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SENHOR JUIZ FEDERAL, COMPETENTE POR DISTRIBUIÇÃO, DA 1ª VARA 

FEDERAL CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA GROSSA-PR 

 

 
  

O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, representado por este signatário, no 

exercício de suas atribuições, previstas pelo Art. 144, §1º da Constituição Federal, com base nos 

autos dos processos de matéria criminal de números 5002816-42.2015.404.7000 (Inquérito 

Policial) e 5030482-47.2017.404.7000 (representação por medidas cautelares), vem, à presença 

de Vossa Excelência, pelos fatos e motivos expostos no corpo desta peça, apresentar a seguinte: 

 

 
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL PELA ADOÇÃO DE 

MEDIDAS CAUTELARES PROCESSUAIS PENAIS 

 

 
 

1. SÍNTESE 
 

  Em consequência de investigações realizadas e medidas judiciais determinadas no 

âmbito do IPL 0136/2015-SR/PF/PR (EPROC 5002816-42.2015.404.7000), foi deflagrada a 

operação policial denominada “Carne Fraca”, no dia 17/03/2017.  

Da investigação e das medidas cumpridas, decorreram diversas ações penais movidas 

pelo Ministério Público Federal, visando repreender crimes de corrupção passiva, corrupção 

ativa, concussão, lavagem de dinheiro, dentre outros. Foram apuradas diversas condutas 

criminosas, todas praticadas num contexto de relacionamentos espúrios mantidos entre pessoas 

ligadas a empresas do agronegócio do estado do Paraná e agentes públicos responsáveis por sua 

fiscalização. 

Em cumprimento aos mandados de busca e apreensão expedidos no âmbito da referida 

operação, foram arrecadados e, posteriormente, apreendidos materiais os quais, após detida 

análise, somaram-se ao conjunto probatório já constante dos autos da investigação e das ações 

penais dela decorrentes. 

Após a data de deflagração da referida operação, foram recebidas por esta regional 

diversas notícias-crime, relacionadas a delitos ou irregularidades outras, praticados em 

detrimento da fiscalização federal sobre o processo industrial do agronegócio do estado do 

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=processo_selecionar&amp;acao_origem=pesquisa_processo_por_ipl&amp;acao_retorno=pesquisa_processo_por_ipl&amp;num_processo=50028164220154047000&amp;hash=9f44099a06db21d30d36ebbc5c81a355
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=processo_selecionar&amp;acao_origem=pesquisa_processo_por_ipl&amp;acao_retorno=pesquisa_processo_por_ipl&amp;num_processo=50028164220154047000&amp;hash=9f44099a06db21d30d36ebbc5c81a355
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=processo_selecionar&amp;acao_origem=pesquisa_processo_por_ipl&amp;acao_retorno=pesquisa_processo_por_ipl&amp;num_processo=50028164220154047000&amp;hash=9f44099a06db21d30d36ebbc5c81a355
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=processo_selecionar&amp;acao_origem=pesquisa_processo_por_ipl&amp;acao_retorno=pesquisa_processo_por_ipl&amp;num_processo=50028164220154047000&amp;hash=9f44099a06db21d30d36ebbc5c81a355
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Paraná e de outros estados da União. 

Após a apuração de algumas das práticas relatadas, conjunta à análise dos materiais 

apreendidos em 17/03/2017, chegou-se à conclusão de que pessoas componentes da diretoria e 

do corpo técnico do Grupo Empresarial BRF S.A. praticam ações articuladas com o fim de 

burlar a fiscalização federal sobre seu processo industrial. Para tanto, estariam cometendo 

crimes contra a saúde pública, crimes de falsidade documental, estelionato qualificado, dentre 

outros.  

Tais fraudes foram praticadas com o fim de esconder da fiscalização federal a real 

situação de contaminação de aves da empresa por agentes patógenos. Somando-se a essa 

constatação, foi também recebida notícia-crime, com vasto material probatório anexado, em que 

se relata a contaminação de granjas da cidade de cidades do Paraná pela bactéria salmonela 

pullorum. 

De plano, os fatos a serem narrados foram considerados conexos aos fatos investigados 

pela Operação Carne Fraca. Por esse motivo, representou-se por medidas judiciais cautelares, 

de cunho investigativo, junto à 14ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba-PR, 

originando-se o processo de nº 5030482-47.2017.4.04.7000.  

Após promoção ministerial referente à representação (de parecer contrário à fixação de 

competência por conectividade), foi proferida decisão judicial nos autos, indicando a declinação 

de competência a outro juízo, para conhecimento e decisão relacionados às medidas pleiteadas.  

Em parecer, o MPF indicou os juízos perante os quais se deveria representar pela adoção 

das cautelares. Acolhida a indicação, determinou o Juiz Federal MARCOS JOSEGREI DA 

SILVA, titular da 14ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba-PR, que fosse procedida 

à representação, de forma cindida em relação à original, perante os juízos federais de Maringá-

PR e Ponta Grossa-PR, observando-se as cautelas necessárias à manutenção do sigilo do feito.  

  

2. DA COMPETÊNCIA 

Além do parecer ministerial, seu acolhimento e a consequente determinação judicial 

supracitados, por meio da interpretação dos normativos que regem a fixação de competência em 

seara processual penal, restou claro o dever da representação perante esse juízo.  
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As normas constantes do Art. 109, IV, da Constituição Federal, e Art. 76, do Código de 

Processo Penal, e sua incidência sobre as condutas que serão descritas, fixam competência para 

seu processo e julgamento perante a Subseção Judiciária da Justiça Federal em Ponta Grossa-

PR. 

  Conforme será discriminado no corpo desta representação, ainda que tenham sido 

praticados delitos que, se analisados individualmente, devam ser processados e julgados perante 

a justiça comum, são eles conexos a crimes cometidos em detrimento de bens serviços e 

interesses da União, fixando, portanto, competência material para seu processo e julgamento 

perante a Justiça Federal. 

Caso as condutas aqui apuradas restem esclarecidas e penalmente tipificadas, a conexão 

existente entre os delitos que serão narrados, ainda que tenham sido praticados em mais de uma 

área de competência jurisdicional, fixa esse juízo como o foro competente para seu processo e 

julgamento em unidade. E nesse contexto está incluído o conhecimento dos fatos e a adoção de 

medidas judiciais em fase investigativa. 

Portanto, a fim de que não haja nova declinação de competência, e até um dito 

“arquivamento indireto” do feito, inicialmente requer a Polícia Federal que esse juízo conheça 

da presente representação, após intimado o Ministério Público Federal a se manifestar, e decida 

a respeito dos pedidos nela constantes. 

Apesar de ter sido fracionada em dois juízos distintos, em cumprimento a determinação 

judicial, é de suma importância o conhecimento amplo acerca dos fatos narrados na 

representação original, eis que há aparente liame de causa e consequência entre os fatos 

apresentados a esse juízo e aqueles que serão apresentados à Justiça Federal de Maringá-PR. 

Por essa razão, a representação original será anexada ao processo gerado por este pleito.  

 

3. DOS FATOS 

 

Como narrado na síntese, após a apuração de diversas notícias-crime prestadas a esta 

regional, em conjunto com a análise de materiais apreendidos quando da deflagração da 

Operação Carne Faca, constatou-se a prática de ações articuladas por componentes da diretoria 

e do corpo técnico do Grupo BRF, em detrimento da fiscalização federal realizada pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
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Dentre as notícias-crime prestadas perante esta regional, destaca-se a de CRISTIANNE 

LIBERTI, por tratar de elementos substanciais, indicando práticas delitivas que exigem 

apuração imediata. Ainda, porque seu relato consubstancia e confirma de maneira relevante 

ligações já transcritas na representação final apresentada no âmbito do IPL 0136/2015.  

Com a finalidade de especificar melhor a questão, é necessário apontar que 

CRISTIANNE LIBERTI é uma associada/integrada do Grupo BRF S.A., sendo proprietária 

de duas granjas que, por meio de contrato de terceirização de produção, fornece à empresa citada 

aproximadamente 50.000 unidades de frango de corte, por lote de produção.As granjas de 

CRISTIANNE LIBERTI possuem capacidade para a produção de oito lotes anuais.  

Dentro desse contexto, verifica-se que o Grupo BRF e seus associados estabeleceram 

entre si relação de direitos e obrigações originárias de um contrato. Denota-se que o Grupo BRF 

tem por obrigação o fornecimento de “pintos de um dia”, bem como fornecimento de ração aos 

associados e outras vinculações estabelecidas no respectivo pacto contratual.  

Em contraprestação, os associados devem fornecer o local de engorda dos frangos, e 

prestar a mão de obra para a produção granjeia durante todo o período de engorda. Há ainda a 

previsão de inúmeras obrigações sanitárias mútuas entre o Grupo BRF e as granjas contratadas. 

A denunciante CRISTIANNE LIBERTI trouxe aos autos da investigação importante 

depoimento, em que retrata de maneira peculiar a existência da bactéria salmonella pullorum 

em granja de sua propriedade, afirmando que a detecção da citada bactéria foi anunciada por 

veterinário do Grupo BRF. 

. Em sua narrativa, colhida em 20/03/2017, no edifício sede desta Regional, 

CRISTIANNE LIBERTI diz que há mais de 10 anos trabalha com o Grupo BRF. A depoente 

informa que, no ano de 2004, iniciou suas atividades com a engorda de perus para a empresa 

PERDIGÃO e, a partir de 2013, com a engorda de frangos para o Grupo BRF. Diz, ainda, que 

até o ano de 2016, nunca havia sido contatada contaminação em suas granjas da bactéria 

salmonella. Contudo, no ano de 2016, diz ter recebido um lote de aproximadamente 46.000 

“pintos de um dia” contaminados com a bactéria salmonella pullorum.   

Diante da gravidade dos fatos narrados, transcreve-se trechos do depoimento prestado 

por CRISTIANNE LIBERTI à Policia Federal: 
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“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 
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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.” 

 

Em ação cível movida por CRISTIANNE LIBERTTI em face do Grupo BRF, há uma 

explicação cronológica dos fatos, da qual se faz necessária a transcrição: 
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Se comprovados os fatos descritos por CRISTIANNE LIBERTI, haveria indícios 

consideráveis de diversos crimes praticados por integrantes do Grupo BRF, planta de 

CARAMBEÍ/PR. O referido grupo empresarial teria negligenciado a notificação da existência 

da bactéria salmonella pullorum junto aos órgãos de fiscalização federal. A legislação é clara 

quanto à necessidade de notificação pela empresa. 

Em documentação anexada a esta representação, troca de e-mails fornecida por 

CRISTIANNE LIBERTI, há evidências de que representantes do Grupo BRF possuíam 

conhecimento da contaminação pela bactéria nas granjas da declarante. 

Diante das suspeitas de fraude praticadas pelo Grupo BRF, buscou-se, junto ao órgão 

de fiscalização federal, elementos técnicos para dirimir todas as questões que tangenciam o tema 

salmonella pullorum. 

Primeiramente, aponta-se a Instrução Normativa do Ministério da Agricultura que trata 

especificamente de diversos tipos de salmonellas, dentre elas o sorotipo pullorum. 

 

“INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 11 DE ABRIL DE 2013 O 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 nº 7.127, de 4 de março de 2010, 

tendo em vista o disposto no Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, no Decreto nº 

24.548, de 3 de julho de 1934, na Instrução Normativa nº 56, de 4 de dezembro de 

2007, na Portaria nº 193, de 19 de setembro de 1994, e o que consta do Processo nº 

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 
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Salmonella Pullorum 

 

Art. 31. O trânsito das aves provenientes de núcleos positivos deve atender às seguintes 

condições: 

 

I - 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) 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA No 50, DE 24 DE SETEMBRO DE 2013. 

 

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. 

§ 1o 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) 

 

A instrução normativa do Ministério da Agricultura é absolutamente límpida em relação 

às providências que devem ser levadas a efeito em caso de detecção da bactéria salmonella 
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pullorum em um matrizeiro. O artigo 31 da Instrução Normativa indica que a emissão de guias 

GTAs devem ser feitas exclusivamente com “a finalidade de abate sanitário ou destruição, 

imediatamente ou ao final do ciclo produtivo das aves”. 

No termo de declarações de CRISTIANNE LIBERTI, a mesma faz constar que as 

Guias de Trânsito Animal – GTAs, expedidas após detecção da bactéria salmonella pullorum, 

tiveram como finalidade o consumo do frango de engorda. Ou seja, segundo a declarante, mesmo 

com conhecimento de que a granja estaria acometida da citada contaminação, ainda assim, as 

emissões de Guias de Trânsito Animal teriam sido feitas para finalidade de consumo humano, 

sem que tenha havido menção à positivação em exame para a bactéria nessas guias.  

O entendimento técnico quanto à possibilidade de utilização do frango de corte doente 

pela bactéria observa critérios específicos que não podem ser ignorados. Há rigorosas 

determinações a serem cumpridas em caso de contaminação por agentes patógenos em granjas, 

como horários especiais de abate para não proliferação da bactéria, e desinfecção do local após 

o feito.  

Ainda, nos boletins sanitários da empresa devem constar as informações quanto a 

eventual bactéria identificada nos lotes abatidos. Nesse ponto, após análise de inúmeras GTAs 

do período de referência, não se observou qualquer observação quanto à identificação da bactéria 

salmonella pullorum nos lotes abatidos (GTAs em anexo). 

Oportuno destacar que a IN nº 50 de 24 de setembro de 2013 indica que a notificação 

da suspeita ou ocorrência de doença listada no anexo da Instrução Normativa é obrigatória por 

qualquer cidadão, bem como para todo profissional que atue na área de diagnóstico, ensino ou 

pesquisa em saúde animal.  

