
058/2016/SIF 424) (Evento 2, ANEXO48, fl. 22).

•  25/04:  Empresa  informa  ao  Serviço  de  Inspeção  Federal  os
procedimentos que serão executados na ocorrência de lotes positivos para
Salmonella Pullorum (Ofício nº 256/2016), em atendimento ao Ofício nº
055/2016/SIF 424.( Evento 2, ANEXO48, fls.  23).

• 27/04 e 29/04: Empresa solicita liberação de produtos para mercado
interno,  em rotulagem exportação,  alegando não haver  restrições  para
este  destino  (Ofícios  n9  270  e  278/2016/Garantia  da  Qualidade).  Tal
solicitação foi encaminhada via SEI para análise das instâncias superiores
do MAPA (Evento 2, ANEXO48, fls.  24 e ss).

•  29/04:  Serviço  de  Inspeção  Federal  inicia  o  Processo  n°
21034.004038/2016-18  no  SEI  encaminhando  para  análise  superior  a
demanda da  empresa  e  solicitando  orientações  sobre  procedimentos  a
serem realizados no caso em questão.

• 29/04: Serviço de Inspeção Federal informa a empresa que no abate do
dia  28/04  o  lote  do  produtor  Antonio  Stanicheski  apresentou  lesões
compatíveis com as encontradas nos lotes provenientes das matrizes JBR,
solicitando investigação do fato,  considerando que este produtor não
recebeu  aves  deste  matrizeiro.  O  SIF  424  solicita  levantamento  das
rastreabilidades  utilizadas  para  bloqueio  dos  produtos  e  demais
procedimentos realizados no abate para evitar a contaminação cruzada
(Ofício nº 060/2016/SIF 424) (Evento 2, ANEXO 47, fls. 1). 

•  02/05/2016:  Serviço  de  Inspeção  Federal  indefere  a  solicitação  da
empresa para liberação dos produtos provenientes do matrizeiro JBR para
mercado interno (Ofício nº 062/2016/SIF 424) (Evento 2, ANEXO 47, fls.
2).

 

•  03/05/2016:  SIPOA/DDA/SFA-PR  manifesta  parecer  favorável  ao
solicitado  pela  empresa  para  destinação  para  mercado  interno
(Informação n9 711/SIPOA-PR/DDA-PR/SFAPR/GM/MAPA - Processo SEI



n921034.004038/2016-18) e encaminha o Processo para CGI/DIPOA para
análise e parecer.(Evento 2, ANEXO 47, fls. 3).

• 05/05/2016:  Empresa informa abate de lotes provenientes da matriz
JBR, conforme procedimentos previstos (Ofício nº 295/2016/Garantia da
Qualidade).  Serviço  de  Inspeção  Federal  solicita  informações  sobre  as
embalagens que serão utilizadas para estes produtos.  (Evento 2, ANEXO
47, fl. 4).

•  06/05/2016:  Empresa  informa  que  serão  utilizadas  rotulagens  de
mercado  interno  e  externo,  sendo  indeferida  pelo  SIF  para  rotulagens
mercado externo (Ofício nº 301/2016/Garantia da Qualidade).(Evento 2,
ANEXO 47, fls. 5).

•  10/05/2016:  Empresa  responde  o  Ofício  n°  60/2016/SIF  424
informando que houve confusão na ordem de carregamento dos pintinhos
(falha operacional),  descarregando cargas  de pintos da origem JBR no
aviário do produtor "Antonio Stanicheski" (Ofício nº 311/2016/Garantia
da Qualidade).(Evento 2, ANEXO 47, fls. 7).

• 11/05/2016: Serviço de Inspeção Federal informa a empresa novamente
o aparecimento de lesões no coração compatíveis com as encontradas em
lotes  oriundos  de  matrizes  JBR  em  produtores  não  procedentes  desta
matriz, solicitando levantamento das rastreabilidades para bloqueio dos
produtos, descrição dos procedimentos de higienização executados para
evitar a contaminação cruzada e demais esclarecimentos, considerando
que  novos  lotes  estavam  aparecendo  com  lesões.  Serviço  de  Inspeção
Federal  solicita  cópia  da  documentação  de  notificação  ao  serviço  de
defesa sanitária da positividade identificada na granja matriz informada
JBR (Ofício nº 068/2016/SIF 424).(Evento 2, ANEXO 47, fls. 9).

• 12/05/2016: Emissão de Auto de Infração n9 004/2016/SIF 424 devido
a informações incorretas da empresa sobre estoque de rotulagens para
serem utilizadas nos lotes suspeitos. (Evento 2, ANEXO 47, fls. 11).

• 13/05/2016: Despacho da DICAO/CGI/DIPOA informando que durante o
abate devem ser adotadas as medidas de mitigação do risco, evitando a
disseminação  do  patógeno,  como  abate  em  separado  dos  demais  lotes
negativos para Salmonella spp, sendo favorável a destinação das carcaças
para todos os mercados  que não possuam como exigência  ausência  de
salmonela  a  campo  e  no  produto  final,  corroborando  o  parecer  do
SIPOA/PR  (Informação  nº  190/DICAO/CGI/DIPOA/SDA/G  M/MAPA).
(Evento 2, ANEXO 47, fl. 13).

• 13/05: Empresa solicita autorização para armazenamento dos produtos
bloqueados devido à suspeita de Pulorose em armazenagem terceirizada).



Produtos  embalados  com  registro  de  rótulo  n°  796/2016  -  mercado
interno (Ofício n9325/2016/Garantia da Qualidade). Serviço de Inspeção
Federal  autoriza  baseado  na  Informação  n°
190/DICAO/CGI/DIPOA/SDA/GM/MAPA (Evento 2, Anexo 47, fl. 14).

•  16/05:  Empresa  responde  o  questionamento  do  Serviço  de  Inspeção
Federal encaminhado via Ofício n° 068/2016/SIF 424 e encaminha cópia
do  documento  de  notificação  à  ADAPAR,  realizada  em  18/04/2016  e
recebida  pelo  Médico  Veterinário  Hercy  Carvalho  de  Souza  -  Fiscal  de
Defesa  Agropecuária  (Ofício  nº  339/2016/Garantia  da  Qualidade).
(Evento 2, Anexo 47, fls. 16 e ss.).

• 17/05: Serviço de Inspeção Federal informa o recebimento de aves com
sinais  clínicos  e  o  uso  incorreto  de  embalagens  e  rastreabilidades  no
abate do dia 14/05. Solicita ainda cópia da notificação de abate sanitário
das matrizes JBR na empresa Somave e planilha de localização física dos
produtos bloqueados em câmara de estocagem (Ofício nº 72/2016/SIF
424) (Evento 2, Anexo 47, fl. 22 ).

• 18/05: Serviço de Inspeção Federal informa que lote de outro produtor
não procedente de matriz JBR (integrado Maurício Pusch de Macedo III)
apresentou lesões  no coração compatíveis  com Pulorose e as  ações  de
medidas sanitárias que foram tomadas pelo SIF durante o abate. Solicita
posicionamento da empresa,  frente aos problemas relatados (Ofício n9
74/2016/SIF  424).  Segundo  registros  de antemortem,  os  últimos lotes
provenientes  da  matriz  JBR  foram  abatidos  em  14/05.  Porém  no  dia
17/05 o lote do produtor Maurício Push de Macedo III apresentou lesões
no  coração  compatíveis  com  as  encontradas  nos  lotes  suspeitos  de
S.Pullorum.  Este  produtor  recebeu  pintinhos  provenientes  das
matrizes SAN 03 (Granja Santo André) e LSTOl.(Evento 2, Anexo 47, fl.
22).

• 23/05: Empresa responde Ofício nº 074/2016/SIF 424, através do Ofício
nº 018/2016/Gerência Industrial e Agropecuária.(Evento 2, Anexo 47, fl.
26).

• 25/05: Empresa responde Ofício nº 072/2016/SIF 424, encaminhando
o solicitado pelo SIF (levantamento da localização física dos produtos
bloqueados, notificação oficial à ADAPAR (Ofício n° 016/16/Matrizes) e
cópia do Boletim Sanitário de abate das matrizes), através do Ofício n°
369/2016/Garantia da Qualidade.(Evento 2, Anexo 47, fl. 28 e ss).

Os elementos  apontados pela autoridade policial  na cronologia  acima

apresentada saoo todos baseados em documentos constantes dos autos e corroboram a

versaoo apresentada por CRISTIANNE LIBERTI. Note-se que o memorando nº 45/2016 do



MAPA afirma que,  em 28/2016,  cerca de 900 mil  frangos podem ter sido infectados a

partir das matrizes SANTO ANDRE. e JBR. 

Aleia, m dos crimes contra a sauia, de puia, blica e as falsidades praticadas no

processo de ocultaçaoo de resultados laboratoriais (que, conforme se veraia, , naoo foi um caso

isolado),  a  indicar  os  meios  ilídia, citos  que  a  BRF  vem  utilizando  na  sua  atividade,

contextualizando a  atuaçaoo  dela,  vale  destacar  o  depoimento do auditor  fiscal  DANIEL

TEIXEIRA, que deu ensejo apl pOperaçaoo Carne F raca”:

QUE, na semana passada, soube de funcionários da própria empresa BRf S.
A.,  de  provável  irregularidade  envolvendo  a  referida empresa,  na qual,
inclusive, estaria sendo articulada a remoção do Fiscal ANTONIO CARLOS
PRESTES, responsável pela descoberta fiscalização, na venda de produtos
irregulares,  nos  quais  foram  constatada  absorção  de  água  em  frango
superior  ao  índice  permitido;  QUE  houve  um  procedimento  formal
realizado pelo referido Fiscal do MAPA, ainda em fase de instrução; QUE
houve também a instauração de Inquérito policial pela Delegacia de
Polícia  Federal  em  Ponta  Grossa/PR,  quando,  na  ocasião,  foi
conduzido o gerente industrial LUIZ AUGUSTO FOSSATI, da Unidade
de  Carambeí;  QUE  a  irregularidade  constatada  pelo  Fiscal  foi  a
reembalagem  de  produtos  considerados  inadequados  para  venda
como acima descrito; QUE a reembalagem dos produtos ocorreu na
noite do dia 22/11/2015, certamente para ludibriar a fiscalização;
QUE  todas  as  informações  relevantes  constam  no  processo
administrativo  instaurado  pelo  MAPA;  QUE  a  articulação  para
remoção do Fiscal ANTONIO CARLOS PRESTES, ao que soube envolve,
de um lado, a Diretoria da empresa BRF S.A. e o seu setor jurídico,
nas pessoas do gerente jurídico LUCIANO WIENKE, da coordenadora
jurídica  JOYCE  PELLANDA e  do  gerente  industrial  LUIZ  AUGUSTO
FOSSATI, da Unidade de Carambeí, e, de outro, a Superintendência do
MAPA no Paraná; QUE o referido Fiscal ainda não foi afastado; QUE
acredita que efe estaria disposto a colaborar com as investigações.

As declaraçooes prestadas por DANIEL TEIXEIRA foram corroboradas por

relatoia, rio  realizado  pela  Controladoria-Geral  da  Uniaoo  (CGU),  o  qual  demonstrou  a

ocorremncia  de  desvio  de  finalidade  em  remoçooes  de  auditores  fiscais,  promovidas  no

ammbito da Superintendemncia de F iscalizaçaoo Agropecuaia, ria do Paranaia,  (Evento 14).

Assim, apenas em relaçaoo a este evento especídia, fico,  no sentido de que

houve ocultaçaoo da contaminaçaoo por Salmonella Pullorum na planta da BRF  de Carambeídia, 

(a partir da matriz SANTO ANDRE. e depois dos granjeiros da regiaoo dos Campos Gerais),

de plano, vislumbra-se a ocorremncia do crime previsto no art. 272, § 1º-A, do Coia, digo Penal. 



 Art.  272  -  Corromper,  adulterar,  falsificar  ou  alterar
substância  ou  produto  alimentício  destinado  a  consumo,
tornando-o  nociva  à  saúde  ou  reduzindo-lhe  o  valor
nutritivo: 

 Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

§ 1º-A - Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende,
expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou, de
qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância
alimentícia  ou  o  produto  falsificado,  corrompido  ou
adulterado. 

E para que a materialidade deste delito reste devidamente delineada,

importante  trazer  aos  autos  as  Guias  de  Transporte  Animal  (GTA´s),  relativas  aos

carregamentos de aves oriundas do matrizeiro SANTO ANDRE., jaia,  que, quando da saídia, da de

tais  aves  das  granjas  infectadas,  como  ja ia,  mencionado,  so ia,  poderia  constar  delas  a

destinaçaoo ppara abate sanitaia, rio”. A pertinemncia das diligemncias apontadas pela autoridade

policial para os fins de comprovaçaoo das condutas atinentes a tal delito seraoo verificadas,

uma a uma, na sequemncia. 

Os fatos acima narrados (ocultaçaoo da salmonela), contudo, devem ser

interpretados em conjunto com as condutas a seguir mencionadas –  que estaoo descritas na

representaçaoo constante do evento 6 –  pois,  como ficara ia,  evidente,  o mesmo gemnero de

fraude  que  ora  se  descreveu  era  utilizado  pela  BRF  em  ampla  escala,  sempre  com  o

objetivo de ludibriar a fiscalizaçaoo do MAPA. 

1.2. Fraudes nas análises laboratoriais e componentes proibidos

(Representação constante do evento 6)

A  representaçaoo  constante  do  evento  6  trata  de  trems  frentes  de

investigaçaoo  que  dizem respeito  a:  (i)  utilizaçaoo  sub-reptídia, cia  pela  BRF  de  laboratoia, rios

descredenciados pelo MAPA; (ii) determinaçaoo de ocupantes de altos cargos da BRF  para

que  funcionaia, rios  responsaia, veis  por  exames  laboratoriais  adulterassem  resultados  que

seriam submetidos ao SIF  –  Serviço de Inspeçaoo F ederal; (iii) a utilizaçaoo de componentes

proibidos –  ou em dosagens naoo permitidas –  na fabricaçaoo de raçooes pela BRF . 



A  primeira  destas  frentes  inicia-se  com  investigaçaoo  realizada  pela

unidade de inteligemncia da Delegacia de Polídia, cia F ederal de Maringaia, -PR, a partir da qual foi

gerada  a  informaçaoo  policial  no  3/2017  –  UIP/MGA/PR,  que  noticia  que  o  laboratoia, rio

MERIEUX    NUTRISCIENCES,   pertencente  ao  grupo  BIOAGRE  LABORATO.RIOS,  foi

recentemente descredenciado pelo MAPA, tendo em vista a detecçaoo de irregularidades

nos exames laia,  realizados (Evento 2, Anexo 52, fls. 4 e ss). 

Mais adiante, a autoridade policial verificou que, na verdade, o referido

laboratoia, rio  MERIEUX  NUTRISCIENCES  tem  sede  no  exterior,  atuando  em  territoia, rio

nacional mediante pessoa jurídia, dica interposta, qual seja, o LABORATO.RIO SA CAO CAMILO DE

ANA.LISE DE ALIMENTOS E A.GUA (Evento 10).

