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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

SRISP - DELEGAC|A DE POLÍCIA FEDERAL EM PIRACICABA

"OPERAÇÃO CARNE FRACA - FASE 3"

TERMO DE DEPOIMENTO DE

VALDIR CHICHINELL|.'

A0(s)05 dia(s) do mês de março de 2018, nesta DELEGAC|A DE POLÍClA FEDERAL
EM PIRACICABA em Piracicaba/SP, onde se encontrava RODRIGO STRINI
FRANCO, Delegado de Po|ícia Federal compareceu VALDIR CHICHINELLI, sexo
masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), fiIho(a) de Luiz Chichinelli e Luzia
Ravazoli Chichinel|i, nascido(a) aos 13/O4/1969, natural de Ribeirao BonitolSP,
instrução ensino superior ou sequencial tecno|o'gico, profissão Diretor Financeiro,
documento de identidade n° 17885511lSSP/SP, CPF 092.178.338-86, residente na(o)
RUA MARIO GALVANL 181, bairro CONDOMINIO TERRAS DE PIRACICAB,
Piracicaba/SP, fone (19)33027405, ceIuIar (12)991841687, endereço comercial na(o)
AHLSTROM-MUNKSJO - Rod. Gov. Euryale de Jesus Zerbine, km 84, SP 66, bairro
Sâo Silvestre. CEP 12340~010, JacareI'/SP, fone (12)21279379, email vch@ig.com.br.
Aos costumes disse nada. Compromissadqama forma da Lei e inquirido(a) a respeito
dos fatos, RESPONDEU: QUE 1) Qual é a sua participação societária e seu nível de
atuação técnicaladministrativa nas seguintes empresas: BIOAGRI ANALISES DE
ALIMENTOS LTDA, ALLABOR LABORATORIOS LTDA, e LABORATÓRIO SÃO
CAMILO LTDA? Respostaz Afirma que nunca teve qualquer participação societária
nas citadas empresas, sendo que em todas elas agia como representante Iegal dos
respectivos sócios. Afirma que atuava como responsável pela área financeira ( todas
as empresas pertecem, atualmente, a empresa S|LL|KER BRASIL PARTICIPAÇÕES),
não havendo nenhuma participação nos assuntos |igados a parte técnica e operaciona|
dos citados Iaborato'rios. Afirma que se desvinculou das referidas empresas em
setembr012016. QUE 2) MERIEUX NUTRISCIENCE CORPORATION é pessoa
jurídica domiciliada no exterior, à qual o depoente é Iigado, por conta de sua
participação societária na empresa S|LL|KER BRASIL PARTICIPAÇÕES Caso possua
conhecimento acerca do caso, explane de forma DEIALHADA de que forma o
Laboratório MERIEUX NUTRISCIENCES CORPORATION atua no país, e se atua por
intermédio de pessoa jurídica interposta, como por exemplo o Laboratório SÃO
CAMILO, e outros de que tem ciência. Respostaz esclarece que a empresa MERIEUX
NUTRISCIENCE CORPORATION ( sediada na França, em Lyon), e' dona da empresa
S|LL|KER ( com sede em Ch|'gado/EUA), a qual é dona integral da empresa S|LL|KER
BRASIL PARTICIPAÇÕES (Hold¡ng), que é 100°/o proprietária das empresas
BlOAGRI ANALISES DE ALIMENTOS LTDA, ALLABOR LABORATORIOS LTDA e
LABORATÓRIO SÃO CAMlLO LTDA. As empresas ALLABOR e SÃO CAM|L1Ã0
procedem a análises de alimentos e detem como um dos clientes a empresa Grup ,À
BRF S.A..Reafirma que nunca teve qualquer participação societária nas aludida
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empresas. QUE 3) No tempo em que exerceu a função de CFO (Chief FínanciaI
Officen junto à empresa MEURIEUX NUTRISCIENCE (2011-2016), teve conhecimento
de alguma tratativa (que fugia à normalidade), no sentido de promover credenciamento
de laboratórios pertencentes ao Grupo BIOAGRI junto ao Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento? Resposta: Não. nunca chegou ao seu conhecimento a
existência de qualquer tratativa não usual (fora da regra legal) envolvendo a promoção
de credenciamento de Iaboratórios pertencentes ao grupo BIOAGRI junto ao Ministério
da Agricultura (MAPA). Para que a empresa possa operar há necessidade de que eIa
seja credenciada, de forma normal e legal, junto ao Ministério da Agricultura (MAPA);
QUE 4) Os Iaboratórios citados acima, pertencentes ao mesmo grupo empresariaL
prestam serviços de análises para plantas industriais do Grupo BRF S.A.. O depoente
tem conhecimento de que amostras que deveriam ser examinadas por um dos
Iaboratórios (regu|armente credenciado junto ao MAPA) eram na verdade direcionadas
a outro Iaboratório do mesmo grupo (descredenciado, porém)? Além disso, tem
conhecimento de que os Iaudos resultantes sofriam fraude documentaL para que
aparentassem terem sido confeccionados por Iaboratórío regularmente credenciado?
Caso possua conhecimento acerca do assunto, explane de forma detalhada de que
maneira isso era feito, principalmente no tocante ao modo de inserçâo de dados em
sistemas de informações, e em que Iocal especifico ficariam armazenados os dados
brutos dos exames. Resposta: Afirma que não tinha conhecimento sobre estas
I'nformações. O que tinha conhecimento é que caso algum Iaboratório fosse
descredenciado junto ao MAPA, as análises dos alimentos eram redirecionadas a
outros Iaboratórios credenciados do Grupo, e nunca o inverso; QUE 5) Foram
detectadas fraudes em exames Iaboratoriais realizados pelos laboratórios descritos,
especificamente realizadas pelos Iaboratórios ALLABOR e SÃO CAMILO. O depoente
sabe informar quem detém conhecimento técnico laboratorial, e poder decisório no
tocante às atividades dos Iaboratórios citados? Resposta: Não tinha conhecimento
sobre estas fraudes e caso sejam verdadeiras o responsável técnico com poder de
decisâo seria o responsável pelo Iaboratório; QUE 6) O depoente conhece a pessoa
de HARISSA SILVERIO EL GHOZ FRAUSTQ Diretora Técnica e Gerente de
Laboratório, Iigada aos laboratórios citados acima? Qual é o seu relacionamento com a
pessoa citada? O que pode informar a respeito da atuação profissional de HARISSA?
Tem conhecimento de cometimento de fraudes Iaboratoriais peIa pessoa indicada. seja
operando fraudes, ou determinando sua realização? Caso positivo, esclareça de forma
detalhada a atuação de HARISSA. Resposta? Resposta: Esclarece que HARISSA era
responsável peIa gestâo do Iaboratório SÃO CAMILO ( em Maringa'/PR) e MAURICIO
"RODRIGUES' pelo laboratório ALLABOR ( em Toledo/PR). Afirma que HARISSA
era gerente dentro da empresa e seu relacíonamento era puramente Iigado as áreas
financeira, fiscal e administrativa, não sabendo informar sobre nenhuma prática fora
dos parâmetros do código de ética da empresa ( que redundaria no cometimento de
eventuais fraudes); QUE 7) Conhece RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS? Caso
positivo, qual é o nível de relacionamento com a pessoa citada? Resposta: Afirma que
o nome não é estranho, mas não se recorda de ter conheoido pessoalmente esta
pessoa; QUE 8) Conhece JOÃO PAULO ZUFFO? Caso positivo, qual é o nível de
relacionamento com a pessoa citada? Resposta: não conhece esta pessoa; QUE
9) Em chamada interceptada no âmbito da Operação Carne Fraca, um dos
interlocutores da conversa solicita apoio de RONEY NOGUEIRA, a fim de que este
intervenha em favor do credenciamento do Laboratório SÃO CAMILO junto ao MAPAyK
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"FAB|O: Você conhece o JOÃO ZUFFO não, ne"?