Ainda, a mesma Instrução Normativa aponta que 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 ocorrer pela primeira vez 

ou reaparecer no País, zona ou compartimento declarado oficialmente livre da doença. Por fim, 

o anexo é categórico quanto à medida a ser adotada:  

 

 Doenças que requerem notificação imediata de qualquer caso confirmado: b) Aves -  

Salmonella (S. enteritidis; S. gallinarum; S. Pullorum; S.typhimurium) 

 



 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

POLÍCIA FEDERAL 

   
  

 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ                                         11 

Rua Profª. Sandália Monzon nº 210, Santa Cândida - Curitiba/PR - CEP 82.640-040 - fone: (41) 3251-7500 

 
 

Analisando todos os documentos fornecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento do Estado do Paraná (anexos a esta representação), é possível traçar a cronologia 

de acontecimentos quanto à fiscalização da planta abatedoura de aves de Carambeí-PR, do 

Grupo BRF. Da análise, resta demonstraa eventual negligência da empresa BRF quanto à falta 

de notificação em relação à detecção da bactéria salmonella pullorum nos matrizeiros ou granjas 

dos cooperados, ou mesmo a notificação em atraso (descumprindo, assim, a Instrução Normativa 

nº 50).  

Através da cronologia apresentada, e traçando-se um paralelo com as conversas 

realizadas por meio do aplicativo Whatsapp, referentes ao grupo dos cooperados da AACG – 

ASSOCIAÇÃO DOS AVICULTORES DE CAMPOS GERAIS (anexadas a esta 

representação), é verossímil apontar que a empresa BRF agia, no tocante à constatação de 

contaminações em seus animais para abate, ao que parece, apenas mediante estímulo do serviço 

de inspeção federal. 

Assim, uma vez não acusadas as lesões pela fiscalização pública, ainda que tivessem 

conhecimento da existência da bactéria salmonella pullorum nas aves, a empresa não operava 

a notificação dos órgãos de controle no tempo hábil exigido pela legislação.  

Segue a transcrição da cronologia dos acontecimentos, relacionados ao caso em tela 

(planta de Carambeí-PR, Grupo BRF): 

 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 nº 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 nº 8498908 284-16 RoseVetbr 

Patologia Veterinária). 

 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 – nº registro 

no laboratório 48116.00/16 e Coração: SOA 31/2016 – nº 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. 

 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 
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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). 

 

 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. 

 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). 

 18/04: Empresa notifica a ADAPAR sobre a positividade para Salmonella Pullorum em 

granja JBR 01010 - Josélia Braun, em amostra analisada em laboratório próprio. 

 19/04: Serviço de Inspeção Federal informa a empresa via Ofício nº 055/2016 SIF 424 

quais as ações fiscais serão tomadas para lotes de frangos de corte oriundos da matriz JBR. 

 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. 

 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). 

 22/04: Serviço de Inspeção Federal informa a empresa restrição de certificação sanitária 

de produtos oriundos da matriz JBR (Ofício nº 058/2016/SIF 424). 

 25/04: Empresa informa ao Serviço de Inspeção Federal os procedimentos que serão 

executados na ocorrência de lotes positivos para Salmonella Pullorum (Ofício n9 256/2016), 

em atendimento ao Ofício n9 055/2016/SIF 424.  

 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. 

 29/04: Serviço de Inspeção Federal inicia o Processo nº 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 n9 060/2016/SIF 424). 

 02/05: Serviço de Inspeção Federal indefere a solicitação da empresa para liberação dos 

produtos para mercado interno (Ofício n9 062/2016/SIF 424). 
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 03/05: SIPOA/DDA/SFA-PR manifesta parecer favorável ao solicitado pela empresa 

para destinação para mercado interno (Informação n9 711/SIPOA-PR/DDA-PR/SFA-

PR/GM/MAPA - Processo SEI n921034.004038/2016-18) e encaminha o Processo para 

CGI/DIPOA para análise e parecer. 

 05/05: Empresa informa abate de lotes provenientes da matriz JBR, conforme 

procedimentos previstos (Ofício n9 295/2016/Garantia da Qualidade). Serviço de Inspeção 

Federal solicita informações sobre as embalagens que serão utilizadas para estes produtos. 

 06/05: Empresa informa que serão utilizadas rotulagens de mercado interno e externo, 

sendo indeferida pelo SIF para rotulagens mercado externo (Ofício n9 301/2016/Garantia da 

Qualidade). 

 10/05: Empresa informa procedimentos para abate de lote suspeito em 10/05. Serviço 

de Inspeção Federal indefere os procedimentos descritos e informa que os lotes devem atender 

ao previsto no artigo 229 do RIISPOA, devendo ser destinados para aproveitamento 

condicional e/ou condenação, conforme o caso (Ofício n9 307/2016/Garantia da Qualidade). 

 10/05: Empresa responde o Ofício nº 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 n9 311/2016/Garantia 

da Qualidade). 

 11/05: 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 n9 068/2016/SIF 424). 

 12/05: 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. 

 13/05: 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 ne 

190/DICAO/CGI/DIPOA/SDA/GM/MAPA). 

 13/05: Empresa solicita autorização para armazenamento dos produtos bloqueados 

devido à suspeita de Pulorose em armazenagem terceirizada). Produtos embalados com 

registro de rótulo nº 796/2016 - mercado interno (Ofício n9 325/2016/Garantia da Qualidade). 

Serviço de Inspeção Federal autoriza baseado na Informação nº 

190/DICAO/CGI/DIPOA/SDA/GM/MAPA. 

 16/05: Empresa responde o questionamento do Serviço de Inspeção Federal 

encaminhado via Ofício nº 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 n9 339/2016/Garantia da Qualidade). 
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 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 n9 72/2016/SIF 

424). 

 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 ante-mortem, 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. 

 23/05: Empresa responde Ofício n9 074/2016/SIF 424, através do Ofício n9 

018/2016/Gerência Industrial e Agropecuária. 

 25/05: Empresa responde Ofício n9 072/2016/SIF 424, encaminhando o solicitado pelo 

SIF (levantamento da localização física dos produtos bloqueados, notificação oficial à 

ADAPAR (Ofício nº 016/16/Matrizes) e cópia do Boletim Sanitário de abate das matrizes), 

através do Ofício nº 369/2016/Garantia da Qualidade. 

 

Da análise da cronologia acima apresentada, pode-se afirmar seguramente que, em vários 

momentos, o Serviço de Inspeção Federal detectou lesões nas aves oriundas de diversos 

matrizeiros, dentre eles, o denominado SANTO ANDRÉ. Tal verificação robustece a versão 

trazida aos autos por CRISTIANNE LIBERTTI.   

Ainda que, inicialmente, o Serviço de Inspeção Federal tivesse suas ações concentradas 

no matrizeiro JBR, verificou-se no decurso das auditorias que as lesões nos animais eram 

provenientes de matrizeiros diversos.  

Na documentação anexada, nota-se, inclusive, que o Grupo BRF justifica-se dizendo 

que, por engano, “pintos de um dia” do matrizeiro JBR teriam sido entregues erroneamente ao 

cooperado ANTONIO STANICHESKI. Resta esclarecer se a informação formal prestada pela 

empresa BRF ao Serviço de Inspeção Federal visava não chamar a atenção da fiscalização 

pública para uma possível disseminação da bactéria, oriunda de diversos matrizeiros, ou se 

realmente ocorreu a existência de um engano. 

Válido ressaltar que o Serviço de Inspeção Federal apontou que aves do cooperado 

MAURÍCIO PUSCH DE MACEDO, oriundas do matrizeiro SANTO ANDRÉ 03, possuíam 

as mesmas características detectadas anteriormente, e que, portanto, indicavam a possibilidade 
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da presença de contaminação pela bactéria salmonella pullorum. 

Com o objetivo de obter maiores esclarecimentos sobre os fatos técnicos sob apuração, 

colheu-se declarações da Auditora Fiscal Agropecuária JULIANA MARTINS BRESSAN, 

lotada na SFA/PR e responsável pelo PROGRAMA NACIONAL DE SANIDADE 

AVÍCOLA – PNSA. 

JULIANA BRESSAN concluiu pós-graduação stricto sensu, em área de conhecimento 

específica da bactéria salmonella, pela Universidade Federal Fluminense. A servidora trouxe 

aos autos, além de suas declarações, documentação que demonstra que os órgãos de fiscalização 

estadual e federal não foram comunicados oficialmente pela BRF sobre a detecção da 

contaminação pela bactéria salmonella pullorum. Observe-se a narrativa da Auditora Fiscal: 

 

“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, 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 
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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 Andre 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; QUE requisitado a depoente todos os documentos 

relativos aos fatos narrados neste termo, a mesma se comprometeu em fornecer 

a esta autoridade policial todos os certificados relacionados a Granja Santo 

Andre, pertencente ao grupo BRF.” 
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Das declarações de JULIANA BRESSAN, decorre o entendimento de que, havendo 

qualquer foco de contaminação pela bactéria salmonella pullorum, os órgãos de fiscalização 

deveriam ser oficialmente notificados. Ocorre, porém, que os documentos juntados pela própria 

declarante indicam que não houve qualquer comunicação pela BRF da bactéria salmonella 

pullorum aos órgãos de fiscalização estadual e federal no Estado do Paraná. 

Por essa situação específica, juntamos no anexo desta representação a certificação 

sanitário agrícola expedida pelo MAPA/PR, relativa às Granjas Santo André (núcleos 1, 2, 3, 

4, 5 e 6). Pelo conteúdo das certificações, para fins de exportação, a citada granja, vinculada ao 

Grupo BRF “atende às exigências estabelecidas nos normativos sanitários vigentes, realizando 

o monitoramento sanitário: livre de salmonella pullorum”.  

Juntou-se aos autos, ainda, e-mail de CRISTIANA BALLISTA ARRUA, da ADAPAR 

–GSA, no qual é informado que não foi encontrada notificação de salmonella pullorum em 

nenhum dos informes do ano de 2016. Frisa-se também que nada constava nos relatórios da 

FEAM. O e-mail informa ainda que CRISTIANNA BALLISTA ARRUA não recebeu nenhum 

Form-In com a suspeita e confirmação de salmonella pullorum. 

Em que pese não constar nos sistemas dos órgãos Estaduais e Federais de fiscalização 

(ADAPAR E MAPA) qualquer comunicação sobre a presença da bactéria salmonella pullorum 

no matrizeiro SANTO ANDRE 03 e JBR, observa-se que HERCY CARVALHO DE 

SOUZA, Fiscal de Defesa Agropecuário do Estado do Paraná teria recebido e tomado ciência 

de um laudo em que consta a presença da salmonella pullorum naquele matrizeiro.  

Consta do depoimento dos Fiscais Agropecuários ANTONIO CARLOS PEREIRA e 

NICOLLE PLUGGE, adiante ressaltados, que os laudos foram confeccionados após inspeção 

que indicou que as aves de abate apresentavam sintomas próprios da contaminação por 

salmonella pullorum. 

Fato é que parece haver graves indícios de que o matrizeiro SANTO ANDRÉ (vinculado 

ao Grupo BRF) estava contaminado com a bactéria salmonella pullorum. 

Tal suspeita se robustece com a Análise dos Informes Epidemiológicos Mensais e 

SivCont, em anexo, referente ao mês de agosto de 2016. No documento, observa-se, nas páginas 

10 e 11 (tabela 4), procedimento de vacinação realizado especificamente para bactéria 
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salmonella pullorum.  O próprio relatório da análise observa criticamente que “não pode existir 

vacinação em resposta a foco sem haver registro de foco”. 

 

 

 

 
 

Através dos indícios apresentados, parece correto afirmar que há detecção da bactéria 

salmonella pollorum pelos veterinários dos aviários indicados, e uma tentativa de contenção da 

doença para evitar seu alastramento. Pelo gráfico de vacinação no mapa do Brasil acima, 
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vislumbra-se forte tentativa de prevenção à ocorrência de contaminação por diversos tipos de 

salmonella nas regiões Sul e Sudeste do País. 

Na tabela de número 4, confirma-se que duas propriedades foram vacinadas contra o 

sorotipo pullorum, do gênero salmonella, totalizando a imunização de cerca de duzentos e trinta 

e oito mil aves. Se há recomendação para não vacinação sem suspeitas de contaminação, o 

procedimento de vacinação caracterizado, por si só, indica a contaminação por salmonella 

pollorum nos aviários. 

Os depoentes ANTONIO CARLOS PRESTES PEREIRA e NICOLE FRIULUND 

PLUGGE, ambos Auditores Fiscais do MAPA/PR e responsáveis pela fiscalização e inspeção 

da planta da BRF do município de Carambeí/PR, prestaram esclarecimentos relevantes para a 

formação da convicção acerca da existência das irregularidades denunciadas por CRISTIANNE 

LIBERTTI. Em razão da importância probatória dos termos, serão transcritos na íntegra: 

 

ANTONIO CARLOS PRESTES PEREIRA  
 
“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 agua 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; QUE na época dos fatos o DEPOENTE acionou a Polícia 

Federal 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 
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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 nº 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.” 

 

NICOLE FRIULUND PLUGGE 

QUE é Auditora Fiscal do MAPA lotada na SFA/PR, exercendo suas atividades 

na UTRA – Unidade Técnica regional de Agricultura em Castro, especialmente 
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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 “sequestrados” (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, 
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em 24/3/17, receberam o Laudo nº 06/16 de 23/4/16, informando a positividade 

da citada granja SANTO ANDRÉ; 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.” 