A referida informaçaoo policial no 3/2017 –  UIP/MGA/PR faz saber que o

laboratoia, rio MERIEUX teria realizado, recentemente, anaia, lises em amostras de alimentos,

nas quais detectou a ocorremncia da bacteia, ria  Salmonella sp.  Naoo obstante,  por ordem da

diretora teia, cnica do laboratoia, rio, HARISSA SILVE.RIO EL GHOZ F RAUSTO, os resultados dos

exames de tais amostras foram modificados, de modo a omitir a ocorremncia de Salmonella

sp.  Idemntica  medida  teria  ocorrido  com  amostras  de  carne  putrefata,  cujos  exames

realizados pelo referido laboratoia, rio apontaram-na como pproia, pria para consumo”. 

Relatou-se ainda que, apesar do descredenciamento perante o MAPA, o

laboratoia, rio  MERIEUX  continuaria  a  realizar  exames,  utilizando-se,  para  tanto,  do

LABORATO.RIO ALLABOR, de Toledo-PR, que tambeia, m pertence ao Grupo BIOAGRE. Chama

especialmente  a  atençaoo,  neste  caso,  que  HARISSA  SILVE.RIO  EL  GHOZ  F RAUSTO  eia, 

representante legal das empresas LABORATO.RIO SA CAO CAMILO e BIOAGRE AMBIENTAL,

sendo  que  ambas  possuem  o  mesmo  endereço  que  o  laboratoia, rio  MERIEUX

NUTRISCIENCES no Brasil (Evento 2, Anexo 52, fl. 7).

Ainda segundo a referida informaçaoo policial, descreveu-se, em detalhes,

como se operacionalizaria a fraude no sistema MYLIMS, utilizado pelos laboratoia, rios em

questaoo,  de  modo  a  alterar  a  data  de  recebimento  das  amostras.  Assim,  as  medidas

pleiteadas na representaçaoo saoo indispensaia, veis para se demonstrar essa forma de fraude

que vinha sendo realizada pelos laboratoia, rios: 



“No MyLims,  fica  registrada a  data  real  de  recebimento  da amostra e

também  consta  a  data  da  entrada,  essa  data  da  entrada  é  que  foi

alterada. A fonte forneceu um roteiro passo a passo, para se detectar essa

sistemática: no sistema MyLims, entrar em amostras, procurar em código

de barras, digitar o número da amostra, enter 2 vezes abrirá uma nova

janela, ir em situações e depois o histórico fica na parte inferior da tela.

Neste  histórico que consta a data real  do recebimento da amostra.  Na

janela anterior em informações, consta a data de entrada, ou seja, a data

alterada, que geralmente é anterior à data de recebimento da amostra”.

Considerando  os  fatos  narrados  na  representação  policial

constante  do evento  1,  chama igualmente  a atenção  que  no  caso  da infecção  de

Salmonella  Pullorum  em  Carambeí,  consta  dos  autos  (Evento  2,  ANEXO48,  fl.  2)

certificado  oficial  de  análise  expedido  com  base  em  exame  realizado  pelo

LABORATÓRIO ALLABOR, assinado por RAFAEL RICARDO ADMCZUCK. Mais adiante,

no entanto, consta troca de e-mails entre este último responsável técnico e o SIF;

nestes e-mails, na assinatura eletrônica de  RAFAEL RICARDO ADMCZUCK consta a

marca  MERIEUX  NUTRISCIENCES  (EVENTO  2,  ANEXO  48.  fl.  6).  Tais  elementos

permitem deduzir que há confusão entre as pessoas jurídicas BIOAGRE, ALLABOR e

MERIEUX, sem mencionar o LABORATÓRIO SÃO CAMILO, que seria a pessoa jurídica

por meio da qual o MERIEUX NUTRISCIENCES efetivamente atua no Brasil. 

A confusaoo entre as pessoas jurídia, dicas MERIEUX, ALLABOR, BIOAGRE e

SA CAO CAMILO liga-se apl BRF  naoo soia,  pelo fato de exames relativos apl infecçaoo por Salmonella

Pullorum  terem sido realizados pelos laboratoia, rios ALLABOR e MERIEUX. Mais que isso,

durante o Inqueia, rito Policial que originou a Operaçaoo Carne F raca foi interceptada conversa

telefomnica  entre  RONEY  NOGUEIRA,  gerente  de  relaçooes  institucionais  da  BRF ,  e  outro

funcionaia, rio de nome F A.BIO, na qual fica  evidente o interesse da BRF  em providenciar o

credenciamento  do  laboratoia, rio  SA CAO  CAMILO  junto  ao  MAPA,  valendo-se  inclusive  de

influemncia polídia, tica em Brasídia, lia: 

"FÁBIO: Você conhece o JOÃO ZUFFO não, né?
RONEY: Quem?
FABIO: JOÃO ZUFFO dos laboratórios de agropecuária. Não né?
RONEY: Não, eu já conversei com ele já.



FABIO: Eu vou. Então é o seguinte, nós precisamos de uma ajuda, mega
ajuda sua. Nós temos uma conta de análise de mais ou menos um milhão
por mês e tá na mão de uns laboratórios grandes aí e não tem jeito de
fazer  o  troço  num  preço  melhor.  Nós  queremos  que  você  aperte  o
pessoal  do  governo  pra  credenciar.  O  cara  solicitou  o
credenciamento pra ir lá, fazer a auditoria, né. Na verdade, não é
pra credenciar,  é pra fazer a auditoria de credenciamento.  Se ele
passar, é um laboratório chamado São Camilo. Então eu vou pedir
pra ele te passar as informações certinhas. Essa é uma pendência
minha agora com a companhia eu preciso que você me ajude nisso
aí. Nem que nós tenha que ir em Brasília.
RONEY: Beleza. Fechou.

Assim,  em  que  pese  este  ponto,  pinfluemncia  polídia, tica”  para

credenciamento, naoo seja propriamente objeto desta nova investigaçaoo,  resta evidente a

confusaoo  entre  os  diversos  laboratoia, rios,  de  modo que,  no  final  das  contas,  a  empresa

descredenciada continuava atuando. E era interesse da BRF  que isso acontecesse, para que

pudesse manter sua polídia, tica de fraudes. 

Ao  se  analisar  a  conversa  acima  transcrita  com  o  levantamento

societaia, rio feito pela Polídia, cia F ederal,  nota-se que o interesse explídia, cito na acreditaçaoo do

laboratoia, rio SA CAO CAMILO por parte da BRF  demonstra, em uia, ltima anaia, lise, o interesse da

empresa em poder contar com as anaia, lises realizadas pelo laboratoia, rio MERIEUX, o qual

atuou  no  caso  da  contaminaçaoo  por  Salmonella  Pullorum  em  Carambeíd ia,  e  foi

descredenciado justamente por suspeita de irregularidades.

A partir do levantamento societaia, rio dos laboratoia, rios citados, a Polídia, cia

F ederal traçou o seguinte panorama (Evento 10, fl. 3): 



No quadro acima, identificam-se os liames que conectam as empresas

mencionadas.  Verifica-se,  por  exemplo,  que  VALDIR  CHICHINELLI  possui  participaçaoo

societaia, ria  tanto  no  Laboratoia, rio  SA CAO  CAMILO,  quanto  no  Grupo  BIOAGRI  AMBIENTAL

LTDA, ao qual pertencem os Laboratoia, rios SA CAO CAMILO e ALLABOR LABORATORIOS LTDA.

O mesmo indivídia, duo tambeia, m faz parte do quadro societaia, rio da empresa SILLIKER BRASIL

PARTICIPACOES LTDA. (ATIVA) - CNPJ 09584156000131, que possui tambeia, m como soia, cia a

empresa MERIEUX NUTRISCIENCE CORPORATION. 

Ainda,  constam como soia, cios indiretos do Laboratoia, rio  SA CAO CAMILO,  e

tambeia, m vinculadas apl MERIEUX NUTRISCIENCE (por comporem, junto apl referida empresa,

o quadro societaia, rio da  SILLIKER BRASIL PARTICIPACOES), as pessoas de  JUAN MATIAS

SERAGOPIAN e EUGENIO LUPORINI NETO. Ambos, segundo publicaçooes proia, prias na rede

social  Linkedin  ocupam,  respectivamente,  os  cargos  de  CF O e  Presidente  da MERIEUX

NUTRISCIENCES1.  

Por fim, identificou-se tambeia, m como soia, cio direto do Laboratoia, rio  SA CAO

CAMILO  a pessoa de  LUIS F ERNANDO TORRES MAIDA. Mediante consulta ao banco de

dados institucional do Ministeia, rio do Trabalho e Emprego, bem como atraveia, s de pesquisas

em fontes abertas de informaçaoo, aferiu-se o exercídia, cio da atividade de LUIS F ERNANDO e

1 Vide  https://www.linkedin.com/in/eugenio-luporini-neto-2b89a8104/ e
https://www.linkedin.com/in/juan-mat%C3%Adas-seragopian-0014b270/. 

https://www.linkedin.com/in/eugenio-luporini-neto-2b89a8104/
https://www.linkedin.com/in/juan-mat%C3%ADas-seragopian-0014b270/


de VALDIR no Grupo BIOAGRI AMBIENTAL, junto apl Diretoria de Planejamento Estrateia, gico

do Grupo. 

Ante o conjunto de informaçooes coligido ateia,  agora, resta clara a conexaoo

societaia, ria entre os laboratoia, rios MERIEUX NUTRISCINCES, ALLABOR e SA CAO CAMILO. Haia, ,

igualmente,  elementos  no  sentido  de  que  o  laboratoia, rio  MERIEUX,  apesar  de

descredenciado pelo MAPA, continua atuando na confecçaoo de laudos.  O alcance de tais

fraudes ainda e ia,  demasiado grande para se deixar vislumbrar,  uma vez que cada laudo

fraudado pode representar a diferença entre o funcionamento ou o fechamento de plantas

de processamento de gemneros agropecuaia, rios que produzem intensamente, para o mercado

nacional e para exportaçaoo. Neste sentido, o dano em potencial naoo apenas ao consumidor

interno,  mas  a pl proia, pria  reputaçaoo  brasileira  como  exportador  de  alimentos,  eia, 

incomensuraia, vel,  havendo  razooes  mais  do  que  suficientes  para  a  continuidade  da

investigaçaoo. 

A segunda linha de investigaçaoo de que trata a representaçaoo juntada ao

evento  6  foi  iniciada  a  partir  da  anaia, lise  de  dados  extraídia, dos  de  caixas  de  e-mail  de

executivos da empresa BRF , obtidos apoia, s  a primeira fase da Operaçaoo Carne F raca.  Tal

anaia, lise  encontra-se,  especificamente,  no  relatoia, rio  de  Polídia, cia  Judiciaia, ria  no 041/2017

GT/CF /DCOR/SR/PF /PR.  Este  relatoia, rio  trata  de  mensagens  trocadas  pelas  pessoas  de

ANDRE . LUIS  BALDISSERRA,  F ABIANA  RASSWEILER  DE  SOUZA,  JOSE . ROBERTO

PERMONIAN RODRIGUES, LUIZ F ERNANDO GUARANA MENDES e RONEY NOGUEIRA DOS

SANTOS. 

A sequemncia de correios eletromnicos analisados consiste em uma seia, rie de

discussooes de diferentes funcionaia, rios da BRF  sobre como tratar do incidente gerado com a

propositura de reclamatoia, ria trabalhista por ADRIANA MARQUES CARVALHO, a qual,  ateia, 

2014, fora supervisora do laboratoia, rio de alimentos da BRF , localizado em Rio Verde-GO

(Evento 2, ANEXO 49, F L. 4 e ss). 

Segundo as alegaçooes  da reclamante ADRIANA MARQUES CARVALHO,

durante o exercídia, cio de suas funçooes, era ela responsaia, vel pelas anaia, lises laboratoriais dos

produtos fabricados pela BRF , sendo tambeia, m de sua atribuiçaoo a elaboraçaoo de laudos

sobre  a  qualidade  e  a  adequaçaoo  sanitaia, ria  deles.  Ocorre  que,  segundo  alegado  por

ADRIANA MARQUES CARVALHO, quando tais testes acusavam a presença de algum



agente infectante – como a bactéria Salmonella sp –  havia a orientação e a pressão

explícita de seus superiores, a fim de que os resultados fossem alterados, o que de

fato  acontecia.  A  reclamante  alegou,  inclusive,  que  era  obrigada  a  simular  a

rastreabilidade de amostras de produtos, a fim de ludibriar a fiscalização federal.

A descriçaoo faia, tica da exordial da reclamatoia, ria trabalhista deixa clara a

gravidade dos fatos alegados por ADRIANA MARQUES CARVALHO  (Evento 2, ANEXO 49,

F L. 10 e ss): 

