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AÇÃO PENAL Nº 5016879-04.2017.4.04.7000/PR

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: DANIEL GONÇALVES FILHO

RÉU: FRANCISCO CARLOS DE ASSIS

RÉU: MARIA DO ROCIO NASCIMENTO

RÉU: WELMAN PAIXAO SILVA OLIVEIRA

RÉU: ANDRE LUIS BALDISSERA

RÉU: DINIS LOURENCO DA SILVA

RÉU: JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI

RÉU: RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a partir dos elementos que compõem
o  inquérito  policial  nº   5002816-42.2015.4.04.7000  (nº  136/2015-  SR/DPF/PR)  e  feitos
correlatos, ofereceu denúncia (evento 01) e aditamentos à denúncia (evento 03 e evento 583)
imputando as práticas:

a) do crime previsto no art. 333, parágrafo único c/c art. 29, ambos do Código
Penal em face de ANDRE LUIS BALDISSERA;

b) do  crime  previsto  no  art.316,  do  Código  Penal  em  face  de  DANIEL
GONÇALVES FILHO;

c) dos crimes previstos no art.317, §§1º e 2º, ambos do Código Penal em face
de DINIS LOURENÇO DA SILVA;

d) dos crimes previstos no art.317, §§1º e 2º, ambos do Código Penal em face
de FRANCISCO CARLOS DE ASSIS;

e) do crime previsto no art.317, §1º c/c art. 29, ambos do Código Penal em face
de JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI;

f) dos crimes previstos nos arts. 316, 317, §§1º e 2º, e 319, todos do Código
Penal em face de MARIA DO ROCIO NASCIMENTO;

g) dos  crimes  previstos  nos  arts.  317,  §2º  e  325,  §1º.  I,  c/c  art.  71,  todos
do Código Penal em face de NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES;

h) dos crimes previstos nos arts. 317, §2º, 325, §1º, I, 333, parágrafo único, c/c
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arts; 29 e 71, todos do Código Penal, em face de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS;

i) dos crimes previstos no art.  317, §§1º e 2º,  do Código Penal em face de
WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA.

Segundo descrição fática constante da denúncia e aditamento (eventos 01 e 03):

"Corrupção passiva, corrupção passiva privilegiada, prevaricação e concussão –MARIA DO
ROCIO  NASCIMENTO,  JOSÉ  ANTONIO  DIANA  MAPELLI,  DANIEL  GONÇALVES
FILHO e RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS – BRF S/A - Paraná

Em  15/02/16,  18/02/16,  22/02/16  e  02/03/16,  em  Curitiba-PR,  MARIA  DO  ROCIO  DO
NASCIMENTO, agindo com consciência e vontade, em razão de seu cargo de fiscal federal
agropecuária e chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA/PR, da
Superintendência Federal  de Agricultura  no  Paraná,  solicitou,  para si  e para EDUARDO
LUIZ  ZGODA,  vantagem  indevida,  de  BRF  S/A,  através  de  RONEY  NOGUEIRA  DOS
SANTOS,  empregado  da  empresa,  consistente  na  emissão  e  fornecimento  de  documento
particular ideologicamente falso.

A vantagem indevida solicitada por MARIA DO ROCIO correspondia à contrafação de um
recibo particular, de emissão pela pessoa jurídica BRF S/A, com data certamente retroativa,
onde constaria declaração ideologicamente falsa de que a servidora pública federal e o fiscal
federal agropecuário EDUARDO LUIZ ZGODA teriam supostamente ressarcido a empresa de
custos por esta arcados em razão de uma viagem de ambos à Europa em junho de 2011 -
ressarcimento este que, de fato, não ocorreu.

No  mesmo  contexto  fático,  entre  fevereiro  e  março  de  2016,JOSÉ  ANTONIO  DIANA
MAPELLI,  advogado de MARIA DO ROCIO, associando-se, com consciência e vontade, à
conduta delituosa de sua constituinte e afastando-se do regular exercício profissional, buscou
insistentemente se encontrar, de maneira disfarçada, em locais públicos - certamente receoso
de eventual gravação ambiental - , com advogados representantes da BRF S/A , perante os
quais reapresentaria o pleito ilícito do fornecimento, pela empresa, do recibo falso.

Ainda, em 18/02/16, 22/02/16, 23/02/16, 25/02/16 e 07/03/16, em Curitiba-PR, para incitar os
empregados da pessoa jurídica BRF S/A a fornecer mencionado documento falso, MARIA DO
ROCIO NASCIMENTO, agindo com consciência e vontade, no exercício de seu cargo de fiscal
federal  agropecuária  e  chefe  do  Serviço  de  Inspeção  de  Produtos  de  Origem  Animal  –
SIPOA/PR, da Superintendência Federal de Agricultura no Paraná, praticou atos de ofício,
infringindo  dever  funcional,  ao  dar  trâmite  prioritário  e  preferencial  a  processos
administrativos de interesse da referida empresa,  cedendo a pedidos feitos,  com vontade e
consciência da sua ilicitude, através de contatos telefônicos, por RONEY NOGUEIRA DOS
SANTOS.

Depois, considerando que as solicitações indevidas da servidora pública e o privilégio dado
por ela aos processos da BRF S/A não surtiram efeito a viabilizar a obtenção do recibo falso,
em 06/05/16,  em  Curitiba-PR,  DANIEL  GONÇALVES FILHO,  agindo  com consciência  e
vontade, exigiu, diretamente, em razão de seu cargo de fiscal federal agropecuário, da referida
pessoa  jurídica,  através  de  contato  telefônico  mantido  com  RONEY  NOGUEIRA  DOS
SANTOS,  empregado da empresa,  vantagem indevida  para os servidores  públicos federais
MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e EDUARDO LUIZ ZGODA, consistente na emissão e
fornecimento do mencionado documento particular ideologicamente falso.

MARIA DO ROCIO NASCIMENTO instigou o servidor público federal DANIEL GONÇALVES
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FILHO a executar a prática ilícita em questão, tendo, desta forma, com consciência e vontade,
exigido,  indiretamente,  em razão  de  seu  cargo  de  fiscal  federal  agropecuária  e  chefe  do
Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA/PR, da Superintendência Federal
de Agricultura no Paraná , a vantagem indevida da empresa BRF S/A.

A vantagem indevida exigida por DANIEL e MARIA DO ROCIO correspondia à contrafação
do já referido recibo particular, por parte da pessoa jurídica BRF S/A, com data retroativa,
onde seria inserida declaração ideologicamente falsa de que a servidora pública federal e o
fiscal  federal  agropecuário  EDUARDO  LUIZ  ZGODA  teriam  supostamente  ressarcido  a
empresa de despesas por ela custeadas,, de uma viagem de ambos à Europa em junho de 2011
- ressarcimento que efetivamente não ocorreu.

Mencionado  recibo  falso,  objeto  da  solicitação  e  exigência  de  vantagem  indevida,  seria
utilizado para o cometimento de fraude processual, em processo administrativo disciplinar do
Ministério  da  Agricultura  e  no  inquérito  policial  5057647-45.2012.4.04.7000  (IPL  nº
1435/2012-4-SR/DPF/PR – cópia parcial no apenso eletrônico 4 do IPL), onde se apura a
possível prática ilícita relacionada ao recebimento de vantagem indevida da empresa BRF S/A,
consistente no pagamento da viagem em questão.

Por fim, considerando que o privilégio dado aos processos da BRF S/A não surtiu efeito em
viabilizar a obtenção do documento falso, e para reforçar a exigência indevida, MARIA DO
ROCIO  NASCIMENTO,  em  junho  de  2016,  em  Curitiba-PR,  agindo  com  consciência  e
vontade,  no  exercício  de  seu  cargo  de  fiscal  federal  agropecuária  e  chefe  do  Serviço  de
Inspeção  de  Produtos  de  Origem  Animal  –  SIPOA/PR,  da  Superintendência  Federal  de
Agricultura  no  Paraná  ,  retardou,  indevidamente,  a  prática  de  atos  de  ofício,  atrasando
despachos  em processos  administrativos  de  interesse  da  referida  empresa,  para  satisfazer
interesse pessoal,  consistente  na  obtenção do documento  falso  que serviria como álibi  na
apuração disciplinar e criminal que respondia.

Comprovam  a  materialidade  e  autoria  da  prática  de  corrupção  passiva  as  conversas
telefônicas  regularmente  monitoradas  com  autorização  desse  Juízo  nos  autos
5062179-57.2015.4.04.7000, identificadas como 80441695.WAV – AC/2D, 80466937.WAV –
AC/2C,  80466988.WAV  –  AC/2C,  80468132.WAV  –  AC/2C,  80512836.WAV  –  AC/3C,
80526855.WAV – AC/3D, 80527562.WAV – AC/3C, 80527659.WAV – AC/3C, 80555734.WAV –
AC/3C,  80673807.WAV  –  AC/3C,  80674003.WAV  –  AC/3D,  80691775.WAV  –  AC/3C,
80715492.WAV – AC/3C, 80762923.WAV – AC/3C, 80775561.WAV – AC/3D, 80775634.WAV –
AC/3D, 80769896.WAV – AC/3C, 80781399.WAV – AC/3D e 80788479.WAV – AC/3C.

Ainda,  comprovam a  materialidade  e  autoria  da  prática  de  concussão  e  prevaricação  as
conversas  telefônicas  regularmente  monitoradas  com  autorização  desse  Juízo  nos  autos
5062179-57.2015.4.04.7000, identificadas como 81840423.WAV – AC/7C, 81841287.WAV –
AC/7C,  81855279.WAV  –  AC/7C,  81905874.WAV  –  AC/7C,81907617.WAV  –  AC/7C,
81921331.WAV – AC/7C e 82563543.WAV – AC/8C.

Ainda, citem-se os depoimentos de JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI (evento 86, DECL35 p.
01/02, do IPL) e RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS (evento 227, DECL14, p.1/9, do IPL) e as
declarações escritas de JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES (evento 112, PET1, do
IPL).

Corrupção  passiva  privilegiada  –  MARIA  DO  ROCIO  NASCIMENTO  e  RONEY
NOGUEIRA DOS SANTOS -BRF S/A - Paraná

Em  15/02/16,  13/05/16,  09/08/16  e  11/08/16,  em  Curitiba-PR,  MARIA  DO  ROCIO
NASCIMENTO, agindo com consciência e vontade, no exercício de seu cargo de fiscal federal
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agropecuária e chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA/PR, da
Superintendência Federal de Agricultura no Paraná, praticouatos de ofício, infringindo dever
funcional, ao dar trâmite prioritário e preferencial a processos administrativos de interesse da
pessoa  jurídica  BRF  S/A,  dentre  os  quais  os  processos  000012378/1976-73,
21034003962/2016-79 e 21034003811/2016-11 e o processo até o momento identificado como
“projeto Garden” (provavelmente Kitchen Garden Project),  cedendo a pedidos feitos,  com
vontade  e  consciência  da  sua  ilicitude,  através  de  contatos  telefônicos,  por  RONEY
NOGUEIRA DOS SANTOS –empregado da empresa.

Comprovam  a  materialidade  e  autoria  da  prática  de  corrupção  passiva  privilegiada  as
conversas  telefônicas  regularmente  monitoradas  com  autorização  desse  Juízo  nos  autos
5062179-57.2015.4.04.7000, identificadas como 80441695.WAV – AC/2D, 81766857.WAV –
AC/7C, 83746048.WAV – AC/10C e 83770739.WAV – AC/10C.

Corrupção passiva privilegiada, corrupção ativa e passiva – DINIS LOURENÇO DA SILVA,
FRANCISCO  CARLOS  DE  ASSIS,  WELMAN  PAIXÃO  SILVA  OLIVEIRA,  RONEY
NOGUEIRA DOS SANTOS e ANDRÉ LUIS BALDISSERA - BRF S/A - Goiás

Entre  28/04/16  e  02/05/16,  em  Goiânia-GO,  DINIS  LOURENÇO DA SILVA,  agindo  com
consciência e vontade, no exercício de seu cargo de fiscal federal agropecuário e chefe do
Serviço  de  Inspeção  de  Produtos  de  Origem  Animal  –  SIPOA/GO,  da  Superintendência
Federal  de Agricultura em Goiás,  praticou atos de ofício,  infringindo dever funcional,  ao
obstar indevidamente o trâmite de proposta técnica de suspensão da habilitação da planta
industrial  da  pessoa  jurídica  BRF  S/A,  em  Mineiros-GO,  cedendo  a  pedidos  feitos,  com
vontade e consciência da sua ilicitude, através de contatos telefônicos e encontro pessoal, por
RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, empregado da empresa.

Depois,  ainda  em 02/05/16,  em novo encontro  pessoal  ocorrido  em Goiânia-  GO,  DINIS
LOURENÇO DA SILVA, agindo com consciência e vontade, solicitou, em razão de seu cargo
de fiscal federal agropecuário e chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal –
SIPOA/GO,  da  Superintendência  Federal  de  Agricultura  em  Goiás,  vantagem  indevida,
consistente  em pagamento  em dinheiro,  à  BRF S/A,  através  de RONEY NOGUEIRA DOS
SANTOS, empregado da pessoa jurídica, para que praticasse ato de ofício, em violação de
dever  funcional,  consistente  na  manutenção  de  funcionamento  e  certificação  sanitária
internacional da planta industrial da empresa em Mineiros-GO.

No mesmo contexto fático, em 02/05/16, em Goiânia-GO, RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS,
empregado  da  empresa  BRF  S/A,  agindo  com  consciência  e  vontade,  prometeu  pagar  a
vantagem indevida solicitada por DINIS LOURENÇO DA SILVA, consistente em pagamento
em dinheiro, o que determinou o servidor público a praticar ato de ofício, em violação de
dever funcional.

A  vantagem  indevida,  solicitada  e  prometida,  primeiramente  identificada  como  “apoio
político”, correspondia ao valor de trezentos mil reais, que, segundo DINIS, seria utilizado
para fins partidários e eleitorais no pleito municipal de 2016.

Na segunda reunião de 02/05/16, DINIS estava acompanhado do médico veterinário cedido ao
Ministério da Agricultura WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA, seu assessor informal, que,
com consciência e vontade, ratificou o pedido ilícito de apoio econômico para fins partidários
e eleitorais.

A promessa de recursos para fins partidários e eleitorais, feita por RONEY, contou, depois,
mas  ainda no  dia  de  02/05/16,  através  de  contato  telefônico,  com a aprovação,  dolosa  e
consciente, do diretor da BRF ANDRÉ LUIS BALDISSERA.
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Assim, considerando a anuência recebida de ANDRÉ BALDISSERA, agindo com consciência e
vontade, RONEY reforçou a promessa de vantagem indevida, em novos contatos telefônicos
mantidos, em 05/05/16, com o fiscal federal agropecuário FRANCISCO CARLOS DE ASSIS e
com o veterinário cedido ao Ministério da Agricultura WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA ,
nos quais vinculou a manutenção do compromisso de entregar a vantagem à continuidade do
funcionamento e certificação internacional da fábrica de Mineiros-GO.

Desta forma, embora,  em contato telefônico ocorrido meses depois,  em 12/09/16,  ANDRE
BALDISSERA tenha se retratado de sua anuência à promessa de doação eleitoral ilegal da
pessoa jurídica BRF S/A, fato é que a sua aprovação anterior, feita em 02/05/16, redundou na
ratificação,  por  RONEY,  em  05/05/16,  da  promessa  de  vantagem,  perante  os  servidores
públicos FRANCISCO e WELMAN, com acima referido.

O início dos contatos espúrios entre DINIS LOURENÇO DA SILVA e RONEY NOGUEIRA
DOS SANTOS havia sido intermediado e instigado pelo servidor público federal FRANCISCO
CARLOS DE ASSIS, que, entre 30/04/16 e 02/05/16, em Goiânia-GO, agindo com consciência
e  vontade,  não  só  antecipou  ao  chefe  do  SIPOA/GO  os  pleitos  indevidos  de  RONEY,
patrocinando os interesses da BRF S/A perante o gestor público, como também orientou o
empregado da empresa de que DINIS era propenso a aceitar ofertas ilícitas, participando,
portanto da prática de corrupção.

Tendo  cometido  tal  violação  de  dever  funcional,  FRANCISCO  CARLOS  DE  ASSIS,  em
02/05/16, em Goiânia-GO, agindo com consciência e vontade, no exercício do cargo de fiscal
federal  agropecuário,  solicitou,  então,  através  de  contato  telefônico,  vantagem  indevida,
consistente em alimentos, para si e também para DINIS, à BRF S/A, na pessoa de RONEY
NOGUEIRA  DOS  SANTOS,  empregado  da  empresa,  o  qual,  de  imediato,  também  com
consciência e vontade, prometeu entregar a vantagem indevida solicitada.

Depois,  em  05/05/16,  em  Goiânia-GO,  FRANCISCO  CARLOS  DE  ASSIS,  agindo  com
consciência e vontade, novamente patrocinou os interesses da BRF S/A perante o chefe da
SIPOA/GO, após ter sido instigado, com consciência e vontade, por RONEY NOGUEIRA DOS
SANTOS,  através  de  contato  telefônico,  no  sentido  de  que  a  suspensão  da  produção  e
certificação  internacional  da  planta  industrial  de  Mineiros-GO  ocorresse  apenas
parcialmente.

Em semelhante  sentido,  ainda em 05/05/16,  em Goiânia-GO,  também atuou o  veterinário
credenciado  WELMANN  PAIXÃO  SILVA  OLIVEIRA,  que,  com  consciência  e  vontade,
patrocinou os interesses da BRF S/A perante DINIS LOURENÇO DA SILVA, instigado por
RONEY  NOGUEIRA DOS SANTOS,  mediante  contato  telefônico,  para  que  a  produção  e
certificação da planta industrial de Mineiros-GO fosse apenas parcialmente suspensa.

A finalidade das solicitações e promessas das vantagens indevidas foi obstar indevidamente a
suspensão do  funcionamento e  certificação sanitária internacional  da  planta  industrial  da
empresa  BRF  S/A  em  Mineiros-GO,  sugerida  pela  fiscalização,  em  razão  de  várias
irregularidades apuradas no âmbito do processo administrativo SEI 21020.001527/2016-69
(relatório 01/2010/2016), referentes à contaminação por salmonella – inclusive identificada
por  autoridades  europeias-  ,  impropriedades  estas  que  foram  relevadas  por  DINIS
LOURENÇO DA SILVA, apesar dos argumentos técnicos por ele consignados no Memorando
203/2016/SIPOA-GO  (SEI 0365206 – processo 21020.001621/2016-18), mas certamente com
o propósito específico de atender os pedidos indevidos de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS.

Demonstram  a  materialidade  e  autoria  delituosas  os  processos  administrativos  SEI
21020.001527/2016-69  (relatório  01/2010/2016),  21020.001621/2016-18  (Memorando
203/2016/SIPOA-GO)  e  21020.001198/2017-37  (relatório  02/SIF1010/2017),  anexados  ao
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evento 329, ANEXO23 a ANEXO 27, evento 330, ANEXO1, p.07/18, do IPL, e evento 331,
ANEXO11, p.17, a ANEXO12, p.22.

Também  demonstram  a  materialidade  e  autoria  delituosa  as  conversas  telefônicas
regularmente monitoradas com autorização desse Juízo nos autos 5062179-57.2015.4.04.7000,
identificadas  como  81664372.WAV  –  AC/6C,  81667984.WAV  –  AC/6C,  81697405.WAV  –
AC/6C,  81718791.WAV  –  AC/6C,  81725285.WAV  –  AC/6C,  81734631.WAV  –  AC/07C,
81741482.WAV – AC/07C, 81746503.WAV – AC/7C, 81758540.WAV – AC/7C, 81777880.WAV
–  AC/7C,  81801385.WAV –  AC/7C,  81816764.WAV  -  AC/07C,  81817587.WAV  -  AC/07C,
81817765.WAV – AC/07C, 81817670. WAV – AC/07C, 81818009WAV – AC/07C, 81916817 –
AC/07C,  81923268.WAV  –  AC/07C,  81923386.WAV  –  AC/07C,  81989595  –  AC/07C,
83001193.WAV – AC/9D e 83026823.WAV – AC/9D.

Ainda, citem-se os depoimentos de WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA (evento 91, DECL6 ,
p. 1/3 do IPL), DINIS LOURENÇO DA SILVA (evento 227, DECL4, p. 1 /4, do IPL), ANDRE
LUIS BALDISSERA (evento 227, DECL2 p.1/5, do IPL) e RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS
(evento 227, DECL14, p.1/9, do IPL).

Corrupção  passiva  privilegiada  e  violação  de  sigilo  funcional  -  NAZARETH  AGUIAR
MAGALHÃES e RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS– BRF S/A – Minas Gerais

Entre  fevereiro  e  março  de  2016,  em  Belo  Horizonte-MG,  NAZARETH  AGUIAR
MAGALHÃES, agindo com consciência e vontade, no exercício de seu cargo de fiscal federal
agropecuária e chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA/MG, da
Superintendência Federal de Agricultura em Minas Gerais, praticou atos de ofício, infringindo
dever funcional, ao propor, aos setores responsáveis do referido órgão público, a remoção de
ofício  do  fiscal  federal  agropecuário  FERNANDO  GONÇALVES SANTOS,  do  Serviço  de
Inspeção Federal/SIF 121, na planta industrial da BRF S/A em Uberlândia-MG, cedendo a
pedidos feitos,  com vontade e  consciência da sua ilicitude,  por  RONEY NOGUEIRA DOS
SANTOS, empregado referida empresa.

Igualmente, em julho de 2016, NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES, agindo com consciência e
vontade,  no  exercício  de  seu  cargo  de  fiscal  federal  agropecuária  e  chefe  do  Serviço  de
Inspeção  de  Produtos  de  Origem  Animal  –  SIPOA/MG,  da  Superintendência  Federal  de
Agricultura em Minas Gerais , praticou atos de ofício, infringindo dever funcional, ao dar
trâmite prioritário e preferencial ao processo administrativo até o momento identificado como
35.722016-96, de interesse da pessoa jurídica BRF S/A, cedendo a pedidos feitos, com vontade
e consciência da sua ilicitude, por RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS.

Ainda  em  agosto  de  2016,  em  Belo  Horizonte-MG,  NAZARETH  AGUIAR MAGALHÃES,
agindo com consciência e vontade, no exercício de seu cargo de fiscal federal agropecuária e
chefe  do  Serviço  de  Inspeção  de  Produtos  de  Origem  Animal  –  SIPOA/MG,  da
Superintendência Federal de Agricultura em Minas Gerais, permitiu, mediante empréstimo de
sua  senha  pessoal  e  intransferível,  o  acesso  não  autorizado  ao  sistema  eletrônico  de
informações  do  Ministério  da  Agricultura  (SEI),  por  RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS,
empregado da empresa BRF S/A, cedendo a solicitação deste, feita com vontade e consciência
da sua ilicitude.

Por  fim,  em  09  de  setembro  de  2016,  NAZARETH  AGUIAR  MAGALHÃES,  agindo  com
consciência e vontade, no exercício de seu cargo de fiscal federal agropecuária e chefe do
Serviço  de  Inspeção  de  Produtos  de  Origem  Animal  –  SIPOA/MG,  da  Superintendência
Federal de Agricultura em Minas Gerais, praticou ato de ofício, infringindo dever funcional,
ao atribuir a RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, representante da pessoa jurídica BRF S/A, a
elaboração de minuta de ato administrativo de sua responsabilidade, relativo à habilitação
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para exportação do estabelecimento objeto do Serviço de Inspeção Federal/SIF 121, o qual,
depois de formatado, encaminhou para trâmite administrativo.

Novamente NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES agiu por instigação de RONEY NOGUEIRA
DOS  SANTOS,  que  contatou  a  servidora  pública  por  meio  telefônico  e,  agindo  com
consciência e vontade, solicitou prioridade no atendimento do requerimento administrativo de
sua empregadora.

Comprovam a materialidade e autoria da prática de corrupção passiva privilegiada e violação
de sigilo funcional as conversas telefônicas regularmente monitoradas com autorização desse
Juízo  nos  autos  5062179-57.2015.4.04.7000,  identificadas  como  80447919.WAV –  AC/2D,
80547434.WAV – AC/3D, 80665534.WAV – AC/3D, 80784232.WAV – AC/3D, 80784505.WAV,
83079395.WAV – AC/9C, 83146822.WAV – AC/9C, 83721640.WAV – AC/10C, 84101364.WAV
– AC/11C e 84160692.WAV – AC/11D.

Ainda, citem-se os depoimentos de ANDRE LUIS BALDISSERA (evento 227, DECL2 p.1/5, do
IPL) e RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS (evento 227, DECL14, p.1/9, do IPL)."

A denúncia e o aditamento do evento foram recebidos em 25/04/2017 (evento
04).

Regularmente  citados  e  intimados  para  os  fins  dos  artigos  396  e  396-A do
Código de Processo Penal  (eventos  37,  38,  39,  40,  41,  52 e 73),  os denunciados DINIS
LOURENCO DA SILVA, DANIEL GONÇALVES FILHO, RONEY NOGUEIRA DOS
SANTOS, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI,
ANDRE  LUIS  BALDISSERA,  FRANCISCO  CARLOS  DE  ASSIS  e  WELMAN
PAIXAO SILVA OLIVEIRA apresentaram respostas escritas à denúncia nos eventos 61, 64,
66, 69, 74, 78, 83 e 88.

DINIS LOURENCO DA SILVA alegou, em suma: a) inépcia da inicial, pois
não haveria, entre si, conexão entre os fatos denunciados como criminosos; b)  ausência de
justa causa e de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, já que não teria obstado
indevidamente o trâmite administrativo junto ao MAPA e infringido dever funcional (evento
61).

DANIEL  GONÇALVES  FILHO  alegou,  em  suma:  a)  nulidade  das
interceptações pela não observância dos requisitos para a sua autorização; b) inobservância do
rito previsto no artigo 514 do CPP quanto aos crimes praticados por funcionário público no
exercício  de  suas  funções;  c)  falta  de  subsunção  dos  fatos  denunciados  à  norma  penal
incriminadora (evento 64).

RONEY  NOGUEIRA  DOS  SANTOS  alegou,  em  suma:  a)  nulidade  das
interceptações;  b)  incompetência  territorial  do  Juízo  pelos  fatos  descritos  na  denúncia
supostamente terem ocorrido nos Estados de Goiás e de Minas Gerais; c) inépcia da inicial
pela falta de descrição das condutas imputadas ao denunciado; d) atipicidade das condutas
narradas na denúncia; e) falta de justa causa (evento 66).

MARIA DO ROCIO NASCIMENTO alegou, em suma: a) impossibilidade de
apresentação de  resposta  à acusação adequada sem a  conclusão do  Inquérito  Policial;  b)
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nulidade  das  interceptações  por  inobservância  dos  requisitos  para  a  sua  autorização;  c)
inobservância  do  rito  do  artigo  514  do  CPP  quanto  aos  crimes  praticados  por
funcionário público no exercício de suas funções; d) nulidade das interceptações telefônicas
captadas em conversas com autoridade com prerrogativa de foro (evento 69).

JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI alegou, em suma, inépcia da denúncia
pois não descreveria a prática de qualquer fato criminoso pelo denunciado (evento 74).

ANDRE LUIS BALDISSERA alegou, em suma: a) ausência de infringência a
dever funcional pela conduta descrita na denúncia; b) ausência de nexo de causalidade entre a
conduta imputada e o resultado; c)  nulidade das interceptações e incompetência do Juízo,
reportando os fundamentos dos pedidos àqueles postos pela defesa de RONEY NOGUEIRA
DOS SANTOS (evento 78).

FRANCISCO CARLOS DE ASSIS  alegou, em suma:  a) incompetência  do
Juízo;  b)  ilegalidade  das  interceptações  por  inobservância  das  hipóteses  de  cabimento  e
extrapolação do prazo permitido; c)  inépcia da  inicial  por  ausência de individualização e
descrição da conduta praticada pelo denunciado; d) ausência de justa causa  (evento 83).

WELMAN PAIXAO SILVA OLIVEIRA  alegou,  em  suma:  a)  inépcia  da
inicial por ausência de individualização da conduta; b) nulidade da denúncia por ausência de
conexão entre os fatos descritos; c) nulidade das interceptações por falta de justificação de
que a prova não poderia ser conseguida por outros meios; d) inobservância do rito do artigo
514 do CPP quanto aos  crimes praticados  por  funcionários público no exercício  de  suas
funções; e) atipicidade da conduta (evento 88).

Quanto  à  ré  NAZARETH AGUIAR MAGALHAES,  o  Ministério  Público
Federal ofereceu proposta de suspensão condicional do processo em razão do preenchimento
dos requisitos objetivo e subjetivo para sua concessão (evento 101).

As argumentações  defensivas  foram rechaçadas  pela  decisão de  evento  102,
porque não foi vislumbrada nenhuma hipótese de absolvição sumária, sendo determinado o
regular processamento do feito. Além disso, foi determinada a expedição de Carta Precatória
a fim de oferecer o benefício da suspensão condicional do processo à acusada  NAZARETH
AGUIAR MAGALHAES.

A ré NAZARETH AGUIAR MAGALHAES aceitou a proposta de suspensão
condicional do processo (evento 316), sendo o feito desmembrado para a  fiscalização das
condições  aceitas  pela  referida  acusada,  o  qual  foi  autuado  sob  o  nº
5026887-40.2017.4.04.7000.

Arroladas pela acusação, prestaram depoimentos Péricles Pessoa Salazar e José
Roberto Pernomian Rodrigues (evento 377).

Arroladas  pelas  defesas,  prestaram declarações  Marcelo  Adriano  Micheloti,
André Domingos Bernardi Parra, Caroline Del Negri Sartoretto de Oliveira, Eduardo Luiz
Zgoda (eventos 433 e 484); Maria Cristina Vieira, Marcius Ribeiro de Freitas, André Brandão
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Alves, José Eduardo França, Giuliano Azevedo Zerbone,  Robério Alves Machado (eventos
462 e 485); Willian Dantas da Silva,  Valdney Cidião de Souza,  Antônio Albino da Silva,
Luiz  Antônio  Cardoso  Danim,  Rogério  Teixeira  Cavalcanti,  Marcos  Cesar  Marconato,
Raquel Wendt,  Sonia Marilda Cordeiro, Maristela Santi Quadros, Ricardino Sena dos Santos,
Nelson Lemos de Moura (eventos 478 e 486);  Juliana Costa Matos, Ana Carolina Costa
Carregaro,  Andrea  Perin  dos  Santos,   Paulo  Roberto  Burmester  Muniz,  Maurício  Berger
(eventos 492 e 514).

Quanto  às  demais  testemunhas  arroladas  pelas  defesas,  foi  homologada
desistência requerida para a produção da prova testemunhal  (eventos 154, 197, 200, 329,
357, 360, 377, 401, 403, 416, 429, 433, 442, 462, 478, 492).

Os réus  ANDRE LUIS BALDISSERA,  DANIEL GONÇALVES FILHO,
DINIS LOURENCO DA SILVA,  FRANCISCO CARLOS DE ASSIS, JOSÉ ANTONIO
DIANA MAPELLI, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, RONEY NOGUEIRA DOS
SANTOS, e WELMAN PAIXAO SILVA OLIVEIRA foram interrogados (eventos  566,
570, 585 e 586).

O MPF apresentou novo aditamento à denúncia para complementar a imputação
formulada em face de JOSÉ ANTÔNIO DIANA MAPELLI constante do primeiro capítulo
da referida peça acusatória. A parte acrescentada segue transcrita em negrito (evento 583):

"Corrupção passiva, corrupção passiva privilegiada, prevaricação e concussão –MARIA DO
ROCIO NASCIMENTO, JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI, DANIEL GONÇALVES FILHO e
RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS – BRF S/A - Paraná

Em  15/02/16,  18/02/16,  22/02/16  e  02/03/16,  em  Curitiba-PR,  MARIA  DO  ROCIO  DO
NASCIMENTO, agindo com consciência e vontade, em razão de seu cargo de fiscal federal
agropecuária e chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA/PR, da
Superintendência Federal  de Agricultura  no  Paraná,  solicitou,  para si  e para EDUARDO
LUIZ  ZGODA,  vantagem  indevida,  de  BRF  S/A,  através  de  RONEY  NOGUEIRA  DOS
SANTOS,  empregado  da  empresa,  consistente  na  emissão  e  fornecimento  de  documento
particular ideologicamente falso.

A vantagem indevida solicitada por MARIA DO ROCIO correspondia à contrafação de um
recibo particular, de emissão pela pessoa jurídica BRF S/A, com data certamente retroativa,
onde constaria declaração ideologicamente falsa de que a servidora pública federal e o fiscal
federal agropecuário EDUARDO LUIZ ZGODA teriam supostamente ressarcido a empresa de
custos por esta arcados em razão de uma viagem de ambos à Europa em junho de 2011 -
ressarcimento este que, de fato, não ocorreu.

No  mesmo  contexto  fático,  entre  fevereiro  e  março  de  2016,JOSÉ  ANTONIO  DIANA
MAPELLI,  advogado de MARIA DO ROCIO, associando-se, com consciência e vontade, à
conduta delituosa de sua constituinte e afastando-se do regular exercício profissional, buscou
insistentemente se encontrar, de maneira disfarçada, em locais públicos - certamente receoso
de eventual gravação ambiental - , com advogados representantes da BRF S/A , perante os
quais reapresentaria o pleito ilícito do fornecimento, pela empresa, do recibo falso.

Depois, em dia ainda não precisamente determinado de março de 2016, em São Paulo-SP,
JOSÉ ANTÔNIO DIANA MAPELLI efetivamente se reuniu com o advogado criminalista
SYLAS KOK RIBEIRO e outro advogado ainda não identificado, representantes da BRF
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S/A, perante quem reapresentou, com consciência e vontade, o pleito ilícito do fornecimento,
pela  pessoa  jurídica,  do  recibo  ideologicamente  falso  descrito  no  primeiro  capítulo  da
denúncia do evento 01, acima transcrito.

Embora JOSÉ ANTÔNIO DIANA MAPELLI tenha alegado perante esse MM. Juízo, em
sede  de  interrogatório,  de  que  o  assunto  tratado  em  tal  reunião  teria  sido  outro,  não
apresentou  nenhuma  prova  de  sua  versão  autodefensiva.  Já  JOSÉ  ROBERTO
PERNOMIAN  RODRIGUES,  então  Vice-Presidente  da  BRF  S/A,  em  seu  testemunho
judicial,  afirmou  que,  conforme  informação  recebida  dos  advogados,  JOSÉ  ANTÔNIO
DIANA MAPELLI de fato solicitou o recibo falso na ocasião.(...)"

Intimada  a  defesa  de  JOSÉ  ANTÔNIO  DIANA  MAPELLI,  nos  termos
do artigo 384,  §  2º,  do CPP,  apresentou resposta  quanto  aos  fatos  postos  no  aditamento
(evento 607).

Este  Juízo  recebeu  o  aditamento  à  denúncia  em 11/09/2017  (evento  609)  e
determinou-se a realização de audiência para as oitivas das novas testemunhas arroladas e
reinterrogatório do acusado JOSÉ ANTÔNIO DIANA MAPELLI.

A  OAB/PR   requereu  ingresso  na  condição  de  assistente  do  réu  JOSÉ
ANTONIO DIANA MAPELLI (evento 693), pedido que foi deferido por este Juízo (evento
698).

Arroladas  pela  defesa  de  JOSÉ ANTÔNIO DIANA MAPELLI,  prestaram
declarações  Reynaldo Mapelli  Júnior,  Siderlei  Ostrufka  Cordeiro  e  Paulo Santos  Queiroz
(evento 730). O acusado foi novamente  interrogado (evento 730).

A acusação não requereu diligências com fundamento no disposto no artigo 402
do Código de Processo Penal (evento 750).