Através da colheita de tais declarações, e da entrega dos documentos requisitados pelos 

depoentes ANTONIO CARLOS e NICOLLE PLUGGE, torna-se plausível a tese de que as 

granjas dos associados da AACG – ASSOCIÇÃO DOS AVICULTORES DOS CAMPOS 

GERAIS, parceiros da planta de Carambeí/PR do Grupo BRF, possivelmente foram infectados 

com a bactéria salmonela pullorum, provenientes do matrizeiro SANTO ANDRÉ 03.  

Tal assertiva decorre principalmente da constatação dos fiscais, que notaram aspecto 

relevante digno de registro: “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”. 

Mesmo tendo sido constatada a positividade para a existência da bactéria somente no 

matrizeiro SANTO ANDRE 03 (laudo em anexo), ainda que os “pintos de um dia” não 

estivessem infectados com salmonela pullorum, o Grupo BRF agiu de maneira inconsequente 

quando encaminhou as aves para granjas nas quais já havia sido constatada sua presença.  

A afirmação acima fica bastante clara, em análise do termo de declarações de 

CRISTIANNE LEBERTTI, pois a declarante demonstra, por diversas vezes, preocupação de 

sua granja estar infectada com a salmonela pullorum, e ainda de ter recebido dois lotes de 

“pintos de um dia” do matrizeiro SANTO ANDRÉ 03, por liberação de LUCAS BINOTTO, 

analista de produtividade agropecuária e funcionário do Grupo BRF (e-mail em anexo).  

Sem a confirmação de que todas as medidas sanitárias teriam sido tomadas por 

CRISTIANE LIBERTTI e pelos outros associados, jamais se poderia ter liberado lotes de 

“pintos de um dia” para engorda nas granjas infectadas. Pelo contrário, LUCAS BINOTTO, no 
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dia 02/05/2016, informa por e-mail todas as medidas sanitárias necessárias para serem 

operacionalizadas nas granjas de CRISTINNE LIBERTI (obviamente por ter sido constatada 

a bactéria salmonella pullorum), o que demandaria aproximadamente 22 dias para sua 

execução. 

Na sequência, no dia 04/05/2016, dois dias após o primeiro e-mail encaminhado, o 

mesmo funcionário do Grupo BRF questiona: “Conforme conversa com Loricel, já que ainda 

não tiramos a cama podemos alojar mais um lote. Qual o dia que o barracão fica pronto para 

o alojamento?” 

A irregularidade dessa situação reside no fato de que dois lotes (aproximadamente 

46.000 aves) foram encaminhados, segundo declarações de CRISTIANNE LIBERTI, para 

abate, operacionalizado na planta de Carambeí/PR, com a finalidade de ir a consumo. Tal 

comprovação restaria identificada através das guias de trânsito animal – GTAs, que foram 

expedidas para esta finalidade, sem ressalvas feitas nos boletins sanitários da planta da BRF de 

Carambeí/PR.  

Vale destacar que o procedimento correto seria a emissão de guias de trânsito animal 

para fins de abate sanitário, nos termos da IN nº 10 de 11 de abril de 2013, publicada pelo 

Ministério da Agricultura: 

Art. 31. O trânsito das aves provenientes de núcleos positivos deve atender às 

seguintes condições: 

I - 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) 

Nota-se a existência de indícios consideráveis de fraude, no sentido de haver um 

aproveitamento das aves infectadas pela salmonella pullorum, não tendo sido realizado seu 

descarte sanitário (conforme determinado pelo normativo do Ministério da Agricultura).  

Tais suspeitas precisam ser dirimidas, com a devida recuperação das Guias de Transito 

Animal, referentes à granja de CRISTIANNE LIBERTI bem como de outros associados, com 

a finalidade de verificar se consta em algum campo das guias anotação referente à casuística 

salmonella. Há também a necessidade de verificação dos boletins sanitários da planta 

investigada, com a mesma finalidade. 

Os indícios já narrados ficam ainda mais evidentes com a observação das seguintes 
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conversas (registradas em ata notarial), referentes ao grupo AACG – ASSOCIAÇÃO DOS 

AVICULTORES DE CAMPOS GERAIS. Nas conversas, por diversas vezes, 

associados/integrados do GRUPO BRF de Carambeí/PR comentam sobre a infeção por 

salmonella nos aviários. Apenas para registro, o administrador do grupo, CARLOS SÉRGIO 

BONFIM, por meio do terminal de número 04299645208, evidencia o quanto é preocupante a 

questão da positivação para salmonella nas granjas: 

 

“Estamos falando de ração em aviários positivos para Salmonella. Como já foi 

relatado quinta feira estamos numa situação de extrema preocupação pois 30% 

dos nossos aviários estão positivos para Salmonella. Com risco até de 

fecharmos o Abatedouro.” 

Outro cooperado, identificado pelo número de telefone 04298070273, demonstra 

preocupação com os focos de salmonela: 

 

“Fiquei sabendo que em Toledo estão com muitos focos de Salmonella. 

Preocupante pois a ração final está vindo de lá...” 

 

Outra integrante do grupo, em 09/03/2016, identificado pelo código telefônico 

04299814770, demonstra extrema preocupação com a questão do alastramento da infecção pela 

bactéria: 

“Nossa salmonela esta tomando conta pelo que estou vendo isso é grave heim o 

que fazer;” 

 

Na sequência das conversas, transcritas em ata notarial, importantes registros são feitos 

sobre a infecção pela bactéria: 

“14/03/2016 -  4299350902 – que tipo d salmonela 

14/03/2016 - 4299645208 – Carlos Bonfim: São vários tipos Mas a que está 

mais presente é a Minessota 

14/03/2016 – 4299645208 – Carlos Bonfim:  Pois é meu povo acabei de falar 

com o Loricel e a recomendação da BRF É a seguinte...: O Integrado que estiver 

com Aviário com positivo para Salmonella e a quantidade de ração for menos 

de 5 mil quilos deverá ensacar e usar no próximo lote. Acima de 5.000 quilos o 

Chupim vai retirar e enviar para outro integrado positivo. 

14/03/2016 – 4299645208 - Carlos Bonfim:  Em relação a retirada da cama é 

discussão dentro da BRF nem eles entendem qual o melhor procedimento eu 

acho que não devia retirar a cama; 

14/03/2016 – 4299645208 – Carlos Bonfim: ACHO ERRADO DEIXAR A 

RAÇÃO NOS AVIÁRIOS É UM PROCEDIMENTO ERRADO.” 
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CARLOS SÉRGIO BONFIM, identificado pelo número 4299645208, é presidente da 

associação dos integrados, e o principal interlocutor entre os associados e funcionários da 

empresa BRF S.A., no que tange a problemas enfrentados pelos granjeiros. 

As conversas acima retratam apenas uma mínima parte das conversas no grupo, e a 

preocupação dos associados/integrados com a questão da salmonella em seus aviários. 

Considerando que a contaminação por salmonella se dá de maneira horizontal e vertical, 

reutilizar a ração de uma granja positivada para salmonella é o mesmo que anuir com a 

disseminação da bactéria. Inúmeros fatores, como a presença de baratas e insetos no ambiente 

de engorda, são suficientes para conduzir a bactéria para outros aviários. 

Ainda, se confirmadas as orientações da empresa BRF S.A., seria constatada situação 

ainda mais grave: levar sobra da ração de granja contaminada a outras granjas também 

contaminadas. Tal determinação, se verdadeira, e considerando os diversos sorotipos de 

salmonella existentes, poderia gerar o alastramento da contaminação por bactéria por todas as 

granjas dos associados avicultores.  

É fato que determinados sorotipos de salmonellas são consideradas menos gravosos. 

Porém, a troca de rações entre ambientes positivados poderia, certamente, gerar a contaminação 

de inúmeros aviários por salmonella de características mais gravosas, como as de sorotipos 

pullorum ou typhimurium (esta capaz de atingir a saúde do homem). 

Observa-se, no material apresentado pela declarante CRISTIANNE LIBERTI, uma 

conversa extraída do grupo AACG, em que a integrante SOLANGE adverte os participantes do 

grupo sobre a presença de resíduos do antibiótico Nicarbazina em aves. Esse antibiótico é 

utilizado no processo de engorda das aves, para que se desenvolvam satisfatoriamente. Contudo, 

não pode estar presente no frango quando de seu abate.  
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Observa-se, ainda, que, em termo de depoimento colhido em 7 de dezembro de 2015, o 

denunciante DANIEL TEIXEIRA já apontava uma possível represália em relação ao fiscal 

ANTÔNIO CARLOS PRESTES, por este ter atuado a planta de Caramabeí-PR, no exercício 

de sua função, e com correição na atitude, a fim de não permitir que atos em desconformidade 

com a legislação fossem praticadas dentro da planta: 

 

           

Tais apontamentos foram corroborados pela Controladoria Geral da União, através de 

relatório juntado aos autos, em que restam indicadas diversas remoções com claros indícios de 

desvio de finalidade, e sem atendimento do interesse público. Assim, o ato de “livrar-se” do 

fiscal atuante parecia ser uma praxe na Superintendência de Fiscalização Agropecuária do 

Paraná. 

Não obstante seguirem anexadas à presente peça documentos relativos aos fatos a serem 

apresentados perante a Justiça Federal de Maringá-PR, cabe, após a explanação realizada acima, 

relatar parte desses fatos. Trata-se de fraudes operadas por funcionários do Grupo BRF, em 

sede de exames laboratoriais positivados para agentes patógenos, e outras fraudes no contexto 

de seu processo industrial.  
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As fraudes consistem em alteração, em laudo, do resultado de exames de amostras de 

produtos processados por plantas da empresa. Há, ainda, evento de articulação de executivos do 

Grupo, com a finalidade de celebrar acordo extrajudicial com ex-funcionária, que reclamou, em 

causa trabalhista, o recebimento de quantia a título de danos morais. Tal reclamação teve como 

fundamento o fato de que, enquanto funcionária da empresa, era compelida a adulterar resultados 

de laudos relativos a exames de amostra positivadas para agentes patógenos. 

Também foram constatadas fraudes em fabrico de PREMIX, ração para aves, fabricada 

pela própria empresa, motivo pelo qual também se farão apontamentos. Assim como o caso das 

fraudes de exames laboratoriais, os ilícitos cometidos na fabricação de PREMIX serão elencados 

como meio de informar a postura antiética e criminosa adotada pela empresa em sua atividade 

industrial, a fim de que a formação de convicção desse juízo possa se valer de elementos dos 

quais se acredita serem de conhecimento. 

Como dito, a narrativa tem a finalidade única de que esse juízo analise os pleitos desta 

representação sob a ótica do conhecimento do amplo do contexto criminoso existente, no qual 

evidenciou-se relação de causa e consequência entre as fraudes operadas pelo Grupo BRF e o 

alastramento da contaminação pela bactéria salmonella pullorum em granjas do Paraná. 

Pelos motivos expostos acima, e em cumprimento a determinação judicial citada na 

síntese ao começo desta peça, não serão pleiteadas medidas cautelares em relação aos fatos a 

seguir narrados, mas tão somente em relação aos que foram descritos no caso do surto epidêmico 

de contaminação de granjas pela bactéria salmonella pullorum e eventos correlatos. 

Segue a narrativa dos fatos: 

“Após a deflagração da Operação Carne Fraca, foi procedida a análise de dados extraídos 

das caixas de e-mail de executivos do Grupo BRF. Tais dados foram extraídos e armazenados 

em mídia digital, quando do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão nº 700003105728, 

expedido pelo juízo da 14ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba-PR. Na ocasião, 

foram adotadas pela equipe de cumprimento do mandado todas as cautelas necessárias à guarda 

da cadeia de custódia probatória dos dados extraídos. 

Da análise de tais informações, resultou a confecção do Relatório de Polícia Judiciária 

nº 041/2017 GT/CF/DRCOR/SR/PF/PR, o qual expõe de maneira pormenorizada mensagens 

trocadas, via e-mail, por executivos do Grupo BRF. 
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O citado relatório é proveniente da análise 01 HD externo, marca Samsung, portátil, 

capacidade de 1TB, n° de série E2FWJJHG902C15, de propriedade da Polícia Federal, utilizado 

para gravação de dados extraídos de e-mails e sistema de arquivos dos usuários ANDRÉ LUIS 

BALDISSERA, FABIANA RASSWEILER DE SOUZA, JOSÉ ROBERTO PERMONIAN 

RODRIGUES, LUIZ FERNANDO GUARANA MENEZES e RONEY NOGUEIRA DOS 

SANTOS. 

Relevante apontar que os arquivos de imagem foram submetidos a processamento, por 

meio do programa Indexador e Processador de Evidências Digitais – IPED v3.11.1, o qual 

realiza categorização dos dados, e permite a realização de buscas indexadas, a pré-visualização 

do conteúdo dos arquivos, bem como apresenta diversos atributos dos arquivos categorizados, 

tais como datas de criação e acesso, localização no sistema de arquivos, valor da função de 

resumo criptográfico MD5, e se o arquivo encontra-se com status apagado ou não, dentre outras 

funcionalidades. 

Inicialmente, foi possível detectar que ADRIANA MARQUES CARVALHO foi 

funcionária da empresa BRF entre o ano 2000 e o dia 01/07/2014, data em que ocorreu seu 

desligamento da empresa. Antes de ser desligada, ADRIANA exercia a função de supervisora 

de laboratório, no Laboratório de Alimentos (BR 060 KM 395 s/n° Setor Industrial – Rio Verde 

– GO).  