“Entre  as  atividades  executadas  pela  Reclamante,  lhe  incumbia  a
realização  de  análises  sobre  o  produto  fabricado  destinado  ao
consumidor, nacional e internacional, e elaboração de laudo sobre a
qualidade, “saúde”, do produto  para controle interno e da inspeção
federal. As análises eram realizadas a partir de amostras recebidas
pela  Reclamante,  sendo  que  desde  a  contratação  foi  orientada  a
fazer  dois  cadastros,  um  interno  e  outro  para  a  fiscalização
(composta  pela  inspeção  federal  e  exportação). Ocorre  que,  na
grande maioria das vezes,  a Reclamante era obrigada a alterar o
resultado das análises que diagnosticava contaminação. Assim, se a
análise  constatasse  a  presença  de  salmonella  ou  outro  tipo  de
contaminação, por ordens expressas dos superiores, devia alterar os
registros nos laudos publicados, os destinados à fiscalização.  Além
das adulterações, muitas vezes os responsáveis por repassar as amostras
de cada lote, não o fazia e, nestas ocorrências era a Reclamante obrigada
a  simular  laudos  e  amostras,  como  se  a  análise  estivesse  ocorrido
normalmente.  Inclusive, em tais ocasiões devia realizar a rastreabilidade
da amostra de forma simulada, para apresentar ao auditor externo.  Em
reuniões  com  auditores  do  Ministério  da  Agricultura,  em  muitas
ocasiões,  a  Autora  foi  submetida  a  constrangimentos  e  pressões
psicológicas  em  razão  dos  laudos  que  emitia,  pois,  afirmavam  a
impossibilidade de em uma indústria do porte da BRF não encontrar
contaminação biológica, contestando a capacidade da Autora como
profissional. Em certa ocasião um auditor afirmou que se passassem uma
semana no laboratório apareceria contaminação em um ou mais lotes, de
modo a reprovar a Reclamante, deixando claro que ocorria a manipulação
de resultados, de maneira a restringir aos limites de constatação de lotes
contaminados,  obedecendo  aos  padrões  de  qualidade  estabelecidos.  Os
laudos adulterados também eram apresentados à auditória externa.  No
mês eram realizadas em média 51 avaliações (PRP    –    programa de
redução de patógenos), destas em torno de 40% a 70% apontavam a
existência  de  bactéria  (eram  positivos).  O  limite  máximo  de
positividade permitido era de 23%, ou seja, 12   amostras. Portanto,
frequente e corriqueira era a conduta da Reclamada em   exigir que a
reclamante  adulterasse  os  laudos  fiscais,  obrigando  seus
empregados  a  adotar  essa  conduta.  A  título  de  nota,  o  PRP    –
programa de redução de patógenos é controlado pelo SIF e possui
como  finalidade  fiscalizar    os  níveis  de  contaminação  por
“salmonella”  e  outros  agentes  contaminantes.  A  situação  causava



grande  constrangimento  para  a  Reclamante,  que  era  atingida  por
sentimento de insegurança, vergonha, transtorno e medo. Ainda, a prática
expunha  a  Obreira  a  avaliações  e  críticas  sobre  seu  trabalho  e,  pior,
acerca  da  sua  capacidade  em  executar  a  atividade  para  a  qual  se
preparou durante anos. A autora, inclusive, queixou-se das ações diversas
vezes  com  seus  superiores  que  lhe  obrigavam  a  continuar  com  o
procedimento. Além das queixas verbais,  a Obreira encaminhava e-
mails aos supervisores expressando sua posição contra a prática e
solicitando que, ao menos, reduzisse a quantidade de alterações, vez
que  além  de  ser  prática  ilegal,  causava  transtornos  e  trabalho
desnecessário  (e-mail  anexo  aos  autos).  Afora  o  constrangimento
pessoal e moral imposto à Autora, a conduta antijurídica e imoral da
Reclamada colocava em risco a saúde pública e, ainda, era capaz de
comprometer  a  idoneidade profissional  da  autora.  Desse  modo,  a
conduta da Reclamada causou grande constrangimento e angústia à
Reclamante,  que  foi  obrigada  a  proceder  contra  normas  de
segurança,  saúde  pública  e  determinações  de  órgãos  públicos,
inclusive  praticando  ato  infracional,  podendo  colocar  em  risco  a
integridade física e saúde de outras pessoas e, ainda, colocando em
risco  sua  credibilidade  profissional.  É  inegável  a  existência  de
padecimento  psíquico  decorrente  do  fato  de  ter  que  trabalhar  em
condições  de  risco  e,  mesmo  após  as  queixas  da  Autora,  a  empresa
continuou  a  determinar  o  procedimento.  Deve,  pois,  ser  a  Reclamante
compensada  pelo  dano  moral  sofrido  mediante  a  condenação  da
Reclamada em um valor monetário a ser arbitrado por V. Exa., em quantia
que,  sopesada  nos  critério  de  razoabilidade  e  proporcionalidade,  seja
capaz de minorar  a sua angústia e  o  seu sofrimento,  cuja  condenação
deverá ter  caráter  pedagógico  de forma a intimidar  a  reincidência  da
Reclamada no ato de negligenciar as condições adequadas de trabalho
aos seus empregados.  Postula que a condenação em danos morais  seja
arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  

A sequemncia de e-mails trocados por  funcionaia, rios e executivos da BRF ,

bem como a rapidez que exigiram, denota que as acusaçooes eram muito seia, rias. De fato, a

urgemncia em se alcançar um acordo que impedisse o trammite da reclamatoia, ria trabalhista

ateia,  a prolaçaoo de uma sentença fica clara no intento dos interlocutores envolvidos,  o que

reforça a verossimilhança das alegaçooes feitas pela reclamante (Evento 2, ANEXO49, fl. 9 e

ss). 

Na  realidade,  o  que  salta  aos  olhos  aqui  não  é  nem  tanto  a

preocupação  dos  funcionários  para  que  a  notícia  veiculada  na  ação  não  se

espalhasse  (inclusive  a  outros  órgãos  públicos),  porque,  enfim,  qualquer  grande

empresa tem uma reputação a zelar, mas sim a forma como isso aconteceu, em que

ninguém, em e-mails que vão até a presidência da empresa, questiona a veracidade

da  informação  (das  fraudes)  trazida  na  reclamatória  trabalhista,  que  revela



verdadeira  política  empresarial  calcada  em  ilícitos  graves.  Fato  é  que,  se  a

informação  de  ADRIANA  fosse  inverídica,  para  além  de  tomar  providências

impeditivas  de  propagação  dela,  na  certa  o  departamento  jurídico  da  empresa

adotaria medidas contra a própria reclamante, ainda que fora da esfera trabalhista,

bem como, no mínimo, apareceriam (até nos e-mails) providências de revisão dos

procedimentos que vinham sendo adotados. Isso nunca aconteceu.

A  troca  de  e-mails  se  inicia  com  a  informaçaoo  repassada  por  ROSE

MIRIAM  PELACANI (advogada-gerente  do  Contencioso  Cídia, vel  e  Trabalhista),  a  IVAN

PERUZZO,  CRISTINA PASINATO e RODRIGO MAIA,  sobre a propositura da reclamatoia, ria

trabalhista –  anexada ao correio eletromnico.  A advogada demonstra preocupaçaoo com o

processo e pede aos interlocutores direcionamento sobre como prosseguir: 

 



Na  sequemncia,  em  26/08/2015,  IVAN  PERUZZO  encaminha  a  mesma

mensagem a ANDRE. LUIS BALDISSERRA (Diretor de Operaçooes da BRF  S.A. dos Estados de

Minas Gerais, Goiaia, s e Mato Grosso); este, por sua vez, em  02/09/2015, envia o e-mail para

LUCIANO WIENKE (gerente jurídia, dico) para que este tome conhecimento dos fatos: 

Tendo  tomado  conhecimento  da  reclamatoia, ria  trabalhista,  LUCIANO

WIENKE, por sua vez, faz com que os fatos cheguem a ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES

(Diretor Vice-Presidente Legal  e Relaçooes da BRF  S.A.) e ANA LUISA F AGUNDES ROVAI

HIEAUX  (Diretora  Jurídia, dica  BRF  S.A.).  A  mensagem  e ia,  especialmente  relevante,  pois

demonstra como a questaoo estava sendo tratada de forma urgente e especial –  a ponto de

alcançar postos taoo altos na hierarquia de uma empresa do porte da BRF  –  aleia, m de deixar

claro, em seu conteuia, do, o intuito claro dos responsaia, veis de naoo permitir que as denuia, ncias

constantes da reclamatoia, ria trabalhista alcançassem outros oia, rgaoos puia, blicos: 



Em continuidade a  esta  mensagem,  ainda no mesmo dia,  ANA LUISA

F AGUNDES ROVAI HIEAUX responde a LUCIANO WIENKE, concordando com a estrateia, gia

apresentada por  este  e  deixando clara  sua preocupaçaoo  por  conta  de  se  tratar  de  um

processo  puia, blico.  Ainda  no  dia  03/09/2015,  PEDRO  DE  ANDRADE  FARIA  (Diretor

Presidente  Global,  Financeiro  e  de  Relações  com  Investimento)  demonstra  sua

insatisfação a JOSÉ ROBERTO RODRIGUES e HÉLIO RUBENS MENDES DOS SANTOS

JUNIOR   (Diretor  Vice-Presidente),  afirmando  que  “sempre  levamos  bucha  dos

mesmos lugares”. A expressaoo eia,  bastante significativa, pois demonstra a existemncia de um

histoia, rico de problemas semelhantes ao tratado na reclamatoia, ria trabalhista. Enfim, como

dito linhas atraia, s,  nenhum dos integrantes do alto escalão da empresa questiona o

conteúdo  das  afirmações  de  ADRIANA.  A  preocupação  é  apenas  a  de  estancar  a

propagação da informação. 

A  gravidade  da  afirmaçaoo  do  Presidente  da  empresa  PEDRO  DE

ANDRADE FARIA,  e ia,  escandalosa,  na  sequemncia se  dirigindo ao Diretor  Vice-presidente

HÉLIO RUBENS MENDES DOS SANTOS JUNIOR: 

“Isso é um absurdo. Impressionante como  sempre levamos bucha

dos mesmos  lugares.  Helio  por favor avalie  algo drástico por lá.

Tem coisa que ofende nosso senso de propósito”.



Como dito,  nem mesmo o mais alto escalaoo da empresa questiona as

fraudes  denunciadas  na  reclamatoia, ria  trabalhista.  Ao  contraia, rio,  a  presidemncia  apenas

determina ao vice que tome medidas draia, sticas para estancar o problema,  ao que tudo

indica, recorrente. 

Apoia, s  estas mensagens  surgem outras,  envolvendo LUCIANO WIENKE,

ANDRE. BALDISSERRA e HE.LIO RUBENS MENDES DOS SANTOS JUNIOR. Destas mensagens

resta clara naoo apenas a urgemncia em se selar um acordo que fizesse fenecer a reclamatoia, ria

trabalhista, como a disposiçaoo dos envolvidos em oferecer um valor muito acima da meia, dia,

a fim de que as denuia, ncias contidas na exordial naoo ganhassem vida proia, pria, alcançando

outros oia, rgaoos de controle. De fato, haia,  mençaoo explídia, cita da parte de LUCIANO WIENKE no

sentido de que o acordo teria de ser fechado em um valor muito acima do habitual, tendo

em vista a natureza das denuia, ncias feitas pela reclamante apl Justiça Obreira. Segue, abaixo, a

transcriçaoo destas mensagens, que constam do Evento 2, ANEXO49, fl. 13, dos presentes

autos: 



A  urgemncia  dada  ao  fechamento  do  acordo  trabalhista  se  justificava,

dentro da loia, gica comumente adotada pela BRF , na medida em que o pedido de indenizaçaoo

veiculado por ADRIANA MARQUES CARVALHO veio instruídia, do com coia, pias de e-mails em

que a reclamante relatava a outros funcionaia, rios o perigo de a fiscalizaçaoo federal atentar

para as constantes adulteraçooes de laudos que eram operadas. A troca de e-mail ocorrida

entre a reclamante e F ABIANNE BALDO, em junho de 2014, eia,  bastante explídia, cita quanto apl

natureza das adulteraçooes,  chamando atençaoo  particularmente o tom adotado por esta

uia, ltima funcionaia, ria, o qual deixa transparecer o quaoo corriqueiras eram estas fraudes: 



Chama  especial  atençaoo,  nesta  troca  de  e-mails,  a  existemncia  de  um

arquivo  anexo  enviado  por  ADRIANA  MARQUES  CARVALHO  e  recuperado  pela  Polídia, cia

F ederal durante as investigaçooes. Trata-se de uma tabela confeccionada pela reclamante,

que  possui  resultados  do  Programa  de  Reduçaoo  de  Patoia, genos,  controlados  pelo  SIF  – 

Serviço de Inspeçaoo F ederal. Tal programa possui a finalidade de controlar os nídia, veis de

contaminaçaoo por agentes diversos –  entre eles a bacteia, ria  Salmonella sp –  na produçaoo

industrial de alimentos. Tal tabela demonstra que, em verdade, os ídia, ndices de amostras com



contaia, gio positivo eram muito superiores apl meia, dia aceitaia, vel, tanto para o mercado interno

quanto para exportaçaoo; mais do que isso, demonstra que a regra era omitir –  por meio de

fraude –  do SIF , o real ídia, ndice de casos positivos (Evento 2, ANEXO49, fl. 19): 

Dos documentos apresentados por ADRIANA MARQUES na açaoo trabalhista

e pela reaçaoo gerada na BRF  com o desencadear da reclamatoia, ria,  resta evidente que ha ia,  na

referida empresa a deliberada  polídia, tica de ocultar fraudulentamente a contaminaçaoo  de sua

produçaoo, induzindo a fiscalizaçaoo federal em erro. Aleia, m dos evidentes delitos de falso, deve-se



atentar para os efeitos deleteia, rios que tais  praia, ticas  podem ter para a imagem comercial  do

Brasil no exterior. 

Como eia,  sabido, o Brasil eia,  tido como um dos lídia, deres mundiais na produçaoo

de alimentos. Tal liderança se reflete na balança comercial brasileira, que tem nas exportaçooes

advindas do agronegoia, cio importantídia, ssima vertente superavitaia, ria. Segundo dados do I.ndice de

Exportaçaoo  do Agronegoia, cio,  elaborado pela CEPA/ESALQ/USP, em 2017 o agronegoia, cio  teve

participaçaoo da ordem de 44% (quarenta e quatro por cento) nas exportaçooes brasileiras do

perídia, odo. 

Entretanto,  a  liderança  brasileira  na  produçaoo  de  alimentos  eia, 

constantemente contestada, especialmente pelo fato de o comeia, rcio internacional de produtos

agrídia, colas ser um dos mais protegidos pelos paídia, ses em geral, dada a importamncia estrateia, gica de

se desenvolver em solo nacional a produçaoo de gemneros alimentídia, cios. Tal importamncia faz com

que o produto agrídia, cola brasileiro encontre,  na maioria das vezes,  resistemncia  para adentrar

outros mercados, especialmente nos paídia, ses desenvolvidos2. Ora, uma das taia, ticas utilizadas para

barrar a entrada de produtos brasileiros, de tempos em tempos, tem sido, justamente, aplicar

medidas sanitaia, rias, invocando conceitos como o de segurança alimentar3. 

Neste sentido, ao burlar a fiscalizaçaoo federal e adulterar sistematicamente

os ídia, ndices de contaminaçaoo de sua produçaoo, uma empresa do porte da BRF  acaba por colocar

em xeque naoo apenas a sua marca, mas anos de diplomacia e de promoçaoo comercial que foram

necessaia, rios  para que se pudesse  criar,  no exterior,  a  imagem do Brasil  como um produtor

confiaia, vel  de  alimentos.  As  condutas  criminosas  de  adulteraçaoo  de  exames,  neste  ponto,

ultrapassam  em  muito  as  fraudes  mais  comezinhas,  no  que  pertine  ao  alcance  de  seus

resultados, havendo explídia, cito interesse da Uniaoo na manutençaoo da imagem do paídia, s no exterior.

Inegaia, vel, portanto, o interesse no aprofundamento das investigaçooes.

Caso  igualmente  grave  e  com  possídia, vel  repercussaoo  naoo  apenas  no

mercado  consumidor  interno,  mas  no  externo,  e  com  deleteia, rios  efeitos  sobre  a  imagem

brasileira na esfera internacional eia,  o tratado na terceira linha de investigaçaoo de que trata a

representaçaoo policial juntada no evento 6. 

2 Vide CERVO, Amado Luiz et alii. História da Política Exterior do Brasil. 3a. Ed. Brasília: UNB, p. 
501.

3 Vide http://www.valor.com.br/agro/3372430/barreiras-sanitarias-atalho-para-medidas-protecionistas



Tal  linha  de  investigaçaoo  identificou indídia, cios  de  fraude  na  fabricaçaoo  de

raçooes pela proia, pria BRF ; tais raçooes, frise-se, saoo fabricadas e distribuídia, das aos integrados da

empresa, para que estes fiquem responsaia, veis pela criaçaoo e engorda de aves e suídia, nos, os quais,

fechando  o  ciclo  produtivo,  seraoo  abatidos  pela  BRF  e  processados  para  destinaçaoo  aos

mercados interno e externo. 