As  defesas  de  RONEY  NOGUEIRA  DOS  SANTOS  (ev.  762)  e  JOSÉ
ANTONIO DIANA MAPELLI (evento 766) requereram a juntada de documentos, sendo
que a defesa deste último postulou a intervenção deste Juízo para a juntada da íntegra de
acórdão de processo que seria sigiloso.

Já as defesas dos demais réus nada requereram (eventos  764, 765 e 767).

Este  Juízo  indeferiu  o  pedido  de  JOSÉ  ANTONIO  DIANA  MAPELLI
(evento 770).

O MPF e as defesas de ANDRE LUIS BALDISSERA, RONEY NOGUEIRA
DOS SANTOS, JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI, DINIS LOURENCO DA SILVA, 
FRANCISCO  CARLOS  DE  ASSIS  e  WELMAN  PAIXAO  SILVA  OLIVEIRA
apresentaram alegações finais (eventos 787, 814, 815, 816, 817, 818, 819).

O  Ministério  Público  Federal  pleiteou  a  condenação  dos  réus  DINIS
LOURENCO DA SILVA, DANIEL GONÇALVES FILHO, RONEY NOGUEIRA DOS
SANTOS, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI,
ANDRE  LUIS  BALDISSERA,  FRANCISCO  CARLOS  DE  ASSIS  e  WELMAN
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PAIXAO SILVA OLIVEIRA, na forma preconizada na denúncia, a fixação de valor mínimo
de reparação  de  danos  causados  à  Administração  e  à  sociedade,  sugerindo  o  valor  igual
àquele apontado para a multa penal, acrescido de juros e correção monetária, assim como a
decretação da perda dos cargos públicos dos acusados DANIEL GONÇALVES FILHO,
DINIS  LOURENÇO DA SILVA,  FRANCISCO  CARLOS DE ASSIS  e  MARIA DO
ROCIO DO NASCIMENTO (evento 787).

Quanto  ao  primeiro  fato  descrito  na  denúncia  o  MPF aduziu  que,  além do
contido em inúmeros  diálogos interceptados,  as  declarações  prestadas  por  escrito  na  fase
inquisitorial pelo então Vice-Presidente da BRF S/A José Roberto Pernomian Rodrigues e o
depoimento  por  ele  prestado  em  Juízo  como  testemunha,  bem  assim  o  depoimento  da
testemunha  arrolada  pela  acusação  Péricles  Pessoa  Salazar  e  o  interrogatório  do  corréu
 RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS teriam confirmado a ocorrência do encontro entre
JOSÉ  ANTONIO  DIANA  MAPELLI  e  o  advogado  criminalista  Sylas  Kok  Ribeiro.
Naquela oportunidade, esse teria solicitado a emissão de um recibo pela empresa atestando
falsamente  o  ressarcimento  de  despesas.  Reforçam  a  prova  da  materialidade  delitiva,  a
exigência formulada por DANIEL GONÇALVES FILHO, com a anuência de MARIA DO
ROCIO NASCIMENTO, para o fornecimento do mesmo documento inautêntico.

Quanto ao segundo fato, sustentou o MPF que, além do conteúdo de diversas
conversas telefônicas interceptadas, o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 51/2017,
os  processos  administrativos  nº  21034.003811.2016-11  e  nº,  21034.003962.2016-79,  as
declarações das testemunhas Caroline Sartoreto de Oliveira e  Andrea Perin, bem como o
interrogatório  do  corréu  RONEY  NOGUEIRA  DOS  SANTOS,  demonstrariam  a
materialidade e a autoria do delito imputado na denúncia.

Em  relação  ao  terceiro  fato,  não  só  alguns  dos  diálogos  interceptados
comprovariam a materialidade e a autoria delitivas, mas também os processos administrativos
jungidos  aos  autos,  os  Relatórios  de  Análise  de  Polícia  Judiciária  51/2017,  61/2017  e
67/2017, as gravações ambientais realizadas por  RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS e os
testemunhos  de  André  Brandão  Alves,  Ana  Carolina  Costa  Carregaro  e  Maria  Cristina
Medeiros Vieira.

Quanto às práticas dos crimes de corrupção passiva privilegiada e violação de
sigilo funcional imputadas a RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, o MPF sustentou que
não foi verificada a efetiva transferência do fiscal federal agropecuário Fernando Gonçalves
dos  Santos.  Já  em  relação  ao  trâmite  prioritário  e  preferencial  de  procedimento
administrativo, alegou que houve a intervenção de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS no
tocante.   Quanto  à  violação  de  sigilo  funcional,  destacou os  relatórios  apresentados  pelo
MAPA  que  demonstrariam  os  acessos  por  parte  da  usuária  NAZARETH  AGUIAR
MAGALHÃES fora de Minas Gerais,  fatos estes corroborados pelo depoimento do corréu
RONEY que teria confessado o acesso a tais sistemas e processos.

A defesa de ANDRE LUIS BALDISSERA, em suas alegações finais (evento
814), preliminarmente, sustentou a incompetência deste Juízo.

No mérito, alegou que o não acatamento de sugestão das fiscais do SIF atuantes
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na unidade da BRF de Mineiros pelo Superintendente do MAPA/GO DINIS LOURENÇO
DA  SILVA,  para  a  suspensão  da  CSI  da  unidade,  é  situação  normal,  não  configurando
infração de dever funcional por DINIS, muito menos o crime de corrupção ativa por parte
de  ANDRE. Além disso,  o  plano  de  ação  da  empresa  foi  anterior  à  exigência  de  apoio
político por DINIS. Acrescentou que a decisão tomada por DINIS LOURENÇO DA SILVA,
em não suspender a unidade, foi ratificada pelo DIPOA (Brasília) e SIPOA/GO.

Alega,  ainda,  que  ANDRE  LUIS  BALDISSERA  não  concordou   com  a
suposta solicitação de doação eleitoral feita por DINIS e, portanto, não teria praticado atos de
corrupção ativa.

Sustentou, ademais, que não haveria nexo causal entre a conduta de ANDRÉ e
o  pedido  de  apoio  eleitoral  pois  o  suposto  crime  já  estaria  consumado  com  a  mera
"solicitação" e "oferecimento" da vantagem indevida.

Por fim, ressalta que não se configuraria o crime de corrupção ativa no caso já
que o pedido de vantagem indevida partiu do funcionário público e não do acusado. Assim,
requereu a absolvição de ANDRE LUIS BALDISSERA.

A defesa de  RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS  aduziu inicialmente que
(evento 815):

"(...)1.  O  defendente  exercia  atividades  totalmente  lícitas  na  BRF,  representando  pleitos
legítimos da empresa junto ao MAPA e outros órgãos públicos;

2. A empresa precisa da agilidade do MAPA na consecução de suas atividades, mas o que
encontra no órgão é burocracia e morosidade em excesso;

3.  O  defendente  não  exercia  influência  no  MAPA  para  a  substituição  de  fiscais  que
contrariavam interesses da BRF – tratou-se apenas de levar ao conhecimento da chefe do
MAPA -  MG as condutas questionáveis de um único fiscal (Fernando),  diante da conduta
indevida  do  próprio  fiscal  –  em  relação  ao  qual  sequer  houve  a  substituição,  tampouco
insistência da empresa, e sobre o qual o próprio MPF agora pede a absolvição do defendente;

4.  Nenhum pagamento de vantagem,  oferta ou promessa de pagamento,  foi  feita a agente
público por parte do defendente ou da BRF. Sem meias palavras: a instrução comprovou que o
defendente, no máximo, “enrolou” os agentes públicos diante das solicitações feitas por eles,
fato absolutamente atípico. E nenhuma das solicitações feitas pelos agentes públicos foi em
contrapartida a uma iniciativa do defendente.(...)"

Como preliminares alegou: a) a nulidade das interceptações pois decretada com
base em indícios de crime punido com detenção; b) incompetência territorial do Juízo pelos
fatos  descritos  na  denúncia  supostamente  terem  ocorrido  nos  estados  de  Goiás  e  Minas
Gerais; c) inépcia da inicial pela falta de descrição das condutas imputadas ao denunciado.

Quanto ao mérito, discorreu sobre o papel do MAPA e os problemas enfrentados
pela empresa BRF para o atendimento dos procedimentos daquele órgão, sendo o Setor de
Relações  Institucionais,  do  qual  faz  parte  RONEY  NOGUEIRA  DOS  SANTOS,  o
responsável por promover essa interlocução. Afirmou ser normal e lícito o frequente contato
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entre o réu e agentes públicos, inclusive a fim de pleitear o andamento célere de processos.

Alegou que foi vítima nos fatos relacionados ao recibo solicitado por MARIA
DO ROCIO NASCIMENTO já que, em momento algum, prometeu lograr êxito na emissão
do recibo ou emprestou seguimento a tal pedido dentro da empresa. A conduta é, portanto,
atípica.

Quanto aos fatos relacionados aos servidores DINIS LOURENCO DA SILVA
e  WELMAN  PAIXAO  SILVA  OLIVEIRA,  alegou  que  as  condutas  praticadas  não
configuram crime pois foram solicitações lícitas e legítimas feitas por RONEY NOGUEIRA
DOS SANTOS para impedir a descabida suspensão da certificação internacional da planta de
Mineiros  da  BRF.  Além  disso,  sustentou  que  o  Superintendente  do  MAPA/GO já  havia
tomado a decisão de aguardar o plano de ação da empresa antes de decidir sobre a suspensão
da certificação internacional,  não tendo oferecido  nem prometido vantagem indevida  aos
referidos servidores públicos. Portanto, não teria havido qualquer iniciativa de corromper o
agente público com o oferecimento de vantagem indevida.

Quanto ao crime de corrupção vinculada ao servidor público FRANCISCO
CARLOS DE ASSIS, sustentou que os pedidos de alimentos foram alheios e sem vinculação
a qualquer  ato funcional de atribuição do servidor. Além disso, aduziu que RONEY não
ofereceu qualquer vantagem a ele, nem o determinou a praticar, retardar ou deixar de praticar
ato de ofício.

Quanto aos fatos relacionados à imputação de corrupção passiva envolvendo
NAZARETH  AGUIAR  MAGALHÃES,  mais  uma  vez,  sustentou  ter  sido  situação
corriqueira, não havendo prova de que ela tenha realmente atendido à solicitação de RONEY
ou infringido algum dever funcional. Já quanto à elaboração de minuta de ofício que seria de
responsabilidade de NAZARETH, alegou que não inseriu o documento no sistema a fim de
torná-lo público, não havendo indicativo que a servidora tenha agido fora de suas atribuições
ao  pedir  que  RONEY  NOGUEIRA  DOS  SANTOS elaborasse  o  documento.  Por  fim,
quanto  ao  uso  de  senha  de  NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES,  ressalta  que  foi  a
servidora quem teve a iniciativa de ceder, pois RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS “não
estava dando sossego”.

Assim,  requereu  a  absolvição  de  RONEY  NOGUEIRA  DOS  SANTOS
(evento 815).

A defesa de JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI alegou, preliminarmente:
a) cerceamento de defesa ao ter que apresentar alegações finais antes de concluídas todas as
perícias  nos  materiais  apreendidos;  b)  nulidade  da  decisão  que  recebeu  o  aditamento  à
denúncia pois houve alteração dos fatos, que deveria ensejar nova citação; c) cerceamento de
defesa  uma  vez  que  não  teve  acesso   ao  conteúdo  da  colaboração  premiada  do  corréu
DANIEL GONÇALVES FILHO,  nem foi admitida a oitiva em Juízo do colaborador; d)
nulidade das interceptações telefônicas pois, além de desnecessárias, não haveria indícios de
materialidade e autoria que justificasse a medida adotada; e) incompetência do Juízo pois
haveria o envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro perante o STF.
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No mérito alegou que JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI só foi indiciado e
denunciado  pois  a  autoridade  policial  teria  invertido  a  ordem  de  transcrição  das
interceptações telefônicas em seu Relatório Final. Além disso, eventual ato preparatório não
seria  punível  no crime a  ele  imputado,  assim como a  participação em crime  consumado
(evento 816).

Aduziu que teria orientado MARIA DO ROCIO NASCIMENTO a ressarcir
as despesas pagas pela BRF com a viagem e não solicitado um recibo falso que atestasse a
situação  que  de  fato  não  ocorreu.  Ou  seja,  se  MARIA  DO  ROCIO  e  DANIEL
GONÇALVES FILHO procederam desta forma não foi por sua orientação ou conhecimento.
Sustentou que as testemunhas arroladas pela acusação Péricles Pessoa Salazar e José Roberto
Pernomian  Rodrigues,  assim  como  alguns  diálogos  interceptados,  não  teriam  apontado
MAPELLI como solicitante do recibo, tampouco teria feito tal pedido a Sylas Kok Ribeiro
em reunião ocorrida, pessoa esta que o MPF preferiu deixar de arrolar como testemunha por
ser advogado de RONEY.

Assim,  requereu  a  absolvição  de  JOSÉ  ANTONIO  DIANA  MAPELLI
(evento 816).

A defesa  de  DINIS LOURENCO DA SILVA alegou,  preliminarmente,   a)
incompetência territorial do Juízo porque os fatos descritos na denúncia ocorreram no estado
de Goiás, não existindo conexão com aqueles cometidos no Paraná, nem tampouco com os
demais fatos imputados na denúncia; b) a nulidade de todos os atos praticados por este Juízo
por ser absolutamente incompetente; c)  a nulidade das interceptações porque determinadas
por  Juízo  incompetente,  por  falta  de  autorização  judicial  com  relação  ao  denunciado
especificamente, inexistência de fundamento legal para decretação da medida e também por
não ter respeitado o prazo legal de vigência; e d) ausência de justa causa pois não haveria
provas robustas e incontestes dos fatos narrados na denúncia (evento 817).

No mérito, sustentou que DINIS LOURENCO DA SILVA,  na qualidade de
Chefe do SIPOA/GO, não praticou nenhum ato ilegal para obstar o trâmite do procedimento
fiscalizatório  da  planta  da  BRF  de  Mineiros/GO,  o  que,  no  seu  entender,  teria  restado
comprovado nos autos. Teria havido somente uma “sugestão” para suspender a certificação
para exportação e não o seu funcionamento, o que foi de fato realizado pelo réu. Além disso,
ressaltou que a determinação de suspensão da produção e da certificação sanitária por 30 dias
foi ratificada pelo DIPOA.

Argumentou que a interceptação telefônica não pode, por si só, ser considerada
como prova de crime e que as testemunhas André Brandão Alves e Maria Cristina Medeiros
Vieira teriam confirmado que o processo administrativo teve sua tramitação normal e legal.

Relatou  que  DINIS  LOURENÇO  DA  SILVA  jamais  solicitou  vantagem
indevida pois a decisão de suspensão da certificação e implantação do Regime Especial de
Fiscalização  já  estava  tomado quando  da  reunião.  Sustentou,  ainda,  que  a  solicitação  de
doação  eleitoral  a  grandes  empresas,  como  a  BRF,  era  usual,  mas  não  teria  como
contrapartida a manutenção da certificação para exportação e nem foi realizada
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Assim,  requereu a absolvição de  DINIS LOURENÇO DA SILVA   (evento
817).

A defesa de FRANCISCO CARLOS DE ASSIS alegou, preliminarmente:  a)
incompetência  territorial  do  Juízo,  pelos  fatos  descritos  na  denúncia  terem  ocorrido  em
Goiânia/GO; b) a ilegalidade das interceptações, pois determinadas sem fundamento legal; c)
ausência de justa causa ante a inexistência de fatos e provas que justifiquem a persecução
penal (evento 818).

No mérito,  sustentou  que  todo  o  ato  praticado  pelo  denunciado  foi  lícito  e
decorrente  da  atividade  lícita  desenvolvida,  além  de  que  não  há,  em  qualquer  conduta
supostamente praticada pelo réu, a configuração do crime de corrupção passiva. Alegou que
não participou de reunião,  não solicitou vantagem indevida  e  não retardou ou deixou de
praticar  ato de ofício, conforme teria atestado as interceptações telefônicas e os depoimentos
de  DINIS LOURENCO DA SILVA, RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS e WELMAN
PAIXAO SILVA OLIVEIRA.  A única  solicitação realizada pelo  acusado foi  referente  a
alimentos, fato que, na sua visão, seria atípico em razão do princípio da insignificância

Assim, requereu a absolvição de FRANCISCO CARLOS DE ASSIS (evento
818).

A  defesa  de  WELMAN  PAIXAO  SILVA  OLIVEIRA  alegou,
preliminarmente: a) incompetência territorial do Juízo porque os fatos descritos na denúncia
terem ocorrido em Goiânia/GO; b) ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica
em face da decisão que deixou de acolher exceção de incompetência da defesa; c) desrespeito
às normas processuais penais pois a denúncia seria única com fatos desconexos entre si; d)
inépcia da inicial por falta de individualização das condutas em relação a cada um dos réus; e)
nulidade das  interceptações  pois,  além de haver  excesso de  prazo da medida,  não houve
demonstração que as provas poderiam ser obtidas por outros meios (evento 819).

No mérito, sustentou a atipicidade da conduta por falta de dolo e de subsunção
ao  tipo  do  artigo  317  do  CP.  Além  disso,  argumentou  que  não  haveria  provas  para  a
condenação do acusado com base somente no conteúdo das interceptações telefônicas e no
depoimento de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS.  Argumentou que DINIS  já  havia
tomado a decisão de suspender parcialmente as atividades da unidade de Mineiros/GO antes
da realização da reunião em que pretensamente ocorreu a solicitação de vantagem indevida,
não podendo incidir, no caso, a qualificadora do parágrafo 1º do artigo 317 do CP.

Assim,  requereu  a  absolvição de  WELMAN PAIXAO SILVA OLIVEIRA
(evento 819).

Já  as defesas  de  DANIEL GONÇALVES FILHO e MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO requereram nova oportunidade de interrogatório dos acusados perante este
Juízo já que, anteriormente, permaneceram silentes (eventos 821 e 822).

Diante da homologação do acordo de colaboração premiada de  MARIA DO
ROCIO NASCIMENTO e dos pedidos dos réus para serem reinterrogados, foi designada
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audiência para tanto (evento 836).

Os  réus  DANIEL  GONÇALVES  FILHO  e  MARIA  DO  ROCIO
NASCIMENTO foram reinterrogados, sendo que os demais manifestaram desinteresse de
serem reinterrogados (evento 924).

Intimadas  as  partes  para  pleitearem  eventuais  diligências  complementares  
originadas dos reinterrogatórios, o MPF juntou documentos (evento 926) e as defesas nada
requereram (eventos 938 a 943).

O Ministério Público Federal apresentou alegações finais substitutivas (eventos
952).

Por  sua  vez,  as  defesas  de  JOSÉ  ANTONIO  DIANA  MAPELLI  e  de
RONEY  NOGUEIRA  DOS  SANTOS  apresentaram  aditamentos  às  alegações  finais
anteriormente protocoladas (eventos 965 e  969).

DANIEL GONÇALVES FILHO e MARIA DO ROCIO NASCIMENTO
apresentaram as respectivas alegações finais (eventos 968 e 970).

Já  as  defesas  de  WELMAN  PAIXAO  SILVA  OLIVEIRA,  DINIS
LOURENCO DA SILVA, ANDRE LUIS BALDISSERA e FRANCISCO CARLOS DE
ASSIS  ratificaram as alegações já apresentadas (eventos  966, 967, 972 e 979).

O Ministério  Público  Federal  em suas  alegações  finais  substitutivas  (evento
952),  quanto  ao  primeiro  fato  descrito  na  denúncia,  aduziu  que,  além  das  conversas
telefônicas  regularmente  monitoradas  por  autorização  judicial  identificadas  como
80441695.WAV  –AC/2D,  80466937.WAV  –  AC/2C,  80466988.WAV  –  AC/2C,
80468132.WAV  –  AC/2C,  80512836.WAV  –  AC/3C,  80526855.WAV  –  AC/3D,
80527562.WAV  –  AC/3C,  80527659.WAV  –  AC/3C,  80555734.WAV  –  AC/3C,
80673807.WAV  –  AC/3C,  80674003.WAV  –  AC/3D,  80691775.WAV  –  AC/3C,
80715492.WAV  –  AC/3C,  80762923.WAV  –  AC/3C,  80775561.WAV  –  AC/3D,
80775634.WAV  –  AC/3D,  80769896.WAV  –  AC/3C,  80781399.WAV  –  AC/3D  e
80788479.WAV – AC/3C (autos nº  5062179-57.2015.4.04.7000),  as  declarações prestadas
por  escrito  na  fase  inquisitorial  pelo  então  Vice-Presidente  da  BRF  S/A  José  Roberto
Pernomian Rodrigues e o depoimento por ele prestado em Juízo como testemunha, bem assim
o depoimento da testemunha arrolada pela acusação Péricles Pessoa Salazar e o interrogatório
do  corréu   RONEY  NOGUEIRA  DOS  SANTOS  teriam  confirmado  a  ocorrência  do
encontro entre JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI e o advogado criminalista Sylas Kok
Ribeiro. Naquela oportunidade, esse teria solicitado a emissão de um recibo pela empresa
atestando  falsamente  o  ressarcimento  de  despesas.  Reforçam  a  prova  da  materialidade
delitiva,  a  exigência  formulada  por  DANIEL  GONÇALVES  FILHO,  com  a  anuência
de  MARIA  DO  ROCIO  NASCIMENTO,  para  o  fornecimento  do  mesmo  documento
inautêntico.

As práticas de corrupção e de concussão também estariam demonstradas pelas
informações  contidas  no  Relatório  de  Análise  de  Polícia  Judiciária  nº  51/2017.  Neste  se
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relacionam  e-mails  trocados  pelo  acusado  RONEY  acerca  do  pretendido  recibo  que
comprovaria o ressarcimento das despesas de viagem.

Nesse  sentido,  em  que  pese  JOSÉ  ANTONIO  DIANA  MAPELLI  tenha
negado que orientou seus clientes a obterem um recibo ideologicamente falso,  segundo o
Parquet federal,  houve a efetiva participação dele na prática delituosa, conforme se denotaria
das  ligações  telefônicas  e  dos  e-mails  trocados,  além  dos  interrogatórios  dos  corréus
DANIEL GONÇALVES FILHO e MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, e do ofício  nº
008/2013/GAB/SFA-PR.  O  teor  deste  último  se  assemelharia  às  anotações  manuscritas
descritas como “Resumo realizado pelo Dr. Mapelli" encontrados na casa de MARIA.

Portanto, para a acusação, a busca pelo recibo ideologicamente falso com data
retroativa  seria  uma  forma  de  alterar  a  versão  apresentada  na  esfera  administrativa  por  
MARIA DO ROCIO NASCIMENTO de que teria ressarcido as despesas de viagem à BRF
S/A, o que não teria se efetivado.

O  encontro  entre  JOSÉ  ANTONIO  DIANA  MAPELLI  e  o  advogado
criminalista Sylas Kok Ribeiro, fora da empresa BRF em São Paulo-SP, teria sido realizado
exclusivamente para solicitar o recibo contrafeito, segundo depoimento de MARIA.

Além  disso,  segundo  o  Ministério  Público  Federal,  pelas  provas  dos  autos,
DANIEL GONÇALVES FILHO deveria ter consciência de que o recibo, inclusive por ele
exigido  da  aludida  empresa,  seria  fraudulento,  ou  ao  menos  assumiu  o  risco  de  que  tal
exigência que estava a fazer seria indevida.

Quanto a MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, embora possa estar presente
prova indiciária da autoria delitiva dos crimes de concussão e de prevaricação, considerando a
versão autodefensiva por  ela apresentada,  e  por ter  assumindo o compromisso de dizer  a
verdade em razão do acordo de colaboração celebrado por ela, pede o MPF a sua absolvição.

Já  no  que  concerne  à  imputação  de  corrupção  passiva  privilegiada,  pelos
diálogos interceptados, e-mails tocados e pelas declarações da testemunha Caroline Sartoreto
de Oliveira, estaria demonstrado que MARIA DO ROCIO NASCIMENTO teria cedido a
influência de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS a fim de privilegiar a empresa BRF no
andamento dos procedimentos administrativos no SIPOA/PR.

Quanto  ao  segundo  fato,  sustentou  o  MPF que,  além de  diversas  conversas
telefônicas interceptadas, do Relatório de Análise de Polícia Judiciária 51/2017, os processos
administrativos  21034.003811.2016-11,  21034.003962.2016-79,  as  declarações  das
testemunhas  Caroline  Sartoreto  de  Oliveira  e   Andrea  Perin  e  o  interrogatório  do
corréu RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS comprovariam a materialidade e a autoria do
delito  imputado  na  denúncia,  com  exceção  da  solicitação  em  relação  ao  processo
administrativo nº 12378.1976.7, em relação ao qual houve parecer desfavorável da acusada
MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, razão pela qual a imputação, nesse particular, seria
improcedente.

Em  relação  ao  terceiro  fato,  não  só  alguns  dos  diálogos  interceptados,
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identificadas como 81664372.WAV – AC/6C, 81667984.WAV – AC/6C, 81697405.WAV –
AC/6C,  81718791.WAV – AC/6C,  81725285.WAV –  AC/6C,  81734631.WAV –  AC/07C,
81741482.WAV  –  AC/07C,  81746503.WAV  –  AC/7C,  81758540.WAV  –  AC/7C,
81777880.WAV  –  AC/7C,  81801385.WAV  –  AC/7C,  81816764.WAV  -  AC/07C,
81817587.WAV  -  AC/07C,  81817765.WAV  –  AC/07C,  81817670.WAV  –  AC/07C,
81818009WAV – AC/07C, 81916817 – AC/07C, 81923268.WAV – AC/07C, 81923386.WAV
–  AC/07C,  81989595  –AC/07C,  83001193.WAV  –  AC/9D  e  83026823.WAV  –  AC/9D,
comprovariam a materialidade e a autoria delitivas, mas também os processos administrativos
SEI  21020.001527/2016-69  (relatório  01/2010/2016),  21020.001621/2016-18  (Memorando
203/2016/SIPOA-GO) e 21020.001198/2017-37 (relatório 02/SIF1010/2017),  os Relatórios
de  Análise  de  Polícia  Judiciária  51/2017,  61/2017  e  67/2017,  as  gravações  ambientais
realizadas por  RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, e os testemunhos de André Brandão
Alves, Ana Carolina Costa Corregaro, e Maria Cristina Medeiros Vieira.

Quanto  às  práticas  de  corrupção  passiva  privilegiada  e  violação  de  sigilo
funcional imputadas a RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, o MPF sustentou que não foi
verificada  a  efetiva  transferência  do  fiscal  federal  agropecuário  Fernando  Gonçalves  dos
Santos. Já em relação ao trâmite prioritário e preferencial de procedimento administrativo,
alegou que houve a intervenção de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS nesse  ponto.  
Quanto à violação de sigilo funcional, destacou os relatórios apresentados pelo MAPA que
demonstrariam os acessos por parte da usuária NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES fora
de Minas Gerais,  fatos estes corroborados pelo depoimento do corréu  RONEY  que  teria
confessado o acesso a tais  sistemas e processos, bem como pelas conversas interceptadas
identificadas como 83079395.WAV – AC/9C, 83146822.WAV –AC/9C, 83721640.WAV –
AC/10C, 84101364.WAV – AC/11C e 84160692.WAV –AC/11D.

Assim, o Ministério Público Federal pleiteou a parcial procedência da denúncia
oferecida em face de DINIS LOURENÇO DA SILVA, DANIEL GONÇALVES FILHO,
RONEY  NOGUEIRA  DOS  SANTOS,  MARIA  DO  ROCIO  NASCIMENTO,  JOSÉ
ANTONIO DIANA MAPELLI, ANDRE LUIS BALDISSERA, FRANCISCO CARLOS
DE ASSIS e WELMAN PAIXAO SILVA OLIVEIRA, na forma acima exposta, bem como
a fixação de valor mínimo de reparação de danos causados à Administração e à sociedade,
sugerindo o valor igual àquele apontado para a multa penal, acrescido de juros e correção
monetária, assim como a decretação da perda dos cargos públicos dos acusados DANIEL
GONÇALVES FILHO, DINIS LOURENÇO DA SILVA, FRANCISCO CARLOS DE
ASSIS e MARIA DO ROCIO DO NASCIMENTO. Quanto à ré MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO  requereu  a  aplicação  dos  benefícios  de  redução  de  pena,  regime  de
cumprimento e sanções pecuniárias, previstos no acordo de colaboração premiada firmado
(evento 952).

A defesa de JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI reiterou as  preliminares
apresentadas  no  evento  816,  com  exceção  da  falta  de  acesso  às  delações  de  DANIEL
GONÇALVES FILHO e MARIA DO ROCIO NASCIMENTO. Alegou, ainda, ausência
de  descrição,  na  peça  acusatória,  de   elementar  do  tipo,  no  caso  o  "ato  de  ofício"  que
caracterizaria  o  crime  de  corrupção  passiva  pois,  na  sua  visão,  não  teria  a  denúncia
explicitado  que  ato  seria  praticado  pela  funcionária  pública  MARIA  DO  ROCIO
NASCIMENTO,  ou  a  atos  que  ela,  genericamente,  poderia  realizar  para  supostamente
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beneficiar terceiros.

No  mérito,  alegou  que  a  ré  colaboradora  MARIA  DO  ROCIO
NASCIMENTO, em seu interrogatório judicial, afirmou nunca ter solicitado recibo falso à
BRF, mas sim buscado, entre 2011 e 2015, ressarcir a empresa pelas despesas, como teria sido
a orientação do acusado, atuando na defesa administrativa desta corré, e do Dr. Elias Mattar
Assad,  que atuava na esfera criminal.  Portanto,  o recibo seria a simples comprovação da
devolução dos valores.

Na sua visão,  não poderia o MPF cindir as  declarações prestadas pela corré
MARIA,  a  qual  possui  o  dever  de  falar  a  verdade  em  razão  do  acordo  de  colaboração
premiada firmado, escolhendo a sua livre escolha o que deve valer para a absolvição dela em
relação à concussão e a sua condenação por corrupção passiva.

Além  disso  sustentou  que  o  crime  de  corrupção  passiva  somente  pode  ser
cometido por funcionário público, qualidade esta que não possui JOSÉ ANTONIO DIANA
MAPELLI e, mesmo que fosse possível, estaria ausente a conduta por parte do funcionário
público,  no caso MARIA.

Da  mesma  forma  aduziu  que  DANIEL  GONÇALVES  FILHO,  em  seu
interrogatório judicial, teria afirmado que nunca houve a intenção de solicitar à empresa BRF
um recibo falso,  mas sim de efetuar  o pagamento das despesas,  mediante entrega de um
comprovante e que isto não teria ocorrido porque a contabilidade da empresa não teria como
justificar a entrada de valores anos depois do desembolso.

JOSÉ  ANTONIO  DIANA  MAPELLI,  mais  uma  vez,  relatou  que só  foi
indiciado e denunciado pois a autoridade policial teria invertido a ordem de transcrição das
interceptações  telefônicas  em  seu  Relatório  Final.  E  o  MPF  teria  reorganizado
cronologicamente  os  fatos.  Todavia,  teria  omitido  o  fato  de  que  no  dia  05/05/2016  as
interceptações teriam sido suspensas pela autoridade policial.

Sustentou,  ainda,  que  a  testemunha  José  Roberto  Pernomian  não  relatou
qualquer conduta criminosa por parte do acusado, nem haveria que se falar em dever de sigilo
profissional por parte do advogado Sylas Kok Ribeiro.

 Salientou  que  somente  atuou  na  defesa  de  MARIA  DO  ROCIO
NASCIMENTO no processo administrativo do MAPA a partir de setembro de 2015. Quanto
ao manuscrito referido nas alegações da acusação, na sua visão, somente  atestou que nenhum
custo na viagem foi suportado pelos Cofres Públicos.

Assim, requereu sejam declarados nulos os atos praticados nesta Ação Penal em
razão  do  cerceamento  de  defesa  e,  em  não  sendo  o  caso,  seja  o  acusado  absolvido  das
acusações que lhes foram imputadas. Juntou documentos (evento 965).

A defesa de DANIEL GONÇALVES FILHO (evento 968), por sua vez, nas
alegações finais,  quanto ao fato imputado na denúncia,  sustentou que,  quando solicitou o
recibo de ressarcimento para RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS,  o acusado não tinha

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba

:: 700004486362 - eproc - :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

19 de 149 28/09/2018 11:46



5016879-04.2017.4.04.7000 700004486362 .V846

conhecimento de que se tratava de um  recibo “falso” ou com “data retroativa”.

Aduziu  que  sempre,  inclusive  em  sua  colaboração  premiada,   afirmou  ser
incontroverso  o  fato  de  terem DANIEL GONÇALVES FILHO,  MARIA  DO  ROCIO
NASCIMENTO e JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI  solicitado um recibo para a BRF
(através de RONEY), mas não há qualquer prova ou diálogo interceptado que demonstre que
DANIEL tenha solicitado ou sabesse de qualquer solicitação de um documento falso, não
podendo  ser  considerado  o  ofício  nº  008/2013/GAB/SFA-PR,  elaborado  com  auxílio  de
conhecimento da área técnica do MAPA, para confirmar esta tese.

Por  fim,  sustentou a  credibilidade dos  depoimentos  prestados  por  DANIEL
GONÇALVES FILHO, os quais teriam auxiliado na identificação dos crimes cometidos pela
organização criminosa, requerendo, assim, que sejam aplicados integralmente os termos do
acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Federal, com a fixação
de todos os benefícios ali previstos (evento 968).

A defesa de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS nas novas alegações  finais
apresentadas (evento 969),  praticamente reproduziu as já apresentadas no evento 815 com
alguns acréscimos e novos documentos juntados

Quanto  aos   pleitos   formulados  por  RONEY  a  MARIA  DO  ROCIO
NASCIMENTO,  no  âmbito  dos  procedimentos  nº.  000012378/1976-73,
21034003962/2016-79 e 21034003811/2016-11, no seu entendimento, foram  absolutamente
legais, em legítimo direito do particular de pedir presteza ao agente público, sem qualquer
pedido quanto ao seu conteúdo, situação esta que teria sido confirmado por MARIA em seu
interrogatório

Em relação ao “Projeto Garden”, sustentou que se tratava apenas da análise de
rótulos da embalagem do produto por parte de técnicos do MAPA, pedido este que estava
parado há muito tempo, não incumbindo a MARIA a deliberação. Diferentemente do aduzido
pelo MPF, afirmou que a testemunha Caroline Sartoreto de Oliveira, em nenhum momento,
afirmou ter havido pressão por parte da corré MARIA para aprovação de pleito da referida
empresa.

Não teria ocorrido, portanto, qualquer privilégio ou ato de ofício irregular em
benefício da BRF S/A pois atípica a conduta, ressaltando que a corrupção passiva seria crime
próprio de funcionário público.

Assim,  requereu  a  absolvição  de  RONEY  NOGUEIRA  DOS  SANTOS
(evento 969).

A defesa de MARIA DO ROCIO NASCIMENTO apresentou alegações finais
(evento 970) aduzindo que a  ré,  em sua colaboração premiada,  esclareceu todos os fatos
objeto  da  denúncia  relativamente  ao  cometimento  do  crime  de  corrupção  consistente  na
obtenção de um recibo para comprovar que as despesas referentes à viagem realizada ao
exterior teriam sido arcadas pelos fiscais, o que não espelhava a verdade.
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Acerca da imputação de corrupção passiva privilegiada em razão de que teria
emprestado andamento diferenciado aos processos administrativos da BRF, aduziu que foram
esclarecidas  as  circunstâncias  em  seu  interrogatório,  ressaltando  que  não  teria  havido
qualquer favorecimento ou prejuízo à tramitação dos procedimentos referidos pela acusação.

Negou ter participado de reunião relativa ao “Projeto Garden”, já que sempre
priorizou  a  tramitação  célere  dos  procedimentos,  em  especial  de  rotulagem,
independentemente de qual fosse a empresa interessada, sendo que a BRF, por ter um setor
específico para verificar os protocolos da empresa no MAPA, garantia maior eficiência nisso.