ADRIANA, após seu desligamento, moveu ação trabalhista em desfavor da BRF, 

solicitando indenização por danos morais, causados a si durante o período em que foi 

colaboradora da empresa.  

No pleito, ADRIANA alegou que era responsável pelas análises laboratoriais dos 

produtos fabricados pela BRF (destinados aos consumidores nacional e internacional), além da 

elaboração de laudos sobre qualidade de produtos, para controle interno e Inspeção Federal.  

O pedido de indenização refere-se à pressão que ADRIANA sofria de seus superiores 

para alterar o resultado das análises que apresentavam diagnóstico de contaminação, o que 

ocorria na maioria das vezes. Caso a análise realizada constatasse a presença de sorotipos da 

bactéria salmonella ou outro tipo de contaminação, por ordem expressa dos superiores, 

ADRIANA deveria alterar as informações constantes dos laudos destinados à fiscalização.  

Além da alteração de resultados, a ex-supervisora era obrigada a proceder à simulação 
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de laudos e de amostras, como se tivessem ocorrido normalmente, inclusive tendo que realizar 

rastreabilidade da amostra de forma simulada, para apresentar às auditorias externas. 

Na sequência, pela importância dos fatos apontados, transcreve-se a íntegra da análise 

da Policia Federal sobre a troca de e-mails realizada entre diretores da BRF, relacionada à ação 

movida por ADRIANA: 

 

“4.1. Troca de e-mails1 iniciada em 13/08/2015, com o assunto – ADRIANA 

MARQUES CARVALHO – SUPERVISORA DE LABORATÓRIO, em que 

Rose Mirian Pelacani (advogada-gerência do Contencioso Cível e Trabalhista), 

encaminha para Ivan Peruzzo, Cristina Pasinato e Rodrigo Maia, o pedido de 

indenização por dano moral da ex-colaboradora Adriana Marques, em que esta 

afirma ter sido obrigada a alterar resultados de exames. Rose pede para que os 

interlocutores avaliem a acusação para direcionamento do processo, 

demonstrando preocupação. No referido e-mail constam as alegações da ex-

colaboradora, trazendo os argumentos para o pedido de indenização, bem como 

e-mail anexo ratificando o registro dos procedimentos de alteração de laudos 

(este e-mail será tratado no item 4.1.2 deste relatório); Em 26/08/2015, Ivan 

Peruzzo encaminha o e-mail acima descrito para André Luís Baldissera (Diretor 

de Operações da BRF S.A. dos Estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso), 

enfatizando a necessidade de olharem para o tema e de que a ex-colaboradora 

fazia parte da GQ (Gestão de Qualidade); No dia 02/09/2015, André envia o e-

mail para Luciano Wienke (Gerência Jurídica) para que este tome conhecimento 

dos fatos; Em 03/09/2015 Wienke realiza o encaminhamento do caso para José 

Roberto Pernomian Rodrigues (Diretor Vice-Presidente Legal e Relações da 

BRF S.A.) e Ana Luisa Fagundes Rovai Hieaux (Diretora Jurídica BRF S.A.), 

explicando que trata-se de uma Reclamatória ajuizada por uma ex-funcionária 

da unidade de Rio Verde que alega ter recebido ordens superiores para alterar 

laudos de salmonela e propõe como medida emergencial, a tomada de 

providências no sentido de realizar um acordo a fim de que o processo não ande, 

sob pena do Juiz enviar as informações para os Órgãos competentes e complicar 

ainda mais a situação da empresa; No mesmo dia Ana Rovai, diretora jurídica, 

responde Wienke que concorda com a estratégia, deixando claro de que 
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precisam resolver essa situação, além de sua preocupação pelo fato das 

informações estarem em processo judicial público; Ainda no dia 03/09/2015, 

Pedro de Andrade Faria (Diretor Presidente Global, Financeiro e de Relações 

com Investimento) relata para Jose Roberto Rodrigues e Hélio Rubens Mendes 

dos Santos Junior (Diretor Vice-Presidente) sua insatisfação, afirmando que 

“sempre levamos bucha dos mesmos lugares”, pedindo para Hélio avaliar “algo 

drástico por lá”; No dia 04/09/2015, Hélio diz para Andre Baldissera que vão 

ter muito trabalho pela frente, e enfatiza para eliminarem todas as exposições; 

Em 04/10/2015, o diretor Baldissera pergunta para o gerente jurídico Luciano 

Wienke se foi fechado algum acordo em relação à ex-supervisora de laboratório  

Adriana Marques, conforme estratégia ratificada por seus superiores; Na data 

de 05/10/2015, Wienke pergunta para André se podem ir em frente com um 

acordo no valor de R$ 70.000,00 e o diretor responde que precisam encerrar o 

assunto rápido, mas deixa a critério da área jurídica estipular valores; Por fim, 

na data de 12/10/2015, o gerente jurídico Luciano Wienke envia e-mail para 

Baldissera dizendo que irão fazer o acordo, justificando que “como esse assunto 

temos problema vamos ter que pagar mais”.” 

Observa-se, através dos diálogos acima, que a situação da ex-supervisora ADRIANA 

MARQUES CARVALHO foi levada à ciência da alta cúpula da BRF, e que a preocupação 

com a exposição do processo judicial foi consenso entre os executivos. Também demonstraram 

preocupação com o risco de o conteúdo da ação movida por ADRIANA ser encaminhado a 

órgãos competentes para apuração de irregularidades sanitárias.  

Adotaram, então, a estratégia de tratar o assunto com rapidez, aceitando realizar um 

acordo extrajudicial com ADRIANA. Também indicaram que esse tipo de ocorrência não é 

inédita na empresa, como se observa nas palavras do Diretor-Presidente PEDRO FARIAS: 

“sempre levamos bucha dos mesmos lugares”. 

No organograma da empresa BRF, notam-se as funções ocupadas pelos executivos que 

tiveram conhecimento da demanda trabalhista movida por ADRIANA: 
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Segue anexa a esta representação parte das provas que ADRIANA possuía, extraídas das 

mesmas conversas ocorridas entre os executivos. Por sua análise, resta evidente a manipulação 

das análises laboratoriais realizadas por ADRIANA, a pedido de FABIANNE BALDO 

(funcionária do setor de qualidade da empresa BRF). 

Para contextualização dos fatos, serão retratadas na íntegra algumas das mensagens de 

e-mail trocadas entre os executivos. Tais conversas demonstram claramente que estes se 

mostravam preocupados com as provas que ADRIANA MARQUES DE CARVALHO teria 

anexado aos autos da reclamação trabalhista.  

De: Rose Pelacani  

Enviada em: quinta-feira, 13 de agosto de 2015 12:50 

Para: Ivan Peruzzo; Cristina Pasinato 

Cc: Rodrigo Maia 

Assunto: ADRIANA MARQUES CARVALHO - SUPERVISORA DE LABORATÓRIO 

 Ivan/Cristina, boa tarde! 

  

Passo ao conhecimento de vocês um pedido de uma ex-colaboradora onde faz acusações graves contra a 

empresa. 

Ela requer indenização por danos morais em razão de ter sido compelida a alterar resultados de exames. As 

acusações são graves e agora públicas. Desconheço outra ação dessa natureza. 

Transcrevi abaixo as alegações por ela efetuadas. 

Segue anexo o e-mail   onde há registro desses procedimentos. 

Peço que avaliem   essas acusações   para que possamos direcionar o processo. 
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CRIS, o relatório de defesa será elaborado pelo Rodrigo da célula trabalhista. 

 Rose 

 Atenciosamente, 

  

Rose Mirian Pelacani 

Advogada – Gerência do Contencioso Cível e Trabalhista 

 

rose.pelacani@brf-br.com 

www.brf-br.com 

 Anexada ao e-mail, consta parte da reclamação trabalhista movida por ADRIANA. Por 

sua interpretação, é possível aferir a gravidade dos fatos por ela alegados. Seguem destaques 

dignos de registro, por convergirem exatamente com o foco da presente investigação:  

“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 

mailto:rose.pelacani@brf-br.com
http://www.brasilfoods.com/
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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) 

Continuação da troca de e-mails: 

De: Ivan Peruzzo  

Enviada em: quarta-feira, 26 de agosto de 2015 23:55 

Para: Andre Baldissera <Andre.Baldissera@brf-br.com> 

Assunto: ENC: ADRIANA MARQUES CARVALHO - SUPERVISORA DE LABORATÓRIO 

 Andre, precisamos olhar este tema...era colaboradora da GQ. 

De: Andre Baldissera  

Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2015 08:38 

Para: Luciano Wienke <Luciano.Wienke@brf-br.com> 

Assunto: ENC: ADRIANA MARQUES CARVALHO - SUPERVISORA DE LABORATÓRIO 

 Pvc 

 

mailto:Andre.Baldissera@brf-br.com
mailto:Luciano.Wienke@brf-br.com
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De: Luciano Wienke <Luciano.Wienke@brf-br.com> 

Data: 3 de setembro de 2015 20:07:05 GMT+1 

Para: Jose Roberto Rodrigues <jr.rodrigues@brf-br.com>, Ana Rovai <ana.rovai@brf-br.com> 

Assunto: ENC: ADRIANA MARQUES CARVALHO - SUPERVISORA DE LABORATÓRIO 

José Roberto/Ana, boa tarde. 

  

Segue para conhecimento.  

  

Reclamatória ajuizada por uma funcionária da unidade de Rio Verde alegando que recebia ordens superiores 

para alterar laudo de salmonela. 

  

Juntou e-mails comprovando a alegação... 

  

Como medida emergencial, estamos tomando as devidas providências para realizar um acordo e não deixar o 

processo andar, sob pena do Juiz enviar as informações para os órgãos competentes e complicar mais a 

situação da empresa. 

  

Abraços. 

  

  

Luciano Wienke 

Gerência Jurídica 
Rodovia BR 277, 3001 - Mossunguê - Curitiba/PR - CEP 82.305-100 

Tel +55 41 3401-9457 / Canal de voz: 6800-9457 
luciano.wienke@brf-br.com 
 

 

 

Assunto: Re: ENC: ADRIANA MARQUES CARVALHO - SUPERVISORA DE LABORATÓRIO 
De: Ana Rovai /O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=2EAD083ED1584B08BDAEF8437E93AADA-ANA LUISA F 

Para: Luciano Wienke /o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group 

(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=f16e14eddcc8409fa510acbfaed44ec0-Luciano Bau;  

CC: Jose Roberto Rodrigues /o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group 

(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=af92be681430409f9361b4b274840bd5-Jose Robert;  

Envio: 03/09/2015 20:07:51 

 
Luciano, estou de acordo com a estratégia. Precisamos resolver. Acho que é o caso de consultarmos o Mauricio do 

BMA. Preocupa o fato desta infos já estarem em processo judicial público.  Pf., mantenha-nos informados. Muito 

obrigada  

 

Enviado do meu iPhone 

 

 

De: Pedro Faria <pedro.faria@brf-br.com> 

Data: 3 de setembro de 2015 17:01:00 BRT 

Para: Jose Roberto Rodrigues <jr.rodrigues@brf-br.com> 

Cc: Helio Rubens Santos <helio-rubens.santos@brf-br.com>, Gilberto Orsato <gilberto.orsato@brf-br.com> 

Assunto: Re: ENC: ADRIANA MARQUES CARVALHO - SUPERVISORA DE LABORATÓRIO 

É um absurdo! Impressionante como sempre levamos bucha dos mesmos lugares.  

Hélio por favor avalie algo drástico por lá.  

Tem coisa que ofende nosso senso de propósito.  

 

Enviado do meu iPhone 

mailto:Luciano.Wienke@brf-br.com
mailto:jr.rodrigues@brf-br.com
mailto:ana.rovai@brf-br.com
mailto:gisele.lima@brasilfoods.com
mailto:pedro.faria@brf-br.com
mailto:jr.rodrigues@brf-br.com
mailto:helio-rubens.santos@brf-br.com
mailto:gilberto.orsato@brf-br.com
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Assunto: Re: ENC: ADRIANA MARQUES CARVALHO - SUPERVISORA DE LABORATÓRIO 
De: Helio Rubens Santos /O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT) /CN=RECIPIENTS/CN=CFDB44F582314E83BE6A8AD0574D7815-HELIO RUBEN 

Para: Andre Baldissera /o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) 

/cn=Recipients/cn=dc36f2ce875b4e509fd455ceb0a019dc-Andre Luis;  

Envio: 05/09/2015 17:17:10 

 
Até nisso o Luciano se equivocou no email 

Abs Hélio  

 

Enviado do meu iPhone 

 

Em 05/09/2015, às 13:26, Andre Baldissera <Andre.Baldissera@brf-br.com> escreveu: 

Ok Hélio, 

Cfme falamos ontem vamos ajustar LRV e seguir plano para evolução destes cenários!! 

Obs.: somente para entendimento, este caso específico refere-se a Mineiros!! 

Att, André 

 

Enviado do meu iPhone 

 

 

 

Em 04/09/2015, às 07:36, Helio Rubens Santos <helio-rubens.santos@brf-br.com> escreveu: 

André 

Vamos ter bastante trabalho pela frente! 

Vamos juntos eliminar todas as exposições! 
Conversamos próxima semana para ver melhor forma de tratarmos! 

Abs Hélio  

 

 

Enviado do meu iPhone 

 

De: Andre Baldissera <Andre.Baldissera@brf-br.com> 

Data: dom, 4 de out de 2015 22:00 

A: Luciano Wienke <Luciano.Wienke@brf-br.com> 

CC: Ivan Peruzzo <ivan.peruzzo@brf-br.com> 

Assunto: ENC: ADRIANA MARQUES CARVALHO - SUPERVISORA DE LABORATÓRIO 

Luciano, 

Fechamos?? 