As  investigaçooes  partiram  da  troca  de  e-mails  entre  ANDRE . LUIS

BALDISSERRA, F ABIANA RASSWEILER DE SOUZA, JOSE. ROBERTO PERMONIAN RODRIGUES,

LUIZ F ERNANDO GUARANA MENEZES e RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS.  Referidas conversas

revelam a praia, tica  corriqueira da empresa BRF  em adulterar a rastreabilidade do composto

PREMIX, utilizado como complemento vitamídia, nico e mineral apls raçooes fabricadas pela empresa,

seja  por  inserir  componentes  naoo  permitidos,  seja  por  alterar  as  porcentagens  dos

componentes indicadas nas etiquetas.

Em mensagem lançada em 20 de fevereiro de 2015, NATACHA MASCARELO

(Teia, cnica de garantia de qualidade da faia, brica de raçooes da BRF  em Chapecoia, ) envia uma tabela a

TATIANE CRISTINA ALVIEIRO (tambeia, m teia, cnica de garantia de qualidade) na qual constam, em

uma coluna, os dados que deveriam ter sido preenchidos nas etiquetas de rastreabilidade do

PREMIX e,  na outra coluna,  os dados que foram preenchidos de fato,  indicando claramente

quais as alteraçooes fraudulentamente realizadas.    

Na  sequemncia,  em  23/02/2015,  TATIANE  ALVIERO  envia  e-mail  para

F ABIANA  RASSWEILLER  DE  SOUZA  (responsaia, vel  pela  coordenaçaoo  de  assuntos

regulatoia, rios)  intitulado  ALTERAÇO CAES  PREMIX  –  AUDITORIAS/F ICALIZAÇA CAO  MAPA,

relatando situaçaoo que estava ocorrendo rotineiramente na faia, brica de Premix de Chapecoia, .

Chama a atençaoo o fato de a remetente indicar a necessidade de  pBURLAR”, em muitos

casos,  rastreabilidades  para  apresentaçaoo  em  auditorias  do  MAPA.  TATIANE  ALVIERO

especifica  como  se  opera  a  fraude  e  alerta  para  o  risco  de  serem  detectadas  as

irregularidades pela inspeçaoo federal:

De: Tatiane Alviero
Enviada em: segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015 09:05
Para: Fabiana Souza
Cc: Itacir Silva; Edenir Silva; Natacha Mascarello
Assunto: Alterações Premix - Auditorias/ Fiscalização MAPA



Bom Dia Fabiana,
Conforme  já  conversamos,  gostaria  de  relatar  uma  situação  que
rotineiramente  ocorre  na  fábrica  de  premix  de  Chapecó.  Neste  caso
especificamente,  tínhamos  uma  solicitação  de  rastreabilidade  para
apresentar ao MAPA, referente a uma produção da Fabrica de rações de
Concórdia. Nesta situação, foram solicitadas rastreabilidades de Premixes
produzidos  entre  Novembro  de  2013  a  Março  de  2014.  Sendo  estes
referentes a premixes suínos,  neste caso,  raro por sinal,  tínhamos
quase todos os medicamentos declarados via RV. Porém relato que
este não é o único problema que temos, e descrevo o que é necessário
BURLAR,  em  muitos  casos,  quando  temos  estas  solicitações  de
auditoria:

- Devido ao Uso de Promotores acima do limite máximo estabelecido
para fase/ espécie: Neste caso, precisamos salvar a fórmula em formato
editável, recalcular o valor em kg do produto dosado considerando o valor
em ppm máximo esperado na ração, alterar o peso do produto e inserir a
diferença em casca de arroz;

– Devido  ao  Uso  de  Medicamentos  sem  declarar: Neste  caso,
precisamos salvar a fórmula em formato editável, Caso houver opção de
alterar por um promotor (ex: tilosina 25% para tilosina 22%), alteramos
o  produto,  para  isso,  precisamos  rastrear  lotes  de  produção  e  alterar
todas  as  informações.  Caso  não  haja  opção  de  alterar  por  promotor,
excluímos o produto e inserimos a diferença em casca de arroz;

– Devido ao Uso  de  dois  promotores  na  composição:  Também é
necessário salvar a fórmula em formato editável, depois excluímos um dos
promotores, e normalmente precisamos recalcular o outro promotor, caso
estiver acima da dose máxima permitida. ”

No caso ocorrido na quinta feira, foram  solicitados 20 premixes para
rastrear,  destes  13  tivemos  que  realizar  adequação  (65%),  e  a
conferencia  dos  100%,  pois  como  raramente  declaramos
corretamente os produtos, é necessário reavaliar todos. Demoramos
mais de 8h em duas pessoas para realizar a atividade, aonde recebemos a
demanda as 12h, neste dia ficamos na fábrica até realizar os ajustes, mas
em  casos  de  auditoria  surpresa  ou  rastreabilidade  imediata,  dá  pra
imaginar  que  não  tenhamos  tempo  ágil,  para  alterar  tudo  o  que  é
necessário, e risco de erro!!! Quero que fique claro, que estamos e fizemos
sempre o possível para realizar ajustes, mas temos riscos. Obs: Isso sem
contar, de no caso do recebimento de auditoria/ fiscalização na fábrica,
dos produtos que não temos declarados em nenhum programa, que já é de
prévio  conhecimento,  que  temos  o  risco  de  serem  “pegos”  no  nosso
estoque.  Neste  caso,  de  auditoria  programada,  pudemos  organizar  a
retirada destes do estoque, caso impossível em fiscalização surpresa. Para
ciência do risco, Abc, Tatiane.

A  comunicaçaoo  via  e-mail  deixa  claro  o  modo  com  que  a  fraude  se

realiza, aleia, m de apontar o quaoo frequente eia,  a adulteraçaoo da rastreabilidade dos produtos.



Nota-se  que  as  foia, rmulas  declaradas  a pl fiscalizaçaoo  federal  raramente  condizem  com  a

realidade, contendo medicamentos naoo permitidos, substamncias dosadas acima do maia, ximo

legal permitido ou substamncias naoo declaradas. 

Nas  trocas  de  e-mails  seguintes,  F ABIANA  RASSWEILLER  DE  SOUZA

encaminha o referido e-mail  para IVOMAR OLDONI,  AUGUSTO HECK e  VALTER VIVAN,

descrevendo o relato que recebera a respeito da adulteraçaoo do PREMIX: 

Assunto: ENC: Alterações Premix - Auditorias/ Fiscalização MAPA
De: Fabiana Souza
Para: Ivomar Oldoni; Augusto Heck;
CC: Valter Vivan;
Envio: 23/02/2015 12:59:30
Augusto  e  Ivo,  bom  dia!  Segue  abaixo  mais  um  relato  que
recebemos  durante  a  semana  passada,  sobre  alterações  que
precisam ser realizadas em fábrica de premix, com relação ao uso
de aditivos promotores e medicamentos e em caso de fiscalizações
sem aviso prévio por parte do MAPA. Precisamos novamente sinalizar
que são pontos de muita fragilidade perante a regulamentação vigente e
para os quais precisamos de uma ação corretiva ou pelo menos paliativa,
a redução deste risco não tem sido observada mediante o trabalho que
temos  tentado  realizar.  É  um  risco  que  ainda  fica  muito  na  mão  das
fábricas, temo que em algum momento não seja possível contornar. Att,
Fabiana Rassweiller de Souza
Assuntos regulatórios e registros - Gerência Corporativa de Rações.

A seguinte troca de e-mails se daia,  entre EDENIR SILVA e TATIANE ALVIEIRO

e revela que o ato de fraudar a composiçaoo do PREMIX naoo eia,  um fato isolado, sendo, mais uma

vez, verdadeira polídia, tica da empresa BRF : 

 De: Edenir Silva
 Enviada em: terça-feira, 24 de fevereiro de 2015 13:50
 Para: Tatiane Alviero
 Assunto: RES: Alterações Premix - Auditorias/ Fiscalização MAPA
Tati quem é o responsável por essas formulações.
Edenir Medeiros da Silva
Gerência Agropecuária

De: Tatiane Alviero
Enviada em: terça-feira, 24 de fevereiro de 2015 13:54
Para: Edenir Silva
Assunto: RES: Alterações Premix - Auditorias/ Fiscalização MAPA
Edenir, os programas quem define são os sanitaristas do corporativo
com os das unidades, o que acontece, é que temos uma lista do MAPA
que descreve os máximos permitidos por fase, e por vezes isto não é



atendido...  ou  seja,  usamos  a  mais,  aí  temos  que  burlar  os
relatórios ... Fora a questão das unidades que não tem IN65 e usam
medicamento, estes Tb a gente tem que esconder
na auditoria...

 De: Edenir Silva
 Enviada em: terça-feira, 24 de fevereiro de 2015 14:09
 Para: Tatiane Alviero
 Assunto: RES: Alterações Premix - Auditorias/ Fiscalização MAPA
Tati tem como nós andarmos dentro da lei....
Edenir Medeiros da Silva
Gerência Agropecuária
Av. Senador Atílio F.X. Fontana 600E, B. Efapi Chapecó SC
Tel +55 49 3311 4330 / 6605 4330 / 49 88284147
edenir.silva@brf-br.com
www.brf-br.com
 De: Tatiane Alviero
 Enviada em: terça-feira, 24 de fevereiro de 2015 14:24
 Para: Edenir Silva
 Assunto:  RES:  Alterações  Premix  -  Auditorias/  Fiscalização  MAPA  Ter
tem, mas hoje é uma estratégia da empresa, porém, a questão de
repassar o email, é para que todos tenham conhecimento dos riscos
para a Fab de PX..

O que salta aos olhos da sequemncia de e-mails acima descrita eia,  como a

conduta de alterar a composiçaoo do PREMIX, declarando falsamente apls autoridades o que

realmente estaia,  contido na mistura, de modo a ludibriar a fiscalizaçaoo, era comum. Note-se

que a sequemncia de e-mails iniciada por TATIANE ALVIERO teve o objetivo de alertar sobre

a praia, tica da empresa, mas naoo para que esta fosse modificada; o real objetivo de todas as

mensagens  e ia,  aperfeiçoar  o  ciclo  de  fraudes,  de  modo  a  naoo  serem  detectadas  pela

fiscalizaçaoo. Tanto que, quando questionada por EDENIR SILVA a respeito da possibilidade

de  se  respeitar  a  lei,  TATIANE ALVIERO deixa  claro  que  a  questaoo  de  a  lei  poder  ser

respeitada (ou naoo), naoo foi o que motivou a mensagem original: pporém, a questão de

repassar o email, é para que todos tenham conhecimento dos riscos para a Fab de

PX..”. 

Neste ponto, Edenir pergunta “Tati tem como nós andarmos dentro da

lei....”, no que ela responde “Ter tem, mas hoje é uma estratégia da empresa”. Ou seja, a

proia, pria  funcionaia, ria  esclarece  qual  e ia,  a  polídia, tica  da  BRF ,  naoo  havendo  intençaoo  de  se

respeitar a lei. 



Aleia, m dos crimes de falso que se sucedem em menoscabo da fiscalizaçaoo

federal,  mais  uma  vez  a  cadeia  delitiva  impressiona  pela  irresponsabilidade  com  que

questooes taoo seia, rias saoo tratadas. Os resultados de tais condutas, mais uma vez, colocam em

xeque  a  posiçaoo  brasileira  no  mercado  internacional  de  produtos  agrídia, colas,  pois

demonstram a leviandade com que questooes que atinem a pl sauia, de humana e animal saoo

tratadas. O risco corrido pela BRF , mais uma vez, naoo atinge somente a sua marca e a sua

reputaçaoo, mas a imagem do Brasil no exterior. Resta claro, por conseguinte, o interesse na

continuidade  das  investigaçooes,  havendo  necessidade  de  se  identificar  os  agentes

envolvidos na cadeia delitiva, bem como de se especificar quais os ingredientes que saoo

ilegalmente adicionados ao PREMIX; da natureza de tais ingredientes, inclusive, dependeraia, 

a tipificaçaoo a ser dada aos fatos, tendo em vista o que dispooe o Tídia, tulo VIII (Dos crimes

contra  incolumidade puia, blica),  Capídia, tulo  III  (Dos crimes contra  sauia, de  puia, blica),  em seus

vaia, rios tipos penais. 

F inda a anaia, lise breve dos fatos, sendo certo que existem muitos outros

elementos  que  fazem  parte  da  investigaçaoo,  restou  demonstrada  a  plausibilidade  da

ocorremncia dos crimes descritos nos artigos 272 (sauia, de puia, blica), 274 (sauia, de puia, blica), 288

(associaçaoo  criminosa),  299  (falsidade  ideoloia, gica),  dentre  outros.  Aliaia, s,  a  ausemncia  de

lavratura  de  multas  pelo  MAPA  em  vista  das  ocultaçooes  perpetradas  pode  tambeia, m

configurar  o  crime  do  artigo  171,  paraia, grafo  3º,  em  prejuídia, zo  da  Uniaoo.  Assim,  mister

analisar  as  providemncias  que  seraoo  requeridas  para  que  se  de m curso  a pl elucidaçaoo  dos

eventos. 

2. Sobre a condução coercitiva

A conduçaoo coercitiva eia,  medida cautelar que decorre do poder geral de

cautela  de  que  e ia,  imbuídia, do  o  magistrado  e  tem  como  objetivo  garantir  o  bom  trammite

processual,  fazendo  com  que  pessoas  cujo  comparecimento  se  faz  necessaia, rio  sejam

conduzidas pela autoridade policial, ainda que involuntariamente. 

Trata-se de medida que se decreta para a conveniemncia da instruçaoo, seja

em  relaçaoo  a  testemunha  recalcitrante,  seja  para  garantir  que  os  depoimentos  das



diferentes  pessoas  sejam  espontamneos,  naoo  ensaiados  ou  combinados,  preservando-se

tanto quanto possídia, vel a realidade que se pretende obter atraveia, s deles. 
 

No  caso,  conforme  se  verá,  pretende-se  a  medida  em  relação  a

testemunhas dos fatos narrados, cujos depoimentos simultâneos são indispensáveis

para a demonstração dos crimes antes  citados,  sobretudo em se considerando a

força  econômica  da  BRF,  que  poderia  interferir  nos  resultados  acaso  fossem

expedidas  simples  intimações  de  comparecimento.  Na  hipótese,  é  visível  que  a

condução coercitiva das pessoas abaixo nomeadas é indispensável para garantir a

utilidade e credibilidade das declarações.  

2.1. Dos pedidos de condução coercitiva e busca e apreensão veiculados pela

representação constante no Evento 1

Os pedidos de conduçaoo coercitiva atinentes a representaçaoo constante

do evento 1 podem ser divididos em quatro frentes: 

(i) os que saoo voltados a granjeiros integrados da BRF ;

(ii) os que se dirigem a indivídia, duos vinculados ao matrizeiro SANTO ANDRE.;

(iii) os voltados a servidores puia, blicos responsaia, veis pela fiscalizaçaoo; e

(iv) aqueles voltados a funcionaia, rios da BRF .