Assim, requereu a aplicação dos benefícios do acordo de colaboração premiada
celebrado  com  o  Ministério  Público  Federal,  bem  como  a  concessão  de  perdão  judicial
a MARIA DO ROCIO NASCIMENTO (evento 970).

Autos registrados para sentença (evento 980)

Essa é a síntese do que interessa.

Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Contextualização

A investigação policial que deu origem à denominada 'Operação Carne Fraca'
(IPL  nº  5002816-42.2015.4.04.7000)  foi  instaurada  para  a  apuração  da  veracidade  da
presença de diversas irregularidades no âmbito da Superintendência Federal de Agricultura no
Estado do Paraná (SFA/PR) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA,
noticiadas  pelo  fiscal  agropecuário  federal  Daniel  Gouvêa  Teixeira.  As  informações
apresentadas  davam  conta  de  que  estaria  instalada  organização  criminosa  formada  por
funcionários públicos com atuação no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
Superintendência Regional do Paraná, aparentemente desde meados de 2007, cujo objetivo
precípuo seria a obtenção pessoal de proveitos financeiros indevidos, que eram integrados aos
respectivos patrimônios próprios e em nome de terceiros. A contrapartida seria o exercício de
funções públicas sem observância das prescrições legais.

Os indícios até  então amealhados  apontavam para as práticas dos delitos de
corrupção passiva (art. 317 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98) por parte
dos fiscais do MAPA, e de uma ampla gama de outros atos criminosos, tais como corrupção
ativa (art. 333 do CP), fraude em licitação no bojo da Secretaria de Educação do Paraná (art.
90 da Lei 8.666/93). Como consequência da omissão deliberada de alguns dos agentes da
fiscalização,  ocorreriam  também  a  adulteração/corrupção/falsificação  de  produtos
alimentícios (art, 272 do CP), emprego de processo proibido ou de substância não permitida
(art. 274 do CP) e utilização de invólucro ou recipiente com falsa indicação (art. 275, do CP)
por parte dos responsáveis legais das empresas envolvidas, tudo de conhecimento dos fiscais
responsáveis.  A mecânica dos ajustes ilegais  entre parte dos servidores da Administração
Pública e parte dos empresários de indústrias agropecuárias se amoldaria aos contornos de
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organização criminosa, prevista como crime pelo art. 2º, da Lei nº 12.850/13.

A  partir  de  então,  após  longo  processo  de  investigação  criminal,  foram
descortinados os elementos aptos a delinear os contornos da rede de corrupção desenvolvida
pela  organização  criminosa  composta  por  parcela  dos  servidores  da  Superintendência
Regional do MAPA no Paraná, seus parentes, e empresários do ramo frigorífico, bem como
por outros que prestavam efetivo auxílio ao grupo. Angariaram-se também indícios de que
crimes semelhantes estavam sendo cometidos nos estados de Minas Gerais e Goiás.

Como consequência, no dia 17/03/2017 foi deflagrada a primeira fase ostensiva
da denominada "Operação Carne Fraca". Na oportunidade, foram cumpridos 169 (cento e
sessenta e nove) mandados de busca e apreensão, 79 (setenta e nove) mandados de condução
coercitiva, 26 (vinte e seis) mandados de prisão preventiva e 11 (onze) mandados de prisão
temporária.

No dia 31/05/17 foi deflagrada a segunda fase da “Operação”, tendo na ocasião
sido cumpridos 03 (três) mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva.

A terceira fase (denominada de “Trapaça”) foi realizada no dia 05/03/18 perante
o Juízo Federal de Ponta Grossa, ante a declinação de competência operada por este Juízo nos
autos nº 5030482-47-2017.404.7000.

Como  resultado  das  investigações  realizadas  e  das  duas  primeiras  fases
ostensivas levadas a cabo pela Polícia Federal, sobreveio a instauração, neste Juízo da 14ª
Vara  Federal  de  Curitiba,  até  este  momento,  de  6  (seis)  Ações  Penais,  tendo  sido
denunciadas 60 (sessenta) pessoas no total, atribuindo-lhes as práticas de uma variedade de
crimes contra a Administração Pública, contra a Saúde Pública, e de associação e organização
criminosa.

Na fase de instrução dessas ações, foram realizadas dezenas de audiências em
que foram inquiridas mais de 250 (duzentas e cinquenta) testemunhas, além de interrogados
os 60 (sessenta) acusados.

Dentre os réus, 6 (seis) deles celebraram acordos de colaboração premiada ou de
leniência, os quais foram homologados por este Juízo ou por instância superior.

As investigações ainda prosseguem em outros inquéritos policiais instaurados
para apuração de diversos fatos não abarcados nas denúncias oferecidas, bem como quanto
àqueles indícios posteriormente desvelados pelos colaboradores.

Gradativamente,  as  ações  penais  instauradas  estão  sendo  remetidas  para
prolação de sentença, à medida em que são apresentadas as alegações finais pelas partes.

No dia 19/02/2018 foi sentenciada a ação penal nº 5027868-69.2017.4.04.7000,
iniciada  por  força  da  segunda  fase  do  trabalho  ostensivo  de  investigação.  No  dia
27/07/2018  foi sentenciada a ação penal nº 5016882-56.2017.4.04.7000.   
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Adiante, passo ao exame de todas as circunstâncias envolvendo especificamente
a presente ação penal.

2. Preliminarmente 

2.1 Incompetência territorial do Juízo.

2.1.1. As defesas de ANDRE LUIS BALDISSERA, RONEY NOGUEIRA DOS
SANTOS,  DINIS  LOURENCO  DA  SILVA,  FRANCISCO  CARLOS  DE  ASSIS  e
WELMAN PAIXAO SILVA OLIVEIRA, alegaram, em suma, a incompetência deste Juízo
em relação a alguns dos fatos descritos na denúncia pois teriam ocorridos nos Estados de
Goiás e Minas Gerais.

A  questão  já  restou  devidamente  decidida  nas  exceções  de  incompetência
ajuizadas por ANDRE LUIS BALDISSERA (nº 5020095-70.2017.4.04.7000), FRANCISCO
CARLOS DE ASSIS (nº 5022232-25.2017.4.04.7000), RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS
(nº  5019101-42.2017.4.04.7000)  e  DINIS  LOURENCO  DA  SILVA  (nº
5019049-46.2017.4.04.7000).

Não  há  fatos  ou  circunstâncias  novos  que  determinem  a  alteração  dos
entendimentos anteriormente expostos com relação ao tema nos autos supramencionados.

2.1.2.  Considerando-se,  porém,  que WELMAN PAIXAO SILVA OLIVEIRA
não submeteu a este Juízo a questão anteriormente, passo a apreciá-la, adotando as mesmas
razões já expostas nas exceções acima referidas para afastar a aludida preliminar, nos termos
adiante.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 69, elenca diversas causas para a
fixação de competência, dentre elas a do local da prática do delito.

Essa regra, porém, não é absoluta e nem configura o único critério que norteia a
delimitação da jurisdição. Deve ser observada, dentre outras hipóteses, a eventual presença de
conexão, bem como a prevenção de um Juízo em relação a outro para o processamento das
ações penais correspondentes.

Portanto, caso esteja configurada alguma das circunstâncias que caracterizam a
conexão, a regra geral de fixação de competência em razão da matéria, do território ou da
função é modificada, como ocorreu nos autos a que se refere esta exceção.

No caso, está clara a conexão entre todos os fatos, não só probatória (inciso III
do artigo 76 do CPP), mas também intersubjetiva concursal (inciso I, segunda parte).

Na espécie, como já foi por diversas vezes ressaltado, a investigação policial
que deu origem à denominada 'Operação Carne Fraca' (IPL nº 5002816-42.2015.4.04.7000)
baseou-se  na  existência  de  irregularidades  no  âmbito  da  Superintendência  Federal  de
Agricultura  no  Estado  do  Paraná  (SFA/PR)  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento/MAPA,  na  qual  estaria  instalada  organização  criminosa  formada  por
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funcionários públicos com atuação no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
Superintendência Regional do Paraná, aparentemente desde meados de 2007, cujo objetivo
precípuo  seria  a  obtenção  pessoal  de  proveitos  financeiros  indevidos,  aparentemente
integrados aos respectivos patrimônios em nome de terceiros, mediante exercício irregular de
funções públicas.

A  partir  de  então,  surgiram  novos  elementos  que  foram  aptos  a  delinear  a
enorme rede de corrupção desenvolvida pela Organização Criminosa composta por servidores
da Superintendência Regional do MAPA no Paraná, seus parentes, e empresários do ramo
frigorífico, bem por outros que prestaram efetivo auxílio ao grupo. Angariaram-se também
indícios de que crimes semelhantes estariam ocorrendo nos estados de Minas Gerais e Goiás.

Portanto, há clara conexão intersubjetiva em relação aos fatos narrados já que,
apesar de terem sido cometidos em tempo e locais diversos, em todos eles há a participação
de diversos fiscais agropecuários lotados em distintas cidades do Estado do Paraná e Goiás
que,  de  acordo  com  a  imputação,  agiam  em  conluio  com  RONEY  NOGUEIRA  DOS
SANTOS, empregado da empresa BRF S/A, para a prática de diversos crimes em benefício
da referida empresa com o qual se unem as condutas de cada um dos outros acusados.

Destaco  que  em  todos  os  fatos  objeto  da  denúncia  nº
5016879-04.2017.4.04.7000 se verifica o envolvimento de RONEY de modo que eventual
desmembramento,  além de  prejudicar  a  duração  razoável  do  processo  e  a  sua  instrução,
poderia acarretar  a  adoção de decisões conflitantes,  caso fossem distribuídos  a  diferentes
Juízos.

Além disso, há evidente conexão probatória entre os fatos denunciados em todas
as Ações Penais decorrentes da "Operação Carne Fraca" nos termos do artigo 76, III, do CPP,
em  razão  das  diligências  realizadas  no  bojo  do  IPL  nº  5002816-42.2015.4.04.7000,
incluindo-se as interceptações telefônicas, e também em decorrência de que a prova de uma
infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares pode influir na prova de outra
infração.

Saliento que, neste caso, apontou-se a prática reiterada de corrupção ativa e de
participação  em  corrupção  passiva,  por  parte  de  certos  empregados  da  BRF  S/A,  em
Curitiba-PR e em Goiânia-GO, e o cometimento por parte de servidores federais lotados em
Goiás  do crime de  corrupção  passiva  em face  dos  mesmos empregados  da  empresa,  em
condutas de ambas as partes em tudo assemelhadas, seja no PR seja em GO. Desse modo, há
indiscutível  liame  entre  os  fatos  apurados,  o  que  demonstra  a  conexão  entre  eles  e  a
necessidade de julgamento conjunto.

Ressalto,  ainda,  que a  separação  dos  fatos  em diferentes  denúncias  foi  uma
técnica  utilizada  pelo  membro  do  Parquet  Federal  de  acordo  com  parâmetros  por  ele
adotados, cindindo-as por núcleos regionais de atuação (Curitiba/PR, Londrina/PR, Foz do
Iguaçu/PR), ou pelas empresas envolvidas (BRF), o que não desnatura a conexão entre todos
os fatos, tanto é que as ações penais correspondentes foram distribuídas por dependência a
este Juízo em razão da prevenção. Tal possibilidade, além de prevista expressamente no artigo
80 do CPP, auxilia no próprio andamento processual e na colheita das provas, em especial em
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feitos com muitos réus, inclusive diversos que permaneceram presos durante a instrução.

Além  disso,  como  ocorreu  no  caso  em  relação  a  MARIA  DO  ROCIO
NASCIMENTO  e  DANIEL  GONÇALVES  FILHO,  uma  mesma  pessoa  foi  objeto  de
diferentes denúncias por fatos diversos dependendo da ligação direta que possuía com todo o
espectro criminoso.

Caso a tese do acusado devesse prosperar, chegar-se-ia ao absurdo de que uma
ação  orquestrada  por  uma  mesma  organização  criminosa,  por  exemplo  terrorista,  fosse
realizada ao mesmo tempo por diversas pessoas em diferentes cidades e estados da federação,
devesse cada conduta perpetrada ser julgada por diferentes Juízos, adotando-se como critério
unicamente o local em que foram cometidas, independentemente de ter sido planejada por
uma mesma organização. Isso, além de dificultar a compreensão dos fatos e a sistemática
ramificada/estratificada de crimes como aquele ou estes de que tratam a presente ação penal,
poderia ocasionar provimentos jurisdicionais diversos, o que justamente a lei processual penal
busca evitar ao prever hipóteses de conexão.

Por fim, cumpre salientar que os fatos cuja competência para processamento foi
declinada, por este Juízo, à Subseção Judiciária de Goiânia-GO, no evento 363 do IPL nº
5002816-42.2015.4.04.7000, além de não envolverem, a priori,  a  pessoa de RONEY, não
teriam relação com os fatos processados neste Juízo, qual seja, a prática de corrupção ativa
praticada por empregados da BRF S/A, e o cometimento de corrupção passiva conexo, por
parte de servidores federais lotados em Goiânia/GO.

Por  esse  mesmo motivo o  MPF entendeu  que  eventual  prática  do  crime de
organização  criminosa,  no  âmbito  da  Superintendência  Federal  de  Agricultura  em Goiás,
embora possa, futuramente, envolver alguns dos réus deste processo, não deve ser processada
perante este Juízo. Em razão disso, também foi declinada da competência para investigação e,
se for o caso, posterior processo e julgamento quanto a inúmeros outros fatos, identificados
fortuitamente no curso da investigação, que possam ter sido praticados no âmbito de uma
organização criminosa estabelecida no âmbito daquela Superintendência do MAPA.

Portanto, como se denota, todos os fatos denunciados foram praticados em um
mesmo contexto,  estão  intrinsecamente  relacionados  inclusive  quanto  às  suas  evidências,
embora possam ter sido praticado em diversas localidades e em período de tempos diversos,
hipóteses essas de conexão abarcadas no artigo 76 do CPP, o que justifica seu processamento
conjunto neste Juízo prevento (artigo 80 CPP).

Assim,  não há falar  em incompetência deste Juízo para o processamento do
feito.

Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada.

2.1.3. Do mesmo modo, não se sustenta a alegação da defesa de WELMAN de
que a denúncia envolveria fatos desconexos, como já demonstrado acima, pois há patente
conexão probatória e intersubjetiva entre os fatos descritos na peça acusatória.
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2.1.4.  Diante  dessa  decisão,  também  entendo  prejudicada  a  preliminar  de
argüida no item 2.1.1 das alegações de WELMAN PAIXAO SILVA OLIVEIRA (evento 819),
uma  vez  que  não  houve  na  decisão  que  rejeitou  a  alegação  de  incompetência  do  Juízo
qualquer ofensa à segurança jurídica ou à coisa julgada.

Ao contrário. Ao reafirmar a competência para o processamento dos fatos, e não
havendo recurso desafiando essa decisão, a  defesa teve a segurança de que todos os atos
praticados foram realizados por Juízo legítimo, não passando a questão suscitada de mera
irresignação da defesa sem qualquer fundamento legal.

2.1.5.  No mesmo sentido também não vislumbro qualquer nulidade dos atos
praticados, como sustenta a defesa de DINIS LOURENÇO DA SILVA, já que restou firmada
a competência deste Juízo para processar e julgar os fatos objeto da presente denúncia.

Assim, rejeito todas as preliminares acima descritas.

2.2. Inépcia da inicial.

As defesas  de  RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS e  WELMAN PAIXAO
SILVA OLIVEIRA alegaram inépcia da denúncia, pois não descreveria com clareza quais
condutas  se  amoldariam  aos  tipos  penais  em  tese  violados,  bem  como  pela  falta  de
individualização da conduta descrita.

A questão já havia sido oposta pelas referidas defesas quando da apresentação
das respostas à acusação, tendo sido devidamente decidida por este Juízo no evento 102, nos
seguintes termos:

"Sem razão as defesas que afirmaram a inépcia da denúncia ao argumento de ausência de
individualização e descrição fática constante da peça acusatória e aditamento (artigo 395, I,
do CPP).

O Ministério Público Federal, a partir dos elementos que compõem o inquérito policial e feitos
correlatos, ofereceu denúncia imputando as práticas:

a) do crime previsto no art. 333, parágrafo único c/c art. 29, ambos do Código Penal em face
de ANDRE LUIS BALDISSERA;

b) do crime previsto no art. 316, do Código Penal em face de DANIEL GONÇALVES FILHO;

c)  dos crimes previstos no art.  317, §§1º e 2º,  ambos do Código Penal em face de DINIS
LOURENÇO DA SILVA;

d) dos crimes previstos no art. 317, §§1º e 2º, ambos do Código Penal em face de FRANCISCO
CARLOS DE ASSIS;

e) do crime previsto no art. 317, §1º c/c art. 29, ambos do Código Penal em face de JOSÉ
ANTONIO DIANA MAPELLI;

f) dos crimes previstos nos arts. 316, 317, §§1º e 2º, e 319, todos do Código Penal em face de
MARIA DO ROCIO DO NASCIMENTO;
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g) dos crimes previstos nos arts. 317, §2º e 325, §1º. I, c/c art. 71, todos do Código Penal em
face de NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES;

h) dos crimes previstos nos arts. 317, §2º, 325, §1º, I, 333, parágrafo único, c/c arts; 29 e 71,
todos do Código Penal, em face de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS;

i) dos crimes previstos no art. 317, §§1º e 2º, do Código Penal em face de WELMAN PAIXÃO
SILVA OLIVEIRA.

Na denúncia consta que os acusados MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, JOSÉ ANTONIO
DIANA  MAPELLI,  DANIEL  GONÇALVES  FILHO  e  RONEY  NOGUEIRA  DOS  SANTOS
teriam, segundo a acusação, praticado os delitos de corrupção passiva, corrupção passiva
privilegiada, prevaricação e concussão. Segundo a versão acusatória, MARIA solicitou, para
si e para Eduardo Zgoda, vantagem indevida, da BRF S/A, através de RONEY NOGUEIRA
DOS SANTOS, empregado da empresa, consistente na emissão e fornecimento de documento
particular ideologicamente  falso.  Nessa empreitada, foi  auxiliada por seu advogado JOSÉ
MAPELLI.  Também  em  18/02/16,  22/02/16,  23/02/16,  25/02/16  e  07/03/16,  MARIA  DO
ROCIO NASCIMENTO, cedendo a pedidos feitos de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, deu
preferência a procedimentos administrativos de interesse da BRF. Depois, considerando que as
solicitações indevidas da servidora pública e o privilégio dado por ela aos processos da BRF
S/A  não  surtiram  efeito  para  viabilizar  a  obtenção  do  recibo  falso,  em  06/05/16,  em
Curitiba-PR, DANIEL GONÇALVES FILHO exigiu, diretamente, em razão de seu cargo de
fiscal federal agropecuário, da referida pessoa jurídica, através de contato telefônico mantido
com  RONEY  NOGUEIRA  DOS  SANTOS,  vantagem indevida  para  os  servidores  públicos
federais MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e Eduardo, consistente na emissão e fornecimento
do mencionado documento particular ideologicamente falso.

Também atribui-se a MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS
os  delitos  de  corrupção  passiva  privilegiada  porque  em  15/02/16,  13/05/16,  09/08/16  e
11/08/16, em Curitiba-PR, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO emprestou novamente trâmite
prioritário e preferencial a processos administrativos de interesse da pessoa jurídica BRF S/A,
dentre  os  quais  os  processos  000012378/1976-73,  21034003962/2016-79  e
21034003811/2016-11  e  o  processo  até  o  momento  identificado  como  “projeto  Garden”
(provavelmente Kitchen Garden Project), cedendo a pedidos feitos, com vontade e consciência
da sua ilicitude, através de contatos telefônicos, por RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS –
empregado da empresa.

DINIS LOURENÇO DA SILVA, FRANCISCO CARLOS DE ASSIS, WELMAN PAIXÃO SILVA
OLIVEIRA,  RONEY  NOGUEIRA  DOS  SANTOS  e  ANDRÉ  LUIS  BALDISSERA  foram
denunciados ainda por  corrupção passiva privilegiada e  corrupção ativa  e  passiva.  Entre
28/04/16 e 02/05/16, em Goiânia-GO, DINIS LOURENÇO DA SILVA obstou indevidamente o
trâmite  de  proposta  técnica  de  suspensão  da  habilitação  da  planta  industrial  da  pessoa
jurídica BRF S/A, em Mineiros-GO, cedendo a pedidos feitos através de contatos telefônicos e
encontro pessoal, por RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, empregado da empresa. Depois,
ainda em 02/05/16, em novo encontro pessoal ocorrido em Goiânia, DINIS LOURENÇO DA
SILVA solicitou vantagem indevida, consistente em pagamento em dinheiro, à BRF S/A, através
de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, empregado da pessoa jurídica, para que praticasse ato
de ofício,  em violação de dever funcional,  consistente na manutenção de funcionamento e
certificação sanitária  internacional  da  planta  industrial  da  empresa  em Mineiros-GO.  No
mesmo contexto fático, RONEY prometeu pagar a vantagem indevida solicitada por DINIS.

FRANCISCO  CARLOS  DE  ASSIS  intermediou  as  negociações  ilícitas  e,  também,
posteriormente  solicitou  para  si  vantagem  indevida.  FRANCISCO  depois  patrocinou  os
interesses da BRF S/A perante o chefe da SIPOA/GO, após ter sido instigado por RONEY no
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sentido de que a suspensão da produção e certificação internacional da planta industrial de
Mineiros-GO ocorresse apenas parcialmente. Em semelhante sentido, ainda em 05/05/16, em
Goiânia-GO, também atuou o veterinário credenciado WELMANN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA,
que,  com  consciência  e  vontade,  patrocinou  os  interesses  da  BRF  S/A  perante  DINIS
LOURENÇO DA SILVA, instigado por RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, mediante contato
telefônico,  para que a produção e  certificação da planta industrial  de Mineiros-GO fosse
apenas parcialmente suspensa.

Imputaram-se a NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES e RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS os
crimes de corrupção passiva privilegiada e violação de sigilo funcional. Tudo porque, entre
fevereiro  e  março  de  2016,  em  Belo  Horizonte-MG,  NAZARETH  AGUIAR MAGALHÃES
infringiu dever funcional  ao propor,  aos setores responsáveis do referido órgão público,  a
remoção de ofício do fiscal federal  agropecuário FERNANDO GONÇALVES SANTOS, do
Serviço de Inspeção Federal/SIF 121, na planta industrial da BRF S/A em Uberlândia-MG,
cedendo  a  pedidos  feitos  por  RONEY  NOGUEIRA  DOS  SANTOS,  empregado  referida
empresa.  Igualmente,  em julho de 2016, NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES, agindo com
consciência e vontade, no exercício de seu cargo de fiscal federal agropecuária praticou atos
de ofício, infringindo dever funcional, ao dar trâmite prioritário e preferencial ao processo
administrativo até o momento identificado como 35.722016-96, de interesse da pessoa jurídica
BRF S/A, cedendo a pedidos feitos novamente por RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS.

A  denunciada  NAZARETH  também  cedeu,  a  pedido  de  RONEY,  sua  senha  pessoal  e
intransferível e o consequente acesso não autorizado ao sistema eletrônico de informações do
Ministério da Agricultura (SEI). Por fim, em 09 de setembro de 2016, NAZARETH AGUIAR
MAGALHÃES atribuiu a RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, representante da pessoa jurídica
BRF S/A, a elaboração de minuta de ato administrativo de sua responsabilidade, relativo à
habilitação para exportação do estabelecimento objeto do Serviço de Inspeção Federal/SIF
121, o qual, depois de formatado, encaminhou para trâmite administrativo.

Como sintetizado acima, a descrição constante da denúncia e aditamentos é suficiente para
possibilitar aos acusados o conhecimento das imputações que lhes foram atribuídas e, assim,
garantir-lhes o exercício da ampla defesa.

Há também, em juízo de verossimilhança, a necessária correlação entre os fatos narrados e a
adequação típica a eles atribuída na denúncia, bem como quais fatos foram atribuídos a cada
um dos acusados. Portanto, há perfeita individualização das condutas narradas.

A técnica utilizada pelo membro do Parquet Federal na denúncia agrupando cada fato às
pessoas a eles relacionadas não prejudica a defesa dos acusados já que as condutas em tese
perpetradas  e  a  participação  de  cada  um  dos  investigados  nelas  estão  devidamente
individualizadas.

Além disso, há evidente conexão intersubjetiva entre os fatos narrados já que, apesar de terem
sido cometidos  em tempo e  locais  diversos,  em todos  eles  teria  havido a  participação de
RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS autuando em defesa dos interesses da empresa BRF, com o
qual se unem as condutas de cada um dos acusados. O simples fato de que não tenham sido
todos os acusados denunciados por todos os fatos descritos na denúncia não faz com que não
haja conexão/interrelação entre eles.  Ademais,  tudo está a indicar a existência também de
conexão probatória entre eles, nos termos do artigo 76, III do CPP.

Cumpre  ressaltar  que  na  fase  de  oferecimento/análise  judicial  da  denúncia  prevalece  o
princípio processual 'in dubio pro societate', de forma que para o recebimento da denúncia se
faz  suficiente  a  presença de  indícios  de  autoria  e  materialidade  delitiva.  No  decorrer  da
instrução deverão as partes buscar, pelos meios de provas admitidos, demonstrar a existência
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ou não da efetiva autoria e materialidade da imputação.

As imputações feitas em face dos denunciados estão amparadas nos elementos que instruem o
inquérito policial eproc nº 5002816-42.2015.4.04.7000 e autos correlatos, os quais constituem
justa  causa  para  a  presente  ação  penal  e  evidenciam uma possível  responsabilidade  dos
acusados pelos fatos descritos na denúncia e aditamento.

Está satisfeita, portanto, a necessária correlação entre os fatos narrados e a adequação típica
a eles atribuída na denúncia, individualização das condutas, a conexão entre elas, bem como
estão presentes indícios de autoria em relação aos denunciados suficientes para ensejar o
recebimento da denúncia e aditamento na forma como oferecidos.

Desse modo, adoto as mesmas razões acima expostas para o fim de afastar a
referida preliminar suscitada.

2.3. Nulidade das interceptações telefônicas.

As defesas dos réus RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, JOSÉ ANTONIO
DIANA MAPELLI, DINIS LOURENCO DA SILVA, FRANCISCO CARLOS DE ASSIS e
WELMAN PAIXAO SILVA OLIVEIRA alegam a  nulidade  do  monitoramento telefônico
deferido nos autos nº 5062179-57.2015.4.04.7000.

Nesse sentido, argumentam, em suma, que: a) a medida foi deferida por Juízo
incompetente; b) a existência de períodos de interceptação sem a devida autorização judicial;
c) a falta de indícios mínimos de materialidade e autoria para o seu deferimento; d)  o não
atendimento aos requisitos legais para o deferimento da medida, entre eles de que a prova
poderia ser obtida por outros meios; e) a ausência de motivação acerca da imprescindibilidade
da medida; f) o excesso de prorrogações, além do prazo estipulado em lei; g) a existência de
lapso temporal entre as prorrogações sucessivas; h) a vedação de seu deferimento se o fato
investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção; i) a nulidade
das interceptações telefônicas captadas em conversas com autoridade com prerrogativa de
foro.

2.3.1.  Quanto  ao  item  a),  em  razão  das  diversas  decisões  reiterando  a
competência deste Juízo para processamento dos fatos objeto da presente denúncia, inclusive
nesta sentença, decisões estas que não foram reformadas pelas instâncias superiores, entendo
prejudicada a questão arguida e, de todo modo, ratifico expressamente os teores das decisões
anteriormente prolatadas para, mais uma vez, rejeitar a arguição.

2.3.2.  Em  relação  às  demais  questões  suscitadas,  constato  que  já  foram
devidamente decididas e afastadas por este Juízo na decisão do evento 102. Vejamos:

"Com efeito, todas as decisões proferidas no âmbito dos autos nº 5062179-57.2015.4.04.7000
foram  exaustivamente  fundamentadas,  com  a  indicação  pormenorizada  dos  motivos  pelos
quais o monitoramento foi iniciado, prorrogado e encerrado, constando nos autos os ofícios
expedidos e respectivos prazos, para integral consulta por parte das defesas. Não se pode falar
em violação a qualquer dispositivo constitucional  ou legal,  ou ausência de motivação das
decisões judiciais.

Ademais,  tendo  em  vista  os  elementos  constantes  nos  apensos,  vale  dizer  que  as  defesas
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tiveram  amplo  acesso  ao  material  probatório,  dispensando-se  tratamento  igualitário  em
relação aos elementos coligidos aos autos entre o Ministério Público e as defesas.

Outrossim, destaca-se  a inexistência de qualquer  ilegalidade na  prorrogação sucessiva do
monitoramento, quando a medida é justificadamente necessária ao avanço das investigações,
como ocorreu no caso em apreço.

Sobre o tema, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já decidiu que, para o deferimento do
monitoramento telefônico, são suficientes os indícios da prática delitiva e do resultado útil da
diligência.

No caso, somente com a interceptação telefônica foi possível desvelar a amplitude dos crimes
cometidos e todos os envolvidos que surgiram a partir da noticia de irregularidades noticiadas
pelo  fiscal  agropecuário  federal  Daniel  Gouvêa  Teixeira   existentes  no  âmbito  da
Superintendência Federal de Agricultura no Estado do Paraná (SFA/PR) do Ministério da
Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento/MAPA  que,  no  final,  ultrapassou  os  limites  deste
estado da federação.

Cumpre  acrescentar  ainda  que,  pela  natureza  dos  crimes  cometidos,  em  especial  os  de
corrupção em que as vantagens indevidas,   em sua maioria,  consistiam em pagamento de
dinheiro em espécie ou em produtos alimentícios, não são possíveis de serem detectados de
outra forma que não pelo monitoramento de conversas telefônicas, já que  tais "ganhos" não
são declarados perante o Fisco justamente por sua ilicitude nem costumam ser praticados às
claras, em frente a pessoas que não aquelas envolvidas diretamente nas ações ilícitas. Diante
disso, as comunicações telefônicas constituem o meio indispensável e usualmente mais eficaz
para se investigar e desvendar crimes dessa natureza praticados.

Por outro lado, já está consolidado na jurisprudência nacional o entendimento de que o prazo
de  interceptação  pode  ser  sucessivamente  renovado  enquanto  a  medida  for  pertinente  à
colheita de provas:

PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  TRANCAMENTO  DO  INQUÉRITO
POLICIAL.  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.  REQUISITOS.  LEGALIDADE.
DENÚNCIA ANÔNIMA.  RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.  RAZOABILIDADE.1.  Para  o
deferimento do pedido de quebra do sigilo é suficiente o juízo de probabilidade acerca
da  prática  da  infração  penal  e  da  necessidade  medida  para  o  resultado  útil  da
investigação. Atendidos tais  requisitos para autorizar  a interceptação telemática,  a
prova  obtida  por  tal  meio  deve  ser  considerada  lícita,  já  que  produzida  em
conformidade  com  as  normas  de  direito  material.2.  Hipótese  em  o  pedido  de
interceptação telefônica, não se deu com base apenas na denúncia anônima, mas à
vista  de  investigações  preliminares  conduzidas  pela  polícia  federal,  as  quais
apresentavam  fortes  indicativos  de  envolvimento  dos  pacientes  com  principal
investigado.3.  Não  há  ilegalidade  na  sucessiva  prorrogação  de  prazo  para  as
interceptações telefônicas,  porque,  enquanto for necessária à colheita de provas,  a
interceptação telefônica deve ser renovada.  (TRF4,  HC 0016072-30.2011.404.0000,
Sétima Turma, Relator Márcio Antônio Rocha, D.E. 16/06/2015 - destacou-se).

O Superior Tribunal de Justiça integra essa mesma corrente:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  PENAL  E  PROCESSO  PENAL.
TRÁFICO  ILÍCITO  DE  DROGAS  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
CONDENAÇÃO  BASEADA  APENAS  EM  PROVAS  OBTIDAS  NA  FASE
INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO
CPP.  INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS.  PRORROGAÇÕES.
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FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.   PENA-BASE.  MAJORAÇÃO  EM  RAZÃO  DA
GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (CERCA DE 16
QUILOS  DE  COCAÍNA).  CONTINUIDADE  DELITIVA.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO. 1. Se a condenação do recorrente como incurso nas penas
dos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso I, da Lei n° 11.343/06 também se fundamentou
em provas produzidas judicialmente, além daquelas colhidas no inquérito, não há falar
em ofensa  ao  artigo  155  do  Código de  Processo  Penal.  2.  Tendo  as  autorizações
subsequentes de interceptações telefônicas, bem como suas prorrogações, reportado-se
aos fundamentos da decisão primeva, evidencia-se a necessidade da medida diante da
continuação  do  quadro  de  imprescindibilidade  da  providência  cautelar,  não  se
apurando  irregularidade  na  manutenção da constrição  no período  (...)  5.  Agravo
regimental  improvido  (STJ,  AgRg  no  REsp  1442092/RS,  Rel.  Ministra  MARIA
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  04/08/2015,  DJe
17/08/2015 - destacou-se).

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS CORPUS.  ASSOCIAÇÃO  PARA O  TRÁFICO  DE
DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR, FORMAÇÃO DE QUADRILHA. OPERAÇÃO
CABEÇA. 1. PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO
DE  RECURSO  ORDINÁRIO.  VIA  INADEQUADA.  2.  INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. DETERMINAÇÃO. NULIDADE.  DECISÃO PRIMEVA.  MOTIVAÇÃO
CONCRETA.  CRIMES  PUNIDOS  COM  RECLUSÃO.  PRORROGAÇÕES.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  3.  AUTORIZAÇÕES  CONSTRITIVAS.  EIVAS.  NÃO
OCORRÊNCIA. 4. EXTRAPOLAÇÃO DE PERÍODO ALBERGADO PELA DECISÃO
JUDICIAL.  SUPOSTA  PECHA.  DEFICIÊNCIA  NA  INSTRUÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSENTE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA  NOS AUTOS.  5.  DURAÇÃO DA MEDIDA DE CONSTRIÇÃO.
PRAZO  INDISPENSÁVEL  COMPLEXIDADE.  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 6.  QUEBRA DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES.
DECISÃO  JUDICIAL.  TERCEIROS  NÃO  ELENCADOS.  INVIABILIDADE.
SERENDIPIDADE.  POSSIBILIDADE.  NULIDADE  DA  INTERCEPTAÇÃO.  NÃO
OCORRÊNCIA. 7. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Por se tratar de habeas
corpus substitutivo de recurso ordinário, inviável o seu conhecimento, restando apenas
a  avaliação  de  flagrante  ilegalidade.  2.  A  decretação  da  medida  cautelar  de
interceptação atendeu aos pressupostos e fundamentos de cautelaridade, visto que os
crimes  investigados  eram  punidos  com  reclusão,  havia  investigação  formalmente
instaurada, apontou-se a necessidade da medida extrema e a dificuldade para a sua
apuração por outros meios, além do fumus comissi delicti e do periculum in mora. 3. As
autorizações subsequentes de interceptações telefônicas, bem como suas prorrogações,
reportaram-se  aos  fundamentos  da  decisão  primeva,  evidenciando-se,  assim,  a
necessidade da medida,  diante  da continuação do quadro de imprescindibilidade da
providência cautelar, não se apurando irregularidade na manutenção da constrição no
período. 4. Obsta-se a apreciação da tese de extrapolação do período albergado pela
decisão judicial, pois deixou-se de proceder à demonstração mediante documentação
comprobatória suficiente, embora ser incumbência do impetrante a escorreita instrução
do  habeas  corpus,  indicando,  por  meio  de  prova  pré-constituída,  o  alegado
constrangimento  ilegal.  5.  É  inegável  a  complexidade  das  operações  delitivas
desenvolvidas,  cujos  integrantes  supostamente  dispunham de  um esmerado esquema
criminoso, com ramificações dentro dos presídios estatais, necessitando o ente público
de dispor do método constritivo dos direitos individuais, entendido como último recurso,
em prol do Estado Democrático de Direito, pelo prazo indispensável para a consecução
do arcabouço probatório na persecução penal.  6.  É certo que a decisão judicial de
quebra de sigilo telefônico e telemático não comporta todos os nomes das possíveis
pessoas que possam contactar o indivíduo constrito em seu aparelho de telefonia, sendo
que, acaso obtido algum indício de novos fatos delitivos ou mesmo da participação de
terceiros na prática de ilícitos, em encontro fortuito (serendipidade), não há falar em
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nulidade da interceptação, pois ainda que não guardem relação com os fatos criminosos
e/ou  constritos  primevos,  o  material  logrado  deve  ser  considerado,  possibilitando
inclusive a abertura de uma nova investigação. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 201402809219, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, STJ - SEXTA TURMA, DJE
DATA:06/11/2015)

É relevante assinalar, também, que, no caso dos autos, e ao contrário do que pretendem fazer
crer algumas das defesas, o monitoramento telefônico teve seu início em decisão calcada em
indícios  prévios  de  várias  práticas  delitivas,  apuradas  no  bojo  do  inquérito  policial  nº
5002816-42.2015.4.04.7000 no qual se apuravam o cometimento de inúmeros crimes graves
não punidos com mera detenção, tais como corrupção passiva (art. 317 do CP), lavagem de
dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98) corrupção ativa (art. 333 do CP),  adulteração/corrupção
/falsificação de produtos alimentícios (art, 272 do CP), emprego de processo proibido ou de
substância não permitida (art. 274 do CP), associação criminosa (art. 288 do CP), peculato
(art. 312 do CP); concussão (art. 316 do CP); além de organização criminosa (art. 2º da Lei
12.850/2013).

