
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÂO PAULO

TERMO DE DEPOIMENTO

que presta ANA LUÍSA FAGUNDES ROVAI

Ao(s) 05 (cincD) dia(s) do mês de março de 2018, nesta Superintendência

Regional do Departamento de Polícia Federal, em São Paulo/SP, perante

GIOVANNI VICENTE FONTES LOPES, Delegado de Polícia Federal, matrícula n°

15.156, comigo, Escrivão de Polícia Federal, ao final assinado e declarado, com

as testemunhai abaixo nominadas, presente, ANA LUÍSA FAGUNDES ROVAI,

sexo feminino, nacionalidade brasileira, estado civil, casada, filho de Joubert Rovai

e Célia Fagundes Rovai nascido aos 24/04/1977 natural de São Paulo/SP,

instrução superior completo, profissão advogada, documento de identidade n°

172.659 OAB/SP, CPF 292717718-00 residente à Rua Rua Jacurici, n. 238, apt.

61, Itaim Bibi, São Paulo/SP, fone (11)2322-4373 e (11)98211-9404, neste ato

assistida por selis advogados, Dr. SYLAS KOK RIBEIRO - OAB/SP 138.414 e Dr.

SÉRGIO ROSBNTHAL - OAB/SP 114.806. Compromissado e advertido na forma

da Lei, Aos costumes disse nada. Inquirido sobre os fatos em apuração pela

Autoridade Policial, RESPONDEU:

1) Ainda exerce a função de Diretora Administrativa da empresa MATTOS F

VEIGA F MARREY JR QUIROGA?

R: Que t^ndo em vista o fato de a conduzida não ter tido acesso aos autos,

bem como ter sofrido mandado de busca e apreensão e ter sido conduzida

coercitivÊ.mente até esta Unidade Policial, através do mandado de

conduçãc coercitiva em seu nome, a depoente entende que seria

investigada e não testemunha. Motivo pelo qual e por instrução de seus

advogados, não responderá aos quesitos formulados, protestando por

fazê-lo assim que tiver vista dos autos.

2) Qual é a função exercida atualmente junto ao Grupo BRF S.A.?

R: Que tendo em vista o fato de a conduzida não ter tido acesso aos autos,

bem como ter sofrido mandado de busca e apreensão e ter sido conduzida

coercitivdmente até esta Unidade Policial, através do mandado de



condução coercitiva em seu nome, a depoente entende que seria

investigada e não testemunha. Motivo pelo qual e por instrução de seus

advogados, não responderá aos quesitos formulados, protestando por

fazê-lo assim que tiver vista dos autos.

3) Em relação à ação trabalhista movida por ADRIANA MARQUES DE

CARVALHO, em face do Grupo BRF S.A., na qual a citada reclama

indenização por danos morais, em razão de ter sido, na qualidade de

funcionária da empresa, compelida a operar fraudes laboratoriais, que

conhecimento possui acerca da causa?

R: Que tendo em vista o fato de a conduzida não ter tido acesso aos autos,

bem como ter sofrido mandado de busca e apreensão e ter sido conduzida

coercitivamente até esta Unidade Policial, através do mandado de

condução coercitiva em seu nome, a depoente entende que seria

investigada e não testemunha. Motivo pelo qual e por instrução de seus

advogados, não responderá aos quesitos formulados, protestando por

fazê-lo assim que tiver vista dos autos.

4) Explane DETALHADAMENTE de que forma se deram as tratativas do

acordo extrajudicial celebrado com ADRIANA, e qual foi sua atuação no

caso? Segue extrato de mensagens relacionadas ao assunto:

De: Rose Pdacani

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

Para: Ivan Peruxzo; Cristina Pasinato

Ce: Rodrigo Maía

Assunto: ADRIANA MARQUES CARVALHO - SUPERVISORA DE LABORATÓRIO

Ivan/Cristina, boa tarde!

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

empresa.

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

acusações sflo graves e agora públicas. Desconheço outra açáo dessa natureza.

Transcrevi abaixo as alegações por ela efetuadas.

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

Peco que avaliem essas acusações para que possamos direcionar o processo.

.t'



Envio: 03/09Í201S 20:07:51

obrigada

Enviado do <meu

a. Explane detalhadamente qual é o seu nível de poder decisório em

re ação a esse tipo de situações.

r) Que tendo em vista o fato de a conduzida não ter tido acesso aos

a^tos, bem como ter sofrido mandado de busca e apreensão e ter sido

conduzida coercitivamente até esta Unidade Policial, através do

rrjandado de condução coercitiva em seu nome, a depoente entende

qjie seria investigada e não testemunha. Motivo pelo qual e por

iristrução de seus advogados, não responderá aos quesitos formulados,

pj-otestando por fazê-lo assim que tiver vista dos autos,

b. Efn relação à mensagem de e-mail remetida por PEDRO DE ANDRADE

FARIA, à época Diretor Presidente Global, Financeiro e de Relação com

investidores do Grupo BRF S.A., explane detalhadamente o que

REDRO quis dizer com "sempre levamos bucha dos mesmos lugares"?