No  primeiro  grupo,  relativo  aos  granjeiros,  encontram-se  PEDRO

F IERZT, IRENE KLIEWER, ANTONNIO STANICHESKI, MAURI.CIO PUSCH DE MACEDO, todos

integrados da BRF . Segundo a cronologia traçada pela Polídia, cia F ederal, PEDRO F IERZT e

IRENE KLIEWER tiveram suas granjas contaminadas logo de inídia, cio, em março de 2016,

com a bacteia, ria Salmonella Sp. Suas oitivas saoo relevantes, a fim de que se possa aprofundar

o  conhecimento  sobre  as  praia, ticas  adotadas  pela  BRF  e  elucidar  a  origem  dos  lotes

contaminados. 

De igual modo, e ia,  importante a oitiva de ANTONNIO STANICHESKI,  naoo

somente  pelas razooes  acima  expostas,  mas  pelo  fato  de  que,  em abril  de  2016,  foram

constatadas lesooes  compatídia, veis  com a  Salmonella  Pullorum em lotes deste  granjeiro.  O



ponto causou suspeitas dos auditores do MAPA, jaia,  que, apl eia, poca, soia,  havia notificaçaoo por

parte da BRF  da ocorremncia de tal bacteia, ria nas aves advindas do matrizeiro JBR. O mesmo

ocorreu com MAURI.CIO PUSCH DE MACEDO. 

Ainda neste primeiro grupo, encontra-se CARLOS SERGIO BONF IM  DE

ANDRADE, o qual, como presidente da Associaçaoo de Avicultores dos Campos Gerais, pode

elucidar  as  mensagens  enviadas  no  grupo  especídia, fico  do  aplicativo  whatsapp  de  que

participava, no qual vaia, rios produtores questionavam a corretude das medidas adotadas

pela BRF  para conter o alastramento da bacteia, ria Salmonella Pullorum. 

Quanto a este grupo de produtores, necessaia, rio ressaltar que dos autos

depreende-se a existemncia de uma relaçaoo simbioia, tica entre  granjeiros e a proia, pria  BRF ,

sendo imprescindídia, vel, neste ponto, que sejam conduzidos a prestar depoimentos na esfera

policial ao mesmo tempo. A medida evita que sejam pressionados a apresentar uma versaoo

mais beneia, fica apl empresa do que a que realmente presenciaram as testemunhas, ou que,

por receio, deixem de trazer apl tona as ocorremncias, entrando em consenso quanto ao que

diraoo apl autoridade policial. 

O segundo grupo de testemunhas cuja conduçaoo coercitiva a autoridade

policial pretende eia,  o de indivídia, duos ligados ao matrizeiro SANTO ANDRE.. Nele se incluem

os  responsaia, veis teia, cnicos do estabelecimento,  EDILSON ANDRADE e DANIELA BABA DE

SIQUEIRA,  bem  como  seu  proprietaia, rio  F LA.VIO  CARLOS  KAIBER,  que  tambeia, m  possui

outras  ligaçooes  com  a  BRF .  A  necessidade  da  medida  e ia,  indiscutídia, vel,  ja ia,  que  as  aves

infectadas partiram exatamente do matrizeiro de SANTO ANDRE..

Do  terceiro  grupo,  consta  apenas  o  fiscal  de  defesa  agropecuaia, ria  do

Estado do Paranaia, , HERCY CARVALHO DE SOUZA, cuja oitiva eia,  imprescindídia, vel, uma vez que,

segundo apurado no depoimento do auditor  federal  ANTONNIO CARLOS PEREIRA,  teria

recebido notificaçaoo a respeito da infecçaoo do matrizeiro SANTO ANDRE.. E. necessaia, rio que

se  compreenda  quais  foram  as  atitudes  tomadas  pelo  servidor  estadual  ante  tal

notificaçaoo, bem como se de fato a recebeu. 

Do quarto conjunto de testemunhas constam os funcionaia, rios da BRF . Se

a  conduçaoo  coercitiva  ja ia,  se  faz  necessaia, ria  relativamente  aos  demais  grupos,  para



preservaçaoo  da  utilidade  da  prova,  com  mais  razaoo  ela  e ia,  indispensaia, vel  quanto  aos

funcionaia, rios da BRF  que tiveram contato com a questaoo. 

 

As oitivas destes funcionaia, rios saoo imprescindídia, veis a pl continuidade das

investigaçooes e  a pl compreensaoo da amplitude da infecçaoo por  Salmonella Pullorum.  Tais

pessoas tiveram direto contato com a denunciante CRISTIANNE LIBERTI, como eia,  o caso

dos veterinaia, rios  EVERALDO F ROHLICH  e LUCAS SILVESTRE TESTON BINOTTO.  Outros

funcionaia, rios trataram especificamente da infecçaoo pela referida bacteia, ria. Este eia,  o caso de:

LORICEL RUGESKI, supervisor da BRF ; HUMBERTO SCHIF F ER CURY, meia, dico veterinaia, rio da

BRF  que atesta a infecçaoo. 

Entretanto, relativamente a LUIZ AUGUSTO F OSSATTI, gerente industrial

da  planta  de  Carambeídia, ,  e  DE.CIO  LUIZ  GOLDONI,  gerente  da  BRF  que  e ia,  citado

reiteradamente  pelos  granjeiros  em  conversas  de  whatsapp,  discordo  da  soluçaoo  no

sentido das suas simples conduçooes coercitivas. A uma, porque tinham o domídia, nio do fato,

tendo,  na  qualidade de  gerentes  ou  diretores,  poder  de  determinar  fosse  ou naoo  feita

comunicaçaoo  imediata  sobre  a  doença  ao  MAPA.  A  duas,  porque  podem  fazer  ou

determinar  a  destruiçaoo  de  provas  relevantídia, ssimas  ao  caso,  de  modo  que  a  prisaoo

temporaia, ria eia,  medida obrigatoia, ria e seraia,  tratada no toia, pico proia, prio. 

Em todos os casos apontados a conduçaoo coercitiva se faz necessaia, ria

para que se preserve a espontaneidade dos depoimentos, especialmente se considerarmos

o peso e a capacidade de mobilizaçaoo de recursos que uma empresa do porte da BRF 

possui.  Vale  lembrar  que,  segundo  o  cenaia, rio  que  se  desenha  nos  autos,  trata-se  de

companhia que tem como polídia, tica fraudar laudos sanitaia, rios e burlar a fiscalizaçaoo. Dentro

desta  perspectiva,  naoo  e ia,  exagerada  a  hipoia, tese  de  que  testemunhas  sejam  coagidas  ou

pconvencidas” a apresentar versooes mentirosas, ainda que destoantes da realidade. 

Quanto aos pedidos de busca e apreensaoo correlatos, tais se justificam

na  medida  em  que  a  obtençaoo,  sobretudo  de  computadores  e  telefones  celulares das

pessoas acima mencionadas, pode trazer elementos que corroborem naoo apenas os fatos

mencionados na representaçaoo policial, mas outros, que auxiliem na demonstraçaoo de que

as fraudes naoo foram uma praia, tica isolada e sim habitual. 



F rise-se que se faz mister que a autoridade policial  possa adentrar a

planta  da BRF  em Carambeídia, ,  a  fim de localizar  as  Guias  de  Transporte  Animal   (GTA)

relativas  ao  caso  das  aves  infectadas  com  Salmonella  Pullorum, bem  como  outros

documentos relevantes. Quanto apl Associaçaoo de Avicultores dos Campos Gerais, impooe-se a

busca e apreensaoo, a fim de que possa a Polídia, cia F ederal identificar documentos –  como atas

de reuniooes –  que atestem o alcance da infecçaoo ocorrida nos aviaia, rios da regiaoo. 

Assim, quanto aos pedidos de conduçaoo coercitiva e busca e apreensaoo,

o  Ministério  Público  Federal requer  sejam  deferidos  na  forma  da  representaçaoo

apresentada  pela  autoridade  policial  no  evento  1,  com  as  exceçooes  mencionadas  em

relaçaoo  LUIZ  AUGUSTO  F OSSATTI  e  DE.CIO  LUIZ  GOLDONI,  em  face  dos  quais  haveraia, 

pedido de prisaoo temporaia, ria. Quanto aos pedidos de busca e apreensaoo, acresço, ainda, a

necessidade de realizaçaoo da medida na planta da BRF  em Curitiba, considerando que os

avicultores dos Campos Gerais devem se reportar a esta sede, bem como no  matrizeiro

SANTO ANDRE., podendo subsistir no local algum escritoia, rio que contenha elementos uia, teis

apl investigaçaoo. 

2.2. Dos pedidos de condução coercitiva e busca e apreensão constantes no Evento 6

Os  pedidos  de  conduçaoo  coercitiva  ligados  a  testemunhas  dos  fatos

narrados na representaçaoo constante do evento 6 devem ser compreendidos dentro de um

contexto  amplo.  A  utilidade  de  tais  medidas,  nesse  caso,  estara ia,  sempre  ligada,

precipuamente,  a  garantir  que  os  depoimentos  sejam  espontamneos,  naoo  ensaiados  ou

dirigidos.  Aleia, m disso,  a conduçaoo coercitiva evita que as testemunhas –  principalmente

funcionaia, rios  da  BRF  –  sejam  pressionados  pela  empresa  a  apresentar  versooes  que

acobertem os crimes. Tal justificativa, aliaia, s, vale naoo somente para os funcionaia, rios da BRF ,

mas tambeia, m para os  terceiros,  que mesmo indiretamente,  estaoo  submetidos  ao poder

econommico e de mobilizaçaoo de recursos da empresa. 

Dentro da primeira linha de investigaçaoo, atinente apls fraudes praticadas

por  intermeia, dio  dos  laboratoia, rios  MERIEUX,  ALLABOR,  SA CAO  CAMILO,  ligados  ao  grupo

BIOAGRI, eia,  necessaia, rio que se autorize a conduçaoo coercitiva de JOA CAO PAULO ZUF F O, LUIS



F ERNANDO  TORRES  MAIDA,  VALDIR  CHICHINELLI,  JUAN  MATIAS  SERAGOPIAN  e

EUGENIO LUPORINI NETO,  a fim de que tais pessoas esclareçam a complexa estrutura

empresarial e a real vinculaçaoo entre as empresas referidas.  Aliaia, s,  em relaçaoo aos dois

uia, ltimos,  JUAN MATIAS SERAGOPIAN e EUGENIO LUPORINI NETO, naoo havia pedido de

conduçaoo coercitiva nem busca e apreensaoo na representaçaoo da autoridade policial, de

modo que deveraoo ser realizadas diligemncias no sentido de se identificar seus endereços. 

Os  interlocutores  da  conversa  travada  para  a  pfacilitaçaoo”  do

credenciamento do LABORATO.RIO SA CAO CAMILO perante o MAPA, bem como as pessoas

por eles citadas tambeia, m devem ser ouvidos, sendo, neste caso, primordial a sua conduçaoo

coercitiva, a fim de se garantir a higidez das versooes apresentadas. 

Sobre os pedidos de busca e apreensaoo,  no que pertine aos fatos que

integram a primeira linha de investigaçaoo, relativa apls fraudes laboratoriais supostamente

praticadas  pelos  responsaia, veis  pelos  laboratoia, rios  MERIEUX  NUTRICIENCES,  parecem

plenamente justificados os pedidos que se voltam contra os laboratoia, rios ALLABOR e SA CAO

CAMILO/MERIEUX.  Nestes  casos,  e ia,  primordial  que  a  autoridade  policial  apreenda

computadores e documentos pertinentes, a fim de verificar possídia, veis trocas de e-mails em

que sejam mencionadas informaçooes sobre a adulteraçaoo de exames laboratoriais. 

Especialmente  no  caso  do  laboratoia, rio  SA CAO  CAMILO/MERIEUX,  eia, 

importante  que  a  autoridade  policial  apreenda  o  caderno  mencionado  na  informaçaoo

policial 003/2017, no qual constam as datas de entrada das amostras no setor de anaia, lise. 

Pela  mesma razaoo,  justifica-se  a  expediçaoo  de  mandados  de busca  e

apreensaoo  em  nome  de  HARISSA  SILVE.RIO  EL  GHOZ  F RAUSTO  e  RAF AEL  RICARDO

ADAMCZUK. Segundo apurado pela autoridade policial, ambos saoo responsaia, veis teia, cnicos,

respectivamente,  pelos laboratoia, rios ALLABOR e MERIEUX e,  nesta condiçaoo,  e ia,  bastante

plausídia, vel que seus computadores e smartphones contenham detalhes sobre adulteraçooes

de exames, como as referidas na representaçaoo policial. 

Quanto  a pl segunda  e  terceira  linhas  de  investigaçaoo,  e ia,  imperiosa  a

conduçaoo coercitiva das pessoas que participaram das cadeias de e-mails relatadas, ainda

que de forma discreta ou mesmo como destinataia, rios. Neste sentido, cabe a conduçaoo de



ROSE  MIRIAM  PELACANI,  IVAN  ANTONNIO  PERUZZO,  JOSE . ROBERTO  PERNOMIAN

RODRIGUES, ANA LUISA F AGUNDES ROVAI HIEAUX, EDENIR MEDEIROS DA SILVA, CESAR

HENRIQUE DE OLIVEIRA SALCE (este uia, ltimo tambeia, m naoo constava da representaçaoo pela

conduçaoo  coercitiva  ou  busca  e  apreensaoo,  havendo  a  necessidade  de  diligemncias  para

identificaçaoo de endereços).

Os locais  que autoridade policial  indica  para a  realizaçaoo  de  busca e

apreensaoo saoo igualmente importantes, devendo os pedidos ser deferidos. No que tange apls

sedes  da  BRF  (em  Saoo  Paulo-SP,  Chapecoia, -SC,  Mineiros-GO e  Rio  Verde-GO)  devem  ser

objeto  de  busca  e  apreensaoo,  pois  podem  conter  documentos  e  dados  importantes  apl

investigaçaoo,  comprovando  as  fraudes  ja ia,  indicadas  nas  duas  linhas  de  investigaçaoo

respectivas ou apontando para a ocorremncia de outros fatos. 

Quanto aos mandados de busca e apreensaoo direcionados a endereços

residenciais  de  testemunhas  ou  investigados,  e ia,  importante  que  tais  medidas  sejam

deferidas, especialmente para a coleta de telefones celulares e computadores, a fim de que

estes possam ser submetidos a exame pericial e anaia, lise, no intuito de se verificar possídia, veis

trocas de mensagens que elucidem o encadeamento de pessoas e condutas, na complexa

rede de fraudes que se deixa transparecer ateia,  aqui nos autos. 