Att 

André 

 

De: Luciano Wienke  

Enviada em: segunda-feira, 5 de outubro de 2015 07:56 

mailto:Andre.Baldissera@brf-br.com
mailto:helio-rubens.santos@brf-br.com
mailto:Andre.Baldissera@brf-br.com
mailto:Luciano.Wienke@brf-br.com
mailto:ivan.peruzzo@brf-br.com
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Para: Tiago Both 

Assunto: Fwd: ENC: ADRIANA MARQUES CARVALHO - SUPERVISORA DE LABORATÓRIO 

 Como ficou? 

 

De: Tiago Both <tiago.both@brf-br.com> 

Data: seg, 5 de out de 2015 08:01 

A: Luciano Wienke <Luciano.Wienke@brf-br.com> 

Assunto: RES: ENC: ADRIANA MARQUES CARVALHO - SUPERVISORA DE LABORATÓRIO 

Doutor, bom dia! 

No presente processo tentamos conciliação dentro dos parâmetros que consideramos como aceitáveis para 

acordo, nossa proposta inicial foi de R$29.000,00 sendo da Rte de R$90.000,00, após exaustivas trocas de 

email´s, telefonemas, chegamos num impasse de R$70.000,00 propostos pela Rte e de R$55.000,00 propostos 

pela empresa, onde a Rte não considerou ceder sua proposta, assim sendo analisando o processo, provisão, 

pedidos e tempo de empresa optamos por não realizar o acordo. 

Caso a diretoria e gerência considere que podemos chegar em R$70.000,00, posso fechar hoje mesmo. 

Aguardo. 

Abs. 

Tiago 

De: Luciano Wienke  

Enviada em: segunda-feira, 5 de outubro de 2015 08:07 

Para: Tiago Both; Andre Baldissera 

Assunto: Re: RES: ENC: ADRIANA MARQUES CARVALHO - SUPERVISORA DE LABORATÓRIO 

 André, bom dia. 

Vamos em frente com o acordo no valor de R$ 70.000,00? 

Abraços 

De: Andre Baldissera <Andre.Baldissera@brf-br.com> 

Data: seg, 5 de out de 2015 08:35 

A: Luciano Wienke <Luciano.Wienke@brf-br.com>, Tiago Both <tiago.both@brf-br.com> 

Assunto: RES: RES: ENC: ADRIANA MARQUES CARVALHO - SUPERVISORA DE LABORATÓRIO 

Luciano, 

Entendo que precisamos encerrar o assunto rápido!! 

Quanto ao valor, deixo para área jurídica conduzir dentro dos valores entendidos justos pela empresa. 

Att 

André 

mailto:tiago.both@brf-br.com
mailto:Luciano.Wienke@brf-br.com
mailto:Andre.Baldissera@brf-br.com
mailto:Luciano.Wienke@brf-br.com
mailto:tiago.both@brf-br.com
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Assunto: Fwd: RES: RES: ENC: ADRIANA MARQUES CARVALHO - SUPERVISORA DE 

LABORATÓRIO 
De: Andre.Baldissera@brf-br.com Andre.Baldissera@brf-br.com 

Para: Ivan Peruzzo /o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) 

/cn=Recipients/cn=d644f0d0d2714ea2aed62ddfc089a580-Ivan Antoni;  

Envio: 12/10/2015 23:10:41 

 
Pc 

 

Enviado do meu iPhone 

 

Início da mensagem encaminhada 

De: Luciano Wienke <Luciano.Wienke@brf-br.com> 

Data: 5 de outubro de 2015 08:38:11 BRT 

Para: Andre Baldissera <Andre.Baldissera@brf-br.com>, Tiago Both <tiago.both@brf-br.com> 

Assunto: Re: RES: RES: ENC: ADRIANA MARQUES CARVALHO - SUPERVISORA DE 

LABORATÓRIO 

Valor de uma reclamatória com menos de 02 anos não chegaria nem a R$ 15.000,00 mas como esse assunto temos 

esse problema vamos ter que pagar mais. 

Tiago, vamos fazer o acordo. 

Abs 

No relatório de inteligência anexado à presente representação, nota-se o destaque, feito 

pelo analista que o produziu, para a troca de e-mails, ratificando as alegações da ex-supervisora 

de Laboratório ADRIANA MARQUES CARVALHO, nas quais afirma que era compelida a 

alterar laudos laboratoriais quando havia contaminação por salmonella, ou qualquer outro tipo 

de bactéria.  

Atente-se que, inicialmente, em 18/06/2014, FABIANNE BALDO (Garantia de 

Qualidade da BRF) envia e-mail para ADRIANA MARQUES e CRISTIANE AMARAL, 

com o assunto “Laudo Rússia”, solicitando alteração para geração de laudos nas segintes 

análises: “Sobrecoxa 4146 A – 5995613, 5995624, 5995628, 5995630, 5995635; Sobrecoxa 

4149 D – 6008778, 6008781, 6008782, 6008784, 6008786; Coxa 4153 A – 6032390, 6032410, 

6032429, 6032435, 6032439; Sobrecoxa 4153 A – 6032443, 6032446, 6032448, 6032452, 

6032459”.  

ADRIANE responde a FABIANNE que as duas primeiras rastreabilidades já haviam 

sido modificadas, a pedido de “Mariele (Cesar Salce)”, e que iria modificar os demais. Destaca-

se, sobretudo, a observação feita por ADRIANE, qual seja, “Está acontecendo MUITO esses 

pedidos de alteração nos resultados, causando grandes transtornos em “passar a limpo” todas 

as rastreabilidades das análises, sem falar que corremos o risco de sermos “pegos” na 

mentira”. E continua... “Favor tentar para que isso não ocorra mais, pois estamos com o quadro 

mailto:Luciano.Wienke@brf-br.com
mailto:Andre.Baldissera@brf-br.com
mailto:tiago.both@brf-br.com
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de pessoal reduzido (pessoas de férias)”. FABIANNE então responde que irão tomar mais 

cuidado com as supostas fraudes operadas. 

Destaca-se também a tabela constante na referida troca de e-mail, a qual possui 

resultados PRP (Programa de Redução de Patógenos), que é controlado pelo SIF e possui como 

finalidade fiscalizar os níveis de contaminação por salmonella e outros agentes contaminantes. 

ADRIANA, em suas alegações, ainda na reclamação trabalhista supracitada, declarou o 

seguinte: “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”. 

Observem-se as distorções constantes nas tabelas anexadas por ADRIANA MARQUES 

na reclamação trabalhista, que comprovam a realidade das análises e as fraudes operadas 

supostamente por funcionários da empresa BRF. 
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E agora, a troca de e-mails realizada no sentido de fraudar resultados de laudos de exames 

laboratoriais: 
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A tabela originada da troca de e-mails entre ADRIANA MARQUES e FABIANNE 

BALDO demonstra as modificações realizadas em laudos resultantes de amostras positivadas 

para bactérias, em análise laboratorial. Dessa forma, é relevante destacar que a conduta de 

modificar os resultados de exames laboratoriais é ação corriqueira e aceitável pelos servidores 
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da empresa.  

No mesmo e-mail (identificado com o assunto “laudo Rússia”), ADRIANA MARQUES 

diz que já havia cedido ao pedido de CESAR HENRIQUE DE OLIVEIRA SALCE, gerente 

de qualidade de produtos do Grupo BRF, e solicita, de maneira ostensiva, que diminuam os 

pedidos de alteração de resultados das análises laboratoriais. 

Constrangedor é analisar o sítio da empresa BRF na Internet, e identificar o texto 

atribuído a CESAR HENRIQUE SALCE, gerente de qualidade da empresa: "A aplicação de 

normas e processos não deve ser vista pelos colaboradores como cobrança, e sim como um 

movimento desafiador para que se chegue a um alto padrão em todos os setores de produção, 

desde a agropecuária até o ponto de venda. Nosso desafio é estimular as práticas em cada um 

deles da maneira mais positiva possível. Nós trabalhamos em um dos mercados mais 

recompensadores de todos. Produzimos alimentos, fazemos parte da vida das pessoas todos os 

dias. É uma responsabilidade grande e um prazer maior ainda". 

Como o próprio gerente de qualidade de produtos aponta, “é uma responsabilidade 

grande e um prazer maior ainda” cuidar da qualidade dos alimentos da sociedade consumidora. 

E, por essa razão, deveria fazê-lo de maneira exemplar, sem ultrapassar limites éticos que afetam 

os resultados de análises laboratoriais e, consequentemente, a verdade que deveria ser 

enfrentada, e não vergonhosamente ocultada pelo grupo BRF. 

Nota-se, inclusive, que a conduta também não foi enfrentada pelos demais executivos da 

empresa, que procuraram de maneira rápida fechar um acordo com a “funcionária problema”, a 

fim de não ser o conteúdo da ação remetido a órgão de fiscalização competente. 

Ainda em relação às fraudes praticadas pela BRF, em desfavor da fiscalização federal, 

destaque-se o conteúdo do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 055/2017 

GT/CF/DRCOR/SR/PF/PR, apresentado à Autoridade Policial signatária desta representação 

com a potencialidade de enumerar mais fraudes ocorridas no processo industrial da empresa. 

O citado relatório é proveniente da análise 01 HD externo, marca Samsung, portátil, 

capacidade de 1TB, n° de série E2FWJJHG902C15, de propriedade da Polícia Federal, utilizado 

para gravação de dados extraídos de e-mails e sistema de arquivos dos usuários ANDRÉ LUIS 

BALDISSERA, FABIANA RASSWEILER DE SOUZA, JOSÉ ROBERTO PERMONIAN 

RODRIGUES, LUIZ FERNANDO GUARANA MENEZES e RONEY NOGUEIRA DOS 
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SANTOS. 

Da análise das contas de e-mail supracitadas foi possível identificar uma recorrente e 

perigosa fraude operada pelo GRUPO BRF, em que restaram demonstradas alterações de 

rastreabilidade, auditorias, fiscalizações do MAPA em relação à produção de PREMIX 

(Vitamínico Micromineral, indicado para suprir as necessidades dos microminerais e vitaminas 

na fabricação de rações). 

FABIANA RASSWEILLER DE SOUZA, engenheira química, trabalha na empresa 

BRF há 12 anos, exercendo a função de coordenadora de assuntos regulatórios na alimentação 

animal. FABIANA trabalha diretamente com as fábricas de ração animal para frangos, suínos e 

perus da empresa BRF (a empresa produz a própria ração que é consumida pelos animais por 

ela abatidos).  

FABIANA tem, entre suas funções, a atividade de repassar aos funcionários das fábricas 

de ração, de forma prática e acessível, as obrigações impostas pela legislação, bem como pelo 

normativos do Ministério da Agricultura (relacionados às boas práticas de fabricação, registros 

de produtos e registro de estabelecimentos). FABIANA realiza também visita às fábricas da 

empresa, recebe e acompanha as comissões de auditoria do MAPA, e, dentre outras atividades, 

é também a responsável pelos registros de insumos de alimentação animal importados pela BRF. 

Portanto, FABIANA é o elemento de ligação entre a fiscalização exercida pelo Ministério da 

Agricultura e as fábricas de ração do Grupo BRF.   

A troca de e-mails sob análise foi encontrada na caixa de entrada de FABIANA, no 

endereço institucional fabiana.souza@brf.com.br. Observa-se que o assunto trata de Alterações 

de Rastreabilidade, Auditorias, Fiscalizações do MAPA, relacionadas à produção de PREMIX 

(Vitamínico Micro mineral, indicado para suprir as necessidades de micro minerais e de 

vitaminas na fabricação de rações). 

No contexto da investigação, através do Termo de Declarações de FABIANA, resta 

evidente o alto grau de importância no controle de qualidade das rações produzidas pela BRF, 

pois a funcionária afirma: “QUE trabalha diretamente com as fábricas de ração animal para 

frangos, suínos e perus, já que a empresa produz a ração que é consumida pelos animais que 

são por ela abatidos.” 

Nota-se que, em 20/02/2015, com o assunto, Alterações naRastreabilidade, NATACHA 

mailto:fabiana.souza@brf.com.br
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CAMILOTTI MASCARELLO (Técnica de Garantia de Qualidade – Fábrica de Rações- BRF 

CHAPECÓ/SC) envia para TATIANE CRISTINA ALVIERO (Técnica de Garantia de 

Qualidade à época - desligada da BRF em 11/03/2015) planilha constando alterações na 

rastreabilidade de lotes para apresentação ao MAPA, referente à produção da fábrica de rações 

de Concórdia, indicando o que realmente foi encontrado e o que foi alterado/apresentado.  

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

RASSWEILLER DE SOUZA, intitulado ALTERAÇÕES PREMIX – 

AUDITORIAS/FICALIZAÇÃO MAPA, comunicando que, conforme conversa anterior, 

gostaria de relatar situação que estava ocorrendo rotineiramente na fábrica de Premix de 

Chapecó. No contexto, indica a necessidade de “BURLAR”, em muitos casos, rastreabilidades 

para apresentação em auditorias do MAPA. TATIANE ALVIERO especifica, ainda, a forma 

de proceder à burla: 

“- 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 

formula em formato editável, depois excluímos um dos promotores, e normalmente precisamos 

recalcular o outro promotor, caso estiver acima da dose máxima permitida. ” 

TATIANE enfatiza que na situação dos lotes enviados no e-mail anterior, dia 

20/02/2015, tiveram (GRUPO BRF) que alterar 65% dos premixes, além de ter que conferir 

todos, uma vez que:  

“... como raramente declaramos corretamente os produtos, é necessário 

reavaliar todos.”  
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TATIANE ALVIERO também demonstra grande preocupação com a ocorrência de 

auditoria surpresa ou rastreabilidade imediata, pois, caso ocorressem, não teria tempo hábil para 

alterações, indicando, portanto, a possibilidade do risco de erro.  