Por fim, cumpre ressaltar que o prazo para a apreciação do pedido de interceptação não é
peremptório, como os prazos judiciais em geral, não havendo demora substancial para a sua
análise que acarretasse prejuízo aos réus, até porque a denominada "Operação Carne Fraca"
não tinha sido deflagrada, nem havia investigados presos.

Além disso,   como  se  observa  dos  autos  de  interceptação  telefônica,  todos  os  prazos  do
monitoramento foram observados, salientando que o prazo de 15 dias de vigência deve ser
contado  da  efetiva  implementação  da  medida e  não da decisão que  a  determinou.  Neste
sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REALIZAÇÃO
DE DILIGÊNCIAS OUTRAS ANTERIORES À QUEBRA DO SIGILO. QUESTÃO NÃO
TRATADA  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.
AUTORIZAÇÃO  JUDICIAL.  DECISÃO  FUNDAMENTADA.  NECESSIDADE  DA
MEDIDA  DEMONSTRADA.  TERMO  INICIAL  A  PARTIR  DA  IMPLEMENTAÇÃO
PELA  OPERADORA  DE  TELEFONIA.  PRORROGAÇÕES  SUCESSIVAS.
POSSIBILIDADE.  LIMITAÇÃO  TEMPORAL.  PROVA  ORIGINÁRIA.  ILICITUDE
RECHAÇADA.  NULIDADES  INEXISTENTES.  COAÇÃO  ILEGAL  AUSENTE.  1.  A
propósito da dita falta de providências anteriores à quebra do sigilo telefônico com o
intuito de investigar o paciente, não se desincumbiram os impetrantes de juntar aos
autos  documentos  que  comprovem tal  alegação.  Não  há,  aqui,  nenhum elemento  a
indicar  que,  no  inquérito,  não  foram  tomadas  outras  providências  antes  das
interceptações  telefônicas.  Na verdade,  sobre tal  ponto  nem sequer se  manifestou  o
Tribunal a quo, aliás, nem era o caso, porquanto não fora provocado para tanto. 2. Em
relação às interceptações telefônicas, o prazo de 15 (quinze) dias, previsto na Lei n.
9.296/96, é contado a partir da efetivação da medida constritiva, ou seja, do dia em que
se iniciou a escuta telefônica e não da data da decisão judicial (HC n. 135.771/PE,
Ministro Og Fernandes, DJe 24/8/2011). 3. No caso, o termo inicial efetivo da medida
constritiva é 29/9/2009, e os dias 7, 8 e 9/10/2009, incluídos na contagem do lapso de
15 dias, estão no prazo legal. 4. A decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico
bem como as que se sucederam encontram-se devidamente fundamentadas e legalmente
amparadas. Não há que se cogitar de constrangimento ilegal apto a nulificar a ação
penal  ajuizada  contra  o  paciente.  5.  Na  hipótese,  a  Juíza,  de  maneira  justificada,
autorizou  a  quebra  do  sigilo,  ressaltando  a  imprescindibilidade  da  medida,  e,
sucessivamente,  renovou  a  medida  extrema,  com  base,  por  exemplo,  no  fato  de  a
conduta  dos  investigados  se  situar  na  macrocriminalidade,  na  circunstância  de  a
organização criminosa ter estrutura complexa e articulada, o que dificulta a obtenção
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de provas. E mais: considerou, também, que, ao longo das investigações, foram sendo
revelados mistérios, obscuridades e outros crimes e se solidificando a associação de
facções, conforme sinalizado através de monitoramento. Desse modo, agiu a magistrada
em compasso com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo  Tribunal  Federal.  6.  A  interceptação  telefônica  deve  perdurar  pelo  tempo
necessário  à  completa  investigação dos  fatos  delituosos,  não sendo desarrazoada a
manutenção, desde que justificada, como na espécie, de interceptações por cinco meses
ou mais, diante das peculiaridades do caso concreto. 7. Ordem conhecida em parte e,
nessa parte, denegada. ..EMEN:
(HC  201101590330,  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  STJ  -  SEXTA  TURMA,  DJE
DATA:26/03/2012 ..DTPB:.)

Por fim, cabe registrar que o Juízo Federal da 14ª Vara Federal de Curitiba não determinou o
monitoramento telefônico ou outra medida investigativa em desfavor de nenhuma autoridade
que detenha prerrogativa de foro ou, de qualquer forma, permitiu a sua investigação, ainda
que de maneira oblíqua.

Os diálogos travados por telefone entre o Deputado Osmar Serraglio e DANIEL GONÇALVES
foram captados fortuitamente no dia 19/02/16 em intervalo de poucas horas entre um e outro
(fls.  17  e  18  do  evento  93  AUTO6 dos  autos  nº  5062179-57.2015.4.04.7000)  unicamente
porque o terminal telefônico utilizado por este último se encontrava monitorado por ordem
judicial.  Da  mesma  forma,  houve  ao  longo  de  todo  o  período  de
interceptação  telefônica  algumas  menções  por  parte  de  determinados  investigados  sobre
supostos  contatos  e  apoios  obtidos  junto  a  alguns  outros  parlamentares,  geralmente  por
intermédio de seus assessores.

Em nenhum momento, porém, foi verificada a presença de indícios minimamente concretos de
práticas  criminosas  por  parte  de  qualquer  parlamentar  no  curso  da  investigação  que
justificasse o encaminhamento do procedimento ao Supremo Tribunal Federal.

Conforme já decidiu o Excelso Pretório, a mera referência ao envolvimento de parlamentar
não tem o condão de, desprovida de mínimos elementos de convicção, determinar a remessa
dos autos àquele Tribunal.

Não se tratou, no presente caso, de usurpação de competência, mas de exame perfunctório dos
elementos de prova disponíveis naquele  momento ao Juízo no âmbito do exercício de sua
jurisdição e que indicavam a inexistência de qualquer indício de prática criminosa por parte
de autoridade que detivesse prerrogativa de foro.

O Juízo não autorizou a adoção de medida investigativa em desfavor de parlamentar, direta ou
indiretamente, não decidiu sobre o desmembramento da apuração, nem deliberou a seu talante
sobre o momento de encaminhar qualquer fato de que tenha tido conhecimento à consideração
do Pretório  Excelso.  Tanto  assim é  que,  mesmo após  a  deflagração da  fase  ostensiva  da
apuração, não enviou qualquer notícia de fato ao Supremo Tribunal Federal.

Tudo isso  porque,  no  exercício  do  controle  judicial  das  medidas  cautelares  investigativas
penais, não vislumbrou, e não há até este momento, nenhum indício de prática delituosa por
parte do Deputado Osmar Serraglio ou de qualquer outra autoridade detentora de foro por
prerrogativa de função que tivesse seu nome citado no curso das investigações.

Portanto, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas pelo motivos acima
expostos."

2.3.3. Além dos argumentos acima expostos, considerando as questões trazidas
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pela defesa de DINIS LOURENÇO DA SILVA em suas alegações finais de que parte das
interceptações  foram realizadas  sem cobertura  de  autorização judicial,  passo  a  apreciar  a
questão.

Não  houve  qualquer  monitoramento  ilegal  das  comunicações  telefônicas  de
DINIS.

Pelo  que  se  extrai  do  AUTO4  do  evento  222  dos  autos
nº 5062179-57.2015.4.04.7000, houve a interceptação de conversa telefônica entre RONEY e
DINIS ocorrida em 28/04/2016, dentro do 6ª período de monitoramento, momento em que o
terminal  telefônico  de  titularidade  do  primeiro  era  monitorado  com  autorização  judicial
(evento 200 dos autos nº 5062179-57.2015.4.04.7000). Portanto, não há qualquer ilegalidade
na medida o simples fato de o interlocutor do alvo (RONEY), no caso DINIS, não ter tido,
naquela altura, seu sigilo telefônico quebrado.

Se  a  tese  encampada  pela  defesa  estivesse  certa,  todas  as  interceptações
telefônicas realizadas por ordem judicial seriam nulas, uma vez que é impossível se antever
quem seriam todas as pessoas com quem um certo investigado iria se comunicar para, então,
requerer-se antecipadamente a quebra dos sigilos telefônicos de todas elas.

Ademais, uma das razões precípuas da medida é justamente descobrir eventuais
outros membros da organização criminosa que não se relacionam de outra forma com o alvo
e, portanto, não podem ser descobertos pelas autoridades de outras formas.

Justamente pelo teor da referida conversa que indicava a participação de DINIS
em crimes funcionais que posteriormente, a partir do 9º período, também passou ele próprio a
ser monitorado com autorização judicial.

Da  mesma  forma  não  se  sustenta  a  alegação  de  que  haveria  conversas
telefônicas interceptadas sem autorização judicial.

Todos os relatórios apresentados pela autoridade policial para fundamentar os
pedidos de prorrogação das interceptações tomaram por base diálogos abarcados em períodos
em que havia autorização judicial da medida.

O  relatório  da  autoridade  policial  do  evento  370  dos  autos  nº
5062179-57.2015.4.04.7000 tomou por base os áudios referentes aos períodos entre 15/08 a
19/08 e 30/08 a 09/09/16, decorrente do deferimento realizado nos eventos 324 e 343.

Da mesma forma ocorreu no evento 397, no qual a autoridade policial,  para
fundamentar novo pedido de quebra, considerou os áudios referentes aos dias 10/09 a 14/09 e
13/10 a 28/10/2016, períodos estes novamente acobertados pelas decisões dos eventos 343 e
378.

Deve-se ressaltar novamente que o prazo de 15 dias de vigência da medida deve
ser  contado  a  partir  da  efetiva  implementação  dela  e  não  da  decisão  que  a  determinou,
estando comprovado, por meio dos ofícios das operadoras de telefonia juntados nos eventos
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784, 785 e 786 destes autos, que tais períodos estavam englobados naqueles em que houve o
afastamento do sigilo. No caso da operadora VIVO, relacionada a linha (62) 9971-7155 de
DINIS, os períodos referentes a ela  foram 04/08 a 19/08, 30/08 a 14/09 e 13/10 a 28/10/2016.

2.3.4. Ao contrário do que sustenta a defesa de DINIS LOURENÇO DA SILVA,
a  decisão  do  evento  435  foi  devidamente  fundamentada  como  se  extrai  de  sua  leitura,
havendo mais importância no deferimento da medida já que foi contemporânea ao período em
que foi houve a deflagração da fase ostensiva da "Operação Carne Fraca."

Assim, é vital às investigações ter conhecimento atual de eventuais contatos e
diálogos realizados quando das prisões, conduções coercitivas e/ou busca e apreensões para
observar eventuais tentativas de destruição ou ocultação de provas que poderiam auxiliar na
persecução criminal.

2.3.5. Também passo a apreciar especificamente a questão suscitada pela  defesa
de JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI acerca da incompetência deste Juízo em razão da
interceptação de pessoas que seriam detentoras de prerrogativa de foro no STF.

No evento 200 dos autos nº  5062179-57.2015.4.04.7000, quanto ao pedido do
MPF para remessa do feito ao STF, decidi da seguinte forma:

"Primeiramente,  diante  da questão atinente  à competência aventada pelo Parquet  em seu
parecer do evento 195, cumpre a este Juízo desde logo apreciá-la, a fim de evitar prejuízo
futuro aos resultados  das investigações  e diligências em curso.

Conforme já exposto nas decisões anteriores deste Juízo é muito comum que figuras políticas
surjam nos contextos dos diálogos interceptados, sendo natural que os detentores de cargos de
chefia nas Superintendências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, assim
como de outros Ministérios, busquem auxílio ou intervenção de deputados de seu Estado a fim
de  viabilizar  o  atendimento  de  interesses  do  órgão,  ou  mesmo  de  suas  questões
corporativas/funcionais.  Essa circunstância,  por  si,  não é  indicativa de prática alguma de
crime.

Assim já constou na decisão do evento 165, na qual justifiquei a desvinculação das menções a
políticos  aos  fatos  ora  investigados,  não  tendo  a  simples  citação  de  nomes  de  pessoas
detentoras  de  foro  privilegiado  o  condão  de,  imediata  e  instantaneamente,  deslocar-se  a
competência para o Supremo Tribunal Federal:

Por  fim,  no  que  toca  ao  pedido  de  apoio  a  SCIARRA (provavelmente  o  Deputado
Federal e Chefe da Casa Civil) para que intervenha junto ao IAP - Instituto Ambiental
do Paraná (80934391.WAV, evento 155), não vejo, por ora, nenhum indício de ilicitude
no aludido relacionamento entre ambos ou mesmo no pedido realizado, sendo inerente à
própria atividade do Superintendente do Ministério da Agricultura e  Pecuária zelar
pelos interesses do órgão que representa junto a outros, como o IAP, buscando para
tanto intermediação de políticos representante do povo, como deputados e vereadores.

Acrescento que a ligação foi  feita para o telefone registrado em nome da SESP/PR
(Secretaria de Segurança Pública),  indicando tratar-se  de assunto oficial,  mormente
quando se compara com as conversas restritas de DANIEL com empresários do ramo
agropecuário,  tendo a brevidade e a busca por reuniões e  encontros pessoais como
característica.
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É certo que, surgindo qualquer indício consistente da participação de agente político em
qualquer  das  atividades  ilegais  paralelas  desenvolvidas  no  âmbito  do  MAPA,  a
competência deverá ser declinada de imediato ao órgão julgador competente devido à
prerrogativa de foro.

Não é o caso, por ora.

(...)

18. Não obstante tenha sido mencionada a influência política dos políticos REQUIÃO,
JOÃO ARRUDA e SCIARRA na organização administrativa  da Superintendênica do
MAPA no Paraná, mormente junto à Ministra KATIA ABREU, até o presente momento
não há qualquer  indício  que sinalize  para  o  fato  de que referidos  políticos  tenham
qualquer tipo de participação nos fatos criminosos ora investigados.

Demais,  o  contato  entre  funcionários  da  cúpula  do  MAPA/PR  com  políticos  para
apresentação de pleitos relacionados à atuação parlamentar não traz, por si, indícios de
ilicitude.

Além  disso,  a  atuação  de  deputados  e  senador  nas  atividades  administrativas  do
Ministério não é clara, sendo possível, e até ínsita ao seu munus público, a ingerência
na estruturação de atividades e composição de órgãos públicos, desde que dentro da
legalidade de suas atribuições.

Até que se tenham, pelo menos,  indícios mínimos da participação efetiva de pessoa
detentora  de  mandato  eletivo,  com  foro  privilegiado,  nos  delitos  de  corrupção,
falsidades,  lavagem  de  dinheiro,  dentre  outros  apurados  na  presente  investigação,
entendo que não há motivo para deslocamento de competência a instância superior,
ressalvada  a  necessidade  de  revisão  deste  posicionamento  tão-logo  surja  qualquer
elemento, ainda que indiciário, neste sentido.

Como já dito acima, surgindo indícios da participação de agente político em qualquer
das  atividades  ilegais  paralelas  desenvolvidas  no  âmbito  do  MAPA,  a  competência
deverá ser declinada de imediato ao órgão julgador competente devido à prerrogativa
de foro.

Portanto,  incabível  a  adoção de  qualquer  providência  em  virtude  do  conteúdo  das
conversas entabuladas até o momento entre as pessoas citadas. Nesse sentido, dentre
outros: STJ, HC 307.152/GO, Rel. Min. Sebastião Reins Junior, Rel. p/Acórdão Min.
Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 15/12/2015.

Durante a vigência deste último período de interceptações telefônicas captou-se diálogo entre
o ex-  Superintendente  Regional  do MAPA, GIL BUENO DE MAGALHÃES,  e  uma pessoa
denominada FRANCISCO, que falava em nome da Cooperativa CASTROLANDA (evento 190,
Anexo2, e áudio 81316154.wav). Ambos conversaram acerca da nomeação e exoneração de
superintendentes  pela  Ministra  da  Agricultura,  e  demonstram  preocupação  que,  com  a  
exoneração do atual Superintendente DANIEL GONÇALVES FILHO, possa vir depois dele
algum dos 'xiitas do sindicato'.

Então surge o nome do deputado federal Sergio Souza:
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Bem se vê que a menção ao deputado se dá a título de especulação dos interlocutores, pois
FRANCISCO (FRANS) afirma que 'aquele Sergio Souza, pelo que me falaram', ele está a favor
do Partido dos Trabalhadores (PT) no procedimento de Impeachment da atual presidente da
República, e GIL complementa alegando que o parlamentar teria recebido muito dinheiro do
'suspenso',  referindo-se  possivelmente  ao  atual  Superintendente  DANIEL  GONÇALVES
FILHO, suspenso por 90 dias. Daí,  portanto, estaria 'com o rabo preso'  junto ao governo
federal.

Reforço  que  o  diálogo  é  eminentemente  especulativo,  travado  por  pessoas  estranhas  ao
parlamentar e que, tudo indica, sequer possuem proximidade direta com ele a ponto de terem
tido acesso a alguma informação privilegiada. Ou seja, trata-se de conversa furtiva - apenas
para evitar o uso da palavra fofoca -, que sequer refere concretamente a origem do seu teor,
não menciona a que título o tal dinheiro teria sido repassado por DANIEL e, caso tivessem
ocorrido os fatos, se era dinheiro de origem lícita ou não.

Se  isso  não  fosse  o  suficiente,  adiciono que,  na  votação do  último domingo,  17/04/2016,
ocorrida no Congresso Nacional, o Deputado Federal Sergio Souza, mencionado no diálogo
por ter recebido dinheiro de um dos ora investigados e por conta disso votaria 'a favor do PT'
(ou seja, contra a abertura do procedimento de impeachment), proferiu voto na sessção da
Câmara  favorável  à  instauração  de  procedimento  de  Impeachment
(http://infograficos.estadao.com.br/politica/placar-do-impeachment/),  o  que  também  coloca
em xeque a veracidade das informações trocadas no diálogo referido.

Assim,  entendo  que  a  conversa  em  questão  não  traz  informações  confiáveis,  tampouco
suficientes,  que  apontem para  a  presença  de  indícios  mínimos  de  práticas  criminosas  do
Deputado  Federal  Sergio  Souza,  que  tenham  ou  não  alguma  relação  com  os  fatos  ora
investigados.  Ao  contrário,   cuida-se  de  conversa  na  qual  terceiros  estranhos  ao  círculo
pessoal  e  profissional  do  parlamentar  divagam  e  dão  suas  opiniões  sobre  um  suposto
recebimento de dinheiro por ele de um dos ora investigados e que por isso o parlamentar
votaria de determinada forma na sessão da Câmara que deliberaria sobre a instauração do
processo político de Impeachment, o que se revelou uma falácia.

Portanto, não há mínimo elemento concreto, ainda que indiciário, na presente investigação,
capaz de demonstrar o efetivo envolvimento de políticos ou outras pessoas detentoras de foro
por  prerrogativa  de  função  tanto  nas  atividades  ilegais  desenvolvidas  pela  Organização
Criminosa  instalada  na  SIPOA/PR  -  MAPA,  quanto  relacionado  a  qualquer  outra
circunstância, não se justifica a remessa da presente investigação para o Supremo Tribunal
Federal.

Não fosse assim, bastaria a um investigado, qualquer que fosse, desconfiando que poderia
estar  tendo  suas  comunicações  telefônicas  monitoradas,  citar  aleatoriamente  fatos  que
pudessem envolver pessoas com prerrogativa de foro, sem qualquer suporte indiciário, para
ocasionar o deslocamento da competência da investigação. Isso, obviamente, acarretaria o
completo desvirtuamento do instituto do foro por prerrogativa de função e da jurisprudência
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consolidada no âmbito do STF.

Mais uma vez sublinho que, caso venha a aparecer qualquer indício de fato desta criminoso, o
feito será de imediato submetido ao crivo da Suprema Corte Constitucional para aferição de
sua própria competência.

Houve ao longo de todo o período de interceptação telefônica algumas menções
por  parte  de  determinados  investigados  sobre  supostos  contatos  e  apoios  obtidos  junto  a
alguns outros parlamentares, geralmente por intermédio de seus assessores.

Em  nenhum  momento,  porém,  foi  verificada  a  presença  de  indícios
minimamente concretos de práticas criminosas por parte de qualquer parlamentar no curso da
investigação  que  justificasse  o  encaminhamento  do  procedimento  ao  Supremo  Tribunal
Federal.

Conforme já decidiu o Excelso Pretório a mera referência ao envolvimento de
parlamentar  não  tem  o  condão  de,  desprovida  de  mínimos  elementos  de  convicção,
determinar a remessa dos autos àquele Sodalício.

Nesse  sentido,  destaco  trechos  de  voto  da  lavra  do  Eminente  Ministro  do
Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli no julgamento do RHC 135.683/GO:

"Nesse particular, o Supremo Tribunal Federal já assentou a validade do encontro fortuito de
provas em interceptações telefônicas (HC nº 81.260/ES, Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence, DJ de 19/4/02; HC nº 83.515/RS, Pleno, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de
4/3/05; HC 84.224/DF, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa,
DJe  de  16/5/08;  AI  nº  626.214/MG-AgR,  Segunda  Turma,  Relator  o  Ministro  Joaquim
Barbosa,  DJe de  8/10/10;  HC nº  105.527/DF,  Segunda  Turma,  Relatora  a  Ministra  Ellen
Gracie,  DJe  de  13/5/11;  HC  nº  106.225/SP,  Primeira  Turma,  Relator  para  o  acórdão  o
Ministro Luiz Fux, DJe de 22/3/12; RHC nº 120.111/SP, Primeira Turma, de minha relatoria,
DJe de 31/3/14)".

"Outrossim,  como  sabido,  a  simples  menção  ao  nome  de  autoridades  detentoras  de
prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na
captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim
como  a  existência  de  informações,  até  então,  fluidas  e  dispersas  a  seu  respeito,  são
insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior.
Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da
existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos
penais.

Vide o que foi decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Rcl nº 2.101/DF-AgR,
Relatora  a  Ministra  Ellen  Gracie,  DJ  de  20/9/02,  “Reclamação.  Negativa  de seguimento.
Agravo  regimental.  Art.  102,  I,  b  da  Constituição  Federal.  Foro  privilegiado.  A  simples
menção de nomes de parlamentares, por pessoas que estão sendo investigadas em inquérito
policial, não tem o condão de ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal para o
processamento do inquérito, à revelia dos pressupostos necessários para tanto dispostos no
art.  102,  I,  b  da  Constituição.  Agravo  regimental  improvido”  (grifos  nossos).  No  mesmo
sentido,  o  HC  n°  82.647/PR,  Segunda  Turma,  Relator  o  Ministro  Carlos  Velloso,  DJ  de
25/4/03:  “CONSTITUCIONAL.  PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. DEPUTADO FEDERAL. TRAMITAÇÃO PERANTE A
JUSTIÇA  FEDERAL.  INOCORRÊNCIA.  C.F.,  ART.  102,  I,  b.  I.  -  Inquérito  policial  em
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tramitação perante a Justiça Federal de primeira instância, para apurar possível prática de
crime de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por pessoas que não gozam de foro por
prerrogativa de função.  II.  -  A simples  menção de nome de parlamentar,  em depoimentos
prestados pelos investigados, não tem o condão de firmar a competência do Supremo Tribunal
para o processamento de inquérito. III. - H.C. Indeferido” (grifos nossos). Arrolo, ainda, a AP
nº 933-QO/PB, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/2/16".

Também merece destaque o recente julgado da Reclamação nº 25497 também
de relatoria de Sua Excelência:

Agravo regimental na reclamação. Usurpação de competência. Não ocorrência. Informações
do juízo reclamado de que autoridade com foro por prerrogativa de função não foi alvo de
nenhuma medida cautelar autorizada por aquele juízo no curso da persecução penal, bem
como de que os fatos  verificados sobre o parlamentar não tinham relação direta com o
objeto da investigação em desfavor do agravante. Inviabilidade do uso da reclamação para
se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório
para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Eventual declaração de imprestabilidade
dos  elementos  de  prova  angariados  em  suposta  usurpação  da  competência  criminal  do
Supremo Tribunal  Federal  não alcança  aqueles  destituídos  de  foro  por  prerrogativa  de
função. Precedentes. Regimental não provido. 1. A partir das informações encaminhadas à
Corte pelo juízo reclamando, conclui-se que a autoridade com foro por prerrogativa de função
não foi alvo de nenhuma medida cautelar autorizada por aquele juízo no curso da persecução
penal, bem como que os fatos verificados sobre o parlamentar não tinham relação direta com
o objeto da investigação em desfavor do agravante, sendo, ademais, inviável se cogitar, na via
da reclamação,  de  reexame do conteúdo do ato  reclamado ou de  todo o  conjunto  fático-
probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. 2. Consoante entendimento da
Corte,  a  declaração de  imprestabilidade  dos  elementos  de  prova  angariados  em eventual
usurpação da competência  criminal  do  Supremo Tribunal  Federal  não alcançaria aqueles
destituídos  de  foro  por  prerrogativa  de  função,  como  no  caso.  Precedentes.  3.  Agravo
regimental não provido.(Rcl 25497 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 14/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC
13-03-2017)

Não se tratou, no presente caso, de usurpação de competência, mas de exame
perfunctório dos elementos de prova disponíveis naquele momento ao Juízo no âmbito
do exercício de sua jurisdição e que indicavam a inexistência de qualquer indício de prática
criminosa por parte de autoridade que detivesse prerrogativa de foro.

O  Juízo  não  autorizou  a  adoção  de  medida  investigativa  em  desfavor  de
parlamentar, direta ou indiretamente, não decidiu sobre o desmembramento da apuração, nem
deliberou a seu talante sobre o momento de  encaminhar qualquer  fato  de que tenha tido
conhecimento  à  consideração  do  Pretório  Excelso.  Tanto  assim  é  que,  mesmo  após  a
deflagração da fase ostensiva da apuração, não enviou qualquer notícia de fato ao Supremo
Tribunal Federal.

Tudo  isso  porque,  no  exercício  do  controle  judicial  das  medidas  cautelares
investigativas  penais,  não  vislumbrou  nenhum  indício  de  prática  delituosa  por  parte  do
Deputado Sérgio Souza ou de qualquer outra autoridade detentora de foro por prerrogativa de
função que tivesse seu nome citado no curso das investigações.

Na decisão do evento 200, quanto à questão, foi decidido da seguinte forma:
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"9.2.  No  mesmo  AC  05-C,  analisaram-se  as  ligações  relevantes  realizadas  por  JOSE
ANTONIO DIANA MAPELLI, advogado e MARIA, que a representa junto à empresa BRF.

Conforme  já  constou  no  item  acima,  MAPELLI  iria  reunir-se  com  MARIA  DO  ROCIO,
DANIEL GONÇALVES, FLAVIO CASSOU, o susbtituto de DANIEL, GUILJERME BIRON, e
uma tal de Luiza.

Os diálogos transcritos no AC 05-C demonstram que o advogado foi contatado pelo próprio
DANIEL GONÇALVES para  prestar-lhe assistência  jurídica  em razão de sua  exoneração.
Também  houve  ligação  para  MAPELLI  por  parte  de  RONALDO,  assessor  do  deputado
SERGIO SOUZA, buscando assistência jurídica para providências a serem tomadas no caso
da exoneração referida.

Considerando que ao  menos  três  dos  investigados  encontraram-se com MAPELLI,  não se
sabendo ainda ao certo os interesses em jogo, o que autoriza a prorrogação de seu terminal
telefônico por ao menos mais  um período, após o qual  a necessidade de continuidade do
monitoramento deverá ser novamente analisada.

Mais uma vez, vejo que os diálogos envolvendo o deputado SERGIO SOUZA referem-se à sua
influência política para manter o Superintendente DANIEL GONÇALVES no cargo, não se
sabe  ainda o  motivo.  Nada de  irregular  ou  ilegal  no  diálogo,  todos  falando abertamente
acerca do ocorrido e como tentar reverter o quadro pela via judicial."

Como se vê, diferente do que pressupõe a defesa, foi a relação de MAPELLI
com três investigados (DANIEL GONÇALVES, MARIA DO ROCIO E FLAVIO CASSOU),
que  poderia  indicar  o  seu  possível  envolvimento  em atos  delitusosos  que  ocasionaram a
prorrogação do monitoramento, e não o fato ter eventualmente realizado ligação telefônica
para o assessor parlamentar do Dep. Sérgio Souza pois, naquele momento, nada de ilegal na
atuação do parlamentar foi verificado, uma vez que dos diálogos não decorreu conclusão no
sentido de que houvesse o cometimento de qualquer crime.

Demais disso,  o   Juízo,  por  considerar  que o  envolvimento do Deputado se
tratava de mera especulação referida por terceiros sem qualquer amparo fático, indeferiu o
pleito de remessa dos autos ao STF, em decisão sobre a qual, se ressalte, o MPF não interpôs
recurso.

Posteriormente, o MPF noticiou no evento 214 dos referidos autos a adoção da
providência  no  sentido  de  informar  a  Procuradoria  Geral  da  República  acerca  do  fato,
requerendo  autorização  judicial  para  o  encaminhamento  de  peças,  o  que  foi  deferido  no
evento 217. Não há notícia nos autos sobre o resultado desse encaminhamento, eventualmente
podendo ser consultada a Procuradoria Geral da República acerca disso.

2.3.6.  Por  fim,  quanto à  imprecindibilidade  da  medida,  o  Tribunal  Regional
Federal da 4ª Região já decidiu que, para o deferimento do monitoramento telefônico, são
suficientes os indícios da prática delitiva e do resultado útil da diligência.

No  caso,  somente  com  a  interceptação  telefônica  foi  possível  desvelar  a
amplitude dos crimes cometidos e todos os envolvidos que surgiram a partir da notícia de
irregularidades  noticiadas  pelo  fiscal  agropecuário  federal  Daniel  Gouvêa  Teixeira
existentes  no  âmbito  da  Superintendência  Federal  de  Agricultura  no  Estado  do  Paraná
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(SFA/PR)  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento/MAPA  que,  no final,
ultrapassou os limites deste estado da federação.

Deste modo, não se descumpriu o comando disposto no artigo 2º, II da Lei nº
9296/96 uma vez que a prova não poderia ser conseguida por outros meios disponíveis, em
especial pelo fato de que a organização criminosa estava instalada em especial no alto escalão
do  MAPA no  Paraná  e  Goiás,  do  qual  fazia  parte  destacadamente  MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO.

Assim, afasto todas a preliminares apresentadas descritas no item 2.3 e subitens,
pelas razões acima expostas, bem como aquelas constantes da decisão do evento 102 destes
autos.

2.4. Cerceamento de defesa.

A  defesa  de  JOSÉ  ANTONIO  DIANA  MAPELLI   alegou  cerceamento  de
defesa em razão de que as perícias nos materiais apreendidos em sua residência não teriam
sido concluídas.

A  irresignação  não  se  sustenta,  uma  vez  que  não  há  qualquer  relação  de
prejudicialidade no fato que não terem sido eventualmente realizadas perícias em todos os
materiais apreendidos nas buscas realizadas no seu domicílio por autorização judicial.

Muitos dos objetos, quando julgado em 07/02/2018, o incidente de restituição
de coisas apreendidas nº 5051800-86.2017.4.04.7000 ainda interessavam à investigação pelo
simples fato de ainda não terem sido submetidos à análise da autoridade policial. A medida
em que foram sendo analisados e verificados que seus conteúdos não tinham relação com os
fatos, já foram ou serão, desde logo, devolvidos a seus proprietários.

Evidentemente, caso não tenha havido, até este momento, a análise de eventuais
documentos e objetos contidos em sua residência, não poderão ser utilizados como prova em
desfavor do acusado na presente Ação Penal.

Portanto, afasto também esta preliminar.

2.5. Nulidade da decisão que recebeu o aditamento à denúncia.

Não há qualquer nulidade na decisão do evento 609.

 A própria defesa de JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI já havia se insurgido
acerca da falta de novo ato citatório, ocasião em que decidi fundamentadamente nos seguintes
termos:

"(...) nos termos do disposto no art. 384, §2º, do CPP, é desnecessária a renovação do ato
citatório pessoal do acusado, porque, como se vê da própria peça apresentada no evento 607,
já há plena ciência da Defesa acerca dos termos do aditamento.

Importante salientar que o atual Código de Processo Penal é construído sobre a égide da
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existência  de  um  único  ato  de  citação,  dispensando-se  sua  realização  quando  houver
comparecimento espontâneo, sendo uma destas hipóteses de comparecimento a manifestação
da defesa para contraditar o ato. Neste sentido, a título de exemplo, confira-se as disposições
do art. 363, §4º, 366 e 570 do CPP, consoante pormenorizado pela jurisprudência pacificada:

[...]  CITAÇÃO. RÉU QUE NÃO FOI  FORMALMENTE CIENTIFICADO DA AÇÃO
PENAL.  COMPARECIMENTO PESSOAL E ESPONTÂNEO. OMISSÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.1. Ainda que o paciente não tenha sido
formalmente  citado,  a  própria  Lei  Processual  Penal,  no  artigo  570,  estabelece  a
possibilidade de regularização da falta ou nulidade do referido ato processual.3. No
caso em exame, tendo o acusado demonstrado ter total conhecimento da imputação que
lhe foi  feita  na  denúncia  ao se  manifestar  espontaneamente  nos autos,  considera-se
suprida a falta de sua citação, não se vislumbrando a existência de eiva a contaminar o
processo.  (HC  201300605080,  JORGE  MUSSI,  STJ  -  QUINTA  TURMA,  DJE
DATA:21/05/2014..DTPB:.)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.  ROUBO. 1.  ALEGAÇÃO DE
NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO. ATO NÃO REALIZADO. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO  DO  ACUSADO  POR  SEU  PROCURADOR.  IRREGULARIDADE
SANADA.ART. 570 DO CPP. 2. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXADO O
REGIME  SEMIABERTO.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.  PENA
MÍNIMA  APLICADA.  RÉU  NÃO  REINCIDENTE.  ADEQUAÇÃO  DO  REGIME
ABERTO.  ART.  33,§§  2º  E  3º,  DO  CP.  ORDEM  PARCIALMENTE  CONCEDIDA
APENAS PARA ABRANDARREGIME.1.  A constituição e intervenção do defensor do
acusado,  com  atuação  no  processo  depois  de  ordenada,  mas  antes  de  realizada  a
citação, sana eventual vício relacionado à integração do réu à Ação Penal.Inteligência
do art. 570 do CPP. Precedente do STJ.2. [...] (HC 201100741770, MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:16/03/2012..DTPB:.)