Assim  sendo,  o  Ministério  Público  Federal,  por  intermeia, dio  da

procuradora da Repuia, blica subscrevente, requer o deferimento das representaçooes policiais

constantes dos eventos 6 e 10 dos autos, quanto apl necessidade de expediçaoo de mandados

de  conduçaoo  coercitiva  e  busca  e  apreensaoo,  acrescentando  o  pedido  para  conduçaoo

coercitiva de JUAN MATIAS SERAGOPIAN, EUGENIO LUPORINI NETO e CESAR HENRIQUE

DE  OLIVEIRA  SALCE, assim  como  a  expediçaoo  de  mandados  de  busca  e  apreensaoo,

conforme os locais que forem indicados pela autoridade policial em relaçaoo a eles.

3. Dos pedidos de prisão temporária e busca e apreensão

 A  prisão  temporária  é  instituto  de  natureza  processual,  voltado  à

garantia do processo em si ou de sua instrução. A Lei 7.960/89 estabelece as hipóteses em que o



juiz, a pedido da autoridade policial ou do próprio Ministério Público, pode decretar a prisão

temporária de um indivíduo: 

Art. 1° Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos
necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III  -  quando  houver  fundadas  razões,  de  acordo  com  qualquer  prova
admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos
seguintes crimes:

a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°);

b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°);

c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°);

d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°);

e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°);

f)  estupro (art.  213,  caput,  e  sua  combinação com o art.  223,  caput,  e
parágrafo único);  (Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 1940)

g)  atentado violento  ao pudor (art.  214,  caput,  e sua combinação com
o art.  223,  caput,  e  parágrafo  único);   (Vide  Decreto-Lei  nº  2.848,  de
1940)

h)  rapto  violento (art.  219,  e  sua  combinação  com o art.  223  caput,  e
parágrafo único);  (Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 1940)

i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°);

j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal
qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285);

l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;

m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956),
em qualquer de sua formas típicas;

n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976);

o) crimes contra o sistema financeiro (Lei  n° 7.492,  de 16 de junho de
1986).

p) crimes previstos na Lei de Terrorismo.  

 

Os  pedidos  de  prisaoo  temporaia, ria  que  seraoo  esclarecidos  devem  ser

compreendidos dentro de um contexto amplo.  A utilidade de tais medidas,  nesse caso,

estaraia,  sempre ligada, precipuamente, ao fato de que a empresa BRF  possui grande poderio

econommico e capacidade de mobilizaçaoo de recursos para escapar do jugo das autoridades.

De fato, tendo em vista os indídia, cios de que era polídia, tica da empresa adulterar laudos e criar

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121


documentos ideologicamente falsos, haia,  de se tomar como seia, ria a possibilidade de que os

funcionaia, rios da BRF  ligados ao esquema promovam a destruiçaoo sistemaia, tica de provas,

uma vez deflagrada esta fase da investigaçaoo.

 

A mobilizaçaoo de altos executivos da empresa para tratar das possídia, veis

exposiçooes relativas apl segunda linha de investigaçaoo constante da representaçaoo do evento

6,  deixa  evidente  a  disposiçaoo  dos  envolvidos  em acobertar  as  praia, ticas  ilídia, citas  de  que

tomavam conhecimento. 

Chama  atençaoo,  inclusive,  que  as  alegaçooes  contidas  na  reclamatoia, ria

trabalhista proposta por  ADRIANA MARQUES CARVALHO tenham chegado ateia,  o mais alto

escalaoo da BRF  –  alcançando o Diretor Presidente Global,  o Vice-Diretor F inanceiro e o

Diretor Vice-Presidente    de Supply Chain)   e que estes tenham tomado atitudes somente

para acobertar os fatos, sem demonstrar qualquer preocupaçaoo em ao menos verificar a

veracidade  das  alegaçooes  da  reclamante  ou  de  promover  mudanças  nos  processos  de

controle sanitaia, rio da empresa. 

Isto demonstra que, para o bom andamento das investigaçooes, eia,  crucial

segregar  da  hierarquia  empresarial  e  do  contato  com  as  testemunhas  e  demais

investigados  –  ainda  que  temporariamente  –  indivídia, duos  que  estiveram  diretamente

envolvidos na praia, tica dos crimes ateia,  aqui apurados, que possuem o conhecimento teia, cnico,

ou o poder de mando dentro da corporaçaoo, para promover a destruiçaoo de elementos

cruciais para a elucidaçaoo da cadeia delitiva que ja ia,  se desenha nos presentes autos.  Tal

objetivo  se  coaduna  com  o previsto  pelo  art.  1o,  inciso  I,  da  Lei  7.690/89 que  e ia,  o  de

acautelar  a proia, pria investigaçaoo  criminal,  como bem ja ia,  definiu o Superior Tribunal  de

Justiça: 

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  PRISÃO  TEMPORÁRIA.
PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1º  DA  LEI  N.  7.960/1989.  FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.  HABEAS  CORPUS  DENEGADO.  1.  A  jurisprudência  desta
Corte Superior é firme em salientar que o encarceramento provisório do
indiciado  ou  acusado  antes  do  trânsito  em  julgado  da  decisão
condenatória,  como  medida  excepcional,  deve  estar  amparado  nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação de regência e em decisão
judicial  devidamente  fundamentada.  2.  O  art.  1º  da Lei  n.  7.960/1989
evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar
o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o
fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular



da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir
de lastro à acusação. 3. O Juiz de Direito se ateve aos requisitos legais ao
apontar a fundada suspeita de autoria delitiva e a imprescindibilidade da
prisão  temporária  para  as  investigações  de  crime  de  homicídio
qualificado,  evidenciada  pela  necessidade  de  identificação  e  do
interrogatório da paciente, não localizada pelas autoridades policiais. 4.
Habeas  corpus  denegado.  (HC  414.341/SP,  Rel.  Ministro  ROGERIO
SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  19/10/2017,  DJe
27/10/2017).

No presente caso, o que foi apurado ate ia,  entaoo nas linhas de investigaçaoo

constantes da representaçaoo presentes no evento 6 dos autos demonstra, ainda, a existemncia de

indídia, cios concretos do delito previsto pelo art. 288 do Coia, digo Penal, jaia,  que haia, , em mais de uma

ocasiaoo,  verdadeira associaçaoo  criminosa entre  funcionaia, rios da BRF ,  com o fim explídia, cito de

cometer crimes. Tais situaçooes seraoo apontadas seguindo-se a mesma ordem de apresentaçaoo

que consta do item 1.

Considerando a linha de investigaçaoo que se inicia com as denuia, ncias a

respeito  dos  laboratoia, rios  MERIEUX,  ALLABOR  e  SA CAO  CAMILO,  que  integram  o  grupo

BIOAGRI, afigura-se imprescindídia, vel para o prosseguimento das apuraçooes a decretaçaoo da

prisaoo temporaia, ria de HARISSA SILVERIO EL GHOZ F RAUSTO, jaia,  que haia,  indídia, cios de que esta

determina a adulteraçaoo de laudos sanitaia, rios, permitindo que plantas que geram amostras

infectadas continuem a operar. Leia-se, novamente, o que consta da informaçaoo policial nº

3/2017:



Aleia, m  da  indicaçaoo  de  que  seria  HARISSA  EL  GHOZ  F RAUSTO

diretamente responsaia, vel  pela adulteraçaoo de laudos em que se atestava a presença de

Salmonella  em  amostras  de  alimentos,  sua  posiçaoo  como  representante  das  empresas

BIOAGRI  e  SA CAO  CAMILO  colocam-na  em  posiçaoo  crucial  para  que  tivesse  acesso  apls

tratativas levadas a cabo pela BRF  para que o laboratoia, rio SA CAO CAMILO fosse acreditado

pelo MAPA.  Vale  relembrar,  neste  sentido,  a  conversa tida  por  RONEY NOGUEIRA DOS

SANTOS: 

“FABIO: Você conhece o JOÃO ZUFFO não, né? RONEY: Quem? FABIO: JOÃO
ZUFFO  dos  laboratórios  de  agropecuária.  Não  né?  RONEY:  Não,  eu  já
conversei com ele já. FABIO: Eu vou. Então é o seguinte, nós precisamos de
uma ajuda, mega ajuda sua. Nós temos uma conta de análise de mais ou
menos um milhão por mês e tá na mão de uns laboratórios grandes aí e
não tem jeito de fazer o troço num preço melhor. Nós queremos que você
aperte  o  pessoal  do  governo  pra  credenciar.  O  cara  solicitou  o
credenciamento pra ir lá, fazer a auditoria, né. Na verdade, não é
pra credenciar,  é  pra fazer  a  auditoria  de credenciamento.  Se  ele
passar, é um laboratório chamado São Camilo. Então eu vou pedir
pra ele te passar as informações certinhas. Essa é uma pendência



minha agora com a companhia eu preciso que você me ajude nisso
aí. Nem que nós tenha que ir em Brasília. RONEY: Beleza. Fechou.

Note-se  que,  aleia, m  da  gravidade  das  condutas  a  ela  atribuídia, das,  resta

demonstrado  que  HARISSA  EL  GHOZ  F RAUSTO tem  plenas  condiçooes  de  proceder  apl

destruiçaoo  de  elementos  de  prova  tanto  da  praia, tica  supostamente  corriqueira  de

adulteraçaoo  de  exames  laboratoriais,  quanto  das  ligaçooes  entre  a  BRF  e  a  rede  de

laboratoia, rios do grupo BIOAGRI. Dadas tais circunstamncias, resta clara a necessidade de sua

segregaçaoo temporaia, ria, para que a autoridade policial possa agir com desembaraço nas

investigaçooes. 

No  que  tange  a pl segunda  linha  de  investigaçaoo,  que  se  inicia  com  a

reclamatoia, ria  trabalhista  proposta  por  ADRIANA  MARQUES  CARVALHO,  fica  clara  a

existemncia de associaçaoo criminosa entre os funcionaia, rios envolvidos que teriam poder de

mando para questionar procedimentos da empresa ou suscitar mudanças. Todos os que

teriam poder para isto permaneceram silentes, o que denota que o objetivo reconhecido

como importante pelo grupo de agentes era o de acobertar crimes e naoo o de verificar a

veracidade das graves acusaçooes feitas pela reclamante. 

Pela troca de e-mails que consta dos autos, resta claro que a questaoo se

inicia com a advogada responsaia, vel pelo contencioso trabalhista, ROSE MIRIAN PELACANI

e que alcança o Diretor Presidente Global PEDRO DE ANDRADE F ARIA; este, por sua vez,

faz  descer  na  cadeia  hieraia, rquica  a  ordem  de  que  sejam  tomadas  medidas  draia, sticas,

reconhecendo que a empresa BRF  jaia,  fora apanhada em situaçaoo sídia, mile (psempre tomamos

bucha nos mesmos lugares”). Tal ordem alcança, em um primeiro momento, HE.LIO RUBENS

MENDES  DOS  SANTOS  JUNIOR  (Diretor  Vice-Presidente),  que  a  repassa  a  ANDRE.

BALDISSERRA  (Diretor de Operaçooes da BRF  S.A.  dos Estados de Minas Gerais, Goiaia, s e

Mato Grosso),  com a indicaçaoo de que teraoo muito trabalho para tanto e que todas as

exposições  devem ser eliminadas. ANDRE. BALDISSERRA ainda trata sobre o caso com o

gerente jurídia, dico LUCIANO WIENKE, a fim de acertar o montante da indenizaçaoo. 

Naoo  e ia,  demais  ressaltar que,  do e-mail  originaia, rio  de toda a cadeia de

mensagens,  gerado  por  ROSE  MIRIAN  PELACANI,  constavam  naoo  so ia,  as  alegaçooes  da

reclamante,  mas  coia, pias  de  e-mails  trocados  entre  F ABIANNE  BALDO  e  ADRIANA

MARQUES CARVALHO, nos quais a primeira requer a pl segunda a alteraçaoo de dados em



laudos, o que eia,  replicado com a reclamaçaoo da segunda, no sentido de que tais pedidos saoo

por demais frequentes. 

Chama atenção,  ainda,  o  título  do  e-mail  enviado  por  FABIANNE

BALDO, “LAudo Russia”, o fato de que a adulteraçaoo de exames, no caso especídia, fico de que

trata a mensagem, foi  realizada em carregamento que se destinava a pl exportaçaoo,  mais

especificamente ao mercado russo.  A existemncia de um sensídia, vel  histoia, rico entre Brasil  e

Ruia, ssia, que se traduz na possibilidade de uso de barreiras fitossanitaia, rias como impeditivo

ao livre comeia, rcio4, torna ainda mais irresponsaia, vel e grave a conduta dos envolvidos, pois

demonstra que os agentes estavam dispostos a arriscar ateia,  as relaçooes comercias do Brasil

com um importante mercado consumidor, a fim de maximizar o lucro obtido e acobertar

crimes  previamente  cometidos.  Repete-se  o  conteuia, do  dos  e-mails  trocados  entre

F ABIANNE  BALDO  e  ADRIANA  MARQUES  CARVALHO  dos  quais,  frise-se,  PEDRO  DE

ANDRADE F ARIA, HE.LIO RUBENS MENDES DOS SANTOS JUNIOR, ANDRE. BALDISSERRA e

LUCIANO WIENKE tiveram conhecimento desde o inídia, cio:   

4 Vide PETERSON, Everett and ORDEN. Effects of Tariffs and Sanitary Barriers on High and Low 
Value Poultry Trade, in Journal of Agricultural and Resource Economics 30(1):109-127 Copyright 
2005 Western Agricultural Economics Association. 



 



Ante todo o histoia, rico apresentado, a decretaçaoo da prisaoo temporaia, ria de

PEDRO  DE  ANDRADE  F ARIA,  HE.LIO  RUBENS  MENDES  DOS  SANTOS  JUNIOR,  ANDRE.

BALDISSERRA,  LUCIANO  WIENKE  e  F ABIANNE  BALDO  e ia,  medida  que  se  impooe.

Primeiramente, em relaçaoo a todos os mencionados estaia,  clara a existemncia de unidade de



desídia, gnios, no sentido de manter a polídia, tica da empresa de praticar fraudes sistemaia, ticas,

com o intuito  de  burlar  a  fiscalizaçaoo  federal.  Esta  unidade de  desídia, gnios  demonstra  a

existemncia de verdadeira associaçaoo criminosa, na qual todos os citados comungaram, a fim

de manter incoia, lume o esquema criminoso. 

De fato, analisando-se as mensagens trocadas, percebe-se que qualquer

uma dentre as pessoas  de PEDRO DE ANDRADE F ARIA,  HE.LIO RUBENS MENDES DOS

SANTOS JUNIOR, ANDRE. BALDISSERRA e LUCIANO WIENKE poderia ter questionado as

praia, ticas da empresa BRF  ou atentado para a necessidade de se investigar as denuia, ncias

feitas pela reclamante; ao contraia, rio, naoo apenas a mera conivemncia destes com o crime,

mas o genuídia, no empenho em manter intocado o esquema criminoso,  demonstra o quaoo

profundo era o vídia, nculo entre os agentes. Salta aos olhos o fato de que as comunicações

chegaram até PEDRO DE ANDRADE FARIA, presidente, na cúpula da empresa, sem

que qualquer dos interlocutores demandasse respeito da participação de FABIANNE

BALDO  que,  afinal,  foi  quem  fez  o  pedido  de  alteração  de  dados  a  ADRIANA

MARQUES CARVALHO. 