Í na interpretação do depoente, ou detalhando fato de que tem

conhecimento, o que seria "avalie algo drástico por lá"?

i: Que tendo em vista o fato de a conduzida não ter tido acesso aos
iutos, bem como ter sofrido mandado de busca e apreensão e ter sido

Conduzida coercitivamente até esta Unidade Policial, através do

mandado de condução coercitiva em seu nome, a depoente entende

que seria investigada e não testemunha. Motivo pelo qual e por

nstrução de seus advogados, não responderá aos quesitos formulados,

brotestando por fazê-lo assim que tiver vista dos autos.



De; Luciano Wienke kimnoJüçniffifiMJk
l>ata: 3 de setembro de 2015 20 07 05 GMT+1

José Roberto/Ana, boa tarde.

Segue para conhecimento.

Juntou e-mails comprovando a alegação...

Abraços.

Lúcia no Wirrikc

57 / Canal de vo/. «100-9457
rf-hf mm

-KW

R: Que tendo em vista o fato de a conduzida não ter tido acesso aos autos

bem como ter sofrido mandado de busca e apreensão e ter sido conduzida

coercitivamente até esta Unidade Policial, através do mandado de

condução coercitiva em seu nome, a depoente entende que seria

investigada e não testemunha. Motivo pelo qual e por instrução de seus

advogados, não responderá aos quesitos formulados, protestando por
fazê-lo assim que tiver vista dos autos.

5) Além de ter sido "copiada" em diversos dos e-mails que tratavam do

acordo, a depoente posicionou-se favoravelmente à estratégia traçada pelo
Grupo:



De* Pedro Faria <pedro.fariai3brf-br.com>

Data: 3 de setembro de 2015 17:01.00 BRT

Para: José Roberto Rodrigues <jr_j^

É um absurdo! Impressionante como sempre levamos bucha dos mesmos lugares
Hélio por favor qvalie algo drástico por )â

Enviado do meu iPhone

c. Tem conhecimento de outras situações semelhantes ocorridas

(reclLmações judiciais em face do Grupo, em razão de atuação em

desbordo das normas sanitárias vigentes)?

R: Que tendo

bem colmo ter sofrido mandado de busca e apreensão e ter sido conduzida
coercitivamente até esta Unidade Policial, através do mandado de

condução coercitiva em seu nome, a depoente entende que seria

investigada e não testemunha. Motivo pelo qual e por instrução de seus

advogados, não responderá aos quesitos formulados, protestando por

fazê-lo assim que tiver vista dos autos.

ordo das

tendo em vista o fato de a conduzida não ter tido acesso aos autos,

d. Ainda em relação ao acordo firmado com ADRIANA, quais foram as

peJsoas que tiveram poder decisório no caso, e quais aquelas que

operaram sua celebração?

R: Que tendo em vista o fato de a conduzida não ter tido acesso aos autos,

bem como ter sofrido mandado de busca e apreensão e ter sido conduzida

coercitivamente até esta Unidade Policial, através do mandado de

condução coercitiva em seu nome, a depoente entende que seria

investigada e não testemunha. Motivo pelo qual e por instrução de seus

advoç-ados, não responderá aos quesitos formulados, protestando por

fazê-lj) assim que tiver vista dos autos.

6) Possui conhecimento técnico acerca das fraudes laboratoriais operadas por

plantas industriais do Grupo BRF S.A.? Caso positivo, faça explanação

detalhada.



7)

R: Que tendo em vista o fato de a conduzida não ter tido acesso aos autos

bem como ter sofrido mandado de busca e apreensão e ter sido conduzida
coercitivamen.e até esta Unidade Policial, através do mandado de

condução coercitiva em seu nome, a depoente entende que seria

mvest,gada e não testemunha. Motivo pelo qual e por instrução de seus

advogados, não responderá aos quesitos formulados, protestando por
fazê-lo assim que tiver vista dos autos.

R: Nada a constatar.

Matrícula n° 18.187, que o lavrei..

___ C
_^_—-—■— - ^h^-

AUTORIDADE^-

DEPOENTE:

/
TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA:

ADVOGADO:

ADVOGADO:



TEM FE PUBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
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