No caso do aditamento à denúncia, o CPP realizou uma clara opção legislativa pela oitiva da
parte exclusivamente por meio de seu defensor, realizando-se ato contínuo a designação de
nova data para a instrução dos atos remanescentes, conforme deflui da literalidade do art.
384, §2º, do CPP:

§ 2o Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido o aditamento, o
juiz,  a  requerimento  de qualquer  das  partes,  designará dia  e  hora  para continuação da
audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de
debates e julgamento.

Nestes termos, por ser no regime processual a citação um ato único, e não havendo previsão
legislativa para nova citação e, de consequência, um novo prazo para nova apresentação de
defesa preliminar além daquele já concedido para se manifestar sobre o aditamento, indefiro o
pleito do evento 607.

Impende salientar que, em regra, o réu apenas é intimado para comparecer à nova data da
audiência,  ocasião  em  que  restará  preservada  a  possibilidade  da  "entrevista  prévia  e
reservada com o seu defensor" (art. 185, §5º, do CPP), caso a defesa não tenha tomado a
cautela de se reunir com seu cliente a fim de explicar o ato. Por fim, cabe ao Juízo ainda se
certificar que foi "cientificado do inteiro teor da acusação" (art. 186 do CPP), de maneira que
sequer há objetividade jurídica ou vantagem/prejuízo no tocante à realização ou não de uma
nova citação.

Nestes mesmos moldes, resta indeferido o arrolamento de novas testemunhas além daquelas já
apontadas no evento 607, tendo em vista que é naquela oportunidade que é apresentado o
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elenco referido, tendo a parte, inclusive, aproveitado a oportunidade e oferecido à oitiva 3
testemunhas, o que é o máximo que permite o §4º do art. 384 do CPP."

Portanto, tendo JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI pleno conhecimento dos
fatos  que  lhe  era  imputados,  ainda  mais  por  ser  advogado  de  profissão,  os  quais  foram
detalhados  de  forma  mais  precisa  no  aditamento  apresentado  pelo  MPF  com  base  nas
informações  que  somente  vieram  ao  conhecimento  do  órgão  acusatório  quando  dos
depoimentos e interrogatórios tomados nesta Ação Penal,  não havendo qualquer alteração
sequer na capitulação jurídica dos fatos, não  há que se falar em cerceamento à defesa.

Assim, considerando-se que este Juízo  cumpriu estritamente o rito estabalecido
no artigo 384, §2º, do CPP, rejeito a preliminar apresentada.

2.6. Outras questões suscitadas.

As demais  questões  aventadas pelas  defesas  de  FRANCISCO CARLOS DE
ASSIS e WELMAN PAIXAO SILVA OLIVEIRA referentes à "ausência de justa causa"  por
inexistência de elementos de prova em face dos referidos acusados, bem como a alegada falta
de descrição de ato de ofício para caracterização do crime de corrupção passiva aventada pela
defesa de JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI, por se referirem ao próprio mérito da causa,
serão analisadas a seguir durante a apreciação das materialidades e autorias delitivas.

3. Mérito

3.1.  Corrupção  Passiva,  corrupção  passiva  privilegiada,  prevaricação  e
concussão.  Materialidade  e  Autoria  (Maria  do  Rocio  Nacimento,  José  Antônio  Diana
Mapelli, Daniel Gonçalves Filho e Roney Nogueira dos Santos).

Imputa-se  a MARIA DO ROCIO NASCIMENTO as  práticas dos  crimes de
concussão,  corrupção  passiva,  corrupção  passiva  privilegiada  e  prevaricação;  a  DANIEL
GONÇALVES FILHO o crime de concussão; a JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI o crime
de corrupção passiva na forma do art.  29 do CP; a RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS
a prática do crime de corrupção passiva privilegiada na forma do art. 29 do CP.

Tudo  porque  em  15/02/16,  18/02/16,  22/02/16  e  02/03/16,  em  Curitiba-PR,
MARIA  DO  ROCIO  DO  NASCIMENTO,  em  razão  de  seu  cargo  de  fiscal  federal
agropecuária e chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA/PR, da
Superintendência Federal de Agricultura no Paraná, solicitou, para si e para Eduardo Luiz
Zgoda,  vantagem  indevida,  junto  a  BRF  S/A,  através  de  RONEY  NOGUEIRA  DOS
SANTOS,  empregado  da  empresa,  consistente  na  emissão  e  fornecimento  de  documento
particular ideologicamente falso. A vantagem indevida solicitada por MARIA DO ROCIO
correspondia à contrafação de um recibo particular, de emissão pela pessoa jurídica BRF S/A,
com data certamente retroativa, onde constaria declaração ideologicamente falsa de que a
servidora pública federal e o fiscal federal agropecuário Eduardo Zgoda teriam ressarcido a
empresa de custos por esta arcados em razão de uma viagem de ambos à Europa em junho de
2011 - ressarcimento este que, de fato, não ocorreu.
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No mesmo contexto fático, entre fevereiro e março de 2016, JOSÉ ANTONIO
DIANA MAPELLI, advogado de MARIA DO ROCIO, associando-se, com consciência e
vontade,  à  conduta  delituosa  de  sua  constituinte  e  afastando-se  do  regular  exercício
profissional, buscou insistentemente se encontrar, de maneira disfarçada, em locais públicos -
certamente receoso de eventual gravação ambiental -, com advogados representantes da BRF
S/A, perante os quais reapresentaria o pleito ilícito do fornecimento, pela empresa, do recibo
falso. 

Ainda, em 18/02/16, 22/02/16, 23/02/16, 25/02/16 e 07/03/16, em Curitiba-PR,
para incitar os empregados da pessoa jurídica BRF S/A a fornecer mencionado documento
falso,  MARIA DO ROCIO NASCIMENTO,  no  exercício  de  seu  cargo  de  fiscal  federal
agropecuária e chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA/PR, da
Superintendência Federal  de Agricultura no Paraná,  praticou atos  de  ofício,  infringindo
dever funcional,  ao  dar  trâmite  prioritário  e  preferencial  a  processos  administrativos  de
interesse da referida empresa, cedendo a pedidos feitos, com vontade e consciência da sua
ilicitude, através de contatos telefônicos, por RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS. 

Depois,  considerando que as  solicitações  indevidas da  servidora  pública  e  o
privilégio dado por ela aos processos da BRF S/A não surtiram efeito a viabilizar a obtenção
do recibo falso, em 06/05/16, em Curitiba-PR, DANIEL GONÇALVES FILHO, agindo com
consciência  e  vontade,  exigiu,  diretamente,  em  razão  de  seu  cargo  de  fiscal  federal
agropecuário, da referida pessoa jurídica, através de contato telefônico mantido com RONEY
NOGUEIRA DOS SANTOS, empregado da empresa, vantagem indevida para os servidores
públicos federais MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e Eduardo Luiz Zgoda, consistente na
emissão e fornecimento do mencionado documento particular ideologicamente falso.

MARIA  DO  ROCIO  NASCIMENTO  instigou  o  servidor  público  federal
DANIEL GONÇALVES FILHO a executar a prática ilícita em questão, tendo, desta forma,
com consciência e vontade, exigido, indiretamente, em razão de seu cargo de fiscal federal
agropecuária e chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA/PR, da
Superintendência Federal de Agricultura no Paraná, a vantagem indevida da empresa BRF
S/A. 

A vantagem indevida exigida por DANIEL e MARIA DO ROCIO correspondia
à contrafação do já referido recibo particular, por parte da pessoa jurídica BRF S/A, com data
retroativa, onde seria inserida declaração ideologicamente falsa de que a servidora pública
federal  e  o  fiscal  federal  agropecuário  Eduardo  Zgoda  teriam supostamente  ressarcido  a
empresa de despesas por ela custeadas, de uma viagem de ambos à Europa em junho de 2011
- ressarcimento que efetivamente não ocorreu. 

Mencionado  recibo  falso,  objeto  da  solicitação  e  exigência  de  vantagem
indevida,  seria  utilizado  para  o  cometimento  de  fraude  processual,  em  processo
administrativo  disciplinar  do  Ministério  da  Agricultura  e  no  inquérito  policial  5057647-
45.2012.4.04.7000 (IPL nº 1435/2012-4-SR/DPF/PR – cópia parcial no apenso eletrônico 4
do IPL),  onde se apura a possível prática ilícita relacionada ao recebimento de vantagem
indevida da empresa BRF S/A, consistente no pagamento da viagem em questão. 
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Por fim, considerando-se que o privilégio dado aos processos da BRF S/A não
surtiu  efeito  em  viabilizar  a  obtenção  do  documento  falso,  e  para  reforçar  a  exigência
indevida, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, em junho de 2016, em Curitiba-PR, agindo
com consciência e vontade, no exercício de seu cargo de fiscal federal agropecuária e chefe
do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA/PR, da Superintendência
Federal de Agricultura no Paraná, retardou, indevidamente, a prática de atos de ofício,
atrasando  despachos  em processos  administrativos  de  interesse  da  referida  empresa,  para
satisfazer interesse pessoal, consistente na obtenção do documento falso que serviria como
álibi na apuração disciplinar e criminal que respondia.

O crime de corrupção passiva está tipificado da seguinte forma: 

 Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:

        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

        § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o
funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.

Trata-se  de  crime  funcional.  O  sujeito  ativo  do  crime  deve  ser  funcionário
público, admitida a participação ou coautoria de quem não detenha a condição (art. 30 do
Código Penal). A definição de servidor público, para fins penais, se encontra no artigo 327 do
Código Penal:

Art.  327  -  Considera-se  funcionário  público,  para  os  efeitos  penais,  quem,  embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada
para a execução de atividade típica da Administração Pública.
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste
Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento
de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação
instituída pelo poder público.

Tutela-se a moralidade administrativa, a probidade e o regular funcionamento da
Coisa Pública. Na modalidade 'solicitar' é crime formal, consumando-se com o ato de pleitear
a vantagem indevida perante terceiro, independentemente do seu efetivo recebimento. O tipo
subjetivo é o dolo.

Vantagem  indevida,  como  elemento  normativo  do  tipo,  de  acordo  com  a
corrente  doutrinária  majoritária,  não  necessariamente  traduz  proveito  econômico  direto  e
mensurável, podendo ser de qualquer natureza, desde que indevida.

Consigno que é certo ser possível participação ou coautoria de particular em
crime funcional. Ou seja, não há qualquer impedimento para que o terceiro, não detentor da
posição  de  servidor  público,  possa  figurar  como coautor  ou  partícipe  de  crime  contra  a
Administração Pública, na forma do art. 30 do Código Penal.
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Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA. COMUNICABILIDADE DA
CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO. LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO PARA A AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I.  É  possível  a  participação  de  particular  no  delito  de  corrupção  passiva,  face  a

comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime.
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do requisito objetivo de
"pena mínima cominada igual ou inferior a um ano", exigido para a suspensão do processo
prevista pela Lei 9.099/95.
 III. Recurso ao qual se nega provimento.
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/1998, DJ
19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL.  OPERAÇÃO FALCATRUA.  PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO  PUNITIVA.  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  ARTIGO  313-A  DO  CÓDIGO
PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 30 DO
CÓDIGO  PENAL.  AGENTE  ESTRANHO  AOS  QUADROS  DO  SERVIÇO  PÚBLICO.
POSSIBILIDADE DE COAUTORIA  OU  PARTICIPAÇÃO.  CIÊNCIA  DA  CONDIÇÃO  DE
FUNCIONÁRIO  PÚBLICO  DO  COMPARSA.  ARTIGO  171,  §  3º,  DO  CÓDIGO  PENAL.
ESTELIONATO CONTRA O INSS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.
DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Prescrita
a pretensão punitiva estatal, pela pena em concreto, quanto ao crime de estelionato tentado
imputado a Jocimar de Souza,  com base nos artigos 107,  inciso IV, c/c 109,  inciso VI,  do
Código Penal (na redação anterior à Lei n.º 12.234/2010), pois transcorrido lapso superior a
02 (dois) anos entre a data do fato (12/04/2010) e o recebimento da denúncia (08/05/2015). 2.
Comete o delito previsto no art. 313-A do Código Penal o funcionário que, valendo-se dessa
condição,  insere dados  falsos  em sistema informatizado da  Administração Pública.  3.  No
crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, tipificado no art. 313-A do
Código Penal, a condição de funcionário público do agente é elementar do crime. Nesse
caso,  o  agente  estranho  aos  quadros  da  administração  que  atua  em  concurso  com  o
funcionário público pode responder pelo crime em questão, como coautor ou partícipe, a
teor da previsão constante do art. 30 do Código Penal. Para tanto, é preciso que o particular
tenha ciência da condição de funcionário público do comparsa.  4.  Para a  subsunção de
determinada conduta no tipo penal descrito no artigo 171 do CP, é essencial a presença dos
seguintes  elementos  objetivos:  o  emprego  de  algum  artifício  ou  qualquer  outro  meio
fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da vantagem ilícita pelo agente e o
prejuízo de terceiros. Indispensável que haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo
alheio), decorrente da fraude e o erro que esta provocou. 5. Como elemento subjetivo, exige-se
a  presença  do  dolo  específico  para  o  estelionato,  consistente  no  agir  especial  do  agente
visando o locupletamento ilícito e, sendo crime material, se consuma no momento e no local
em que o agente obtém a vantagem indevida, em prejuízo de outrem. 6. A pena de prestação
pecuniária deve ser fixada atentando à situação financeira do acusado e, nessa medida, deve
ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente. Registre-se que é possível ao juízo da
execução a adequação das condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a
hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º, da Lei nº 7.210/84.
7. Apelações criminais desprovidas. Extinta, de ofício, a punibilidade de Jocimar de Souza
quanto à tentativa de estelionato a ele imputada, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109,
inciso  VI,  do  Código  Penal,  na  redação  vigente  à  época  dos  fatos.  (TRF4,  ACR
5004469-95.2014.4.04.7006,  OITAVA  TURMA,  Relator  NIVALDO  BRUNONI,  juntado  aos
autos em 06/04/2018).
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Examinando-se os autos restaram parcialmente comprovadas a materialidade e a
autoria criminosas.

A  prova  produzida  dá  conta  de  que  no  ano  de  2011  MARIA  DO  ROCIO
NASCIMENTO  e  Eduardo  Zgoda,  ambos  ficais  federais  agropecuários,  tiveram  suas
passagens  aéreas,  deslocamentos  no  exterior,  hospedagem  e  despesas  de  manutenção
custeadas durante a viagem por uma das empresas fiscalizadas pelo MAPA. A finalidade era a
de  visitar  dois  frigoríficos  sediados  na  Bélgica  e  na  Alemanha,  respectivamente,  para
tomarem contato in loco com novos equipamentos que permitissem o aumento da velocidade
do abate. A BRF S/A tinha, na ocasião, interesse de fazer uso daquela tecnologia em solo
nacional  e  entendia  que,  assim,  acabaria  por  sensibilizar  o  órgão  regulatório  acerca  da
importância e conveniência da sua aprovação e utilização no Brasil.

Os fatos estão muito bem esclarecidos pela testemunha Eduardo Zgoda (evento
484 VIDEO6-VIDEO8).

De partida, vale registrar que não se está a discutir neste autos a relevância ou
não da tal visita para o incremento da produtividade do mercado de proteína animal brasileiro,
nem mesmo a repercussão na esfera criminal ou administrativa do ato em si, visto que já
é objeto do Inquérito Policial nº 505764745.2012.404.7000 (apenso eletrônico 4 do IPL nº
5002816- 42.2015.4.04.7000).

O  ponto  que  é  objeto  desta  parte  da  ação  penal  se  relaciona  unicamente  à
solicitação  de  vantagem  consistente  em  um  recibo  fraudulento  de  ressarcimento  dessas
despesas  em  favor  de  MARIA  para  que  ela  pudesse  deles  se  utilizar  com  o  intuito  de
apresentá-lo  no  procedimento  administrativo-disciplinar  intaurado  para  apurar  os  fatos  e,
também, no respectivo inquérito policial.

A análise de toda a prova angariada no curso da instrução aponta firmemente
para que tenha efetivamente havido a malsinada solicitação junto aos representantes da BRF,
particularmente  na  pessoa de  RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS,  para  que a  empresa
expedisse um documento que comprovasse o ressarcimento de valores que efetivamente não
foram alcançados.

Os diálogos monitorados com autorização judicial são bastante consistentes para
formar um quadro suficientemente claro de que houve, em diversas ocasiões, tratativas para a
solicitação de emissão de um recibo de ressarcimento dos valores despendidos pela BRF S/A
para  custear  a  tal  viagem  para  a  Europa  pelos  fiscais  federais  agropecuários  lotados  no
MAPA/PR, MARIA DO ROCIO e Eduardo Zgoda sem que ocorresse a efetiva restituição.

Os diálogos anexados aos autos conexos nº 5062179-57.2015.4.04.70001 , cujas
identificações são 80441695.WAV – AC/2D, 80466937.WAV – AC/2C, 80466988.WAV –
AC/2C,  80468132.WAV  –  AC/2C,  80512836.WAV  –  AC/3C,  80526855.WAV  –  AC/3D,
80527562.WAV  –  AC/3C,  80527659.WAV  –  AC/3C,  80555734.WAV  –  AC/3C,
80673807.WAV  –  AC/3C,  80674003.WAV  –  AC/3D,  80691775.WAV  –  AC/3C,
80715492.WAV  –  AC/3C,  80762923.WAV  –  AC/3C,  80775561.WAV  –  AC/3D,
80775634.WAV  –  AC/3D,  80769896.WAV  –  AC/3C,  80781399.WAV  –  AC/3D  e
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80788479.WAV – AC/3C examinados em conjunto com os demais elementos de prova são
aptos a delinear um cenário em que, com a adoção de cuidados próprios de esquemas ilícitos,
reiteradamente se solicitam reuniões fora da sede da empresa porque 'as paredes têm ouvidos'
e encontros com funcionários e prepostos da BRF S/A para tratar 'daquele assunto' e resolver
'o problema' .

Evidentemente,  tais  diálogos  -  transcritos  nas  alegações  finais  do  MPF  no
evento 952 e em parte nos memoriais de alguns dos acusados -, conquanto sejam altamente
suspeitos e por demais sugestivos,  por si  sós não permitiriam que se obtivesse o grau de
certeza necessário acerca da materialidade criminosa.

Todavia, quando são devidamente cotejados com outros elementos de convicção
permitem a conclusão segura acerca da materialidade criminosa. Vejamos:

A testemunha José Perdomian Rodrigues, vice-presidente da BRF S/A, ouvido
em Juízo, declarou textualmente que se tratava de uma 'solicitação inadequada de recibo',
tendo  sido  esta  a  razão  para  ter  orientado  o  encaminhamento  do  caso  a  um  advogado
criminalista contratado pela empresa (evento 377, VIDEO2 e VIDEO3). Os diálogos travados
entre  RONEY  e  José  (também  conhecido  como  JR)  captados  com  autorização  judicial
igualmente corroboram a assertiva de que o que se estava pretendendo era, de fato, a emissão
de um documento ideologicamente falso em favor de MARIA. A testemunha relata os fatos
com riqueza de detalhes e declara textualmente que, após encaminhar o caso para o advogado
criminalista contratado pela BRF S/A Sylas Kok Ribeiro, este efetivamente recebeu JOSÉ
ANTONIO DIANA MAPELLI em seu escritório em São Paulo, tendo Sylas declarado ao
depoente que houve a solicitação expressa da emissão do recibo de ressarcimento pelo corréu,
em nome e benefício de MARIA (evento 377, VIDEO2, aos 10min da gravação). A ida a São
Paulo do corréu MAPELLI está devidamente comprovada, inclusive mediante o pagamento
de R$ 1.000,00 por MARIA para custear suas despesas (evento 924, VIDEO4, aos 9min e
seguintes da gravação).

Observe-se que,  ainda no ano de 2013,  há uma sequência  de  e-mails,  cujos
conteúdos  foram obtidos  após  a  deflagração da  operação Carne  Fraca  em atendimento  a
determinação judicial e se encontram anexados no apenso eletrônico 65 do IPL conexo, item
29,  que  evidenciam claramente  a  ilicitude  do  pleito  formulado  já  inicialmente,  tão  logo
instaurado o procedimento administrativo:
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O próprio corréu RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, interrogado em Juízo,
afirmou que em momento algum foi afirmado pelos demais denunciados que pretendiam
efetivamente ressarcir a empresa  acerca dos gastos cuja comprovação pretendiam obter
documentalmente (evento 585, VIDEO9 a VIDEO19).

A também ré MARIA DO ROCIO, reinterrogada na condição de colaboradora,
sob o compromisso de dizer a verdade, afirmou que, inicialmente, já durante a tal viagem à
Europa,  pretendia  ressarcir  os  gastos,  tendo  mantido  contatos  para  esse  fim  com  o
funcionário Paulo da então Sadia. Ocorreu que nunca obteve informações sobre os valores
correspondentes e qual o procedimento que deveria adotar para fazê-lo. Adiante, o empregado
citado acabou se desligando da empresa e não se tocou mais no assunto. Após esse momento
inicial, ocorrido ainda em 2011, nunca mais se falou em ressarcir os gastos, nem isso era
pretendido por ela,  mas apenas em obtenção do recibo (evento 924,  VIDEO4). Em outra
passagem afirmou textualmente que o que MAPELLI buscava na BRF era um 'recibo falso'
(evento 924, VIDEO5, aos 22min da gravação)

Ofende  a  lógica  se  imaginar  que,  diante  de  um  conjunto  tão  coerente  de
elementos  de  convicção,  a  consequência  processual  não  seja  pelo  reconhecimento  da
materialidade  delitiva  exclusivamente  porque  em  nenhum  momento  se  mencionou
textualmente  nos  áudios  captados  que  se  tratava  de  documento  ideologicamente  falso  e,
portanto, que a presunção haveria de ser pela busca da obtenção dos recibos após o devido
ressarcimento.

Não existe um único diálogo em que se indague acerca do procedimento para o
depósito  de  algum  valor.  Não  se  perguntam  números  de  contas  bancárias,  montantes,
procedimentos, absolutamente nada!

Está  muito  claro  que  a  intenção  era  corroborar  a  tese  defensiva  contida  no
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documento apresentado pelo MAPA na ação ordinária nº 5055309-98.2012.4.04.7000 (evento
926,  ANEXO2)  para  o  fim  de  apresentá-la,  devidamente  instruída  com  o  tal  recibo
fraudulento com data retroativa, no PAD 21000.009947/2013-89 e, possivelmente, também
no IPL nº 505764745.2012.404.7000.

A circunstância de ter sido apresentada uma explicação perante o procedimento
administrativo (pagamento das despesas pela própria servidora) e outra no inquérito policial
(financiamento da viagem pela empresa) não desnatura a conclusão sobre a ocorrência dos
fatos tais como descritos na denúncia. Segundo o interrogatório da própria ré colaboradora, a
estratégia  da  defesa  administrativa  foi  traçada  em  momento  anterior  pelo  corréu  JOSÉ
ANTONIO DIANA MAPELLI e aquela apresentada no inquérito policial posteriormente foi
feita pela advogada criminalista Louise (termo de depoimento de MARIA na Polícia Federal
em  13/5/15,  conforme  se  observa  no  evento  32  dos  autos  de
IPL  nº  505764745.2012.404.7000).  De  acordo  com  a  acusada,  a  partir  desse  momento,
MAPELLI se mostrou 'muito preocupado' com as divergências de versões. Até então, a ré
afirmou que tinha interesse em obter o tal recibo, mas que, após seu depoimento na Polícia
Federal,  entendeu  que  não  era  algo  que  possuísse  ainda  alguma  relevância,  nem  tinha
interesse em ressarcir a empresa (evento 924, VIDEO3 e VIDEO4).  

A  rigor,  há  três  momentos  posteriores  à  alegada  pretensão  inicial  de
ressarcimento  ocorrida  ainda  em 2011  a  serem considerados  em termos de  tentativas  de
obtenção  de  recibos  inautênticos  em  favor  de  MARIA:  o  primeiro,  em  que  houve  a
instauração do PAD em 2013 e, a partir da estratégia defensiva montada por MAPELLI, se
sustentava o pagamento da viagem pelos servidores públicos - nada obstante a própria ré
tivesse  declarado  a  ele  que  não  o  tinha  feito,  conforme  suas  palavras  no  interrogatório
judicial -, motivo pelo qual se pretendia obter um recibo comprobatório de um ressarcimento
inexistente, tal como espelhado nos e-mails trocados em outubro de 2013 copiados acima; o
segundo, que se inaugura com a ciência do seu procurador para sua defesa administrativa
JOSÉ MAPELLI acerca da oitiva da investigada no IPL em 2015 quando ela confessa ter
realizado a viagem às expensas da empresa, não partindo mais dela a pretensão de obtenção
de qualquer comprovante e se encerra em março de 2016 com o encontro pessoal em São
Paulo entre MAPELLI e Sylas Kok em que a solicitação formulada pelo  primeiro não é
atendida;  e  o  terceiro,  em  maio  do  mesmo  ano  de  2016,  ocasião  em  que  DANIEL,
diretamente, passa a pressionar a BRF S/A para que, enfim, emita o documento em favor de
MARIA.

O que ocorre, então, é a inversão da própria lógica do intento criminoso captado
no período de monitoramento telefônico com autorização judicial: não é MARIA quem, neste
segundo momento, busca de per si o recebimento dos documentos, ao que aderiu o corréu
JOSÉ  DIANA  MAPELLI,  mas  o  contrário,  à  medida  em  que  o  faz  precisamente  após
convencimento  formulado  por  ele,  confiando  que  isso  lhe  traria  alguma  benesse
administrativa ou processual (evento 924, VIDEO4, aos 8 min e seguintes). 

Bem examinados os diálogos mencionados acima, percebe-se que em todos eles
a  denunciada refere  que  quem busca  se  encontrar  com os  representantes  da  BRF S/A é
MAPELLI para tratar 'daquele assunto' e ela atua basicamente como sua interlocutora para o
atingimento da pretensão delituosa em seu nome, após ter-se convencido de que o melhor a
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fazer seria solicitar, receber e utilizar o documento falsificado.

A acusação, como se observa da mera leitura da denúncia e de seu aditamento
do  evento  583,  está  a  se  referir  a  esse  segundo  momento.  Portanto,  não  há  falar  em
inviabilidade  da  participação  no  crime  porque  o  acusado  MAPELLI  teria  atuado  após  a
consumação do crime praticado há muito por MARIA. Restou suficientemente claro que - em
2016,  portanto,  após  o  depoimento  da  investigada  na  Polícia  Federal  -  ela  e  o  corréu
buscavam agendar um encontro para viabilizar a solicitação indevida, o que acabou ocorrendo
presencialmente em março de 2016, tal como descrito no aditamento mencionado, à vista do
cotejo do diálogo travado entre MARIA e MAPELLI no dia 08/03/16 às 14h25min (áudio
80788479.WAV) e do que restou afirmado pela ré colaboradora em seu interrogatório (evento
924, VIDEO4, aos 9min e seguintes da gravação).

Apenas  se  pode  deduzir  quais  seriam seus  benefícios  e  de  que  forma  o  tal
documento  seria  utilizado  na  esfera  criminal,  diante  das  circunstâncias  já  postas.  Por
exemplo, com a superveniência de eventual esclarecimento no IPL instruído com o recibo no
sentido  de  que  o  custeio  referido  pessoalmente  pela  investigada  teria-se  dado  mediante
ressarcimento após pagamento direto feito pela empresa quanto às passagens, hospedagem e
alimentação no exterior, apresentando-se o recibo.

De  todo  modo,  essa  contextualização  é  relevante  ao  deslinde  do  caso  para
rechaçar  a  tese  defensiva  no  sentido  do  descabimento  do  pleito  no  estágio  em  que  se
encontrava o IPL (evento 816).

A prova indiciária (art. 239 do CPP), portanto, é absolutamente consistente no
sentido da comprovação da ocorrência da solicitação de recibo inautêntico.

Não paira, pois, a mínima dúvida de que o recibo de ressarcimento pleiteado por
JOSÉ ANTONIO DIANA MAPELLI e MARIA DO ROCIO em favor dela era fraudulento,
posto que objetivava comprovar ressarcimento não existente com data retroativa.

Se é certo que não há menção direta a favores como contrapartida à  obtenção
do documento, é bastante claro que a condição de servidora pública da beneficiária constitui
fator decisivo para o pleito e para motivar os destinatários a atendê-lo.

Vale registrar que o crime de corrupção passiva, consoante a dicção do art. 317
do  Código  Penal  e  o  entendimento  jurisprudencial  majoritário,  plasmado  pelo  STF  no
julgamento da STF, AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 22/04/2013,
dispensa  a  comprovação  da  contrapartida  consistente  em  um  ato  de  ofício  específico  e
determinado realizado pelo servidor público que recebe a benesse indevida. 

No mesmo sentido, recente decisão do TRF4 assentou que "a prática efetiva de
ato  de  ofício  não  consubstancia  elementar  de  tais  tipos  penais,  mas  somente  causa  de
aumento de pena (CP, §1º do artigo 317 e parágrafo único do artigo 333)"  (TRF4, ACR
5063271-36.2016.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO,
juntado aos autos em 03/06/2018).
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Basta à configuração do crime que a  solicitação tenha-se dado em razão do
cargo ostentado pelo funcionário público.

No  caso,  é  notório  que  RONEY  figurava  como  gerente  de  relações
institucionais  da  BRF  S/A  e,  nessa  condição,  contatava  com  extrema  regularidade  o
MAPA/PR, particularmente junto ao SIPOA, chefiado por MARIA em busca de agilização de
licenças e certificados necessários ao desempenho de sua profissão.

A vantagem pretendida  é  clara  e  decorreu da  possibilidade de  utilização do
documento  falso  em  procedimento  administrativo  disciplinar  e  em  inquérito  policial
instaurado  para  apurar  a  ilicitude  da  conduta  de  uma  servidora  pública  ter  empreendido
viagem à Europa com todas as despesas pagas por uma empresa que é fiscalizada pelo órgão
ao qual pertence para realizar visitas técnicas que permitiriam viabilizar a utilização de uma
nova tecnologia no mercado nacional que atenderia aos interesses da mesma empresa e que
deveria forçosamente contar com a aprovação do MAPA!

É  indevida  porque  não  decorria  das  atribuições  funcionais  ordinárias  dos
servidores públicos e não lhes era dado, em razão disso, formular qualquer requerimento de
obtenção  de  documento  que  não  espelhasse  precisamente  a  verdade  dos  fatos
ocorridos. Muito ao contrário, incumbe aos fiscais do MAPA, isso sim, demostrar isenção e
imparcialidade  perante  usuários  dos  serviços  públicos  que  prestavam,  velando  pela
moralidade  e  probidade  administrativas.  Agindo  tal  como  demonstrado  nos  autos,
desprezaram-se seus deveres mais comezinhos, instando outrem a atender a seus interesses
pessoais.

Não há falar no mero cometimento de condutas em etapas impuníveis do iter
criminis, a saber cogitação e atos preparatórios. Se é certo que diversos diálogos apontam
para a existência de apenas essas duas fases, não menos certo é que a prova dos autos apontou
claramente para a realização do ato de SOLICITAÇÃO  material da obtenção dos recibos
perante a pessoa designada pela BRF S/A para atender ao denunciado MAPELLI. O encontro,
aliás, sequer é negado pelo acusado (evento 730, VIDEO5 e VIDEO6 e evento 585, VIDEO1
a VIDEO3) cujo conteúdo, todavia, nega tenha sido delituoso. Indagado acerca do teor e da
finalidade do diálogo, optou por não revelá-lo.

O  argumento  de  que  a  ausência  da  oitiva  de  Sylas  Kok  Ribeiro  implica  a
constatação da falta de prova suficiente que poderia ser produzida pelo MPF para confortar
sua tese não pode ser acolhido. Independentemente da razão pela qual o órgão acusatório
deixou de arrolá-lo como testemunha - se por convicção de que estaria impedido legalmente
de depor,  por  entender  que a prova até então produzida era bastante ou por algum outro
fundamento, tal como sugere o denunciado em seus memoriais -, o fato é que a própria defesa
poderia  tê-lo  indicado  para  depor,  caso  entendesse  que  serviria  ao  propósito  do  melhor
esclarecimento dos fatos imputados. A iniciativa da produção probatória no Processo Penal
incumbe, como regra, ao MP e às defesas. O juiz decide com base no seu convencimento a
partir dos elementos de prova trazidos aos autos por ambos.

A alegada inversão indevida das ordens das conversas telefônicas captadas com
autorização  judicial  -  ressalte-se  que  o  denunciado  não  foi  objeto  de  monitoração  e  em
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momento algum se pretendeu acompanhar sua atividade profissional licitamente exercida -
não  teve  o  condão  de  induzir  o  Juízo  em erro,  sendo  que  a  instrução  se  encarregou  de
espancar  qualquer  dúvida  acerca  da  sequência  de  diálogos  e  do  seu  significado  para  o
presente processo.

Por  fim,  deve-se  registrar  também  que  a  ação  delituosa  não  decorreu  do
exercício regular de direito e também não está albergada por qualquer imunidade profissional
do denunciado, desde que a ninguém é dado - mesmo advogado -, em consórcio com servidor
público, a pretexto de favorecê-lo em procedimento administrativo, ombrear para o fim de
solicitar vantagem indevida a quem quer que seja. 

A prova produzida nos autos está a indicar que a motivação da ação delituosa
decorreu  da  necessidade  de  se  manter  a  tese  defensiva  exposta  no  ofício  nº  008/2013
/GAB/SFA-PR, subscrito por DANIEL GONÇALVES FILHO em 17 de janeiro de 2013 e
anexada no evento 926.

Deve-se atentar, conforme referido pelo MPF em suas alegações finais  (evento
952) que: "o texto do inteiro teor do referido ofício, em grande parte, assemelha-se ao esboço
apreendido na residência de  MARIA DO ROCIO NASCIMENTO,  e  constante  do  apenso
eletrônico 72 do inquérito 5002816-42.2015.4.04.7000, referente ao processo administrativo
disciplinar  21000.009947/2013-89,  contendo  anotação  manuscrita  com  o  seguinte  teor:
“Resumo realizado pelo Dr. Mapelli”, tal qual observado por ela em seu reinterrogatório".

MARIA DO ROCIO, de seu turno, aceitou a ideia e imediatamente iniciou a
ação delituosa. Para esse desiderato, negociou os contatos diretamente com RONEY para
viabilizar  o  encontro  entre  seu  procurador  e  os  representantes  da  BRF  em  São  Paulo
(ressaltando sempre, seguindo orientação de MAPELLI, que deveriam se dar em local fora da
sede da empresa) e forneceu os meios para tanto, financiando a viagem, tudo com o fim de
obter o tal recibo fraudulento.

De outro lado, no decorrer de seus diálogos travados com o gerente de relações
institucionais da BRF monitorados com ordem judicial, entremeava mensagens relacionadas à
necessidade de 'resolução' imediata do tema do recibo a ser emitido em seu favor e entregue a
seu  advogado  pela  empresa  com  o  atendimento  de  demandas  supostamente  urgentes
formuladas por RONEY, o que demonstra também a sua efetiva ação criminosa de solicitação
de vantagem indevida diretamente e por intermédio de seu procurador.

Relativamente a RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS a situação é um pouco
diversa.

A partir da análise das circunstâncias deste caso concreto, entendo que não há
prova de que a ação empreendida pelo réu esteja revestida de dolo. 

Explico.

Para que se considere um acusado partícipe ou coautor de crime é necessária a
presença  de  pluralidade  de:  condutas,  relevância  causal,  identidade  de  infrações  e  liame
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subjetivo.

No caso, não há dúvidas acerca da presença das três primeiras.