Em  relaçaoo,  ainda,  a  PEDRO  DE  ANDRADE  F ARIA,  HE.LIO  RUBENS

MENDES DOS SANTOS JUNIOR,  ANDRE . BALDISSERRA,  LUCIANO WIENKE e F ABIANNE

BALDO, todos temm o conhecimento sobre as fraudes para que possam eliminar provas ou

auxiliar a empresa BRF  no processo de acobertamento de ilídia, citos, uma vez que, segundo se

retira  da  proia, pria  sequemncia  de  e-mails  precitada,  o  grupo  primava  justamente  pelo

acobertamento de delitos, o que eia,  sintetizado pela frase de HE.LIO RUBENS DOS SANTOS

JUNIOR, “Vamos juntos eliminar todas exposições”, comunicada a ANDRE. BALDISSERRA em

cumprimento  a pl ordem  de  PEDRO  DE  ANDRADE  F ARIA,  no  sentido  de  que  medidas

draia, sticas fossem tomadas. 

Neste sentido, faz-se necessaia, ria a decretaçaoo da prisaoo temporaia, ria de

PEDRO  DE  ANDRADE  F ARIA,  HE.LIO  RUBENS  MENDES  DOS  SANTOS  JUNIOR,  ANDRE.

BALDISSERRA, LUCIANO WIENKE e F ABIANNE BALDO, pelo disposto no art. 1º, incisos I e

III, alídia, nea pl”, da Lei 7.960/89.

Por  fim,  quanto  a pl terceira  linha  de  investigaçaoo  constante  na

representaçaoo policial inserida no evento 6, fica clara, igualmente, a associaçaoo de agentes



para a praia, tica delituosa, demonstrada pela troca de e-mails detectada pela Polídia, cia F ederal.

Neste caso, os fatos saoo igualmente graves, pois deixam claro que eia,  polídia, tica da BRF  fraudar

a  composiçaoo  do  complemento  PREMIX  –  utilizado  na  fabricaçaoo  de  raçooes  que  saoo

distribuídia, das aos granjeiros.  Com isto, substamncias naoo declaradas ao MAPA –  ou declaradas

em  porcentagens  diversas  –  integram  a  composiçaoo  de  raçooes  animais,  amplamente

distribuídia, das.  Trata-se,  portanto,  de  conduta  delituosa  de  escopo  amplo  e  de  graves

consequemncias. 

Dentro deste cenaia, rio, deve-se decretar a prisaoo temporaia, ria de TATIANE

ALVIERO,  F ABIANA  RASSWEILLER  DE  SOUZA  e  NATACHA  MASCARELLO.  Pelos  textos

constantes dos e-mails jaia,  mencionados, percebe-se que estas trems pessoas possuem amplo

conhecimento a respeito de como as fraudes se operavam e, mais do que isso, sobre quais

as medidas necessaia, rias para se burlar a fiscalizaçaoo; vale dizer, ocultar provas de ilídia, citos

era parte constante do pmetier” de tais funcionaia, rias. 

Vale  ressaltar  que  partiu  de  TATIANE  ALVIERO  detalhado  e-mail  a

F ABIANA RASSWEILLER DE SOUZA indicando a necessidade de pburlar” as auditorias do

MAPA; na mesma comunicaçaoo,  a funcionaia, ria explica como devem operar as diferentes

fraudes, detalhando a conduta a ser adotada para iludir a fiscalizaçaoo quanto ao uso de

promotores acima do limite maia, ximo estabelecido, quanto ao uso de medicamentos naoo

declarados e quanto ao uso de mais de um promotor na composiçaoo. Com naturalidade, em

outra oportunidade, TATIANE ALVIERO tambeia, m afirma que raramente os produtos saoo

declarados corretamente e que  haveria como seguir a lei, mas esta naoo eia,  a estrateia, gia da

empresa.  Especialmente  impactante  é  a  comunicação  em  que  TATIANE  ALVIERO

afirma que chega a esconder medicamentos, para que não sejam encontrados pela

auditoria: 

Edenir, os programas quem define são os sanitaristas do corporativo com
os das  unidades,  o  que acontece,  é  que  temos  uma lista  do MAPA que
descreve os máximos permitidos por fase, e por vezes isto não é atendido...
ou seja, usamos a mais, aí temos que burlar os relatórios ... Fora a questão
das unidades que não tem IN65 e usam medicamento, estes Tb a gente
tem que esconder na auditoria... 



NATACHA MASCARELLO tambeia, m demonstra familiaridade com a praia, tica

de fraudes, chegando ao extremo de organizar uma tabela na qual, em uma coluna constam

os valores reais de substamncias adicionadas ao PREMIX e em outra os valores que foram

declarados a pl fiscalizaçaoo.  NATACHA MASCARELLO,  frise-se,  segundo informaçaoo por ela

mesma postada  5  , continua a exercer o cargo de analista de qualidade na BRF , posiçaoo na

qual teria ampla liberdade para destruir provas.

Por sua vez, F ABIANA RASSWAILER DE SOUZA, que tambeia, m continua

empregada  na  BRF 6,  teve  acesso  a  todos  os  procedimentos  adotados  para  burlar  a

fiscalizaçaoo. Isto, somado ao alto cargo que ainda ocupa faz com que tenha conhecimento e

poder de mando para destruir ou auxiliar a empresa na destruiçaoo de elementos de prova. 

Por  tais  elementos,  justifica-se,  igualmente,  a  decretaçaoo  da  prisaoo

temporaia, ria  de  TATIANE  ALVIERO,  F ABIANA  RASSWEILLER  DE  SOUZA  e  NATACHA

MASCARELLO, art. 1º, incisos I e III, alídia, nea pl”, da Lei 7.960/89.

 

Observo  que  a  autoridade  policial  havia  representado  pela  conduçaoo

coercitiva  de  DE.CIO LUIZ GOLDONI e  LUIZ  AUGUSTO F OSSATI, no  ponto  que  trata  da

ocorremncia de salmonela. No entanto, conforme fundamentaçaoo no item 2.1, verifica-se que

DE.CIO e F OSSATI, gerentes vinculados apl planta da BRF  de Carambeídia, , detinham posiçooes de

comando nos locais vinculados apl ocorremncia de salmonela, tendo evidente conhecimento

dos  ilídia, citos  que  estavam  sendo  praticados  atraveia, s  da  ocultaçaoo  da  doença,  bem  como

podendo, no momento, determinar a desfazimento de provas atinentes ao fato. 

Sendo assim, com fundamento no art. 1º, incisos I e III, alídia, nea pl”, da Lei

7.960/89,  deve  ser  decretada  a  prisaoo  temporaia, ria  de  DE.CIO  LUIZ  GOLDONI  e  LUIZ

AUGUSTO F OSSATI, para que seja possídia, vel o esclarecimento real dos fatos, evitando-se a

destruiçaoo de provas, tanto na planta de Carambeídia, . 

F inalmente,  em  relaçaoo  apls  pessoas  que  se  pretende  a  decretaçaoo  de

prisaoo  temporaia, ria,  faz-se  necessaia, ria  tambeia, m  a  expediçaoo  de  mandados  de  busca  e

apreensaoo para que,  justamente em relaçaoo a tais indivídia, duos,  que praticaram condutas

5 https://www.linkedin.com/in/natacha-mascarello-972b78b6/
6 https://www.linkedin.com/in/fabiana-rassweiller-de-souza-ab927214/



mais graves e mais determinantes nos eventos aqui narrados,  sejam obtidos elementos

essenciais de prova, conforme os endereços indicados na sequemncia.  

4. Pedido

Por  todo  exposto,  o  Ministério  Público  Federal,  por  intermeia, dio  da

procuradora  da  Repuia, blica  subscrevente,  apoia, s  analisar  as  representaçooes  apresentadas

pela  autoridade  policial,  requer  o  seguinte,  com  os  acreia, scimos  ja ia,  contidos  na

fundamentaçaoo: 

a) A expedição de mandados para a condução coercitiva de: 

NOME IDENTIFICAÇÃO (CPF): ENDEREÇO:

ADRIANA MARQUES 
CARVALHO 

895.018.021-91 RUA AUGUSTA BASTOS 1196, 
CENTRO, CEP 75901-030, RIO 
VERDE-GO 

ANA LUISA FAGUNDES ROVAI 
HIEAUX 

292.717.718-00 RUA JACURI 238, APTO 61, 
ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP E 
RUA QUELUZ 70, APTO 24, JD 
PAULISTA, SÃO PAULO-SP 

ANTONIO STANICHESKI 519.630.199-20 ZONA RURAL RIO VERDE 
ACIMA, CEP 83700-000, 
ARAUCÁRIA-PR E RUA DR. 
JULIO SZYMANSKI 23, 
CENTRO, CEP 83700-970, 
ARAUCÁRIA-PR 

CARLOS SÉRGIO BONFIM DE 
ANDRADE

129.880.288.18 FAZENDA BOA VISTA, S/N, 
CAIXA POSTAL 54, CEP 84240-
000, PIRAÍ DO SUL-PR 

CESAR HENRIQUE DE 
OLIVEIRA SALCE 

294.835.208-86 RUA TRAJANO REIS 777, 
101C2, JARDIM DAS 
VERTENTES, SÃO PAULO-SP E 
RUA DR VEIGA FILHO 36, APTO
103, SANTA CECILIA, SÃO 
PAULO-SP 

DANIELA BABA DE SIQUEIRA 218.491.758-37 AVENIDA VICENTE FIORILLO 
700, CASA, JD CASTROVILLE, 
CASTROPR 

EDENIR MEDEIROS DA SILVA 517.192.900-91 RUA THOMAS EDSON 240, 
APTO 401, CENTRO, CEP 
89801-130, CHAPECÓ-SC 

EDILSON ANDRADE 060.688.059-30 RUA RIBEIRÃO DO PINHAL 258,



SANTO ANTONIO, CEP 84053-
230, PONTA GROSSA-PR 

EUGENIO LUPORINI NETO 273.868.378-95 A DILIGENCIAR

EVERALDO FROHLICH 510.662.630-15 RUA PALMAS 2180, CEP 95040-
000, ARROIO DO MEIO-RS 

FLAVIO CARLOS KAIBER 439.423.427-15 RUA  IVON  ZARDO  209,  JD
AMÉRICA, PONTA GROSSA-PR
E  RUA  CORONEL  DULCIDIO
111,  APTO  102,  CENTRO,
PONTA GROSSA-PR.

HERCY CARVALHO DE SOUZA 026.378.399-53 RUA FRANCISCO OTAVIANO 
93, CASA, CEP 84070-360, 
PONTA GROSSA-PR E RUA 
FRANCISCO RIBAS, 104, 
CENTRO, CEP 84010- 260, 
PONTA GROSSA-PR 

HUMBERTO SCHIFFER CURY  027.272.169-71 RUA  MARQUÊS  DE  MARICÁ
2019, ÓRFAS, PONTA GROSSA-
PR.

IRENE KLIEWER 696.401.909-00 COLÔNIA WITMARSUM, ALDEIA
3, PALMEIRA-PR.

IVAN ANTONIO PERUZZO 000.350.439-54 AV. UNIVERSITÁRIA 1041, 
JARDIM PRESIDENTE, RIO 
VERDE-GO E RUA MINAS 
GERAIS 460, APTO 1003, 
PRESIDENTE MEDICE, 
CHAPECÓ- SC 

JOÃO PAULO ZUFFO 024.206.079-02 RUA BASILIO ADADA 278 CASA 
- MORADA DO SOL - CEP 
89560-000 - VIDEIRA/SC 

JOSE ROBERTO PERNOMIAN 
RODRIGUES 

058.787.588-73 RUA MARIO GUASTINE 308, 
CS, ALTO DE PINHEIROS, SÃO 
PAULOSP 

JUAN MATIAS SERAGOPIAN 838.635.085-72 A DILIGENCIAR

LUCAS SILVESTRE TESTON
BINOTTO

004.193.020-77 RUA VALÉRIO RONCHI 160, BL 
25,
APTO 104, UVARANAS, CEP 
84030-
320, PONTA GROSSA-PR

LORICEL RUGESKI 914.533.569-91 RUA  JERONIMO  CABRAL
PEREIRA AMARAL 517, JARDIM
DOS BANCÁRIOS,  CEP 84172-
100, CASTRO-PR.

LUIS FERNANDO TORRES 
MAIDA 

089.109.228-50 RUA CLODOMIRO AMAZON, Nº 
960 AP 73C - VL OLIMPIA, SÃO 
PAULO - SP, CEP 45370-100 

MAURICIO PUSCH DE MACEDO 355.031.229-68 RUA BERTHOLDO MARTINS DE
OLIVEIRA 36, CASA, JD DOS 
BANCARIOS, CEP 84172-350, 
CASTRO-PR 

PEDRO FIERZT 355.952.309-59 RUA  FRANCISCO  XAVIER  DA
SILVA  89,  CASA,  CEP  83702-
500, ARAUCÁRIA-PR.

RONEY NOGUEIRA DOS 
SANTOS 

019.854.899-02 RUA ALEXANDRE CALAME, 80 
AP 142, TORRE I, VILA 
LEOPOLDINA, JAGUARÉ - 



05347030, SÃO PAULO/SP E 
RUA AUSTERGILIO ANGELINO, 
264, AP 201 - SÃO JOÃO - 
88305040, ITAJAÍ / SC 

VALDIR CHICHINELLI 092.178.338-86 RUA MARIO GALVANI, 181 - 
TERRAS DE PIRACICABA IV - 
PIRACICABA/SP 

ROSE MIRIAN PELACANI 460.162.879-20 RUA JOSE WALTER – Q11 L 12, 
APTO 2, ED. ANTONIO MAIA, 
MORADA DO SOL, RIO VERDE-
GO 

Tendo em vista os acreia, scimos aos pedidos de conduçaoo coercitiva das

pessoas JUAN MATIAS SERAGOPIAN, EUGENIO LUPORINI NETO e CESAR HENRIQUE DE

OLIVEIRA  SALCE,  seraoo  solicitadas  diligemncias  da  autoridade  policial  no  sentido  da

identificaçaoo ou confirmaçaoo de seus endereços, conforme o caso.

b) a expedição de mandados de busca e apreensão nos seguintes locais: 

Endereço: Relativo à pessoa de: Identificação CPF/CNPJ: 

RUA AUGUSTA BASTOS 1196, 
CENTRO, CEP 75901-030, RIO 
VERDE-GO e RUA AUGUSTA 
BASTOS 1208, CASA, CEP 
75901-030, RIO VERDE-GO 

ADRIANA MARQUES 
CARVALHO 

895.018.021-91 

AV. PARIGOT DE SOUZA, 190, 
JD. PORTO ALEGRE, CEP 
85906 - 070, TOLEDO - PR

ALLABOR LABORATÓRIOS 
LTDA

07.877.969/0001-94

RUA JACURI 238, APTO 61, 
ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP e 
RUA QUELUZ 70, APTO 24, JD 
PAULISTA, SÃO PAULO-SP. 