RONEY: Quem?

FAB|O: JOÃO ZUFFO dos laboratórios de agropecuária. Não ne'?

RONEY: Não, eu já conversei com e|e ja'.

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 |aboratórios grandes aí e não tem jeito de fazer o troço num

preço melhor.WLMW
gLe_d_e_n_ç_|_aL'. O cara solicitou o credenciamento pra ir Ia', fazer a auditoria, ne'. Na
verdade, não é pra credenciar, é pra fazer a auditoria de credenciamento. Se e|e
passar, é um Iaboratório chamado São Camilo. Então eu vou pedir pra e|e te
passar as informações certinhas Essa é uma pendência minha agora com a
companhia eu preciso que você me ajude nisso aí. N_e_m_que_ng_s_1e_nh_a_qu_e_u"
W,. _

RONEY: Beleza. Fechou.

(...)"

l. Caso conheça a pessoa de RONEY elou demais integrantes do Setor de

Relações lnstitucionais do Grupo BRF S.A., o que sabe informar a respeito do

teor da conversa acima, especialmente no tocante a:

A. Qual é o interesse do Grupo BRF S.A. em ver credenciado o referido

Iaboratório junto ao MAPA? O interesse é mútuo (BRF x SÃO

CAMILO-B|OAGRI)? Resposta: Desconhece o diálogo citado acima e a

suposta prática adotada pe|os inter|ocutores.

B. De que forma se daria esse credenciamento, caso fosse efetivado?

Resposta: Desconhece o diálogo citado acima e a suposta prática adotada
pe|os |'nter|ocutores.

C. O depoente sabe informar a quem se refere o interlocutor da chamada
quando fala “Nós queremos que você aperte o pgssgaLdLgoxemn pra
credenc¡'af' e “Nem que nós tenha que ir em BcasuhÚ Resposta: Desconhece

o diálogo citado acima e a suposta prática adotada pe|os interlocutores. /
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O depoente saberia informar a que agente público o Grupo BRF S.A. recorre

quando necessita ter resolvído seus problemas? Explane detalhadamente o que

sabe, indicando agentes envolvidos, esquemas ajustados, episódios de que tem
conhecimento, valores acordados, normativos editados, procedimentos instaurados.

atos de ofício praticados etc.. Resposta: Desconhece o diálogo citado acima e a

suposta prátíca adotada pelos interlocutores; QUE 11) O depoente possui
conhecimento te'cnico acerca de exames Iaboratoriais de amostras de plantas

industriais do agronegócio? Resposta: Afirma que a sua formação é na área
conta'bi|, não tendo nenhum conhecimento ou atuação técnica na área

questionada; QUE 12) O depoente teve notícias de cometimento de fraudes
outras, operadas em desfavor do serviço de fiscalização pública por Iaboratórios do

referido grupo, ou por setores de análises de plantas do Grupo BRF S.A.? Caso

positivo, informe quais foram as medidas tomadas, individualizando-as por nível

técnico e hierárquico. Resposta: não, nada chegou ao seu conhecimento sobre
estas fraude%Nada mais disse e nem I oi perguntado. Determinou a autoridade
o encerramento do presente que, Ii achado conforme, assina com o(a)depoente

e comigo, RODRIGO BARfBOSOLIVEI ,/E'scrl'va"o de Polícia Federa|, que o
Iavrei.
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