Sem qualquer constrangimento aparente, TATIANE reafirma que “fizeram e 

continuam fazendo os ajustes necessários, porém com riscos.”  

Ressalta-se, ainda, a observação contida na mensagem da ex-técnica da Garantia de 

Qualidade da empresa BRF não deixa dúvidas das fraudes operadas pela empresa:  

“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.”   

A perigosa observação demonstra que o Grupo BRF mantém possivelmente em estoque 

em fábrica de produtos não autorizados pela legislação do MAPA, e que poderiam estar sendo 

utilizados na composição do PREMIX.   

Ou seja, além das alterações de rastreabilidades para auditorias do MAPA, fica explícito 

que, “com prévio conhecimento” da empresa, utilizam produtos não declarados em nenhum 

programa, não sendo possível mensurar quais riscos isso pode acarretar, desde a produção até o 

consumidor final. 

Em 23/02/2015, FABIANA RASSWEILLER DE SOUZA (Assuntos Regulatórios e 

Registros/Gerência Corporativa de Rações) encaminha o referido e-mail para IVOMAR 

OLDONI, AUGUSTO HECK e VALTER VIVAN, descrevendo o relato de TATIANE. 

Enfatiza no e-mail enviado que são pontos de muita fragilidade perante a regulamentação 

vigente, e que a redução desse risco não tem sido observada mediante o trabalho que tem tentado 

realizar. FABIANE ainda diz que teme, em algum momento, ser um risco o qual não possa 

contornar as questões trazidas por Tatiane. 

Seguindo a cronologia das mensagens, em 24/02/2015, EDENIR MEDEIROS DA 

SILVA (Gerente de Produção e Operações Agropecuárias à época – desligado da BRF em 

04/05/2015) envia e-mail para TATIANE ALVIERO perguntando quem seria o responsável 

pelas formulações do PREMIX. TATIANE responde que a responsabilidade é dividida entre os 

sanitaristas do corporativo e os sanitaristas das unidades.  
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TATIANE explica a EDENIR que existe uma lista do MAPA com os parâmetros 

mínimos e máximos permitidos por fase de produção, o que por vezes não é atendido, pois 

utilizam produtos a mais, tendo que “BURLAR” os relatórios encaminhados ao MAPA.  

TATIANE reforça a EDENIR, novamente, sobre a utilização irregular de medicamentos 

por unidades e que precisam ocultá-los nas auditorias. Em razão dos questionamentos, 

MEDEIROS indaga TATIANE se teria como andarem dentro da lei, no que recebe como 

resposta: 

 “Ter tem, mas hoje é uma estratégia da empresa...” 

Nesta frase bastante característica, TATIANE demonstra que o GRUPO BRF possui 

um direcionamento no sentido de atuar à margem da legislação, independentemente do risco que 

isso poderia trazer ao consumidor. 

 Frise-se, ainda, que no dia 09/03/2015, EDENIR SILVA envia e-mail para FABIANA 

RASSWEILLER pedindo auxílio na questão do PREMIX. Alega que estão muito vulneráveis 

quanto a eventual auditoria na empresa. Mais uma vez, demonstra por meio da mensagem que 

a preocupação do GRUPO BRF, através de seus representantes, está em buscar soluções no 

sentido de suprir eventuais vulnerabilidades que poderiam expor a empresa numa fiscalização. 

Na sequência de e-mails trocados por funcionários do Grupo BRF, observa-se que 

registram as alterações realizadas no composto PREMIX, de maneira fraudulenta, sempre no 

sentido de ludibriar a fiscalização do MAPA. Observe-se a planilha abaixo, contida no e-mail 

enviado por NATACHA MASCARELLO a TATIANE ALVIERO. Com a finalidade de 

expor para o juízo a naturalidade com que se operavam as fraudes, serão listadas 

sequencialmente as conversas trocadas nos e-mails acima indicados: 

Sequência de e-mails acima descritos: 

De: Natacha Mascarello  

Enviada em: sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015 16:57 

Para: Tatiane Alviero 

Assunto: ALTERAÇÕES NA RASTREABILIDADE 

Segue as alterações realizadas quinta e sexta: 

LOTE PX REAL APRESENTADO 

2001-07 ST02 

COLISTINA E 

TILOSINA TILOSINA 
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1511-25 ST02 

COLISTINA E 

TILOSINA TILOSINA 

0503-70 ST13 TILOSINA 30 PPM TILOSINA 22PPM 

0503-64 ST13 TILOSINA 30 PPM TILOSINA 22PPM 

0503-70 ST13 TILOSINA 30 PPM TILOSINA 22PPM 

0612-82 ST14 TILOSINA 30 PPM TILOSINA 22PPM 

0505-45 ST14 TILOSINA 30 PPM TILOSINA 22PPM 

1202-30 ST03 COLISTINA 80 PPM COLISTINA 10 

2111-01 ST03 COLISTINA 80 PPM COLISTINA 11 

0403-21 ST04 COLISTINA 80 PPM COLISTINA 12 

0704-03 ST13 TILOSINA 30 PPM TILOSINA 22PPM 

2302-19 ST01 COLISTINA 100 PPM COLISTINA 40 PPM 

1702-03 ST13 

TILOSINA 25% - 30 

PPM 

TILOSINA 22% - 22 

PPM 

 

Natacha Mascarello 

Garantia da Qualidade – Fabrica de rações 

Rua Sen. Atílio da Fontana 600E Bairro Efapi  Chapecó SC 

Tel +55 49 4411 4246 / +55 49 3311 4313 

Canal de voz interno 6605 4246 

natacha.mascarello@brf-br.com 

www.brf-global.com 

 

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 á 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: 

mailto:natacha.mascarello@brf-br.com
http://www.brf-global.com/
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- 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 formula 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 

 

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 
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possível contornar. 

 

Att, 

 

 

Fabiana Rassweiller de Souza 

Assuntos regulatórios e registros - Gerência Corporativa de Rações 

Rodovia BR 277, 3001, Mossunguê, CEP: 82305-100 

Curitiba - PR 
Tel +55 41 3401 8147 

Canal de voz interno: 6800 8147 

fabiana.souza@brf-br.com 
www.brf-br.com 
 

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 

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 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... 

mailto:brunna.cerniauskas@brf-br.com
http://www.brf-br.com/
mailto:edenir.silva@brasilfoods.com
http://www.brf-br.com/
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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... 

 

 

De: Tatiane Alviero  

Enviada em: segunda-feira, 9 de março de 2015 17:32 

Para: Edenir Silva 

Assunto: RES: Alterações Premix - Auditorias/ Fiscalização MAPA 

Edenir, Conforme falamos... 

 

Obrigada! Tati 

 

mailto:edenir.silva@brasilfoods.com
http://www.brf-br.com/
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Assunto: RES: Alterações Premix - Auditorias/ Fiscalização MAPA 
De: Edenir Silva 

Para: Tatiane Alviero;  

CC: Fabiana Souza;  

Envio: 09/03/2015 17:35:27 

 
 

Fabiana, tu tens condição de nós ajudar nessa questão do “premix” estamos muito vulneráveis 

em termos de auditoria 

 

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 

 

 

É razoável afirmar que a contaminação de granjas do Paraná pela bactéria salmonela 

pullorum (vide representação original) é consequência desastrosa das fraudes documentais 

operadas.  

Além disso, não se tem conhecimento até o momento de o quanto as fraudes relatadas 

podem estar beneficiando grandes grupos do setor alimentício, em detrimento da saúde pública 

e da fiscalização federal sobre seu processo industrial. Por todo exposto nesta representação, 

resta evidente que o Grupo BRF mantém-se articulado para não permitir que problemas 

sanitários venham ao conhecimento das autoridades competentes do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. Articulação esta primorosa, que envolve tentativa de credenciamento 

de laboratórios junto ao MAPA, não comunicação efetiva aos órgãos responsáveis das 

irregularidades constatadas, e adulteração fraudulenta de laudos laboratoriais. 

Percebe-se que, entre a omissão na notificação aos órgãos fiscalizadores e a conduta 

comissiva de fraudar laudos positivados, a empresa pode ter vindo a atingir não só a saúde dos 

consumidores de seus produtos, mas também a própria ordem econômica nacional. 

Pontua-se também a investigação realizada pela Unidade de Inteligência Policial da 

Delegacia de Polícia Federal de Maringá-PR, relacionada a fraudes envolvendo a manipulação 

de laudos de exames laboratoriais. Tais exames teriam como amostra material relativo ao 

processo industrial do ramo do agronegócio no Estado do Paraná. A fim de esclarecer a apuração 

mailto:edenir.silva@brasilfoods.com
http://www.brf-br.com/
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realizada, foi confeccionada a Informação 003/2017 – UIP/MGA/PR. 

 Consta da informação que o laboratório MERIEUX NUTRISCIENCES foi 

recentemente descredenciado pelo MAPA, por terem sido encontrado irregularidades em 

análises laboratoriais por ele realizadas. Vale ressaltar que o citado laboratório pertence à rede 

BIOAGRE LABORATÓRIOS.  

Ocorre que, embora tenha sido inabilitado, o laboratório MERIEUX 

NUTRISCIENCES ainda estaria realizando análises oficiais do Ministério da Agricultura, de 

forma “camuflada”. O LABORATÓRIO ALLABOR, situado em Toledo/PR, pertence ao 

grupo BIOAGRE LABORATÓRIOS, assim como o laboratório MERIEUX 

NUTRISCIENCES. Materiais encaminhados pelo Ministério da Agricultura ao 

LABORATÓRIO ALLABOR (que possui credenciamento junto ao Ministério) estavam sendo 

direcionadas para o laboratório MARIEUX NUTRICIENCES, a fim de sofrerem análise.  

Segundo a informação, as planilhas com informações de análise das amostras são todas 

preenchidas no laboratório MARIEUX NUTRICIENCES. Posteriormente, são encaminhadas 

em estado bruto para o laboratório ALLABOR, onde são adequadas ao formato do formulário 

de análise deste laboratório. Tal prática é bastante grave, em razão de o laboratório MARIEUX 

NUTRICIENCES ter sido descredenciado pelo MAPA, após constatadas irregularidades em 

seu processo de análise. 

A Informação 003/2017 – UIP/MGA/PR aponta que recentemente o laboratório 

MERIEUX NUTRISCIENCES realizou análises em amostras de alimentos, tendo nestas 

detectado espécie da bactéria salmonella. Contudo, a informação indica que a gerente do 

laboratório, de nome HARISSA, teria solicitado ao analista laboratorial que “fizesse a leitura 

do branco no lugar da amostra, a fim de liberar o laudo com ausência de salmonella.” 

A informação indica, ainda, que algumas das amostras contaminadas com salmonella 

teriam como origem as empresas BRF ou JBS. Não informa, entretanto, a origem das 

solicitações de exames laboratoriais (se o MAPA ou o próprio setor de monitoramento e controle 

obrigatórias das empresas). 

Ressalte-se que no setor físico-químico do laboratório, segundo a mesma informação, 

quando da realização de análises, foram encontradas fibras em CMS (carne mecanicamente 

separada), o que seria proibido. Portanto, a análise de CMS também estaria sofrendo fraude 
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laboratorial, para que não constasse em laudo a presença de fibras em sua composição.  

O relatório confeccionado pelo EPF Miranda, Classe Especial, matrícula 324, informa 

de maneira detalhada o modo pelo qual os laboratórios operam as fraudes: 

 

Tal documento tem como base declarações de fonte humana, a qual optou por manter 

sua identidade em sigilo. Trata-se de relatório detalhado e robusto, contendo dados técnicos, 

informados por pessoa que detém conhecimento acerca das práticas e dos processos realizados 

pelos laboratórios citados, e subscrito por servidor público possuidor de fé de ofício para a 

execução de atos e a confecção de relatórios policiais. 

A fim de confirmar e respaldar as informações colhidas e apresentadas no relatório 

acima, foram realizadas diligências outras. Certo dizer que o LABORATORIO MERIEUX 
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NUTRISCIENCES existe, possuindo uma página na Internet, bem como sendo classificado 

como unidade de qualidade e Segurança Alimentar/Análises Ambientais, com sede na Rua 

Pioneiro Miguel Martins, 349 – Pq. Industrial – CEP: 87065-660, Maringá/PR.  

Restou também confirmado que HARISSA, citada pela fonte de informação, se trata de 

HARISSA SILVERIO EL GHOZ FRAUSTO, CPF 046.949.679-75, com endereço na Rua 

Francisco Glicério, 1227, apartamento 702, Zona 7, Maringá/PR.  

Em consulta aos bancos de dados oficiais aos quais a Polícia Federal tem acesso, foi 

possível constatar que HARISSA SILVERIO EL GHOZ FRAUSTO é representante das 

empresas BIOAGRE AMBIENTAL LTDA e LABORATÓRIOS SÃO CAMILO DE 

ANÁLISES DE ALIMENTOS E AGUA LTDA, ambas com endereço na Rua Pioneiro 

Miguel Martins, 349 – Pq. Industrial – CEP: 87065-660, Maringá/PR. 