ANA LUISA FAGUNDES ROVAI 
HIEAUX 

292.717.718-00 

RUA DEPUTADO HEITOR 
ALENCAR FURTADO 3600, 
APTO 204, CAMPO 
COMPRIDO, CURITIBA-PR 

ANDRE LUIS BALDISSERA 007.005.439-88 

RUA XV DE NOVEMBRO 373, 
SALA,
CENTRO, CEP 84240-000, 
PIRAÍ DO SUL-PR

ASSOCIAÇÃO DOS
AVICULTORES DOSCAMPOS 
GERAIS (AACG)

03.396.295/0001-55

FAZENDA BOA VISTA, S/N, 
CAIXA
POSTAL 54, CEP 84240-000, 
PIRAÍ
DO SUL-PR

CARLOS SERGIO BONFIM
DE ANDRADE

129.880.288.18



RUA TRAJANO REIS 777, 
101C2, JARDIM DAS 
VERTENTES, SÃO PAULO-SP e
RUA DR VEIGA FILHO 36, 
APTO 103, SANTA CECILIA, 
SÃO PAULO-SP 

CESAR HENRIQUE DE 
OLIVEIRA SALCE 

294.835.208-86 

AVENIDA VICENTE FIORILLO 
700,
CASA, JD CASTROVILLE, 
CASTRO-PR

DANIELA BABA DE
SIQUEIRA

218.491.758-37

RUA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO 756, SÃO 
FRANCISCO DE
ASSIS, DOIS VIZINHOS-PR e
AVENIDA DAS FLORES 1730, 
APTO
12, CARAMBEÍ-PR

DÉCIO LUIZ GOLDONI 005.700.179-04

RUA THOMAS EDISON 240, 
APTO 401, CENTRO, CEP 
89801-130, CHAPECÓ-SC 

EDENIR MEDEIROS DA SILVA 517.192.900-91 

RUA RIBEIRÃO DO PINHAL 
258,
SANTO ANTONIO, CEP 84053-
230,
PONTA GROSSA-PR

EDILSON ANDRADE 060.688.059-30

A DILIGENCIAR EUGENIO LUPORINI NETO 273.868.378-95

RUA  PALMAS 2180, CEP 
95040-000,
ARROIO DO MEIO-RS

EVERALDO FROHLICH 510.662.630-15

RUA MAUÁ 430, APTO 32, ALTO
DA GLÓRIA, CEP 80030-200, 
CURITIBA-PR 

FABIANA RASSWEILLER DE 
SOUZA 

016.662.999-52 

AV. RIO GRANDE DO SUL 80, 
AP 103, CENTRO, DOIS 
VIZINHOS-PR 

FABIANNE BALDO 007.752.109-94 

RUA IVON ZARDO 209, JD 
AMÉRICA,
PONTA GROSSA-PR e RUA
CORONEL DULCIDIO 111, 
APTO 102,
CENTRO, PONTA GROSSA-PR

FLAVIO CARLOS KAIBER 439.423.427-15

RUA FRANCISCO GLICÉRIO 
1227, ED. MEDITERRANEO, 
APTO 702, ZONA 07,
MARINGÁ - P R

HARISSA SILVERIO EL 
GHOZ FRAUSTO

046.949.679-75

ALAMEDA TRAÍRA 300, 
ALPHAVILLE, CEP 06540-365, 
SANTANA DO PARNAÍBA-SP 

HELIO RUBENS MENDES DOS 
SANTOS JUNIOR 

472.238.200-04 

RUA FRANCISCO OTAVIANO 
93,
CASA, CEP 84070-360, PONTA
GROSSA-PR e RUA 
FRANCISCO

HERCY CARVALHO DE
SOUZA

026.378.399-53



RIBAS, 104, CENTRO, CEP 
84010-
260, PONTA GROSSA-PR

RUA MARQUES DE MARICÁ 
2019,
ÓRFAS, PONTA GROSSA-PR

HUMBERTO SCHIFFER
CURY

027.272.169-71

AV. UNIVERSITÁRIA 1041, 
JARDIM PRESIDENTE, RIO 
VERDE-GO e RUA MINAS 
GERAIS 460, APTO 1003, 
PRESIDENTE MEDICE, 
CHAPECÓ-SC 

IVAN ANTONIO PERUZZO 000.350.439-54 

RUA BASILIO ADADA 278 CASA
- MORADA DO SOL - CEP 
89560-000 - VIDEIRA/SC 

JOÃO PAULO ZUFFO 024.206.079-02 

RUA MARIO GUASTINE 308, 
CS, ALTO DE PINHEIROS, SÃO 
PAULO-SP 

JOSE ROBERTO PERNOMIAN 
RODRIGUES 

058.787.588-73 

A DILIGENCIAR JUAN MATIAS SERAGOPIAN 838.635.085-72

RUA PIONEIRO MIGUEL 
JORDÃO  MARTINES 349, 
PARQUE INDUSTRIAL, MARIO 
BULHÕES DA FONSECA, C E P
87065 - 660, MARINGÁ - PR

LABORATÓRIO  SÃO  CAMILO
DE ANALISE DE ALIMENTOS E
AGUA LTDA

07.182.805/0001-42

RUA JERONIMO CABRAL 
PEREIRA
AMARAL 517, JARDIM DOS
BANCÁRIOS, CEP 84172-100,
CASTRO-PR

LORICEL RUGESKI 914.533.569-91

RUA VALÉRIO RONCHI 160, BL 
25,
APTO 104, UVARANAS, CEP 
84030-
320, PONTA GROSSA-PR

LUCAS SILVESTRE TESTON
BINOTTO

004.193.020-77

RUA CORONEL JOAQUIM 
IGNÁCIO TABORDA RIBAS 896,
APTO 1106, BIGORRILHO, 
CURITIBA-PR 

 LUCIANO BAUER WIENKE 934.787.470-15  

RUA CLODOMIRO AMAZON, Nº
960 AP 73C - VL OLIMPIA, SÃO 
PAULO - SP, CEP 45370-100 

LUIS FERNANDO TORRES 
MAIDA 

089.109.228-50 

RUA ANGELO NABOSNE 75, 
APTO
1603, CIDADE INDUSTRIAL,
CURITIBA-PR e ESTRADA
VEREADOR ONILDO LEMOS, 
2345,
VL 2, APT 106, INGLESES DO 
RIO
VERMELHO, FLORIANÓPOLIS-
SC

LUIZ AUGUSTO FOSSATTI 413.796.590-00

A DILIGENCIAR MATRIZEIRO SANTO ANDRÉ  A DILIGENCIAR



LOTEAMENTO RUA DA 
LIBERDADE 624 E, EFAPI, CEP 
89809-536, CHAPECÓ-SC  

NATACHA CAMILOTTI 
MASCARELLO 

017.968.370-59 

RUA ARMANDO PETRELLA 
431, APTO 14, TORRE 7, 
JARDIM PANORMA, SÃO 
PAULO-SP 

PEDRO DE ANDRADE FARIA 271.782.078-76 

AVENIDA DOS PIONEIROS
2510/2676, CEP 84145-000,
CARAMBEÍ-PR

PLANTA BRF CARAMBEÍ 01.838.723/0118-38

AVENIDA SENADOR ATÍLIO 
FRANCISCO XAVIER FONTANA
600-E, EFAPI, 89809- 901, 
CHAPECÓ-SC 

PLANTA BRF CHAPECÓ 01.838.723/0339-98 

Rodovia 277 Curitiba – Ponta 
Grossa, nº 3001 

PLANTA DA BRF CURITIBA

ROD. GO 341 –S/N, KM 2,5 – 
ZONA RURAL, MINEIROS-GO 

PLANTA BRF  MINEIROS 01.838.723/0182-55 

ROD. BR 060 S/N KM 394/395, 
SETOR INDUSTRIAL, CEP 
75904900 RIO VERDE-GO 

PLANTA BRF RIO VERDE 
(LABORATÓRIO DE 
ALIMENTOS) 

01.838.723/0172-83 

RUA HUNGRIA, 1.400 - 6 
ANDAR, JARDIM EUROPA – 
SÃO PAULO – SP. CEP 
1455000. BRASIL. 

PLANTA BRF SÃO PAULO 01.838.723/0001-27 

RUA JULIO VERNE 1108, APTO 
401, JD. PORTO ALEGRE, 
TOLEDO-PR 

RAFAEL RICARDO
ADAMCZUK

065.574.059-77 

RUA ALEXANDRE CALAME, 80 
AP 142, TORRE I, VILA 
LEOPOLDINA, JAGUARÉ - 
05347030, SÃO PAULO/SP E 
RUA AUSTERGILIO ANGELINO,
264, AP 201 - SÃO JOÃO - 
88305040, ITAJAÍ / SC 

RONEY NOGUEIRA DOS 
SANTOS 

019.854.899-02 

RUA JOSE WALTER – Q11 L 12,
APTO 2, ED. ANTONIO MAIA, 
MORADA DO SOL, RIO VERDE-
GO 

ROSE MIRIAN PELACANI 460.162.879-20 

RUA JACOB REITER 216, APTO
108, CENTRO, CEP 89650-000, 
TREZE TÍLIAS-SC 

TATIANE CRISTINA ALVIERO 064.770.279-76 

RUA MARIO GALVANI, 181 - 
TERRAS DE PIRACICABA IV - 
PIRACICABA/SP 

VALDIR CHICHINELLI 092.178.338-86 

Tendo em vista os acreia, scimos aos pedidos de busca e apreensaoo  dos

endereços das pessoas PEDRO DE ANDRADE F ARIA, JUAN MATIAS SERAGOPIAN, EUGENIO

LUPORINI NETO e CESAR HENRIQUE DE OLIVEIRA SALCE, assim como da PLANTA DA

BRF  EM CURITIBA e de eventual escritoia, rio ainda ativo do MATRIZEIRO SANTO ANDRE.,



seraoo  solicitadas  diligemncias  da  autoridade  policial  no  sentido  da  identificaçaoo  ou

confirmaçaoo dos endereços para a efetiva expediçaoo de mandados.

 

No exato  sentido  do que  consta  na  representaçaoo  policial,  requer-se,

com  objetivo  de  melhorar  o  resultado  das  apreensooes “que  os  aparelhos  eletrônicos,  e

documentos diversos, a serem arrecadados, passem por triagem preliminar, feita pela respectiva

equipe de cumprimento do mandado, ainda na realização da diligência. Tal solicitação tem como

finalidade imprimir eficiência e eficácia ao cumprimento das medidas, e, com isso, evitar que

sejam arrecadados itens desnecessários, e não pertinentes ao objeto da investigação;  requer-se,

igualmente, “sejam autorizados procedimentos de extração de dados in loco de equipamentos os

quais se julgue inviável a arrecadação, embora pertinentes ao objeto da investigação e necessários

para a consecução de seu objetivo.  Trata-se geralmente de equipamentos computacionais que

operam na condição de servidores de rede de estabelecimentos. Sua arrecadação física geraria

transtorno  desnecessário  ao  estabelecimento  e  consequente  prejuízo  indesejado.  Para  tal,  os

Peritos Criminais Federais responsáveis pelo procedimento de extração tomarão todas as cautelas

técnicas necessárias para a guarda da respectiva cadeia de custódia probatória, consignadas as

considerações relativas ao feito em documento oficial”.

c) A expedição de mandados de prisão temporária em desfavor de:

Nome Identificação (CPF) Endereço

ANDRE LUIS BALDISSERA 007.005.439-88 RUA DEPUTADO HEITOR 
ALENCAR FURTADO 3600, 
APTO 204, CAMPO COMPRIDO,
CURITIBA-PR e RUA QUELUZ 
70, APTO 24, JD PAULISTA, SÃO
PAULO-SP 

DÉCIO LUIZ GOLDONI 005.700.179-04 RUA  MARECHAL  FLORIANO
PEIXOTO  756,  SÃO
FRANCISCO  DE  ASSIS,  DOIS
VIZINHOS-PR  E/OU  AVENIDA
DAS  FLORES  1730,  APTO  12,
CARAMBEÍ-PR.

FABIANA RASSWEILLER DE 
SOUZA 

016.662.999-52 RUA MAUÁ 430, APTO 32, ALTO 
DA GLÓRIA, CEP 80030-200, 
CURITIBA-PR 

FABIANNE BALDO 007.752.109-94 AV. RIO GRANDE DO SUL 80, 
AP 103, CENTRO, DOIS 
VIZINHOS-PR 

HARISSA SILVERIO EL GHOZ 
FRAUSTO 

046.949.679-75 RUA FRANCISCO GLICÉRIO 
1227, ED. MEDITERRANEO, 



APTO 702, ZONA 07, MARINGÁ-
PR 

HELIO RUBENS MENDES DOS 
SANTOS JUNIOR 

472.238.200-04 ALAMEDA TRAÍRA 300, 
ALPHAVILLE, CEP 06540-365, 
SANTANA DO PARNAÍBA-SP 

LUCIANO BAUER WIENKE 934.787.470-15 RUA CORONEL JOAQUIM 
IGNÁCIO TABORDA RIBAS 896, 
APTO 1106, BIGORRILHO, 
CURITIBA-PR 

LUIZ AUGUSTO FOSSATI 413.796.590-00 RUA  ANGELO  NABOSNE  75,
APTO  1603,  CIDADE
INDUSTRIAL,  CURITIBA-PR
E/OU  ESTRADA  VEREADOR
ONILDO  LEMOS,  2345,  VL  2,
APT  106,  INGLESES  DO  RIO
VERMELHO,  FLORIANÓPOLIS-
SC.

NATACHA CAMILOTTI 
MASCARELLO 

017.968.370-59 LOTEAMENTO RUA DA 
LIBERDADE 624 E, EFAPI, CEP 
89809-536, CHAPECÓ-SC 

PEDRO DE ANDRADE FARIA 271.782.078-76 RUA ARMANDO PETRELLA 431,
APTO 14, TORRE 7, JARDIM 
PANORMA, SÃO PAULO-SP 

TATIANE CRISTINA ALVIERO 064.770.279-76 RUA JACOB REITER 216, APTO 
108, CENTRO, CEP 89650-000, 
TREZE TÍLIAS-SC 

Alternativamente  aos  pedidos  de  prisaoo  temporaia, ria,  requer-se  a

conduçaoo coercitiva de todos aqueles em relaçaoo aos quais eventualmente seja indeferida

a  segregaçaoo,  em  que  pese  a  medida  naoo  se  mostre  suficiente  no  que  diz  respeito,

sobretudo, ao risco de perda de material probatoia, rio pela destruiçaoo. 

Esses saoo os termos em que se pede o deferimento.    

 

Ponta Grossa, 14 de fevereiro de 2018.

(assinatura eletrônica)

Lyana Helena Joppert Kalluf

Procuradora da República
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