De  todo  o  contexto  dos  diálogos  e  das  próprias  declarações  prestadas
pelo  acusado  na  esfera  policial  e  em Juízo  há  dúvida  insuperável  acerca  da  sua  adesão
voluntária às ações criminosas perpetradas pelos demais réus. 

Como regra,  o  particular  figura  apenas  como vítima do crime de  corrupção
passiva  nos  casos  em  que  o  funcionário  público  solicita  vantagem  indevida,  exceto
quando se visualiza claramente o vínculo subjetivo entre ambos, evidenciado na possibilidade
de, com isso, se obter benefício futuro especialmente nas relações cujo trato seja sucessivo. 

Geralmente,  a  hipótese  de  participação  de  não-servidor  público  nesse  delito
configura o  crime de corrupção ativa,  em um caso clássico de exceção à teoria monista.
Apenas em situações pontuais - em que não haja ajustamento da conduta do terceiro ao tipo
do art. 333 do CP e se logre comprovar a adesão voluntária à ação do servidor público - é que
se pode cogitar da prática do crime de corrupção passiva por quem entrega a benesse, na
forma do art. 29 do CP.

Em outras palavras: o particular cede à solicitação indevida da vantagem por
medo ou porque está concertado com o agente público para,  da benesse alcançada, obter
algum proveito futuro em seu favor.

No caso específico, não há prova suficiente que permita conduzir à conclusão
no sentido da vinculação subjetiva entre todos os envolvidos.

Examinando  com  cuidado  os  elementos  de  prova,  é  de  se  concluir
que havia uma espécie de sugestão constante por parte de MARIA no sentido de que seria
adequado que RONEY cedesse a seus pedidos de obtenção do recibo inautêntico. 

A despeito de toda a cordialidade aparente nos diálogos captados o que está por
detrás desse tipo de relação espúria e deteriorada entre fiscal com reduzida compreensão dos
deveres de probidade e impessoalidade que o cargo impõe e fiscalizado à mercê dos humores
desse mesmo servidor é uma mensagem subliminar do tipo "não lhe custará atender a meu
singelo pedido, pois com isso angariará a minha simpatia".

Evidentemente  que,  ainda  assim,  o  agir  de  quem cede  ao  pedido  espúrio  é
reprovável e ajusta-se às balizas objetivas do tipo. Não está, no caso, porém, revestido do
dolo necessário para tornar sua ação passível de aplicação de uma sanção penal.

Em síntese,  após  mais  de  um  ano  de  monitoramentos  telefônicos  e  análise
parcial  dos materiais  apreendidos,  encerrada a  instrução processual  penal,  não se  logrou
comprovar que RONEY tivesse genuinamente aderido às condutas dos réus. Desde há muito
- já em e-mails corporativos que trocara em 2013 - vinha sendo informado que o tal 'recibo de
ressarcimento' não seria emitido da forma como postulado. Não há, pois, falar em adesão
voluntária  à  ação delituosa  dos  corréus,  nada obstante  uma primeira  leitura  dos  diálogos
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mantidos entre ele e MARIA sugerisse o contrário.

A rigor, é claro o jogo retórico por ele protagonizado com relativo sucesso. Por
um lado, cuidava de não confrontar MARIA diretamente mediante uma negativa de acesso a
instâncias superiores da empresa para apresentar seu pedido. Internamente, porém, mantinha
os  escalões  mais  elevados  informados  dos  movimentos  de  MARIA  E  MAPELLI.  Em
contrapartida,  era  posicionado  por  esses  mesmos  executivos  sobre  a  impossibilidade  de
atendimento do pleito.

Obviamente, RONEY não possuía certeza se a BRF S/A, ao fim e ao cabo, após
os tais encontros pessoais em São Paulo, cederia e acabaria por entregar, ou não, o recibo tão
desejado, mesmo porque essa tomada de decisão não era da sua alçada.

Ocorre,  porém,  que  os  elementos  de  que  ele  dispunha  em  nível  interno
permitiram que, antevendo a provável negativa do requerimento, sugerisse ter a ele aderido e
protelasse, enquanto podia, a apresentação de uma resposta indesejada, caso ela realmente
viesse.

Teria ele aderido à conduta criminosa proposta e se convertido em partícipe do
crime  de  corrupção  passiva,  uma  vez  que  guardava  a  expectativa  de  vir  a  ser
beneficiado  futuramente  por  seus  favores?  É  possível,  mas,  no  contexto  relatado,  pouco
provável. O que é mais factível é que tenha cedido aos apelos de encaminhamento da questão
- embora conhecesse o prognóstico desfavorável  aos solicitantes -  unicamente para evitar
sofrer alguma represália ou angariar a  antipatia dos representantes do órgão, o que acaba
sendo geralmente muito ruim em uma sociedade marcadamente relacional como a brasileira
(DAMATTA, Roberto. "Você sabe com quem está falando? Um ensaio sobre a distinção entre
indivíduo e pessoa no Brasil", in Carnavais, Malandros e Heróis. 1997).

O fato é que a prova produzida não permite conduzir a um juízo seguro acerca
da  adesão  voluntária  do  denunciado  à  ação  criminosa  empreendida  pelos  corréus.  Logo,
restou não comprovado o dolo de sua ação, merecendo, incidente a circunstância de dúvida
insuperável, a prolação de um juízo absolutório.

Derradeiramente, entendo incabível o acréscimo previsto no §1º do art. 317 do
CP porque não verifico a prática de ato administrativo por parte da acusada MARIA DO
ROCIO com infração a dever funcional.

Primeiro, porque as tais priorizações dos procedimentos de interesse da BRF
S/A no MAPA/PR que teriam ocorrido nos dias 18/02/16, 22/02/16, 23/02/16, 25/02/16 e
07/03/16 não restaram todas suficientemente comprovadas.

Segundo,  porque  entendo  que  a  circunstância  de  se  emprestar  atendimento
célere aos pleitos formulados pelos representantes dos fiscalizados, por si só, não caracteriza
infração a dever funcional.

Incumbe, por um lado, ao agente público demonstrar o limite da legalidade ao
usuário  do  serviço,  agindo  com  firmeza,  transparência  e  isenção  objetivas,  emprestando
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concretude  ao  princípio  constitucional  da  isonomia  insculpido  no  art.  5º  da  Constituição
Federal, com a estrita observância dos vetores do caput do art. 37 da Carta Magna.

De  outro  lado,  cabe  às  empresas  estarem  comprometidas  com  as  regras  de
compliance  modernamente exigidas no mercado corporativo global sob pena de terem sua
relevância  econômica  reduzida  drasticamente,  ameaçando  a  própria  sobrevivência  do
negócio.  Ética concorrencial,  transparência, honestidade e responsabilidade social não são
mais uma opção para alavancar as transações comerciais das grandes organizações privadas.
São uma imposição do século XXI, tal como a preservação do meio ambiente mediante o uso
sustentável dos recursos naturais passou a ser desde o último quarto do século XX.

O engajamento  das  pessoas  físicas  e  jurídicas  é  de  tamanha  relevância  que
ainda em 2009 o Instituto Ethos e a Controladoria-Geral da União publicaram um manual
para as empresas intitulado "a responsabilidade social das empresas no combate à corrupção".
Nele se listam uma série de atos que devem ser evitados para se estancar esta mazela nacional
que atinge a todos igualmente  e deteriora os valores da sociedade e o ambiente negocial
(http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos
/manualrespsocialempresas_baixa.pdf). 

Em 2013 entrou em vigor a chamada Lei da Empresa Limpa (Lei nº 12.846/13)
que instituiu a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de
atos  contra  a  Administração  Pública  nacional  e  estrangeira.  A  mesma  Lei  instituiu  os
chamados 'acordos de leniência'.

Evidentemente,  causa  enorme  dissabor  perceber  a  relação  havida  entre  o
acusado RONEY e alguns servidores públicos traduzida em solicitações de parte a parte,
sugestões  mútuas  de  apoios  diversos  e  frequentes  tentativas  de  contornar  ou  reduzir  a
burocracia estatal. Esclarece muito sobre como parte do empresariado nacional lida com os
entes públicos e como alguns destes, por sua vez, reagem às demandas formuladas pelos tais
agentes de 'relações institucionais'.

Essas circunstâncias, porém, dizem mais com a cultura arraigada em setores -
do  serviço  público  e  da  iniciativa  privada  -  que  resistem  fortemente  aos  ditames  da
modernidade do que com atitudes individuais muitas vezes, mas nem sempre, merecedoras de
censura penal.

Não é, pelo que se viu durante as fases instrutórias das 6 (seis) ações penais
derivadas  da  Operação  Carne  Fraca,  um problema  localizado  e  pontual  no  MAPA/PR  e
mesmo exclusivo do MAPA como um todo.

RONEY é um jovem empregado em ascendência profissional de uma empresa
que comercializa derivados de proteína animal. Alçado, certamente à custa de muito esforço
pessoal,  a  uma  posição  de  gerência  da  área  de  'relações  institucionais'  (pela  descrição
apresentada por ele mesmo e pelas testemunhas ouvidas durante a instrução, suas atividades
se ajustavam mais à área de 'assuntos regulatórios'), recebeu a inglória incumbência de se
posicionar entre as demandas de urgência de um conglomerado de empresas cuja matéria
prima é composta por animais vivos destinados ao abate para consumo humano e um órgão
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com  deficit  de  pessoal,  guiado  por  indicações  políticas  nos  postos-chave  e  por  um
RISPOA então em vigor há mais de 50 (cinquenta) anos - felizmente revogado e substituído
em 29/3/2017, não por acaso 12 (doze) dias após a deflagração da Operação Carne Fraca.
Esse órgão (MAPA) é que deve velar pela regularidade e sanidade dos produtos postos no
mercado  pela  empresa,  em  que  até  mesmo  um  rótulo  de  uma  nova  embalagem  deveria
passar por análise manual de um fiscal agropecuário.

Nesse  ambiente  de,  por  um  lado,  urgência  e  uma  cultura  não  exatamente
consolidada de integridade (compliance) no âmbito da corporação da qual RONEY faz parte,
e,  por outro, desejo de crescimento profissional aliado a dificuldades estruturais do órgão
regulador, floresceram circunstâncias tais como aquelas retratadas neste tópico. Ao fim, com
a revelação dos fatos perderam o MAPA, a BRF e as pessoas envolvidas.  

O Brasil, embora tenha tido a própria imagem no mercado global arranhada em
um primeiro momento, ao fim ganhou em transparência e pode, conhecendo as imperfeições
das empresas e instituições públicas, corrigir os rumos para evitar a repetição de falhas dessa
espécie de agora em diante.

É  absolutamente  fundamental  que  uma  empresa  tal  como  a  BRF  S/A
implemente, efetivamente, os ditames que desde 2015 estão em seu Manual de Transparência,
particularmente  no  item  3.2  (http://ri.brf-global.com/wp-content/uploads/sites/38/2017
/11/Manual-de-Transpare%CC%82ncia-BRF-PT.pdf),  emprestando  sua  valorosa
contribuição para o aperfeiçoamento da nossa sociedade, adotando açoes concretas visando a
redução dos níveis de corrupção no Brasil para patamares civilizados e, como consequência,
colaborando de maneira decisiva para a melhora do ambiente de competitividade brasileira. A
não ser assim, o que ocorrerá será a mera substituição de um agente por outro na engrenagem
da  companhia,  com  a  repetição  futura  das  mesmas  práticas  que  conduziram  RONEY  à
condição de réu nesta ação penal. 

De parte do MAPA, a adoção de medidas de informatização, de critérios claros e
uniformes no exame das demandas e transparência com acesso online  aos interessados no
andamento dos procedimentos, com observância estrita dos prazos regulamentares para as
soluções  das  pendências  são  suficientes  para  se  evitarem  investidas  tais  como  aquelas
verificadas nos diálogos monitorados. Ao lado disso, urge a preservação da autonomia e da
independência do órgão regulador por meio da qualificação e valorização dos seus servidores
afastando-se o risco da 'captura' do fiscalizador pelo fiscalizado (sobre o tema: BAGATIN,
Andreia Cristina. Captura das Agências Reguladoras Independentes. Saraiva. 2013).

Em  um  cenário  assim,  tenho  que  é  de  se  conferir  crédito  às  declarações
prestadas  pela  ré  colaboradora  MARIA  DO  ROCIO  NASCIMENTO  que,  ouvida  sob  o
compromisso de dizer a verdade (evento 924, VIDEO5), negou privilegiar de maneira ilícita a
BRF S/A.  Entendo  que,  de  fato,  o  ato  de  prometer  e  -  em alguma medida  -  emprestar
celeridade a requerimentos formulados por fiscalizados, sem se comprometer com o resultado
do processo ao final, exceto nos casos em que sobrevenha prejuízo aos demais usuários do
sistema ou violação expressa a regramento administrativo, não se ajusta às exigências do §1º
do art. 317 do CPP.
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Demais,  a  prova  dos  autos  demonstrou  que  essa  relação  entre  RONEY  e
MARIA, muitas vezes, era permeada por um jogo de palavras em que a dissimulação era
largamente utilizada para não se ferirem suscetibilidades de lado a lado. 

O crime de corrupção passiva privilegiada: 

        Art. 317 - Omissis

        § 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de
dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

        Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Trata-se  de  crime  funcional.  O  sujeito  ativo  do  crime  deve  ser  funcionário
público, admitida a participação ou coautoria de quem não detenha a condição (art. 30 do
Código Penal). A definição de servidor público, para fins penais, se encontra no artigo 327 do
Código Penal:

Art.  327  -  Considera-se  funcionário  público,  para  os  efeitos  penais,  quem,  embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada
para a execução de atividade típica da Administração Pública.
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste
Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento
de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação
instituída pelo poder público.

Tutela-se a moralidade administrativa, a probidade e o regular funcionamento da
Coisa Pública. É crime formal, consumando-se o ato com a ação (na primeira figura típica) ou
a  omissão  (nas  outras  duas)  de  ato  de  ofício,  independentemente  de  qualquer  vantagem
econômica, exigindo-se apenas a cessão a pedido ou influência de terceiro. O tipo subjetivo é
o dolo.

Infringência a dever funcional é o elemento normativo do tipo. Sem ele, ainda
que ocorridos os verbos nucleares do tipo, não haverá crime.

Consigno que é certo ser possível participação ou coautoria de particular em
crime funcional. Ou seja, não há qualquer impedimento para que o terceiro, não detentor da
posição  de  servidor  público,  possa  figurar  como coautor  ou  partícipe  de  crime  contra  a
Administração Pública, na forma do art. 30 do Código Penal.

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA. COMUNICABILIDADE DA
CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO. LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO PARA A AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I.  É  possível  a  participação  de  particular  no  delito  de  corrupção  passiva,  face  a

comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime.
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 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do requisito objetivo de
"pena mínima cominada igual ou inferior a um ano", exigido para a suspensão do processo
prevista pela Lei 9.099/95.
 III. Recurso ao qual se nega provimento.
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/1998, DJ
19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL.  OPERAÇÃO FALCATRUA.  PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO  PUNITIVA.  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  ARTIGO  313-A  DO  CÓDIGO
PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 30 DO
CÓDIGO  PENAL.  AGENTE  ESTRANHO  AOS  QUADROS  DO  SERVIÇO  PÚBLICO.
POSSIBILIDADE DE COAUTORIA  OU  PARTICIPAÇÃO.  CIÊNCIA  DA  CONDIÇÃO  DE
FUNCIONÁRIO  PÚBLICO  DO  COMPARSA.  ARTIGO  171,  §  3º,  DO  CÓDIGO  PENAL.
ESTELIONATO CONTRA O INSS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.
DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Prescrita
a pretensão punitiva estatal, pela pena em concreto, quanto ao crime de estelionato tentado
imputado a Jocimar de Souza,  com base nos artigos 107,  inciso IV, c/c 109,  inciso VI,  do
Código Penal (na redação anterior à Lei n.º 12.234/2010), pois transcorrido lapso superior a
02 (dois) anos entre a data do fato (12/04/2010) e o recebimento da denúncia (08/05/2015). 2.
Comete o delito previsto no art. 313-A do Código Penal o funcionário que, valendo-se dessa
condição,  insere dados  falsos  em sistema informatizado da  Administração Pública.  3.  No
crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, tipificado no art. 313-A do
Código Penal, a condição de funcionário público do agente é elementar do crime. Nesse
caso,  o  agente  estranho  aos  quadros  da  administração  que  atua  em  concurso  com  o
funcionário público pode responder pelo crime em questão, como coautor ou partícipe, a
teor da previsão constante do art. 30 do Código Penal. Para tanto, é preciso que o particular
tenha ciência da condição de funcionário público do comparsa.  4.  Para a  subsunção de
determinada conduta no tipo penal descrito no artigo 171 do CP, é essencial a presença dos
seguintes  elementos  objetivos:  o  emprego  de  algum  artifício  ou  qualquer  outro  meio
fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da vantagem ilícita pelo agente e o
prejuízo de terceiros. Indispensável que haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo
alheio), decorrente da fraude e o erro que esta provocou. 5. Como elemento subjetivo, exige-se
a  presença  do  dolo  específico  para  o  estelionato,  consistente  no  agir  especial  do  agente
visando o locupletamento ilícito e, sendo crime material, se consuma no momento e no local
em que o agente obtém a vantagem indevida, em prejuízo de outrem. 6. A pena de prestação
pecuniária deve ser fixada atentando à situação financeira do acusado e, nessa medida, deve
ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente. Registre-se que é possível ao juízo da
execução a adequação das condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a
hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º, da Lei nº 7.210/84.
7. Apelações criminais desprovidas. Extinta, de ofício, a punibilidade de Jocimar de Souza
quanto à tentativa de estelionato a ele imputada, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109,
inciso  VI,  do  Código  Penal,  na  redação  vigente  à  época  dos  fatos.  (TRF4,  ACR
5004469-95.2014.4.04.7006,  OITAVA  TURMA,  Relator  NIVALDO  BRUNONI,  juntado  aos
autos em 06/04/2018).

Esclareço que, conquanto o apenamento previsto em abstrato isoladamente para
esse crime pudesse permitir a aplicação dos ditames do art. 76 e do art. 89 da Lei nº 9.099/95
isso resta inviabilizado, tendo em consideração o somatório das penas dos crimes atribuídos
ao réu na denúncia (Súmula nº 243 do STJ), não sendo, pela mesma razão, caso de declinação
de competência para o Juizado Especial.
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Examinando-se os autos não restou comprovada a materialidade.

Assim entendo rigorosamente pelos mesmos fundamentos que reconheci não ter
havido prática de ato administrativo com infração a dever funcional para os fins da incidência
do §1º do art. 317 do CP por parte da acusada MARIA DO ROCIO. A saber: porque as tais
priorizações dos procedimentos de interesse da BRF S/A no MAPA/PR que teriam ocorrido
nos  dias  18/02/16,  22/02/16,  23/02/16,  25/02/16  e  07/03/16  não  restaram  todas
suficientemente comprovadas; e porque a circunstância de se emprestar atendimento célere
aos  pleitos  formulados  pelos  representantes  dos  fiscalizados,  por  si  só,  não  caracteriza
infração a dever do servidor público.

Logo, ausente materialidade delitiva por não consituir o fato crime.

O crime de concussão está tipificado da seguinte forma:  

Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

        Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Trata-se  de  crime  funcional.  O  sujeito  ativo  do  crime  deve  ser  funcionário
público, admitida a participação ou coautoria de quem não detenha a condição (art. 30 do
Código Penal). A definição de servidor público, para fins penais, se encontra no artigo 327 do
Código Penal:

Art.  327  -  Considera-se  funcionário  público,  para  os  efeitos  penais,  quem,  embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada
para a execução de atividade típica da Administração Pública.
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste
Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento
de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação
instituída pelo poder público.

Tutela-se a moralidade administrativa, a probidade e o regular funcionamento da
Coisa Pública. É crime formal, consumando-se com o ato de demandar a vantagem indevida
perante terceiro, independentemente do seu efetivo recebimento. O tipo subjetivo é o dolo.

Vantagem  indevida,  como  elemento  normativo  do  tipo,  de  acordo  com  a
corrente  doutrinária  majoritária,  não  necessariamente  traduz  proveito  econômico  direto  e
mensurável, podendo ser de qualquer natureza, desde que indevida.

Examinando-se os autos restou incomprovada a materialidade delitiva.

Os  diálogos  monitorados  com  autorização  judicial  demonstram  a  exigência
formulada  por  telefone  da  emissão  do  tal  recibo  por  DANIEL  junto  a  RONEY  no  dia
06/5/2016 (81840423.WAV). Não resta dúvida de que a conversa tenha ocorrido nos precisos
termos  como  descritos  na  exordial  acusatória.  O  próprio  acusado  não  o  negou,  quando
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interrogado em Juízo na condição de réu colaborador (evento 924, VIDEO10-VIDEO12). 

Afirmou, contudo, que à época desconhecia o intento criminoso que decorreria
da obtenção dos recibos. Basicamente, declarou que fez gestões junto à empresa no sentido de
que os documentos fossem emitidos, acreditando que isso ocorreria mediante ressarcimento
dos gastos, tendo em conta os termos do diálogo mantido com a servidora MARIA após seu
retorno da viagem custeada pela BRF S/A em 2011 (evento 924, VIDEO10 e VIDEO11).
Essa versão está em linha com o que afirmou a corré quando reinterrogada em Juízo acerca de
sua pretensão INICIAL (ainda em 2011, durante e tão logo ocorrida a viagem realizada às
expensas da BRF S/A).

Não  está  claro  o  que  realmente  motivou  a  atuação  do  réu  DANIEL
GONÇALVES FILHO em favor da obtenção do tal documento junto a RONEY em maio de
2016. Se o fez com a mais absoluta boa-fé, a partir de uma informação desatualizada que
possuía quanto ao interesse do ressarcimento a ser feito por MARIA, após nova provocação
dela; se assim procedeu em decorrência de omissão proposital  promovida perante ele por
terceiros  (MARIA,  MAPELLI  ou  outra  pessoa)  acerca  do  real  intento  delituoso  com  a
obtenção do comprovante de pagamento para, induzindo-o em erro, motivá-lo a intervir na
condição  de  superintendente  do  MAPA/PR;  se  o  fez  sem  conhecimento  da  falsidade,
espontaneamente, porque soube que o encontro entre o procurador da servidora e o advogado
designado  pela  BRF  S/A  em  março/2016  foi  inexistoso  para  obter  um  'recibo  de
ressarcimento';  ou,  por  fim,  se  porque  estava,  de  fato,  associado  dolosamente  à  ação
criminosa da servidora e de seu procurador.

Registre-se que, na linha do que foi afirmado nas alegações finais de sua defesa
(evento 968),  desde sempre o  acusado,  também colaborador,  manteve a versão acerca do
desconhecimento da inidoneidade dos documentos pretendidos. Isso pode ser constatado na
análise  dos  termos  dos  anexos  prévios  ao  acordo  de  colaboração  premiada  (evento  909,
ANEXO2) e da sua oitiva em “termo de colaboração” prévia à homologação do acordo pelo
Supremo Tribunal Federal (evento 909, ANEXO3).

Nesse  cenário  todo,  a  conclusão mais  acertada  é  no  sentido  da  ausência  de
comprovação do dolo do agente quanto à prática delituosa de concussão, considerando-se o
seu  compromisso  de  dizer  a  verdade  como consequência  do  acordo  de  colaboração  que
firmou - com base no qual, aliás, não lhe decorreria prejuízo caso admitisse também essa
prática  delituosa.  Entendo  ser  inviável  a  aplicação  ao  presente  caso  da  teoria  do  dolo
eventual,  tal  como  pretendido  pela  acusação  em  seus  memoriais  (evento  952).  O  tipo
subjetivo  descrito  na  conduta  atribuída  ao  réu  foi  o  dolo  direto,  que  é  aquele  que
ontologicamente se coaduna com a ação de exigir vantagem indevida descrita pela acusação.
Em outras palavras: vantagem que o agente sabe ser indevida. Mostra-se incabível estender a
tipicidade do crime ao caso baseado na compreensão de se demandar uma vantagem que
'deveria saber indevida'.

Anoto que a circunstância de DANIEL ter subscrito documento em 2013 em
nome do MAPA/PR afirmando que os servidores teriam pago do próprio bolso os custos da
viagem não necessariamente induz à conclusão de que, em 2016, teria formulado a exigência
de um recibo que sabia ser fraudulento com a mesma motivação do expediante anos antes
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produzido  para,  de  alguma  forma,  se  beneficiar  também  desse  fato,  evitando  ser
responsabilizado por alguma afirmação falsa anterior. A instrução não permitiu concluir -
deduzindo-se com a segurança necessária para um juízo condenatório - acerca da relação
existente entre o ato criminoso que lhe foi imputado nesta parte da acusação com o ofício que,
enquanto superintendente do MAPA/PR, assinou anteriormente.

Ao contrário do que se deu com o corréu JOSÉ ANTÔNIO DIANA MAPELLI,
cuja motivação atual  para  o  agir  delituoso restou suficientemente comprovada nos  autos,
havendo comunicação direta e frequente entre ele e MARIA para ajustar e ultimar a prática
das condutas penalmente ilícitas, o que acabou por ocorrer materialmente em março de 2016,
com relação a DANIEL GONÇALVES FILHO não há clareza acerca das razões e do seu
conhecimento completo do contexto relativo à solicitação do recibo. A própria ré MARIA,
igualmente  colaboradora,  garantiu  desconhecer  previamente  a  exigência  formulada  por
DANIEL, bem como a sua motivação, tendo sido informada por ele apenas posteriormente ao
acontecido. 

A dúvida existente acerca do tipo subjetivo de seu agir é, portanto, insuperável.
Deve-se, então, emprestar crédito à versão apresentada há muito pelo réu colaborador - que
está por força de lei obrigado a falar a verdade - no sentido do desconhecimento da ilicitude
do pedido formulado.

Com relação a  MARIA DO ROCIO NASCIMENTO não há  provas  de  que
tenha  colaborado  com  a  exigência  levada  a  cabo  por  DANIEL.  A  rigor,  os  diálogos
telefônicos monitorados entre os dois  revelam que ela, posteriormente  à  ação do então
superintendente, foi informada da conversa mantida por ele com RONEY e comunicada de
que  haveria  uma  reunião  em  São  Paulo  e  que  deveria  estar  preparada  para  ir  até  lá.
Ressalte-se que este terceiro momento em que se busca mais uma vez a emissão de um recibo
de ressarcimento de despesas (maio/2016) não se confunde com aquele ocorrido em março
envolvendo MAPELLI, tratando-se, portanto, de outra tentativa de reunião na capital paulista,
possivelmente  em  razão  do  insucesso  da  anterior,  a  que  compareceria  MARIA,  sem
intervenção direta de MAPELLI. Não há notícia de que a tal nova reunião tenha ocorrido,
havendo indicativos de que,  na verdade, não houve, diante de nova negativa da empresa,
consoante se deduz dos diálogos entre RONEY e Péricles travados nos dias 09/5/16 (áudio
81905874.WAV) e 06/6/16 (áudio 82563543.WAV).

Diante disso, não há falar em adesão de MARIA à conduta de DANIEL, visto
que o seu conhecimento do fato ocorreu após a ação inquinada de criminosa. Não há falar em
coautoria  ou  participação  posterior  a  uma  prática  delituosa  já  consumada  (no  caso,  esta
consistiria no verbo 'exigir'),  salvo quando comprovado ajuste prévio entre os envolvidos.
Considerando-se a ausência de um acordo de vontades dessa natureza e a falta de prova de
que,  posteriormente à exigência, tenha ocorrido a tal  reunião que envolveria MARIA e o
pessoal da BRF S/A em São Paulo, inviável o reconhecimento do concurso de pessoas.

Os diálogos  telefônicos  indicavam a  real  possibilidade  de  adesão  à  conduta
atribuída a DANIEL, com a realização de uma reunião com o desiderato de obtenção do
documento.  Não houve,  porém, comprovação bastante da  sua ocorrência.  Igualmente  não
sobreveio prova suficiente de que o então superintendente do MAPA/PR agiu por orientação
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ou instigação de MARIA para formular uma exigência de emissão de recibo ideologicamente
falso.

A  bem  da  verdade,  a  própria  inexistência  de  demonstração  do  acordo  de
vontades prévio para fim criminoso figurou como razão fundamental para a conclusão acerca
da ausência de prova do dolo do corréu DANIEL.

Diante disso, tenho que a falta de comprovação de participação voluntária de
MARIA na conduta de exigir vantagem junto a RONEY, seja sob a forma de instigação ou
cometimento de ação finalística para concretizar o intento delituoso, impõe a sua absolvição.

O crime de prevaricação está tipificado da seguinte forma:  

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

        Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Trata-se  de  crime  funcional.  O  sujeito  ativo  do  crime  deve  ser  funcionário
público, admitida a participação ou coautoria de quem não detenha a condição (art. 30 do
Código Penal). A definição de servidor público, para fins penais, se encontra no artigo 327 do
Código Penal:

Art.  327  -  Considera-se  funcionário  público,  para  os  efeitos  penais,  quem,  embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada
para a execução de atividade típica da Administração Pública.
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste
Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento
de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação
instituída pelo poder público.

Tutela-se a moralidade administrativa, a probidade e o regular funcionamento da
Coisa Pública.  É crime formal,  consumando-se o ato  com a omissão (nas duas primeiras
figuras  típicas)  ou  a  ação  (na  terceira)  de  ato  de  ofício,  independentemente  de  qualquer
vantagem econômica, exigindo-se apenas a satisfação de interesse pessoal. O tipo subjetivo é
o dolo.

Contra disposição legal expressa é o elemento normativo do tipo. Sem ele, ainda
que ocorridos os verbos nucleares do tipo, não haverá crime.

Esclareço que, conquanto o apenamento previsto em abstrato isoladamente para
esse crime pudesse permitir a aplicação dos ditames do art. 76 e do art. 89 da Lei nº 9.099/95
isso resta inviabilizado, tendo em consideração o somatório das penas dos crimes atribuídos
à ré na denúncia (Súmula nº 243 do STJ), não sendo, pela mesma razão, caso de declinação
de competência para o Juizado Especial.

Examinando-se os autos não restaram comprovadas a materialidade e a autoria

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba

:: 700004486362 - eproc - :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

65 de 149 28/09/2018 11:46



5016879-04.2017.4.04.7000 700004486362 .V846

criminosas.

A imputação  do  crime  de  prevaricação  a  MARIA DO ROCIO decorreu  da
presença de indícios de que, no exercício de seu cargo de fiscal federal agropecuária e chefe
do  SIPOA/PR,  da  Superintendência  Federal  de  Agricultura  no  Paraná,  retardou,
indevidamente, a prática de atos de ofício, atrasando despachos em processos administrativos
de  interesse  da  BRF  S/A,  para  satisfazer  interesse  pessoal,  consistente  na  obtenção  do
documento falso que serviria como álibi na apuração disciplinar e criminal que respondia.

Os  diálogos  monitorados  com  autorização  judicial  com  a  declaração
de  RONEY  em  seu  interrogatório  no  sentido  de  que  MARIA  atrelou  implicitamente  a
tramitação de procedimentos de interesse da empresa à emissão do recibo falso - em conversa
com  Péricles  Salazar,  refere  que  a  servidora  pública  obstava  o  trâmite  de  processos  da
empresa  (áudio  82563543.WAV)  -  apontavam  claramente  para  a  real  possibilidade  do
cometimento do crime em exame.

Encerrada a instrução processual e esclarecidos os contornos da singular relação
existente entre MARIA e RONEY, entendo que não sobrevieram elementos concretos que
comprovassem a ocorrência dos fatos.

Ao fim, os atrasos e demoras eventualmente existentes - a despeito da ausência
de comprovação material específica dessas circunstâncias apresentada nos autos - ocorreram
mais por deficiências estruturais do órgão e por critérios de tramitação técnico e burocrática
usuais,  o  que  geralmente  não  agrada  à  urgência  que  o  mercado  corporativo  geralmente
entende existir, do que propriamente por um desejo tornado concreto no mundo dos fatos de
MARIA prejudicar os interesses da BRF S/A.

As afirmações nos telefonemas de RONEY captadas no curso da investigação
policial diante da prova produzida na fase do contraditório se ajustam mais a uma tentativa de
emprestar um viés de gravidade a uma situação trivial com o fim de valorizar a sua posição
funcional ante uma suposta retaliação da servidora pública diante da demora no atendimento à
demanda de expedição de um recibo fraudulento em seu desfavor por intermédio do corréu
MAPELLI. 

Aliado a isso tudo, a versão autodefensiva da ré colaboradora, sob a obrigação
de  falar  a  verdade,  confirmou  essa  conclusão.  MARIA  DO  ROCIO,  na  condição  de  ré
colaboradora,  quando de  seu  reinterrogatório,  negou ter  retaliado  RONEY ou  a  BRF,  ou
atrasado processos da empresa, alegando que havia outros compromissos e prioridades.  

Essas  circunstâncias  formam  um  conjunto  incapaz  de  conduzir  a  uma
condenação pela  prática do crime de prevaricação diante da ausência de prova acerca da
ocorrência dos fatos.  É,  portanto,  imperiosa a prolação de um juízo de improcedência da
acusação de prevaricação.

3.2. Corrupção Passiva Privilegiada. Materialidade e Autoria (Maria do Rocio
Nascimento e Roney Nogueira dos Santos),
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Segundo  a  denúncia,  em  15/02/16,  13/05/16,  09/08/16  e  11/08/16,  em
Curitiba-PR, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, agindo com consciência e vontade, no
exercício  de  seu cargo  de  fiscal  federal  agropecuária  e  chefe do Serviço de  Inspeção de
Produtos de Origem Animal – SIPOA/PR, da Superintendência Federal de Agricultura no
Paraná,  praticou  atos  de  ofício,  infringindo  dever  funcional,  ao  dar  trâmite  prioritário  e
preferencial a processos administrativos de interesse da pessoa jurídica BRF S/A, dentre os
quais os processos 000012378/1976-73, 21034003962/2016-79 e 21034003811/2016-11 e o
processo até o momento identificado como “projeto Garden” (provavelmente Kitchen Garden
Project),  cedendo a pedidos feitos, com vontade e consciência da sua ilicitude, através de
contatos telefônicos, por RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS – empregado da empresa.

O crime de corrupção passiva privilegiada: 

        Art. 317 - Omissis

        § 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de
dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

        Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Trata-se  de  crime  funcional.  O  sujeito  ativo  do  crime  deve  ser  funcionário
público, admitida a participação ou coautoria de quem não detenha a condição (art. 30 do
Código Penal). A definição de servidor público, para fins penais, se encontra no artigo 327 do
Código Penal:

Art.  327  -  Considera-se  funcionário  público,  para  os  efeitos  penais,  quem,  embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada
para a execução de atividade típica da Administração Pública.
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste
Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento
de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação
instituída pelo poder público.

Tutela-se a moralidade administrativa, a probidade e o regular funcionamento da
Coisa Pública. É crime formal, consumando-se o ato com a ação (na primeira figura típica) ou
a  omissão  (nas  outras  duas)  de  ato  de  ofício,  independentemente  de  qualquer  vantagem
econômica, exigindo-se apenas a cessão a pedido ou influência de terceiro. O tipo subjetivo é
o dolo.

Infringência a dever funcional é o elemento normativo do tipo. Sem ele, ainda
que ocorridos os verbos nucleares do tipo, não haverá crime.