Consubstanciando-se aos fatos elencados, no contexto da investigação do IPL 

0136/2015, nota-se que, em conversa interceptada ente RONEY NOGUEIRA (gerente de 

relações institucionais do Grupo BRF) e “FÁBIO” (possível funcionário do Grupo BRF), há 

interesse da empresa em credenciar junto ao MAPA o LABORATÓRIO SÃO CAMILO, para 

realização de análises técnicas laboratoriais referentes ao seu processo industrial.  

Resta evidente que RONEY NOGUEIRA faria uma interlocução junto a JOAO 

PAULO ZUFFO (conforme estabelecido na chamada interceptada), para que fosse realizada 

uma “auditoria de credenciamento” do citado laboratório. Difícil compreender que outra razão 

levaria uma empresa a patrocinar interesse de um laboratório, que não seja auferir alguma 

vantagem decorrente desta interferência. Segue o diálogo monitorado, índice 83268013.WAV – 

10C: 

 

“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. 
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RONEY: Beleza. Fechou. 

(...)” 

A pessoa citada no diálogo se trata de JOÃO PAULO ZUFFO, funcionário da BRF - 

Brasil Foods, Brasil Foods S/A, Unidade Videira, Laboratório de Saúde Animal, com endereço 

profissional na Rodovia SC 453, Km 50 - Distrito Industrial, Rio das Pedras, 89560000 - Videira, 

SC – Brasil. 

JOÃO ZUFFO, por ser funcionário da área técnica laboratorial da BRF, seria o 

responsável em avalizar eventuais indicações de laboratórios que prestariam serviços à empresa 

BRF. Resta evidente, pela interpretação da conversa monitorada, que RONEY NOGUEIRA, 

se necessário fosse, iria solicitar ajuda a “Brasília”, para conseguir o credenciamento do referido 

laboratório. Tal insinuação pode indicar a interferência de agentes públicos em processos de 

credenciamentos de laboratórios, o que enseja melhor elucidação. 

Conforme consta da representação original, anexa, foram colhidas declarações de 

Auditores Fiscais Federais Agropecuários (ANTONIO CARLOS E NICOLLE PLUGGE). Os 

servidores forneceram documentos a fim de corroborar suas declarações, relativas a presença de 

contaminação por salmonella do sorotipo pullorum, em granjas do estado do Paraná.  

Entre os documentos apresentados pelos servidores, consta uma mensagem de e-mail, 

pela qual se confirma a realização de análises laboratoriais de amostras fornecidas pelo Grupo 

BRF pelo Laboratório MERIEUX NUTRISCIENCES. No mesmo e-mail, fica evidente que 

ALLABOR LABORATÓRIOS LTDA faz parte do mesmo grupo ao qual pertence o 

laboratório MERIEUX NUTRISCIENCES. Também é apontada a função exercida por 

RAFAEL RICARDO ADAMCZUK (supervisor de laboratório). 
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Portanto, se analisados em conjunto os fatos elencados acima e aqueles citados ao 

início da peça (que serão objeto de pleitos cautelares nesta representação), é evidente a relação 

de causas ilícitas e consequências desastrosas nas práticas adotadas pelo Grupo BRF. Enquanto 

as causas afrontam o Estado Fiscalizador, suas consequências tem a possibilidade de afetar a 

saúde de seus consumidores.  

Conclui-se que, para que se ocultem as consequências advindas das fraudes operadas, 

são cometidos novos delitos, formando-se assim um círculo vicioso de práticas criminais. 

 

4. DO DIREITO: 

 

  4.1 DAS CONDUTAS PENALMENTE TIPIFICADAS 

As condutas narradas acima afrontam de certo o Estado Fiscalizador, uma vez 

que existem ações praticadas, e de forma coordenada, com o fim de iludir as ações de 

inspeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em consequência, 

constatou-se o alastramento de contaminação por agentes patógenos em granjas do 

Estado do Paraná. 

  A não notificação dos órgãos de fiscalização sobre a contaminação pela bactéria 

em matrizeiros contratados pela BRF e o possível aproveitamento comercial de aves 

infectadas ferem a tipificação penal constante do Art. 278, do Código Penal. 

Caso reste esclarecido que os boletins sanitários e as guias de trânsito animal 

foram preenchidas com omissão de informações extremamente relevante, estariam 

comprovadas práticas de fraude documental, tipificadas penalmente, sobre as quais 

incide o Art. 299 do Código Penal. 

  Ainda, a fraude descrita acima, realizada com o escopo único de ocultar 

irregularidades, configura ardil em desfavor da fiscalização estatal. Ressalte-se que, com 

as fraudes, induz-se a erro os atos de auditoria pública. Em consequência, novamente em 

análise global do cenário criminoso, o Grupo BRF aufere vantagens indevidas, 

caracterizadas pelo comércio, com destinação a consumo, de produtos que, em muitos 

dos casos, deveriam sofrer descarte sanitário.  

Além da ofensa ao serviço de fiscalização federal, pode-se afirmar que há 

prejuízo financeiro por parte da União. Se as irregularidades praticadas pela empresa, 
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ocultadas mediante fraude, pudessem ser constatadas em inspeção do MAPA, haveria a 

aplicação de sanções administrativas, pautadas no poder de polícia fiscalizatória do 

Estado. De tais sanções, decorreriam a aplicação de multas, que, devidamente quitadas, 

seriam contabilizadas como receitas correntes em planejamento orçamentário da União. 

E a impossibilidade da legítima aplicação da sanção, e de fixação da multa 

correspondente, caracteriza prejuízo ao erário, o qual ainda é necessário quantificar. 

O não recebimento de valor devido, ou a impossibilidade de ser suscitado o 

crédito, tem o mesmo efeito prático do prejuízo. Acerca da semântica do termo, dispõem 

a doutrina civilista: 

“Lucros cessantes são prejuízos causados pela interrupção de qualquer das 

atividades de uma empresa ou de um profissional liberal (...) O denominado 

lucro cessante é também uma espécie de dano, que consiste na privação de 

um aumento patrimonial esperado” 

 

Portanto, por todo o contexto investigado, restando claramente evidenciados (I) 

o meio fraudulento pelo qual agentes induzem a erro, e nele mantém, fiscais federais 

responsáveis pela devida inspeção, (II) a vantagem indevida auferida pela empresa 

através da destinação a consumo de produtos que deveriam sofrer descarte, e (III) o 

consequente prejuízo imposto à União, decorrente da impossibilidade criada pela fraude, 

de impor sanções administrativas às práticas constatados, com isso deixando o ente de 

obter receitas patrimoniais advindas da aplicação e recolhimento das respectivas multas. 

Configurado também o nexo causal entre as condutas e os resultados descritos, incide 

nas práticas o tipo penal estelionato, Art. 171 do Código Penal, qualificado pelo 

disposto em seu§3º.     

  Tratando-se de investigação em curso, as condutas delitivas não se exaurem no 

que já foi constatado, eis que originada de operação que evidenciou a prática de crimes 

diversos, tais como corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, crimes contra 

economia popular, falsidade ideológica, dentre outros. Além disso, outras condutas serão 

narradas ao juízo da Subseção Judiciária de Maringá-PR, o que determina um contexto 

criminoso em que se evidenciou a prática de diversos atos tipificados penalmente. 

Os elementos de prova, colhidos em eventual cumprimento das cautelares 

pleiteadas, podem corroborar os fatos já conhecidos, esclarecer fatos ainda obscuros, e 
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trazer à tona práticas criminosas a serem reprimidas. Por essa razão, é necessária a 

adoção das medidas cautelares a seguir descritas.  

 

4.2 DA BUSCA E APREENSÃO 

É de suma importância que sejam expedidos mandados de busca e apreensão, 

para que se colham elementos de prova nas residências e em outros locais que possam 

fornecer material probante, a fim de que se esclareça a verdade sobre os fatos. 

Como ressaltado, já existem indícios suficientes de ilícitos cometidos. O objetivo 

principal das buscas não será apenas o de obter provas que corroborem com o que já foi 

constatado, mas também localizar evidências da prática de outros delitos, e do 

envolvimento de outras pessoas em práticas criminosas.  

A referida medida cautelar, prevista no artigo 240 e seguintes do CPP, estabelece 

a possibilidade de realização de busca e apreensão quando da existência de elementos 

que possam auxiliar na elucidação de fatos delitivos. Além de robustecer o conjunto 

probatório existente, a busca nos endereços e residências identificados possibilitará 

estabelecer possíveis conexões ainda desconhecidas e dimensionar a participação de 

cada indivíduo no contexto narrado, de modo que sejam responsabilizados 

criminalmente na medida de sua culpabilidade, em possível ação penal decorrente. 

Evidencie-se que há a necessidade ímpar de recolhimento do aparelho de 

telefonia celular de pessoa investigada, bem como de seus computadores pessoais, para 

extração de dados, destinada à análise para formação de prova. Durante toda a 

investigação, restou claro para a equipe investigativa que muitas das fraudes no ramo do 

agronegócio do estado do Paraná são operadas por meio do aplicativo Whatsapp, e por 

contas de e-mail pessoais, muitas delas ainda não descobertas. 

Faz-se necessário, por fim, a realização da busca e apreensão na planta de 

Carambeí-PR da empresa investigada, principalmente nas estações de trabalho 

existentes, a fim de que se possa arrecadar mídias e dispositivos de memória, cujos dados 

neles contidos podem fornecer maiores esclarecimentos em relação aos fatos apurados. 

Em consequência, tais informações podem robustecer o conjunto de provas, para 
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formação inequívoca da convicção de culpa.  

Nesse diapasão, aponta-se que a prova a ser constituída possui características 

técnicas que demonstram a ocorrência de fraudes em exames laboratoriais de amostras 

de aves e/ou a omissão da notificação acerca de positividade em laudo para 

contaminação de granjas por agentes patógenos. Se restar esclarecida a conduta, tanto 

comissiva quanto omissiva, fica evidenciado o objetivo primordial de favorecer 

comercialmente o Grupo BRF, em detrimento da saúde pública e da fiscalização federal 

sobre o processo industrial da empresa. 

Não se pode admitir que interesses corporativos econômicos se sobreponham ao 

interesse coletivo, ainda mais quando constatada clara tentativa de ludibriar o órgão 

fiscalizador e as entidades sanitárias internacionais.  

Deve-se entender que as medidas pleiteadas possuem por finalidade ampliar o 

contexto probatório, trazendo ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a 

segurança de que necessita para bem fiscalizar as empresas do agronegócio do país. 

4.3 DA CONDUÇÃO COERCITIVA DE TESTEMUNHAS 

Como demonstrado exaustivamente nesta representação, houve omissão de 

funcionários do Grupo BRF, relativa à notificação a órgãos de fiscalização sanitária 

sobre contaminação de aves de seu abatedouro por bactéria nociva. Há ainda a hipótese 

de que as aves contaminadas teriam sido destinadas a consumo, conforme consta de 

guias de trânsito animal.  

Determinado universo de pessoas provavelmente testemunharam a prática dos 

ilícitos investigados. Por essa razão, a colheita de seus depoimentos na qualidade de 

testemunha é de extrema importância para o desfecho da investigação. E as oitivas 

somente se mostrarão efetivas se realizadas no mesmo dia do cumprimento de todos 

os mandados expedidos. 

Isso porque, como permanecerão em liberdade, tanto as testemunhas quanto os 

investigados terão plenas condições de planejarem e combinarem entre si o conteúdo 
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das declarações a serem prestadas, dificultando o trabalho de órgãos encarregados da 

persecução criminal, e prejudicando sobremaneira o esclarecimento dos fatos. 

A oitiva simultânea de todos as testemunhas, garantida por meio de condução 

coercitiva, é medida capaz de obstar o arranjo de versões, ao passo que também não 

implica relevante cerceamento de liberdade. É medida de constrição de liberdade 

individual de ordem mínima, porém de extrema valia para a formação da prova no 

corpo de uma investigação.   

O princípio da oportunidade representa com exatidão o sucesso de uma 

investigação criminal. Deixar de ouvir as testemunhas na data da deflagração das 

medidas determinadas é possibilitar a restrição do conteúdo probatório. Aliás, frisa-se 

que a medida, em que pese ser impositiva, não causa qualquer constrangimento à parte.  

No caso da presente investigação, em razão dos questionamentos se referirem 

quase em sua totalidade ao mesmo fato investigado, a oitiva dos conduzidos se torna 

ainda mais oportuna, pois permitirá que a verdade prevaleça impedindo conchavos 

característicos de grandes grupos econômicos. 

Vale salientar que, em decisão interlocutória exarada nos autos da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 444 MC/DF, o relator do caso, Ministro 

do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, deferiu, em caráter liminar, medida 

pleiteada e determinou a vedação de condução coercitiva de investigados para 

interrogatório.  

“Logo, tendo em vista que a legislação consagra o direito de ausência ao 

interrogatório, a condução coercitiva para tal ato viola os preceitos fundamentais 

previstos no art. 5º, caput, LIV e LVII. 

Em consequência, deve ser declarada a incompatibilidade da condução coercitiva de 

investigado ou de réu para ato de interrogatório com a Constituição Federal. 

(...) 

Ante o exposto, defiro a medida liminar, para vedar a condução coercitiva de 

investigados para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e 

penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da 

responsabilidade civil do Estado.” 
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Sem prejuízo do cumprimento da referida decisão, o que se está a pleitear é a 

condução coercitiva de pessoas a serem ouvidas na qualidade de testemunhas, medida 

não abrangida pela vedação imposta, e, vale salientar, medida prevista em lei somente 

para aplicação a testemunhas. 

