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TERMO DE DEPOIMENTO
que presta FLAVIO CARLOS KAIBER
",

..

....,..

....... _ ..

Ao(s) 05 dia(s) do mês de março de 2018, nesta DELEGACIA DE POLlCIAFE.I;:.::-'-:':

EM PONTA GROSSA, em Ponta Grossa/PR, perante LUCIANO SOARES TORRES,
Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nO 6492, comigo, Escrivão(ã)
de Polícia Federal, ao final assinado e declarado, presente FLAVIO CARLOS KAIBER,
sexo masculino, nacionalidade brasileiro, casado(a), filho(a) de CARLOS ERVINO
KAIBER e AMELlA ELSA HENRICHS, nascido(a) aos 13/03/1952, natural de
Piratuba/SC, instrução ensino superior - graduação, profissão empr'esário{a)i: ,: .>

documento de identidade n° 96127308/, CNH 02456143502, CPF 439,423,42"7-1$;" .:.'.:..:.:

residente na(o) Rua Professor Ivon Zardo, 209, bairro Estrela, CEP 84050-390, -Ponta.:'.-::

Grossa/PR, celular (42)999728224, fone (42)999725002, Aos costumes dissé nada.---"

Compromissado(a) e advertido(a) na forma da Lei, inquirido(a) sobre os fatos em
apuração pela Autoridade Policial, na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) MURILO
ZANETTI LEAL, inscrito na DAB/PR sob n° 22864, , RESPONDEU: QUE é alertado de
que fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade pode resultar em
responsabilização penal pelo crime de falso testemunho, contudo, caso acredite que, ,: o,: '

possa se incriminar ao responder alguma pergunta poderá exercer seu direito aDo .:_:._:

silêncio, QUE desconhece qualquer contaminação de pintos de um dia oriunc:ios d.e ':":"-:
sua granja Matrizeiro Santo André, supostamente ocorrida no primeiro semestre de

2016, pois não produz pintos; QUE portanto, não conhece nenhum detalhe sobre esta
suposta contaminação; QUE somente fornece ovos férteis para a empresa BRF, não
fornecendo pintos de um dia, portanto nada sabe sobre emissão de Guias de Trânsito
Animal; QUE seu negócio com a BRF funciona da seguinte maneira: o depoente
recebe as matrizes de um dia de idade, machos e fêmeas, da BRF, que serão; :' o,,:.
cuidados na fase de recria e reprodução, com a produção de ovos férteis, que serão , ......;

destinados à incubadora da BRF; QUE os pintos nascem na central de incubação d.a _.':"':"'--:
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BRF; QUE a partir daí, os pintos são distribuídos pela BRF aos produtores integrados
para a engorda, dos quais o depoente não faz parte; QUE portanto em seu negócio
com a BRF, não emite as Guias de Trânsito Animal, pois só fornece ovos férteis; QUE
nessa fase da produção da qual o depoente participa, o responsável pelo
monitoramento sanitário dos planteis é a BRF e não o depoente; QUE quando a BRF
sabe de contaminaçâo, inclusive por salmonella, há a elíminação imediata do plantel;..' _.-
QUE não é somente a granja do depoente que produz ovos férteis para a BRF, -.. _
havendo dezenas de outros produtores, que seguem as mesmas regras de rigor _.'..•' .

sanitário; QUE em relação às matrizes que vêm para a granja do depoente, afirma que \
não sabe quem são as pessoas específicas na BRF que detém poder decisório para
emanar as ordens de distribuição; QUE sobre a conversa extraída do grupo de

whatsapp, de granjeiros associados, que é lida neste momento para o depoente,

afirma que desconhece esta conversa e que não faz parte do grupo do whatsapp, POiS)'.! ... ,
(
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este grupo é de granjeiros da fase de engorda, da qual não participa, como já

afirmado; QUE não sabe opinar sobre uma parte da cadeia da qual não faz parte; QUE
não sabe informar nada sobre o conhecimento que a empresa BRF teve a respeito do
episódio descrito nesta conversa de whatsapp; QUE não sabe dizer em que
laboratórios a BRF realiza os exames das aves que integram o plantel da granja do
depoente; QUE esclarece que funcionários da BRF procedem à coleta dos materiais
das aves de sua granja, e posteriormente os encaminha para os exames, sem a

participação do depoente; QUE estas aves estão na granja do depoente sob regime de
comodato; QUE os sistemas que armazenam os resultados destes exames são
próprios da BRF, não havendo acesso a eles pelo depoente; QUE desconhece
arquivos onde ficam as GTAs, pois, como já dito, é uma etapa da qual não participa;
QUE

desconhece

quaisquer

fraudes

realizadas

em

exames

laboratoriais

neste

negócio; QUE nunca soube de episódios em que aves contaminadas não foram
descartadas indevidamente e enviadas para consumo; Nada mais disse nem lhe foi
pergunt do, pelo que determinou a Autoridade que fosse encerrado o presente termo
que, li
ach
conforme, vai por todos assinado, inclusive por mim,
, JULIANO GARCIA SANTOS, Escrivão de Polícia Federal, 2a
ula na 18.382, que o lavrl;li<
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