Consigno que é certo ser possível participação ou coautoria de particular em
crime funcional. Ou seja, não há qualquer impedimento para que o terceiro, não detentor da
posição  de  servidor  público,  possa  figurar  como coautor  ou  partícipe  de  crime  contra  a
Administração Pública, na forma do art. 30 do Código Penal.
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Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA. COMUNICABILIDADE DA
CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO. LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO PARA A AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I.  É  possível  a  participação  de  particular  no  delito  de  corrupção  passiva,  face  a

comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime.
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do requisito objetivo de
"pena mínima cominada igual ou inferior a um ano", exigido para a suspensão do processo
prevista pela Lei 9.099/95.
 III. Recurso ao qual se nega provimento.
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/1998, DJ
19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL.  OPERAÇÃO FALCATRUA.  PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO  PUNITIVA.  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  ARTIGO  313-A  DO  CÓDIGO
PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 30 DO
CÓDIGO  PENAL.  AGENTE  ESTRANHO  AOS  QUADROS  DO  SERVIÇO  PÚBLICO.
POSSIBILIDADE DE COAUTORIA  OU  PARTICIPAÇÃO.  CIÊNCIA  DA  CONDIÇÃO  DE
FUNCIONÁRIO  PÚBLICO  DO  COMPARSA.  ARTIGO  171,  §  3º,  DO  CÓDIGO  PENAL.
ESTELIONATO CONTRA O INSS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.
DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Prescrita
a pretensão punitiva estatal, pela pena em concreto, quanto ao crime de estelionato tentado
imputado a Jocimar de Souza,  com base nos artigos 107,  inciso IV, c/c 109,  inciso VI,  do
Código Penal (na redação anterior à Lei n.º 12.234/2010), pois transcorrido lapso superior a
02 (dois) anos entre a data do fato (12/04/2010) e o recebimento da denúncia (08/05/2015). 2.
Comete o delito previsto no art. 313-A do Código Penal o funcionário que, valendo-se dessa
condição,  insere dados  falsos  em sistema informatizado da  Administração Pública.  3.  No
crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, tipificado no art. 313-A do
Código Penal, a condição de funcionário público do agente é elementar do crime. Nesse
caso,  o  agente  estranho  aos  quadros  da  administração  que  atua  em  concurso  com  o
funcionário público pode responder pelo crime em questão, como coautor ou partícipe, a
teor da previsão constante do art. 30 do Código Penal. Para tanto, é preciso que o particular
tenha ciência da condição de funcionário público do comparsa.  4.  Para a  subsunção de
determinada conduta no tipo penal descrito no artigo 171 do CP, é essencial a presença dos
seguintes  elementos  objetivos:  o  emprego  de  algum  artifício  ou  qualquer  outro  meio
fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da vantagem ilícita pelo agente e o
prejuízo de terceiros. Indispensável que haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo
alheio), decorrente da fraude e o erro que esta provocou. 5. Como elemento subjetivo, exige-se
a  presença  do  dolo  específico  para  o  estelionato,  consistente  no  agir  especial  do  agente
visando o locupletamento ilícito e, sendo crime material, se consuma no momento e no local
em que o agente obtém a vantagem indevida, em prejuízo de outrem. 6. A pena de prestação
pecuniária deve ser fixada atentando à situação financeira do acusado e, nessa medida, deve
ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente. Registre-se que é possível ao juízo da
execução a adequação das condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a
hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º, da Lei nº 7.210/84.
7. Apelações criminais desprovidas. Extinta, de ofício, a punibilidade de Jocimar de Souza
quanto à tentativa de estelionato a ele imputada, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109,
inciso  VI,  do  Código  Penal,  na  redação  vigente  à  época  dos  fatos.  (TRF4,  ACR
5004469-95.2014.4.04.7006,  OITAVA  TURMA,  Relator  NIVALDO  BRUNONI,  juntado  aos
autos em 06/04/2018).
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Esclareço que, conquanto o apenamento previsto em abstrato isoladamente para
esse crime pudesse permitir a aplicação dos ditames do art. 76 e do art. 89 da Lei nº 9.099/95
isso resta inviabilizado, tendo em consideração o somatório das penas dos crimes atribuídos
ao réu na denúncia (Súmula nº 243 do STJ), não sendo, pela mesma razão, caso de declinação
de competência para o Juizado Especial.

Examinando-se os autos não restou comprovada a materialidade.

Entendo  que  a  circunstância  de  se  emprestar  atendimento  célere  aos  pleitos
formulados pelos representantes dos fiscalizados, por si só, não caracteriza infração a dever
funcional.

Incumbe, por um lado, ao agente público demonstrar o limite da legalidade ao
usuário  do  serviço,  agindo  com  firmeza,  transparência  e  isenção  objetivas,  emprestando
concretude  ao  princípio  constitucional  da  isonomia  insculpido  no  art.  5º  da  Constituição
Federal, com a estrita observância dos vetores do caput do art. 37 da Carta Magna.

De  outro  lado,  cabe  às  empresas  estarem  comprometidas  com  as  regras  de
compliance  modernamente exigidas no mercado corporativo global sob pena de terem sua
relevância  econômica  reduzida  drasticamente,  ameaçando  a  própria  sobrevivência  do
negócio.  Ética concorrencial,  transparência, honestidade e responsabilidade social não são
mais uma opção para alavancar as transações comerciais das grandes organizações privadas.
São uma imposição do século XXI, tal como a preservação do meio ambiente mediante o uso
sustentável dos recursos naturais passou a ser desde o último quarto do século XX.

O engajamento  das  pessoas  físicas  e  jurídicas  é  de  tamanha  relevância  que
ainda em 2009 o Instituto Ethos e a Controladoria-Geral da União publicaram um manual
para as empresas intitulado "a responsabilidade social das empresas no combate à corrupção".
Nele se listam uma série de atos que devem ser evitados para se estancar esta mazela nacional
que atinge a todos igualmente  e deteriora os valores da sociedade e o ambiente negocial
(http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos
/manualrespsocialempresas_baixa.pdf). 

Em 2013 entrou em vigor a chamada Lei da Empresa Limpa (Lei nº 12.846/13)
que instituiu a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de
atos  contra  a  Administração  Pública  nacional  e  estrangeira.  A  mesma  Lei  instituiu  os
chamados 'acordos de leniência'.

Evidentemente,  causa  enorme  dissabor  perceber  a  relação  havida  entre  o
acusado RONEY e alguns servidores públicos traduzida em solicitações de parte a parte,
sugestões  mútuas  de  apoios  diversos  e  frequentes  tentativas  de  contornar  ou  reduzir  a
burocracia estatal. Esclarece muito sobre como parte do empresariado nacional lida com os
entes públicos e como alguns destes, por sua vez, reagem às demandas formuladas pelos tais
agentes de 'relações institucionais'.

Essas circunstâncias, porém, dizem mais com a cultura arraigada em setores -
do  serviço  público  e  da  iniciativa  privada  -  que  resistem  fortemente  aos  ditames  da
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modernidade do que com atitudes individuais muitas vezes, mas nem sempre, merecedoras de
censura penal.

Não é, pelo que se viu durante as fases instrutórias das 6 (seis) ações penais
derivadas  da  Operação  Carne  Fraca,  um problema  localizado  e  pontual  no  MAPA/PR  e
mesmo exclusivo do MAPA como um todo.

RONEY é um jovem empregado em ascendência profissional de uma empresa
que comercializa derivados de proteína animal. Alçado, certamente à custa de muito esforço
pessoal,  a  uma  posição  de  gerência  da  área  de  'relações  institucionais'  (pela  descrição
apresentada por ele mesmo e pelas testemunhas ouvidas durante a instrução, suas atividades
se ajustavam mais à área de 'assuntos regulatórios'), recebeu a inglória incumbência de se
posicionar entre as demandas de urgência de um conglomerado de empresas cuja matéria
prima é composta por animais vivos destinados ao abate para consumo humano e um órgão
com  deficit  de  pessoal,  guiado  por  indicações  políticas  nos  postos-chave  e  por  um
RISPOA então em vigor há mais de 50 (cinquenta) anos - felizmente revogado e substituído
em 29/3/2017, não por acaso 12 (doze) dias após a deflagração da Operação Carne Fraca.
Esse órgão (MAPA) é que deve velar pela regularidade e sanidade dos produtos postos no
mercado  pela  empresa,  em  que  até  mesmo  um  rótulo  de  uma  nova  embalagem  deveria
passar por análise manual de um fiscal agropecuário.

Nesse  ambiente  de,  por  um  lado,  urgência  e  uma  cultura  não  exatamente
consolidada de integridade (compliance) no âmbito da corporação da qual RONEY faz parte,
e,  por outro, desejo de crescimento profissional aliado a dificuldades estruturais do órgão
regulador, floresceram circunstâncias tais como aquelas retratadas neste tópico. Ao fim, com
a revelação dos fatos perderam o MAPA, a BRF e as pessoas envolvidas.  

O Brasil, embora tenha tido a própria imagem no mercado global arranhada em
um primeiro momento, ao fim ganhou em transparência e pode, conhecendo as imperfeições
das empresas e instituições públicas, corrigir os rumos para evitar a repetição de falhas dessa
espécie de agora em diante.

É  absolutamente  fundamental  que  uma  empresa  tal  como  a  BRF  S/A
implemente, efetivamente, os ditames que desde 2015 estão em seu Manual de Transparência,
particularmente  no  item  3.2  (http://ri.brf-global.com/wp-content/uploads/sites/38/2017
/11/Manual-de-Transpare%CC%82ncia-BRF-PT.pdf),  emprestando  sua  valorosa
contribuição para o aperfeiçoamento da nossa sociedade, adotando açoes concretas visando a
redução dos níveis de corrupção no Brasil para patamares civilizados e, como consequência,
colaborando de maneira decisiva para a melhora do ambiente de competitividade brasileira. A
não ser assim, o que ocorrerá será a mera substituição de um agente por outro na engrenagem
da  companhia,  com  a  repetição  futura  das  mesmas  práticas  que  conduziram  RONEY  à
condição de réu nesta ação penal. 

De parte do MAPA, a adoção de medidas de informatização, de critérios claros e
uniformes no exame das demandas e transparência com acesso online  aos interessados no
andamento dos procedimentos, com observância estrita dos prazos regulamentares para as
soluções  das  pendências  são  suficientes  para  se  evitarem  investidas  tais  como  aquelas
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verificadas nos diálogos monitorados. Ao lado disso, urge a preservação da autonomia e da
independência do órgão regulador por meio da qualificação e valorização dos seus servidores
afastando-se o risco da 'captura' do fiscalizador pelo fiscalizado (sobre o tema: BAGATIN,
Andreia Cristina. Captura das Agências Reguladoras Independentes. Saraiva. 2013).

Em  um  cenário  assim,  tenho  que  é  de  se  conferir  crédito  às  declarações
prestadas  pela  ré  colaboradora  MARIA  DO  ROCIO  NASCIMENTO  que,  ouvida  sob  o
compromisso de dizer a verdade (evento 924, VIDEO5), negou privilegiar de maneira ilícita a
BRF S/A.  Entendo  que,  de  fato,  o  ato  de  prometer  e  -  em alguma medida  -  emprestar
celeridade a requerimentos formulados por fiscalizados, sem se comprometer com o resultado
do processo ao final, exceto nos casos em que sobrevenha prejuízo aos demais usuários do
sistema ou violação expressa a regramento administrativo, não se ajusta às exigências do §2º
do art. 317 do CP.

Demais,  a  prova  dos  autos  demonstrou  que  essa  relação  entre  RONEY  e
MARIA, muitas vezes, era permeada por um jogo de palavras em que a dissimulação era
largamente utilizada para não se ferirem suscetibilidades de lado a lado. 

De sua vez, o Relatório de Análise de Polícia Judiciária 51/2017, do apenso
eletrônico 65 do IPL, item 29, em que se relacionam e-mails trocados pelo acusado RONEY
referindo preferências de atendimento aos pleitos da BRF no MAPA/PR se encontram na
mesma linha de desdobramento dos diálogos telefônicos captados por ordem judicial e não
alteram a conclusão no sentido da ausência de materialidade criminosa no caso.

3.3.  Corrupção  Passiva  Privilegiada.  Corrupção  Ativa  e  Passiva,
Materialidade e Autoria  (Dinis  Lourenço da Silva,  Francisco Carlos de  Assis,  Welman
Paixão Silva Oliveira, Roney Nogueira dos Santos e André Luis Baldissera).

Segundo  a  denúncia,  entre  28/04/16  e  02/05/16,  em  Goiânia-GO,  DINIS
LOURENÇO DA SILVA, agindo com consciência e vontade, no exercício de seu cargo de
fiscal federal agropecuário e chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal –
SIPOA/GO, da Superintendência Federal de Agricultura em Goiás, praticou atos de ofício,
infringindo  dever  funcional,  ao  obstar  indevidamente  o  trâmite  de  proposta  técnica  de
suspensão da habilitação da planta industrial da pessoa jurídica BRF S/A, em Mineiros-GO,
cedendo a pedidos feitos,  com vontade e consciência da sua ilicitude, através de contatos
telefônicos  e  encontro  pessoal,  por  RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS,  empregado da
empresa BRF S/A.

O crime de corrupção passiva privilegiada está tipificado da seguinte forma: 

        Art. 317 - Omissis

        § 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de
dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

        Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Trata-se  de  crime  funcional.  O  sujeito  ativo  do  crime  deve  ser  funcionário
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público, admitida a participação ou coautoria de quem não detenha a condição (art. 30 do
Código Penal). A definição de servidor público, para fins penais, se encontra no artigo 327 do
Código Penal:

Art.  327  -  Considera-se  funcionário  público,  para  os  efeitos  penais,  quem,  embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada
para a execução de atividade típica da Administração Pública.
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste
Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento
de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação
instituída pelo poder público.

Tutela-se a moralidade administrativa, a probidade e o regular funcionamento da
Coisa Pública. É crime formal, consumando-se o ato com a ação (na primeira figura típica) ou
a  omissão  (nas  outras  duas)  de  ato  de  ofício,  independentemente  de  qualquer  vantagem
econômica, exigindo-se apenas a cessão a pedido ou influência de terceiro. O tipo subjetivo é
o dolo.

Infringência a dever funcional é o elemento normativo do tipo. Sem ele, ainda
que ocorridos os verbos nucleares do tipo, não haverá crime.

Consigno que é certo ser possível participação ou coautoria de particular em
crime funcional. Ou seja, não há qualquer impedimento para que o terceiro, não detentor da
posição  de  servidor  público,  possa  figurar  como coautor  ou  partícipe  de  crime  contra  a
Administração Pública, na forma do art. 30 do Código Penal.

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA. COMUNICABILIDADE DA
CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO. LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO PARA A AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I.  É  possível  a  participação  de  particular  no  delito  de  corrupção  passiva,  face  a

comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime.
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do requisito objetivo de
"pena mínima cominada igual ou inferior a um ano", exigido para a suspensão do processo
prevista pela Lei 9.099/95.
 III. Recurso ao qual se nega provimento.
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/1998, DJ
19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL.  OPERAÇÃO FALCATRUA.  PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO  PUNITIVA.  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  ARTIGO  313-A  DO  CÓDIGO
PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 30 DO
CÓDIGO  PENAL.  AGENTE  ESTRANHO  AOS  QUADROS  DO  SERVIÇO  PÚBLICO.
POSSIBILIDADE DE COAUTORIA  OU  PARTICIPAÇÃO.  CIÊNCIA  DA  CONDIÇÃO  DE
FUNCIONÁRIO  PÚBLICO  DO  COMPARSA.  ARTIGO  171,  §  3º,  DO  CÓDIGO  PENAL.
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ESTELIONATO CONTRA O INSS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.
DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Prescrita
a pretensão punitiva estatal, pela pena em concreto, quanto ao crime de estelionato tentado
imputado a Jocimar de Souza,  com base nos artigos 107,  inciso IV, c/c 109,  inciso VI,  do
Código Penal (na redação anterior à Lei n.º 12.234/2010), pois transcorrido lapso superior a
02 (dois) anos entre a data do fato (12/04/2010) e o recebimento da denúncia (08/05/2015). 2.
Comete o delito previsto no art. 313-A do Código Penal o funcionário que, valendo-se dessa
condição,  insere dados  falsos  em sistema informatizado da  Administração Pública.  3.  No
crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, tipificado no art. 313-A do
Código Penal, a condição de funcionário público do agente é elementar do crime. Nesse
caso,  o  agente  estranho  aos  quadros  da  administração  que  atua  em  concurso  com  o
funcionário público pode responder pelo crime em questão, como coautor ou partícipe, a
teor da previsão constante do art. 30 do Código Penal. Para tanto, é preciso que o particular
tenha ciência da condição de funcionário público do comparsa.  4.  Para a  subsunção de
determinada conduta no tipo penal descrito no artigo 171 do CP, é essencial a presença dos
seguintes  elementos  objetivos:  o  emprego  de  algum  artifício  ou  qualquer  outro  meio
fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da vantagem ilícita pelo agente e o
prejuízo de terceiros. Indispensável que haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo
alheio), decorrente da fraude e o erro que esta provocou. 5. Como elemento subjetivo, exige-se
a  presença  do  dolo  específico  para  o  estelionato,  consistente  no  agir  especial  do  agente
visando o locupletamento ilícito e, sendo crime material, se consuma no momento e no local
em que o agente obtém a vantagem indevida, em prejuízo de outrem. 6. A pena de prestação
pecuniária deve ser fixada atentando à situação financeira do acusado e, nessa medida, deve
ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente. Registre-se que é possível ao juízo da
execução a adequação das condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a
hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º, da Lei nº 7.210/84.
7. Apelações criminais desprovidas. Extinta, de ofício, a punibilidade de Jocimar de Souza
quanto à tentativa de estelionato a ele imputada, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109,
inciso  VI,  do  Código  Penal,  na  redação  vigente  à  época  dos  fatos.  (TRF4,  ACR
5004469-95.2014.4.04.7006,  OITAVA  TURMA,  Relator  NIVALDO  BRUNONI,  juntado  aos
autos em 06/04/2018).

Esclareço que, conquanto o apenamento previsto em abstrato isoladamente para
esse crime pudesse permitir a aplicação dos ditames do art. 76 e do art. 89 da Lei nº 9.099/95
isso resta inviabilizado, tendo em consideração o somatório das penas dos crimes atribuídos
ao réu na denúncia (Súmula nº 243 do STJ), não sendo, pela mesma razão, caso de declinação
de competência para o Juizado Especial.

Examinando-se os autos restou comprovada a materialidade.

Entendo  que  a  circunstância  de  o  chefe  do  SIPOA/GO  não  ter  acolhido  a
indicação de encaminhamento do relatório de supervisão ao DIPOA/MAPA/DF para exame
acerca  da  possibilidade de  suspensão  completa  da  certificação  sanitária  internacional
para  todo  e  qualquer  produto  oriundo  da  unidade  da  BRF  S/A  de  Mineiros/GO
efetuada em relatório de supervisão apresentado pelas Fiscais Federais Agropecuárias lotadas
no  MAPA/GO  Marina  de  Castro  de  Souza  e  Thaís  Fernandes  Lima  (Supervisão  nº
01/SIF1010/2016) caracteriza infração a dever funcional. 

Encerrada  a  instrução  processual,  mais  bem  esclarecidos  os  fatos,  é  de  se
concluir  que  efetivamente  o  acusado  DINIS obstou indevidamente  o  trâmite  da  proposta
técnica apresentada.
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Conforme  se  observa  dos  documentos  do  evento  329,  ANEXO24  do  IPL
apenso   (parte  final  do  Relatório  de  Supervisão  nº  01/SIF1010/2016  e  Memorando  nº
189/2016/SIPOA-GO/DDA-GO/SFA-GO/GM/MAPA)  sobreveio  solicitação
de encaminhamento do relatório ao DIPOA/MAPA/DF para o fim de que se examinasse a
sugestão de se suspender integralmente a habilitação da planta para exportação de qualquer
produto para o exterior.
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O que se sucedeu foi que o Chefe do SIPOA/MAPA/GO, nada obstante o pleito
formulado após encerrado o trabalho de supervisão na unidade de Mineiros da BRF S/A no
sentido de que se procedesse à remessa ao DIPOA/MAPA/DF para apreciação, deixou de
fazê-lo. Optou por deliberar, diretamente, acerca da recomendação contida no relatório de
supervisão,  retirando,  dolosamente,  do  DIPOA  a  possibilidade  de  exame  da  situação
envolvendo a unidade da BRF S/A de Mineiros/GO.

Observe-se que em cada Superintendência Federal de Agricultura estadual há
um SIPOA (Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal). Hierarquicamente superior
a  todos  existe  o  DIPOA  (Departamento  de  Inspeção  de  Produtos  de  Origem  Animal,
vinculado ao Ministério da Agricultura em Brasília/DF).

Mais  do  que  isso:  quando  da  realização  da  supervisão  levada  a  cabo  pelo
MAPA/GO entre  25 e 28/4/16 a  planta  da  BRF localizada na  cidade de Mineiros/GO já
contava com 12 (doze) alertas rápidos da União Europeia somente no ano de 2016 noticiando
a  presença  de  salmonella  spp  em  preparados  de  carnes  de  aves  (https://ec.europa.eu
/food/safety/rasff_en)!

Os  alertas  rápidos  (RASFF,  na  sigla  em inglês)  são  comunicações  enviadas
pelas Autoridades Sanitárias da Europa apontando inconformidades em produtos alimentícios
que  são  exportados  àquele  continente.  No  caso  brasileiro,  esses  comunicados  são
encaminhados diretamente  ao Ministério  da  Agricultura  em Brasília,  que  se encarrega de
adotar  as  providências  necessárias  para  verificar  in  loco  na  origem  os  fatos  e  sanar  os
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problemas verificados, inclusive decidindo sobre a cassação da habilitação do responsável
para exportar,  se for o caso.  Desimporta  se as espécies de salmonella cujas presenças se
constatataram  nos  carregamentos  eram  mais  ou  menos  prejudiciais  à  saúde  humana,
considerando-se a existência das mais de 2.600 variantes. Se, por força de previsão legal
(Regulamento CE nº 2073/2015 e Regulamento CE 1086/2011), não era permitida a presença
de salmonella spp em preparados de carnes de aves e de salmonella typhimurium e enteritidis
para  carne  fresca  de  aves  nos  produtos  exportados  incumbe  às  Autoridades  Nacionais  a
fiscalização da empresa exportadora sediada no país.

A  ação  empreendida  por  DINIS  LOURENÇO  DA  SILVA  violou  dever
funcional  não  exatamente  porque  determinou  a  adoção  de  providências  diversas
daquelas sugeridas pelas fiscais que elaboraram o relatório de supervisão, mas essencialmente
porque tomou para si  decisão que não lhe incumbia, impedindo que o DIPOA/MAPA/DF
tivesse ciência do resultado do relatório de supervisão tão logo ocorrida a sua elaboração.
Ressalte-se, uma vez mais, que cabe a este último deliberar sobre as ações encaminhadas em
face das empresas que, ao realizarem exportações, violam a legislação sanitária do país de
destino.  Os  RASFF  são  enviados  ao  MAPA  em  Brasília.  Naquele  local  é  que  são
centralizadas as decisões respectivas para todos os exportadores, justamente para preservar a
integridade do sistema sanitário nacional e a credibilidade do país no mercado externo.

Ora, se no relatório de supervisão constou expressamente a existência de uma
quantidade incomum de alertas rápidos em face da unidade da BRF S/A em Mineiros nos
primeiros  4  (quatro)  meses  do  ano  de  2016,  identificando-se  as  possíveis  razões  da  sua
ocorrência,  e,  em função disso,  postulando-se  a  remessa da apuração ao DIPOA,  era
obrigação do chefe do SIPOA/GO fazê-lo. Não lhe era dado agir de outra forma. A bem da
verdade, proceder como procedeu colaborou decisivamente para que a situação da empresa se
agravasse, com prejuízos claros ao país, conforme a transcrição adiante.

Quase um ano depois, entre os dias 20 e 22/3/17, foi realizada uma auditoria do
DIPOA/MAPA/DF na BRF S/A de Mineiros/GO cujas conclusões são as seguintes (evento
330, ANEXO1 do IPL apenso):
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Ou seja,  o  próprio  MAPA/DF,  dentre  várias  outras constatações  relevantes  -
destacando-se a ocorrência de outros RASFF para salmonella spp durante o restante do ano
de 2016 e início de 2017 -,  reconheceu que DINIS se omitiu no dever de encaminhar ao
DIPOA/MAPA/DF o relatório da supervisão ocorrida em fim de abril de 2016.

Além disso, ao contrário do que sustenta a diligente defesa na peça do evento
817,  não  houve  subsunção  das  providências  determinadas  por  DINIS  LOURENÇO  DA
SILVA ao DIPOA, tendo elas sido ratificadas integralmente. Basta se examinar com atenção a
numeração atribuída ao procedimento SEI para se concluir que houve duas ações paralelas e
independentes.  O  então  chefe  do  SIPOA/GO  tomou  sua  decisão  nos  autos  nº
21020.001621/2016-18  sem  qualquer  comunicação  ao  DIPOA nem antes  nem  depois  da
deliberação. Este último, tendo sido comunicado dos RASFF europeus, em paralelo acabou

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba

:: 700004486362 - eproc - :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

78 de 149 28/09/2018 11:46



5016879-04.2017.4.04.7000 700004486362 .V846

por deliberar nos autos nº 21000.015509/2016-01. Tais peças estão reproduzidas, inclusive,
nas alegações finais defensivas. 

De todo modo, não se pode afirmar que, à vista da similitude (e não identidade!)
das providências adotadas tanto  pelo  SIPOA/GO quanto pelo DIPOA/DF relativamente  à
unidade da BRF de Mineiros, não tenha havido prejuízo concreto à Administração. Primeiro,
porque o bem jurídico tutelado no tipo do art.  317 do CP é a moralidade administrativa,
prescindindo da demonstração de dano tangível. Segundo, porque, caso o DIPOA/DF tivesse
em mãos  o  resultado da  supervisão já realizada no âmbito  do MAPA/GO, possivelmente
adotasse outras medidas mais contundentes além daquelas que providenciou tendo por base
unicamente  o  conteúdo dos RASFF.  Poderia,  inclusive,  acolher  a indicação de  suspensão
integral da habilitação da planta para exportar, tal como constou no relatório de supervisão.

A se acolher a tese defensiva, seria como concluir que um magistrado que se
recusa  a encaminhar os autos ao Juízo competente não viola dever  funcional unicamente
porque este  último decidiria  de  forma semelhante,  adotando-se  como parâmetro processo
análogo envolvendo as mesmas partes sob sua jurisdição

Atente-se,  também,  ao  fato  de  que  na  decisão  do  chefe  do  SIPOA/GO,  ao
contrário daquela lavrada pelo DIPOA/MAPA/DF, nada se disse acerca dos procedimentos a
serem adotados em relação aos controles da salmonella typhimurium e enteritidis para carne
fresca e da sua destinação em caso de positividade.

A rigor,  DINIS em sua decisão contida no Memorando nº 203/2016/SIPOA-
GO/DDA-GO/SFA-GO/GM/MAPA suspendeu  a  produção  do  preparado  de  carnes  de
aves,  o que já fora espontaneamente providenciado pela BRF S/A de Mineiros/GO antes
disso  e  condicionou  a  distribuição  de  outros  produtos  oriundos  da  unidade  a  exames
laboratoriais que atestassem a ausência da bactéria sem, contudo, suspender a sua produção.
Sonegou  do  DIPOA  a  possibilidade  de  apreciar  o  pleito  de  suspensão  da  certificação
internacional de toda a unidade relativamente a todos os produtos (preparado de carnes e
carnes in natura) à vista dos resultados colhidos por ocasião da supervisão. Lembrando que a
atribuição regulamentar para suspensão da certificação internacional é do MAPA/DF e não da
unidade estadual do órgão regulador. Uma coisa é suspender, cautelarmente, a produção de
um produto -  que,  como se viu, não estava na prática sendo fabricado no período. Outra
completamente diferente é suspender a certificação sanitária internacional, parcial ou total.

De  outra  parte,  está  suficientemente  comprovado  que  a  decisão  de  não
encaminhar ao DIPOA/MAPA/DF os resultados da supervisão e tomar para si o encargo de
definir a situação da planta perante o MAPA/GO pelo chefe do SIPOA se deu a partir de
solicitação formulada pela BRF S/A na pessoa de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS.

Os diálogos monitorados  com autorização judicial  demonstram claramente  a
ocorrência dos fatos.

A bem elaborada peça defensiva apresentada em sede de memoriais  (evento
969) sustenta que DINIS já havia previamente aos contatos de RONEY deliberado por não
suspender  toda a  produção  da  unidade.  Isso,  porém,  não  encontra  sustentação  no  exame
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conjunto dos diálogos travados. 

Vejamos.

No  diálogo  entre  RONEY  e  DINIS  do  dia  28/4/16  às  21h15min
(81667984.WAV) é afirmado pelo segundo que já estava ciente do 'problema' da unidade de
Mineiros e somente se posicionaria na segunda-feira seguinte. Dia 28 era uma quinta-feira.
Em seguida, RONEY pleiteia que nada seja decidido sem que ocorra uma reunião entre o
MAPA e a BRF na segunda-feira. Eis o trecho:

Ou seja, não há definição até então sobre o que DINIS faria a respeito da planta
industrial.  Ele  apenas  esclareceu  que  apreciaria  a  questão  na  segunda-feira,  diante  da
desnecessidade de urgência na decisão. Não adiantou qual seria o posicionamento.

O que se segue são dois telefonemas disparados por RONEY para FRANCISCO
CARLOS (ex-superintendente do MAPA/GO) na noite do dia 30/4 (81697405.WAV) e no dia
02/5 (segunda-feira) no início da manhã (81718791.WAV) por meio dos quais ele tenta se
aproximar de DINIS para angariar a sua simpatia. 

Vale destacar, pelo seu conteúdo, o primeiro deles, em que RONEY formula
pedido expresso a ser encaminhado a DINIS:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba

:: 700004486362 - eproc - :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

80 de 149 28/09/2018 11:46



5016879-04.2017.4.04.7000 700004486362 .V846

O  resultado  foi  positivo  e  pode  ser  medido  pelo  diálogo  telefônico  entre
RONEY  e  DINIS  das  12h08min  do  dia  02/5/16  (81725285.WAV)  vazado  nos  seguintes
termos: 
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No mesmo dia, RONEY manifesta preocupação expressa de que o caso fosse
encaminhado  a  Brasília,  que  poderia  acolher  o  contido  no  relatório  da
supervisão (diálogo 81734631.WAV travado as 16h17min com FRANCISCO).

Adiante, há uma sequência de conversas em que RONEY é informado e repassa
a  funcionários da BRF S/A todos  os  meandros dos bastidores do processo decisório que
envolveu a unidade de Mineiros da empresa, demonstrando pleno domínio e conhecimento
dos passos que seriam adotados pela Chefia do SIPOA/GO, inclusive sobre a deliberação de
DINIS de dolosamente não encaminhar o relatório para o DIPOA em Brasília/DF. Em
vários momentos assume posição de mando explícito, indicando o que deveria ou não constar
no ato administrativo a ser praticado pelo chefe do SIPOA/GO, ao que os servidores públicos
envolvidos vergonhosamente se submetem, como se não passassem de meros serviçais do
emissário da empresa. 

WELMAN  PAIXAO  SILVA  OLIVEIRA,  médico  veterinário  que  sequer
ostenta o cargo público de fiscal agropecuário, atuando há muitos anos na posição de cedido
ao  MAPA  por  uma  Prefeitura,  o  que  não  o  impede  de  possuir  enorme  desenvoltura  e
proximidade com DINIS, chegou a afirmar que tudo que fosse decidido acerca da unidade de
Mineiros/GO seria avisado antes a RONEY:
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Por  fim,  em diálogo  travado  às  17h54min  do  dia  09/5/16  DINIZ  posiciona
RONEY sobre a solução final emprestada à questão (81923268.WAV), acolhendo precisa e
integralmente o pleito formulado por este último:
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Enfim,  as  conversas  telefônicas  monitoradas  nos  autos
5062179-57.2015.4.04.7000, identificadas como 81664372.WAV – AC/6C, 81667984.WAV –
AC/6C,  81697405.WAV  –  AC/6C,  81718791.WAV  –  AC/6C,  81725285.WAV  –  AC/6C,
81734631.WAV  –  AC/07C,  81741482.WAV  –  AC/07C,  81746503.WAV  –  AC/7C,
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81758540.WAV  –  AC/7C,  81777880.WAV  –  AC/7C,  81801385.WAV  –  AC/7C,
81816764.WAV  -  AC/07C,  81817587.WAV  -  AC/07C,  81817765.WAV  –  AC/07C,
81817670.WAV – AC/07C, 81818009WAV – AC/07C, 81916817 – AC/07C, 81923268.WAV
– AC/07C, 81923386.WAV – AC/07C, 81989595 – AC/07C, 83001193.WAV – AC/9D e
83026823.WAV – AC/9 demonstram satisfatoriamente as solicitações de RONEY para que a
decisão de suspensão da produção unicamente do preparado de carnes de aves da unidade da
BRF  S/A  de  Mineiros/GO  fosse  providenciada  pelo  então  chefe  do  SIPOA/GO,  DINIS
LOURENÇO DA SILVA, nos precisos moldes que atendiam aos interesses comerciais da
empresa.

Por sua vez, , o contido no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 67-2017
(anexo eletrônico 65,  item 33,  do IPL anexo nº  5002816-42.2015.4.04.7000),  em que  se
examinaram  as  mensagens  de  texto  trocadas  por  RONEY  com  DINIS  via  aplicativo
WhatsApp escancara as estranhas  da relação promíscua existente  entre o  SIPOA/GO e o
nominado  gerente  de  'relações  institucionais'  da  BRF  S/A.  Destaquem-se  as  verdadeiras
exigências que o primeiro fazia ao segundo e o atendimento delas, bem como a apresentação
posterior  de  pleitos  de  'brindes  de  Natal'  a  funcionários  do  MAPA  feitos  pelo  servidor
público.

Nessas trocas de mensagens, RONEY afirmou precisamente o que pretendia que
fosse decidido pelo SIPOA/GO relativamente a  Mineiros.  DINIS acolheu inteiramente os
pedidos  nos  exatos  termos  postulados  pelo  representante  da  BRF  S/A,  como  se  viu  do
Memorando  nº  203/2016/SIPOA-GO/DDA-GO/SFA-GO/GM/MAPA  por  ele  assinado  em
09/5/2016.  A  sequência  de  mensagens  demonstra  os  reais  critérios  que  norteavam,  nos
bastidores, algumas decisões que eram tomadas pelo órgão regulador relativamente à empresa
naquela localidade. 

Assim, comprovada com suficiência a materialidade, passo ao exame da autoria.

Por  tudo o quanto restou  dito,  não  há  qualquer  dúvida  acerca  das  condutas
perpetradas por RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS e DINIS LOURENÇO DA SILVA. A
prova dos autos é robusta no sentido de comprovar as solicitações apresentadas pelo primeiro
e o atendimento, com clara violação a dever funcional, por parte do segundo. Quando da
análise da materialidade ficaram evidenciadas as ações dolosas de cada um deles.

Já no que pertine a WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA entendo não haver
provas  suficientes  que  justifiquem a  sua  condenação  pela  prática  do  crime  de  corrupção
passiva  privilegiada.  Pelo  que se  pôde concluir  da  instrução,  não  lhe  incumbia  deliberar
diretamente sobre a questão da remessa ou não do procedimento para o DIPOA/MAPA/DF,
nem tampouco lavrar parecer sobre a situação da unidade de Mineiros da BRF S/A. A rigor,
atuava como assessor de DINIS LOURENÇO DA SILVA, sendo a ele subordinado e com ele
trabalhando conjuntamente. 

Poderia  se  cogitar,  portanto,  de  uma participação/coautoria  sua  no  crime  de
corrupção  passiva  privilegiada,  na  forma  do  art.  29  do  CP,  seja  pela  adesão  à  ação  de
RONEY, seja pela via do auxílio a DINIS na tomada de decisão.
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Tendo em consideração a descrição contida na denúncia, teria WELMAN, à luz
do teor  dos  diálogos  monitorados  com autorização judicial  com RONEY no  dia  05/5/16
(áudios 81817765.WAV e 81818009.WAV), aderido à conduta do empregado da BRF S/A
para o fim de influenciar DINIS LOURENÇO DA SILVA. É exclusivamente com base nisso
que se examinarão as suas ações.