Trata-se de medida de restrição mínima de liberdade individual, em favor do 

interesse estatal de apurar práticas delituosas. Cabe dizer que tal medida, se levada a 

efeito, não afasta a inexigibilidade de autoincriminação, motivo pelo qual a testemunha 

conduzida, se assim desejar, poderá permanecer em silêncio diante de questionamentos 

que lhe forem apresentados, aqueles que de alguma forma lhe incriminem.  

O não deferimento do pleito da medida importa prejuízo na persecução 

criminal. Ainda que o cidadão, se conduzido, não produza efetiva prova testemunhal 

em seu depoimento (pelo silêncio sobre fatos ou pelo próprio conteúdo de suas 

declarações), o prejuízo citado configura-se em perder a chance de que seja produzida 

a prova. 

Pelo exposto, é imprescindível a autorização de todas as medidas de condução 

coercitiva de testemunhas, para formação de prova testemunhal no procedimento, o 

que poderá trazer clareza para diversos pontos ainda não esclarecidos. 

5. DOS PEDIDOS 
 
 

Face ao exposto, o Departamento de Polícia Federal representa, perante o Juízo 

Federal competente por distribuição da Subseção Judiciária de Maringá-PR, pela adoção 

das medidas cautelares de caráter processual penal e investigativo, em proteção do 

interesse público, a seguir discriminadas: 

 
 

a) Expedição de mandados de busca e apreensão, a serem cumpridos nos 

endereços a descritos a seguir: 

CPF/CNPJ NOME CONTEXTO ENDEREÇO(S) 

004.193.020-77 
LUCAS SILVESTRE TESTON 

BINOTTO 

  
“QUE DESCOBRIU A CONTAMINAÇÃO DOS 
FRANGOS DE CORTE POR MEIO DO 
VETERINÁRIO LUCAS TESTON, 
VETERINÁRIO DA BRF;” 
 

RUA VALÉRIO RONCHI 160, BL 25, 
APTO 104, UVARANAS, CEP 84030-
320, PONTA GROSSA-PR 

03.396.295/0001-55 
ASSOCIAÇÃO DOS 
AVICULTORES DOS 

 
“QUE TAMBÉM, REGISTROU CONVERSAS 

RUA XV DE NOVEMBRO 373, SALA, 
CENTRO, CEP 84240-000, PIRAÍ DO 
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CAMPOS GERAIS (AACG) 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;” 
  

SUL-PR  

129.880.288.18 
CARLOS SERGIO BONFIM 

DE ANDRADE 

 
PRESIDENTE AACG - ADMITE NO GRUPO 
AACG – INTEGRADOS QUE OS 
PROCEDIMENTOS INDICADOS PELA BRF DE 
CARAMBEÍ/PR PARA CONTER A 
DISSEMINAÇÃO DA SALMONELA SÃO 
INCORRETOS; 
 

FAZENDA BOA VISTA, S/N, CAIXA 
POSTAL 54, CEP 84240-000, PIRAÍ 
DO SUL-PR 

01.838.723/0118-38 PLANTA BRF CARAMBEÍ 
FUNCIONÁRIOS BRF RECONHECEM A 
PRESENÇA DE SALMONELLA  

 
AVENIDA DOS PIONEIROS 
2510/2676, CEP 84145-000, 
CARAMBEÍ-PR 
 

439.423.427-15 FLAVIO CARLOS KAIBER PROPRIETÁRIO MATRIZEIRO SANTO ANDRÉ 

 
RUA IVON ZARDO 209, JD AMÉRICA, 
PONTA GROSSA-PR e RUA 
CORONEL DULCIDIO 111, APTO 102, 
CENTRO, PONTA GROSSA-PR 
 

005.700.179-04 DÉCIO LUIZ GOLDONI 
GERENTE BRF QUE RECONHECE 
PROBLEMA DE CONTAMINAÇÃO 

 
RUA MARECHAL FLORIANO 
PEIXOTO 756, SÃO FRANCISCO DE 
ASSIS, DOIS VIZINHOS-PR e 
AVENIDA DAS FLORES 1730, APTO 
12, CARAMBEÍ-PR 
 

413.796.590-00 LUIZ AUGUSTO FOSSATI 
GERENTE INDUSTRIAL BRF – RESP. PLANTA 
CARAMBEÍ 

 
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 
 

914.533.569-91 LORICEL RUGESKI 
SUPERVISOR BRF – INFORMAÇÃO 
CANCELAMENTO DE ABATE POR REGISTRO 
DE NICARBAZINA 

 
RUA JERONIMO CABRAL PEREIRA 
AMARAL 517, JARDIM DOS 
BANCÁRIOS, CEP 84172-100, 
CASTRO-PR 
 

027.272.169-71 
HUMBERTO SCHIFFER 

CURY 

 
MED. VETERINÁRIO BRF – SE MANIFESTA 
ATA CADEC 02/2016 CONFIRMANDO 
SALMONELLA 
 

RUA MARQUES DE MARICÁ 2019, 
ÓRFAS, PONTA GROSSA-PR 

026.378.399-53 
HERCY CARVALHO DE 

SOUZA 

FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIO 
ESTADO PR – RECEBEU LAUDO CONTANDO 
PRESENÇA SALMONENA SANTO ANDRE 03 

RUA FRANCISCO OTAVIANO 93, 
CASA, CEP 84070-360, PONTA 
GROSSA-PR e RUA FRANCISCO 
RIBAS, 104, CENTRO, CEP 84010-
260, PONTA GROSSA-PR 

060.688.059-30 EDILSON ANDRADE 
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO MATRIZEIRO 
PERANTE O MAPA 

 
RUA RIBEIRÃO DO PINHAL 258, 
SANTO ANTONIO, CEP 84053-230, 
PONTA GROSSA-PR 
 

218.491.758-37 
DANIELA BABA DE 

SIQUEIRA 
RESPONSÁVEL TÉCNICA DO MATRIZEIRO 
PERANTE O MAPA 

 
AVENIDA VICENTE FIORILLO 700, 
CASA, JD CASTROVILLE, CASTRO-
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PR 
 

 
510.662.630-15 

EVERALDO FROHLICH 

 
VETERINÁRIO GRUPO BRF – RESPONSÁVEL 
POR MANTER CONTATO POR E-MAIL COM 
CRISTIANNE LIBERT 
 

RUAL PALMAS 2180, CEP 95040-000, 
ARROIO DO MEIO-RS 

Obs.¹: Requer-se também 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 o objeto da investigação. 

Obs.²: Requer-se ainda que, de acordo com planejamento operacional a ser realizado 

em conjunto com o Setor Técnico e Científico desta regional, 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.       

 

b) Expedição de mandados de condução coercitiva, a fim de que sejam ouvidas 

em termo de depoimento, as testemunhas a seguir discriminadas: 

CPF/CNPJ NOME CONTEXTO ENDEREÇO(S) 

004.193.020-77 
LUCAS SILVESTRE TESTON 

BINOTTO 

  
“QUE DESCOBRIU A CONTAMINAÇÃO DOS 
FRANGOS DE CORTE POR MEIO DO 
VETERINÁRIO LUCAS TESTON, 
VETERINÁRIO DA BRF;” 
 

RUA VALÉRIO RONCHI 160, BL 25, 
APTO 104, UVARANAS, CEP 84030-
320, PONTA GROSSA-PR 

355.952.309-59 PEDRO FIERZT ASSOCIADO/INTEGRADO BRF 

 
RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA 
89, CASA, CEP 83702-500, 
ARAUCÁRIA-PR 
 

129.880.288.18 
CARLOS SERGIO BONFIM 

DE ANDRADE 

 
PRESIDENTE AACG - ADMITE NO GRUPO 
AACG – INTEGRADOS QUE OS 
PROCEDIMENTOS INDICADOS PELA BRF DE 
CARAMBEÍ/PR PARA CONTER A 
DISSEMINAÇÃO DA SALMONELA SÃO 
INCORRETOS; 
 

FAZENDA BOA VISTA, S/N, CAIXA 
POSTAL 54, CEP 84240-000, PIRAÍ 
DO SUL-PR 

696.401.909-00 IRENE KLIEWER ASSOCIADO/INTEGRADO BRF 
 
COLONIA WITMARSUM, ALDEIA 3, 
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PALMEIRA-PR 
 

439.423.427-15 FLAVIO CARLOS KAIBER PROPRIETÁRIO MATRIZEIRO SANTO ANDRÉ 

 
RUA IVON ZARDO 209, JD AMÉRICA, 
PONTA GROSSA-PR e RUA 
CORONEL DULCIDIO 111, APTO 102, 
CENTRO, PONTA GROSSA-PR 
 

005.700.179-04 DÉCIO LUIZ GOLDONI 
GERENTE BRF QUE RECONHECE 
PROBLEMA DE CONTAMINAÇÃO 

 
RUA MARECHAL FLORIANO 
PEIXOTO 756, SÃO FRANCISCO DE 
ASSIS, DOIS VIZINHOS-PR e 
AVENIDA DAS FLORES 1730, APTO 
12, CARAMBEÍ-PR 
 

413.796.590-00 LUIZ AUGUSTO FOSSATI 
GERENTE INDUSTRIAL BRF – RESP. PLANTA 
CARAMBEÍ 

 
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 
 

914.533.569-91 LORICEL RUGESKI 
SUPERVISOR BRF – INFORMAÇÃO 
CANCELAMENTO DE ABATE POR REGISTRO 
DE NICARBAZINA 

 
RUA JERONIMO CABRAL PEREIRA 
AMARAL 517, JARDIM DOS 
BANCÁRIOS, CEP 84172-100, 
CASTRO-PR 
 

027.272.169-71 
HUMBERTO SCHIFFER 

CURY 

 
MED. VETERINÁRIO BRF – SE MANIFESTA 
ATA CADEC 02/2016 CONFIRMANDO 
SALMONELLA 
 

RUA MARQUES DE MARICÁ 2019, 
ÓRFAS, PONTA GROSSA-PR 

026.378.399-53 
HERCY CARVALHO DE 

SOUZA 

FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIO 
ESTADO PR – RECEBEU LAUDO CONTANDO 
PRESENÇA SALMONENA SANTO ANDRE 03 

RUA FRANCISCO OTAVIANO 93, 
CASA, CEP 84070-360, PONTA 
GROSSA-PR e RUA FRANCISCO 
RIBAS, 104, CENTRO, CEP 84010-
260, PONTA GROSSA-PR 

060.688.059-30 EDILSON ANDRADE 
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO MATRIZEIRO 
PERANTE O MAPA 

 
RUA RIBEIRÃO DO PINHAL 258, 
SANTO ANTONIO, CEP 84053-230, 
PONTA GROSSA-PR 
 

218.491.758-37 
DANIELA BABA DE 

SIQUEIRA 
RESPONSÁVEL TÉCNICA DO MATRIZEIRO 
PERANTE O MAPA 

 
AVENIDA VICENTE FIORILLO 700, 
CASA, JD CASTROVILLE, CASTRO-
PR 
 

 
510.662.630-15 

EVERALDO FROHLICH 

 
VETERINÁRIO GRUPO BRF – RESPONSÁVEL 
POR MANTER CONTATO POR E-MAIL COM 
CRISTIANNE LIBERT 

RUAL PALMAS 2180, CEP 95040-000, 
ARROIO DO MEIO-RS 

519.630.199-20 ANTONIO STANICHESKI ASSOCIADO/INTEGRADO BRF 

 
ZONA RURAL RIO VERDE ACIMA, 
CEP 83700-000, ARAUCÁRIA-PR e 
RUA DR. JULIO SZYMANSKI 23, 
CENTRO, CEP 83700-970, 
ARAUCÁRIA-PR 
 

355.031.229-68 
MAURICIO PUSCH DE 

MACEDO 
ASSOCIADO/INTEGRADO BRF 

RUA BERTHOLDO MARTINS DE 
OLIVEIRA 36, CASA, JD DOS 
BANCARIOS, CEP 84172-350, 
CASTRO-PR 
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c) Eventualmente deferidas, sejam as cautelares direcionadas a esta regional, para 

organização logística e cumprimento, mantendo-se este signatário à frente das 

investigações, eis que originadas de contexto criminoso do qual possui amplo 

conhecimento. 

d) Seja conhecido o conteúdo do Ofício nº 6716/2017 – SR/PF/PR (anexo), 

protocolizado no processo de nº 5030482-47.2017.4.04.7000 (Evento 16), e proferida 

decisão acerca da solicitação nele contida.    

e)  Em razão de ter sido esclarecida a relação de causa e consequência existente entre os 

fatos delituosos motivadores dos pleitos acima, e o contexto criminoso que será 

apresentado para conhecimento do juízo da Subseção Judiciária de Maringá-PR, 

requer-se que seja autorizado, desde já, o compartilhamento de eventuais provas 

colhidas nas diligências, se restarem pertinentes e de necessário conhecimento a 

qualquer dos juízos.  

   

 Diante do exposto, reforça-se a necessidade de que sejam deferidos os pedidos e 

expedidos os respectivos mandados judiciais. O cumprimento das medidas cautelares 

oportunizará à equipe de investigação corroborar os fatos descritos, esclarecer aqueles obscuros 

e trazer à tona eventos e circunstâncias ignorados. Assim, será possível formar o conjunto 

probatório necessário para que se responsabilize criminalmente os agentes envolvidos em 

práticas delituosas, na medida de sua culpabilidade.   

 
Termos em que pede, e espera deferimento. 

 

Curitiba-PR, 26 de janeiro de 2018. 

 

 
 

MAURÍCIO MOSCARDI GRILLO 
Delegado de Polícia Federal 

 