Na primeira conversa captada (12h12min), o próprio WELMAN afirmou ter se
associado à pretensão do representante  da BRF S/A, comprometendo-se a conversar  com
DINIS para atender aos interesses da empresa. Na segunda ocasião (12h23min), disse que o
que fossem decidir avisariam antes RONEY.  

Ocorre que, àquela altura, RONEY já tinha formulado seus pleitos diretamente a
DINIS e este havia se comprometido verbalmente a atendê-los. Não há falar em participação
em um crime cuja conduta incriminada, pelo ponto de vista do particular, consiste em pedir
ou influenciar alguém quando a ação do coautor ocorre posteriormente à apresentação dos
pleitos. A única possibilidade de que a prática criminosa ocorresse em um tal cenário seria se
WELMAN, independentemente de RONEY, também resolvesse pedir ou influenciar DINIS a
atender as pretensões da companhia. Não há, contudo, prova bastante nesse sentido, visto que,
encerrada a instrução, não sobrevieram outros elementos de convicção além dos dois diálogos
monitorados  e  citados  acima.  Ambos  eram  suficientes  para  o  recebimento  da  exordial
acusatória, mas não o são para a prolação de um juízo de censura penal.

Pelas mesmas razões  fáticas,  não há  falar  na  prática  do crime de  advocacia
administrativa  (art.  321  do  CP)  cuja  ocorrência  se  poderia  cogitar  a  partir  da  descrição
da conduta perpetrada por WELMAN na própria denúncia.

Situação diversa se verifica com relação ao corréu FRANCISCO CARLOS DE
ASSIS.

A prova dos autos comprovou que FRANCISCO de fato aderiu à conduta de
RONEY e se encarregou de intermediar perante DINIS o pleito inicialmente formulado. Os
diálogos monitorados com autorização judicial no dia 30/4/16 às 18h42min (81697405.WAV)
e no dia  02/5/16 às  7h59min (81718791.WAV) evidenciam que o  servidor  público atuou
decisivamente  para  aproximar  RONEY  de  DINIS  com  o  específico  fim  de  viabilizar  o
atendimento do pedido da empresa. Chegou a dizer que RONEY podia  'abrir  a caixa de
ferramentas' para DINIS, em uma alusão a que poderia solicitar o que fosse necessário, sem
qualquer reserva.

O próprio chefe do SIPOA/GO, DINIS, em diálogo monitorado no dia 02/5/16
às 12h08min afirmou a RONEY que FRANCISCO havia intercedido junto a ele em favor dos
interesses do empregado da BRF S/A (áudio 81725285.WAV), basicamente abrindo um canal
de  comunicação  direto  entre  RONEY  e  DINIS  para  que  os  pedidos  indevidos  fossem
encaminhados (evento 585, VIDEO16).  O que, aliás, foi aproveitado pelo próprio RONEY
na mesma ligação telefônica!

Em  mais  dois  diálogos  posteriores,  ambos  no  dia  05/5/16,  FRANCISCO
reafirmou sua atuação concreta no sentido de viabilizar junto a DINIS o acolhimento dos
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pleitos da empresa (áudio 81816764.WAV ocorrido às 11h47min e áudio 81817587 ocorrido
às 12h09min). No segundo, afirma textualmente "precisa se preocupar, não, viu? Eu bati o
martelo com ele lá, tá".

Enfim,  FRANCISCO CARLOS DE ASSIS efetivamente  se  consorciou  com
RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS para que os pleitos formulados pela empresa fossem
devidamente  encaminhados  a  seu colega DINIS LOURENÇO DA SILVA, razão por que
restou comprovada sua autoria delitiva, na forma do art. 29 do CP.

A essa  altura,  cabe  observar  que  incumbe,  por  um lado,  ao  agente  público
demonstrar o limite da legalidade ao usuário do serviço, agindo com firmeza, transparência e
isenção objetivas, emprestando concretude ao princípio constitucional da isonomia insculpido
no art. 5º da Constituição Federal, com a estrita observância dos vetores do caput do art. 37
da Carta Magna.

De  outro  lado,  cabe  às  empresas  estarem  comprometidas  com  as  regras  de
compliance  modernamente exigidas no mercado corporativo global sob pena de terem sua
relevância  econômica  reduzida  drasticamente,  ameaçando  a  própria  sobrevivência  do
negócio.  Ética concorrencial,  transparência, honestidade e responsabilidade social não são
mais uma opção para alavancar as transações comerciais das grandes organizações privadas.
São uma imposição do século XXI, tal como a preservação do meio ambiente mediante o uso
sustentável dos recursos naturais passou a ser desde o último quarto do século XX.

O engajamento  das  pessoas  físicas  e  jurídicas  é  de  tamanha  relevância  que
ainda em 2009 o Instituto Ethos e a Controladoria-Geral da União publicaram um manual
para as empresas intitulado "a responsabilidade social das empresas no combate à corrupção".
Nele se listam uma série de atos que devem ser evitados para se estancar esta mazela nacional
que atinge a todos igualmente  e deteriora os valores da sociedade e o ambiente negocial
(http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos
/manualrespsocialempresas_baixa.pdf). 

Evidentemente,  causa  enorme  dissabor  perceber  a  relação  havida  entre  o
acusado RONEY e alguns servidores públicos traduzida em solicitações de parte a parte,
sugestões  mútuas  de  apoios  diversos  e  frequentes  tentativas  de  contornar  ou  reduzir  a
burocracia estatal. Esclarece muito sobre como parte do empresariado nacional lida com os
entes públicos e como alguns destes, por sua vez, reagem às demandas formuladas pelos tais
agentes de 'relações institucionais'.

Essas circunstâncias, porém, dizem mais com a cultura arraigada em setores -
do  serviço  público  e  da  iniciativa  privada  -  que  resistem  fortemente  aos  ditames  da
modernidade do que com atitudes individuais muitas vezes, mas nem sempre, merecedoras de
censura penal.

Não é, pelo que se viu durante as fases instrutórias das 6 (seis) ações penais
derivadas  da  Operação  Carne  Fraca,  um problema  localizado  e  pontual  no  MAPA/PR  e
mesmo exclusivo do MAPA como um todo.
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Nesse  ambiente  de,  por  um  lado,  urgência  e  uma  cultura  não  exatamente
consolidada de integridade (compliance) no âmbito da corporação da qual RONEY faz parte,
e, por outro, desejo de crescimento profissional a qualquer custo, floresceram circunstâncias
tais como aquelas retratadas neste tópico. Ao fim, com a revelação dos fatos perderam o
MAPA, a BRF e as pessoas envolvidas.  

O Brasil, embora tenha tido a própria imagem no mercado global arranhada em
um primeiro momento, ao fim ganhou em transparência e pode, conhecendo as imperfeições
das empresas e instituições públicas, corrigir os rumos para evitar a repetição de falhas dessa
espécie de agora em diante.

É  absolutamente  fundamental  que  uma  empresa  tal  como  a  BRF  S/A
implemente, efetivamente, os ditames que desde 2015 estão em seu Manual de Transparência,
particularmente  no  item  3.2  (http://ri.brf-global.com/wp-content/uploads/sites/38/2017
/11/Manual-de-Transpare%CC%82ncia-BRF-PT.pdf),  emprestando  sua  valorosa
contribuição para o aperfeiçoamento da nossa sociedade, adotando açoes concretas visando a
redução dos níveis de corrupção no Brasil para patamares civilizados e, como consequência,
colaborando de maneira decisiva para a melhora do ambiente de competitividade brasileira. A
não ser assim, o que ocorrerá será a mera substituição de um agente por outro na engrenagem
da companhia,  com a  repetição futura  das  mesmas práticas  condenáveis  que conduziram
RONEY à condição de condenado neste tópico da ação penal. 

De parte do MAPA, a adoção de medidas de informatização, de critérios claros e
uniformes no exame das demandas e transparência com acesso online  aos interessados no
andamento  dos  procedimentos.  Ao  lado  disso,  urge  a  preservação  da  autonomia  e  da
independência do órgão regulador por meio da qualificação e valorização dos seus servidores
afastando-se o risco da 'captura' do fiscalizador pelo fiscalizado (sobre o tema: BAGATIN,
Andreia Cristina. Captura das Agências Reguladoras Independentes. Saraiva. 2013).

Assim, comprovadas materialidade e autoria relativamente aos acusados DINIS
LOURENÇO DA SILVA, RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS e FRANCISCO CARLOS
DE ASSIS quanto ao crime capitulado no art. 317, §2º, do Código Penal.

Também de  acordo com a  acusação,  ainda em 02/05/16,  em novo  encontro
pessoal ocorrido em Goiânia/GO, DINIS LOURENÇO DA SILVA, agindo com consciência e
vontade, solicitou, em razão de seu cargo de fiscal federal agropecuário e chefe do Serviço de
Inspeção  de  Produtos  de  Origem  Animal  –  SIPOA/GO,  da  Superintendência  Federal  de
Agricultura em Goiás, vantagem indevida, consistente em pagamento em dinheiro, à BRF
S/A, através de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, empregado da pessoa jurídica, para
que praticasse ato de ofício, em violação de dever funcional, consistente na manutenção de
funcionamento  e  certificação  sanitária  internacional  da  planta  industrial  da  empresa  em
Mineiros-GO.

No  mesmo  contexto  fático,  em  02/05/16,  em  Goiânia-GO,  RONEY
NOGUEIRA DOS SANTOS,  empregado  da  empresa  BRF S/A,  agindo  com consciência
e  vontade,  prometeu  pagar  a  vantagem indevida  solicitada  por  DINIS LOURENÇO DA
SILVA,  consistente  em  pagamento  em  dinheiro,  o  que  determinou  o  servidor  público  a
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praticar ato de ofício, em violação de dever  funcional. A vantagem indevida, solicitada e
prometida,  primeiramente  identificada  como  “apoio  político”,  correspondia  ao  valor  de
trezentos mil reais, que, segundo DINIS, seria utilizado para fins partidários e eleitorais no
pleito municipal de 2016. 

Na  segunda  reunião  de  02/05/16,  DINIS  estava  acompanhado  do  médico
veterinário cedido ao Ministério da Agricultura WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA, seu
assessor  informal,  que,  com  consciência  e  vontade,  ratificou  o  pedido  ilícito  de  apoio
econômico para fins partidários e eleitorais.

A promessa de recursos  para  fins partidários  e eleitorais,  feita  por  RONEY,
contou, depois, mas ainda no dia de 02/05/16, através de contato telefônico, com a aprovação,
dolosa e consciente, do diretor da BRF ANDRÉ LUIS BALDISSERA. Assim, considerando a
anuência recebida de ANDRÉ BALDISSERA, agindo com consciência e vontade, RONEY
reforçou  a  promessa  de  vantagem indevida,  em novos  contatos  telefônicos  mantidos,  em
05/05/16,  com o fiscal federal  agropecuário FRANCISCO CARLOS DE ASSIS e com o
veterinário cedido ao Ministério da Agricultura WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA, nos
quais  vinculou a manutenção do compromisso de entregar  a vantagem à continuidade do
funcionamento e certificação internacional da fábrica de Mineiros-GO. Dessa forma, embora,
em contato telefônico ocorrido meses depois, em 12/09/16, ANDRE BALDISSERA tenha se
retratado de sua anuência à promessa de doação eleitoral ilegal da pessoa jurídica BRF S/A,
fato é que a sua aprovação anterior, feita em 02/05/16, redundou na ratificação, por RONEY,
em  05/05/16,  da  promessa  de  vantagem,  perante  os  servidores  públicos  FRANCISCO e
WELMAN, com acima referido.

O início dos contatos espúrios entre DINIS LOURENÇO DA SILVA e RONEY
NOGUEIRA  DOS  SANTOS  havia  sido  intermediado  e  instigado  pelo  servidor  público
federal FRANCISCO CARLOS DE ASSIS, que, entre 30/04/16 e 02/05/16, em Goiânia-GO,
agindo  com consciência  e  vontade,  não  só  antecipou  ao  chefe  do  SIPOA/GO os  pleitos
indevidos de RONEY, patrocinando os interesses da BRF S/A perante o gestor público, como
também orientou  o  empregado  da  empresa  de  que DINIS era  propenso  a  aceitar  ofertas
ilícitas, participando, portanto da prática de corrupção.

Tendo cometido tal violação de dever funcional, FRANCISCO CARLOS DE
ASSIS, em 02/05/16, em Goiânia-GO, agindo com consciência e vontade, no exercício do
cargo de fiscal federal agropecuário, solicitou, então, através de contato telefônico, vantagem
indevida, consistente em alimentos, para si e também para DINIS, à BRF S/A, na pessoa de
RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, empregado da empresa, o qual, de imediato, também
com consciência e vontade, prometeu entregar a vantagem indevida solicitada. 

Portanto,  a  acusação  imputa,  neste  tópico,  a  prática  do  crime  de  corrupção
passiva  qualificada  a  DINIS  LOURENÇO  DA  SILVA  e  a  WELMAN  PAIXÃO  SILVA
OLIVEIRA  por  terem  diretamente  solicitado  em  razão  do  cargo  a  importância  de  R$
300.000,00  a  RONEY  NOGUEIRA  DOS SANTOS.  Igualmente,  atribui  a  FRANCISCO
CARLOS  DOS  SANTOS  a  mesma  prática  delitiva,  sob  a  forma  do  art.  29  do  CP
(participação), bem como mais um crime de corrupção passiva por ter solicitado alimentos
para si e para DINIS junto a RONEY.
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Também pesam contra RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS duas acusações de
corrupção ativa, uma por ter prometido pagar o valor soliticado, e outra e por ter igualmente
prometido entregar os alimentos postulados por FRANCISCO. 

ANDRÉ LUIS BALDISSERA se tornou réu por ter concordado com o pleito
ilícito  formulado por  DINIS e  WELMAN transmitido por  RONEY, aderindo  à  promessa
efetuada por este aos servidores públicos.

O crime de corrupção passiva está tipificado da seguinte forma: 

 Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:

        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

        § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o
funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.

Trata-se  de  crime  funcional.  O  sujeito  ativo  do  crime  deve  ser  funcionário
público, admitida a participação ou coautoria de quem não detenha a condição (art. 30 do
Código Penal). A definição de servidor público, para fins penais, se encontra no artigo 327 do
Código Penal:

Art.  327  -  Considera-se  funcionário  público,  para  os  efeitos  penais,  quem,  embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada
para a execução de atividade típica da Administração Pública.
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste
Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento
de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação
instituída pelo poder público.

Tutela-se a moralidade administrativa, a probidade e o regular funcionamento da
Coisa Pública. Na modalidade 'solicitar' é crime formal, consumando-se com o ato de pleitear
a vantagem indevida perante terceiro, independentemente do seu efetivo recebimento. O tipo
subjetivo é o dolo.

Vantagem  indevida,  como  elemento  normativo  do  tipo,  de  acordo  com  a
corrente  doutrinária  majoritária,  não  necessariamente  traduz  proveito  econômico  direto  e
mensurável, podendo ser de qualquer natureza, desde que indevida.

Em sua forma qualificada exige-se que o servidor público retarde ou omita ato
de ofício, bem como o pratique com infração de dever funcional, motivado pela vantagem ou
sua promessa.

Examinando-se os autos restou comprovada a materialidade criminosa.
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Não há qualquer dúvida de que DINIS LOURENÇO DA SILVA e WELMAN
PAIXÃO SILVA OLIVEIRA solicitaram vantagem indevida a RONEY NOGUEIRA DOS
SANTOS em razão das  funções  públicas  exercidas  por  ambos.  A vantagem consistiu  no
pagamento  de  R$  300.000,00  (trezentos  mil  reais)  sob  a  forma  de  'apoio  político'
alegadamente para engordar o caixa do PTB em Goiás.

O pleito ocorreu na noite do dia 02/5/2016.

Às  19h25min  daquele  dia  foi  registrado  diálogo  telefônico  monitorado  com
autorização judicial (áudio 81741482.WAV) por meio do qual DINIS contata RONEY nos
seguintes termos:

Observe-se que o telefonema ocorreu ao final do dia da mesma segunda-feira
em que houve reunião no SIPOA/MAPA/GO para se encaminhar uma solução administrativa
para a questão envolvendo as irregularidades constatadas por ocasião da supervisão levada a
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cabo no final de abril de 2016 na unidade de Mineiros da BRF S/A.

O que ocorreu após o telefonema foi uma reunião em que RONEY, por medida
de cautela, optou por gravar, de maneira oculta, o seu teor. 

A  propósito,  vale  registrar  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  firmou
posicionamento,  em  repercussão  geral,  segundo  o  qual  "é  lícita  a  prova  consistente  em
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro"  (RE
583937 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 19.11.2009, RTJ 220/589), desde que não haja
causa legal específica de sigilo ou reserva de conversação, tais como as hipóteses de sigilo
profissional  ou  ministerial  (RE  402.717,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso,  Segunda  Turma,  j.
02.12.2008, DJe 13.02.2009).

Tendo  sido  RONEY  um  dos  interlocutores  da  conversa,  não  há  qualquer
ilicitude decorrente do uso da gravação como meio de prova, ainda que não tenha havido
conhecimento e consentimento de terceiros que dela participavam.

Os documentos anexados nos eventos 541 e 553 contêm a íntegra do diálogo
entabulado pessoalmente na noite do dia 02/5/2016 e fornecem comprovação cabal da prática
criminosa.

No Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 61-2017 (evento 541, INF2)
está o resultado do exame realizado no aparelho de telefone celular utilizado por RONEY
NOGUEIRA DOS SANTOS e apreendido quando da deflagração da primeira fase ostenstiva
da investigação. 

Atente-se para os seguintes trechos da transcrição da gravação ambiental:
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Encerrada a  reunião,  seguiram-se  diversos  diálogos  monitorados  com ordem
judicial em que RONEY relata o conteúdo do encontro e esclarece que o 'apoio político'
consistia  na  entrega  de  R$  300.000,00  para  colaborar  na  campanha  para  as  eleições
municipais em favor do PTB de Goiás. Basta se ouvir com atenção o áudio recuperado do
telefone celular de RONEY para se concluir que a gravação foi interrompida antes do término
da reunião, não compreendendo, portanto, a íntegra da conversa (evento 553, AUDIO2). Tal
infortúnio  foi  textualmente  informado  por  RONEY  quando  interrogado  em  Juízo,
oportunidade  em  que  afirmou  que  tanto  DINIS  quanto  WELMAN  solicitaram  essa
importância a título de 'apoio político' (evento 585, VIDEO11).

Há uma profusão de áudios anexados aos autos que indicam a ocorrência do fato
(81746503.WAV,  do  dia  02/5/16,  às  22h23min  em  que  RONEY  relata  a  ANDRÉ
BALDISSERA o teor da reunião; 81758540.WAV, do dia 03/5/16, às 12h01min em diálogo
entre RONEY e LAERCIO - gerente da planta da BRF S/A em Mineiros; 81777880.WAV, do
dia 03/5/16, às 21h52min; 81801385.WAV, do dia 04/5/16, às 18h01min). Em todos eles o
acusado  RONEY  NOGUEIRA  DOS SANTOS  afirma  a  ocorrência  do  pedido  de  'apoio
político' sob a forma de pagamento da importância de R$ 300.000,00 para que o grupo que os
apoiava  e  garantia  a  sua  manutenção  em  determinadas  posições  funcionais  deveria  ser
'retribuído'  com esse  importe,  inclusive  para  que os  solicitantes  e  seus  aliados  pudessem
continuar ocupando funções de destaque no MAPA.

Portanto, não resta dúvida alguma acerca da ocorrência da solicitação indevida
formulada claramente em razão das funções públicas ostentadas. 
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A vantagem é clara e decorre da busca de obtenção de dinheiro, declaradamente,
para outrem (partido político).

É  indevida  porque  não  decorria  das  atribuições  funcionais  ordinárias  dos
servidores públicos réus e não lhes era dado, em razão disso, formular qualquer requerimento
de  dinheiro  junto  ao  fiscalizado.  Além  disso,  desde  o  advento  da  decisão  do  Supremo
Tribunal Federal tomada no dia 17/9/15 nos autos da ADI 4650 e publicada no DOU de
04/3/16 está expressamente proibida a doação ou entrega de valores por empresas a partidos
políticos para fins eleitorias. 

Incumbia  aos  servidores  do  MAPA,  isso  sim,  demostrar  isenção  e
imparcialidade  perante  usuários  dos  serviços  públicos  que  prestavam,  velando  pela
moralidade  e  probidade  administrativas.  Agindo  tal  como  demonstrado  nos  autos,
desprezaram seus  deveres  mais  elementares,  instando  outrem  a  atender  a  seus  interesses
pessoais.

Vale registrar que o crime de corrupção passiva, consoante a dicção do art. 317
do  Código  Penal  e  o  entendimento  jurisprudencial  majoritário,  plasmado  pelo  STF  no
julgamento da STF, AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 22/04/2013,
dispensa  a  comprovação  da  contrapartida  consistente  em  um  ato  de  ofício  específico  e
determinado realizado pelo servidor público que recebe a benesse indevida. 

No mesmo sentido, recente decisão do TRF4 assentou que "a prática efetiva de
ato  de  ofício  não  consubstancia  elementar  de  tais  tipos  penais,  mas  somente  causa  de
aumento de pena (CP, §1º do artigo 317 e parágrafo único do artigo 333)"  (TRF4, ACR
5063271-36.2016.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO,
juntado aos autos em 03/06/2018).

Basta à configuração do crime que a  solicitação tenha-se dado em razão do
cargo ostentado pelo funcionário público.

Por outro lado, examinando-se com o cuidado necessário entendo que não há
prova suficiente para amparar a aplicação da qualificadora prevista no §1º do art. 317 do CP.
Há elementos de convicção aptos a demonstrar que, ainda antes da reunião realizada na noite
do dia 02/5/16, DINIS já havia definido as ações que adotaria - no que importa para o fim de
demonstrar a violação a seu dever funcional: tomar para si a decisão, evitando a remessa do
relatório ao DIPOA/MAPA/DF -, tendo unicamente se aproveitado da situação já consolidada
para, em conjunto com WELMAN, solicitar a entrega de R$ 300.000,00 para alegadamente
financiar campanha política do PTB/GO.

Conquanto o ato administrativo somente tenha sido expedido no dia 09/5/16, a
deliberação já havia sido definida anteriormente. As vacilações posteriores (relacionadas à
suspensão  apenas  da  produção  de  preparados  de  carne  ou  também de  carne  in  natura),
conforme  verificado  a  partir  da  sequência  de  diálogos  monitorados,  indicam  ou
desconhecimento  dos  detalhes  do  trabalho  da  unidade,  decorrente  de  mera  confusão
terminológica,  ou  uma  tentativa  de  causar  preocupação  na  empresa,  tornando-a  mais
suscetível ao atendimento posterior da demanda ilícita.
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O fato é que, conjugando-se o conteúdo do diálogo ocorrido na tal reunião com
as conversas telefônicas monitoradas com autorização judicial e a própria publicação do ato
ainda antes da entrega de qualquer benesse pleiteada, pode-se deduzir que a decisão havia
sido adotada anteriormente e motivada pelos insistentes pedidos formulados por RONEY e
FRANCISCO, conforme anteriormente apreciado nesta sentença.

A melhor  conclusão  decorrente  do  cenário  constatado,  a  partir  das  próprias
regras da experiência, está em se considerar que o então chefe do SIPOA/MAPA/GO, fiscal
agropecuário  federal  DINIS  LOURENÇO DA  SILVA,  e  o  médico  veterinário  cedido  ao
MAPA/GO, WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA, que atuava como uma espécie de fiscal
ad hoc ante a carência de pessoal do órgão, além de adulador de DINIS, conforme se pode
constatar pelo teor de suas manifestações gravadas e anexadas aos autos, aproveitaram-se de
uma situação já posta para, com a proximidade obtida com o representante da empresa, obter
proveito  financeiro  indevido.  Afirmaram que o  dinheiro  tinha como destino os  cofres  do
PTB/GO,  mas  não  se  tem certeza  quanto  a  isso,  até  porque  não  houve  a  realização  de
qualquer pagamento a tal título.  

A vinculação entre a ação empreendida e a vantagem buscada foi subliminar,
tênue,  tendo  ganhado  força  em  decorrência  da  interpretação  lógica  formulada  pelo
destinatário  da  mensagem  logo  após  a  sua  recepção,  conforme  se  pode  observar  da
transcrição parcial do que foi dito durante a reunião realizada na noite do dia 02/5 em cotejo
com os telefonemas realizados em seguida por RONEY. 

Teria DINIS abandonado a estratégia anterior de ceder a pedido de terceiro para
definir  a  questão  da  planta  da  BRF S/A  em  Mineiros/GO e,  em comunhão  de  esforços
com  WELMAN,  optado  por,  então,  solicitar  vantagem  em  troca  de  uma  decisão
administrativa mais favorável à empresa? Talvez. Contudo, a prova produzida não permite
uma tal conclusão, sem que se supere a dúvida acerca de sua ocorrência. 

Diante disso, inviável, no caso, a aplicação da qualificadora.

A materialidade está, nesses termos, comprovada.

Relativamente à autoria, estão absolutamente comprovadas e recaem tanto sobre
DINIS LOURENÇO DA SILVA quanto sobre WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA.

Não  bastassem  todos  os  diálogos  monitorados  e  a  gravação  ambiental  do
encontro  realizado  no  dia  02/5/16  à  noite  que  já  indicam fortemente  a  atuação  direta  e
conjunta  de  ambos  na  solicitação  indevida,  vale  consignar  que  o  acusado  RONEY,  ao
responder  aos  questionamentos  do  MPF,  afirmou  que  na  reunião  mencionada  DINIS
solicitou  pagamento  de  dinheiro  a  título  de  'apoio',  tendo  sido  complementado  por
WELMAN, que foi quem esclareceu que o valor seria de R$ 300.000,00  (evento 585,
VIDEO16, aos 12min). 

O  conjunto  da  prova  -  gravação  ambiental  da  reunião,  contatos  telefônicos
monitorados  e  interrogatório  de  RONEY  -  aponta  firmemente  para  a  demonstração  da
circunstância de que ambos os servidores públicos uniram seus esforços para, em comunhão
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de  esforços  e  ações,  achacar  o  representante  da  BRF  S/A  em  uma  soma  significativa,
asseverando que os valores seriam destinados para um partido político, e não para os seus
próprios bolsos.

O dinheiro, segundo os acusados, deveria ser entregue ao PTB como uma forma
de retribuição pelas indicações feitas pelo Partido para postos-chave do MAPA em Goiás e
em Brasília. Afirmaram que a pessoa responsável pela arrecadação se chamava Evangevaldo,
assessor do Deputado Jovair Arantes. Segundo o site do PTB/GO, Evangevaldo Moreira dos
Santos é o Secretário-Geral da agremiação naquele Estado e o Deputado Federal Jovair de
Oliveira Arantes é o Presidente da Executiva Estadual (https://ptb.org.br/diretorios/goias).
Há outras referências tratando da proximidade de ambos em páginas na internet relacionadas
ao noticiário político desde, ao menos, 2012 (https://veja.abril.com.br/politica/ex-aliado-
acusa-lider-do-ptb-na-camara-de-pedir-dinheiro-em-troca-de-cargo,  https:
//oglobo.globo.com/brasil/perfil-relator-do-impeachment-lider-que-nunca-se-esquece-
dos-amigos-18964526  e  https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/policia-
vai-ao-supremo-para-investigar-relator-do-impeachment-em-esquema-de-fraude-
em-concurso).

Não há, impõe-se ressaltar, indícios no sentido de que o parlamentar em questão
tenha, por si ou por terceiro, solicitado que DINIS e WELMAN pleiteassem a tal contribuição
junto a RONEY. Aparentemente, a iniciativa do pedido partiu diretamente dos dois servidores
públicos.

Pelo que se pode concluir do exame da prova dos autos, ambos, aproveitando-se
da proximidade que obtiveram junto ao gerante de relaçoes instituicionais da BRF S/A na
reunião realizada no dia 02/5/16 para tratar de assuntos relacionados à unidade mantida pela
empresa em Mineiros, convocaram-no para uma reunião em que solicitaram a tal 'doação para
o partido'.

Na mesma oportunidade, deixaram claro mais de uma vez que já estava tomada
a decisão de não encaminhar o relatório de supervisão para Brasília/DF e apresentar uma
proposta mais branda de suspensão das atividades da empresa. Logo em seguida, formularam
o pedido e reiteraram por mais de uma vez que, independentemente da resposta da empresa, a
posição do SIPOA/GO no sentido de favorecer os interesses da empresa não seria alterada.

Se é certo que não há menção direta a favores como contrapartida à vantagem
postulada - DINIS, como se viu, busca mesmo separar ambas as situações -, é bastante claro
que a condição de servidores públicos dos solicitantes constitui fator decisivo para o pleito e
para tentar motivar o destinatário a atendê-lo.

Assim,  comprovadas  materialidade  e  autoria  delitivas  em  face  de  DINIS
LOURENÇO  DA  SILVA  e  de  WELMAN  PAIXÃO  SILVA  OLIVEIRA  relativamente  à
imputação apresentada na denúncia do crime do art. 317, do Código Penal.

O crime de corrupção ativa está tipificado da seguinte forma: 

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a
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praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o
funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

Trata-se de crime funcional comum. O sujeito ativo do crime pode ser qualquer
pessoa. 

Tutela-se a moralidade administrativa, a probidade e o regular funcionamento da
Coisa Pública. É crime formal, consumando-se com o ato de oferecer ou prometer a vantagem
indevida perante terceiro, independentemente do seu efetivo recebimento. O tipo subjetivo é o
dolo. O elemento subjetivo do tipo é a determinação para que o servidor pratique, omita ou
retarde ato de ofício.

Vantagem  indevida,  como  elemento  normativo  do  tipo,  de  acordo  com  a
corrente  doutrinária  majoritária,  não  necessariamente  traduz  proveito  econômico  direto  e
mensurável, podendo ser de qualquer natureza, desde que indevida.

Em sua forma qualificada exige-se que o servidor público, assim delineado no
art. 327 do CP, retarde ou omita ato de ofício, bem como o pratique com infração de dever
funcional, motivado pela vantagem ou sua promessa.

Examinando-se os autos não restou comprovada a materialidade criminosa.

Como regra,  o  particular  figura  apenas  como vítima do crime de  corrupção
passiva nos casos em que o funcionário público solicita vantagem indevida. 

Geralmente,  a  hipótese  de  participação  de  não-servidor  público  nesse  delito
configura o crime de corrupção ativa, em um caso clássico de exceção à teoria monista.

Contudo,  há  uma  particularidade  que  deve  ser  considerada  para  que  haja
ajustamente típico da conduta do extraneus que oferece ou promete a vantagem: a iniciativa
deve partir dele.

Não há, de acordo com a jurisprudência e doutrina prevalentes, ação típica do
terceiro que entrega a vantagem exigida ou solicitada pelo servidor público ímprobo. Com
muito maior razão não há crime por parte do indivíduo que unicamente afirma que irá atender
o pleito ilícito de benesse formulado em momento anterior pelo agente.

No caso, conquanto houvesse indícios - a partir dos relatórios de interceptação
telefônica anexados aos autos - de que RONEY, com a adesão e concordância de ANDRÉ
BALDISSERA, tivesse prometido a vantagem em momentos distintos aos servidores públicos
para que DINIS, assessorado por WELMAN, decidisse a sorte da unidade da BRF S/A em
Mineiros nos termos pretendidos pela empresa, a instrução processual forneceu elementos
sólidos que permitem concluir pela inocorrência do crime. 
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A rigor, foi esclarecido no decorrer do processo que foram efetivamente DINIS
e WELMAN que solicitaram, na reunião havida na noite do dia 02/5/16, a importância de R$
300.000,00 da BRF S/A a pretexto de 'apoio político'. Já naquela oportunidade, segundo a
transcrição  do  áudio  captado  por  gravação  realizada  clandestinamente  por  RONEY,  este
afirmou que a empresa não poderia fazê-lo tendo, pouco adiante, deixado a possibilidade
como algo a ser avaliado pelas instâncias superiores da empresa. 

Examinados  os  diálogos  seguintes  a  partir  dessa  perspectiva  se  percebe que
caracterizam  mero  desdobramento  da  solicitação  indevida  formulada  pelos  servidores
públicos desonestos e da tentativa do empregado da empresa de manter as expectativas dos
requerentes  como  uma  forma  de  garantir  o  cumprimento  do  que  havia  sido  ajustado
com DINIS ainda antes do encontro havido durante o dia 02/5/16 na sede do MAPA/GO.

Não  se  vislumbra  a  apresentação  de  um  ato  de  promessa  de  RONEY
independente da solicitação feita anteriormente pelos funcionários públicos. 

Em um cenário desses, as manifestações de RONEY captadas nos telefonemas
monitorados  com  autorização  judicial  em  que  afirma  que  'a  contribuição  viria'  caso  as
pretensões da empresa fossem atendidas não caracterizam, para os fins do art. 333 do CP,
'promessa' de vantagem, visto que se tratava de ações destinadas a manter DINIS e outros
servidores que lhe eram próximos simpáticos aos interesses da BRF S/A.

Da mesma forma,  inviável,  a  esta  altura,  falar  em qualquer  participação  no
crime  por  parte  de  ANDRÉ  LUIS  BALDISSERA,  seja  como  coautor  ou  partícipe,  tão
somente à vista de sua primeira conversa com RONEY ainda na noite do dia 02/5/16. Mesmo
que  -  apenas  por  argumentação  -,  restasse  superada  a  questão  da  atipicidade  das  ações
empreendidas,  não  haveria  possibilidade  de  se  imputar  a  ANDRÉ qualquer  ato  concreto
tendente a viabilizar a prática delituosa, seja porque restou evidenciado que não estava em
suas atribuições funcionais emprestar trânsito a qualquer pedido ilícito da natureza daquele
formulado, seja porque concretamente não há prova alguma de que o tenha feito dentro da
empresa. 

As atitudes constatadas devem ser consideradas reprováveis pelo prisma moral,
violando práticas éticas e  de  integridade da empresa,  porquanto o pleito deveria ter  sido
imediatamente rechaçado e comunicado às autoridades, em um esforço que deve ser diário de
toda  a  sociedade  para  superação  dos  vícios  que  prejudicam  o  desenvolvimento  de  uma
sociedade marcadamente relacional como a brasileira (DAMATTA, Roberto. "Você sabe com
quem  está  falando?  Um  ensaio  sobre  a  distinção  entre  indivíduo  e  pessoa  no
Brasil", in Carnavais, Malandros e Heróis. 1997). Nessa linha, aliás, expôs com propriedade
a testemunha defensiva Ana Carolina Costa Carregaro, funcionária da própria BRF (evento
514, VIDEO6-VIDEO11).

Relativamente  a  FRANCISCO  CARLOS  DE  ASSIS  não  há  comprovação
alguma de  que  tenha  participado  desta  ação.  Os  diálogos  interceptados  com autorização
judicial entre 30/04/16 e 02/05/16 entre ele e RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS não são
suficientes para comprovar que tenha referido que DINIS estaria disposto a aceitar propostas
ilícitas.  Embora sejam sugestivos dessa circunstância,  no curso da instrução não restaram
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corroborados por outros elementos de convicção. Demais, considerando-se a sua condição
atribuída na denúncia de partícipe (art. 29 do CP), seria necessário que restasse demonstrada a
presença de relevância causal  e  liame subjetivo.  Não vislumbro,  encerrada a  instrução,  a
presença de ambos os requisitos à vista apenas do que por ele foi referido ao codenunciado
RONEY por ocasião do telefonema monitorado com ordem judicial.

De  todo  modo,  não  há  ajustamente  típico  nas  condutas  de  RONEY  ou  de
ANDRÉ, razão por que, obviamente, não se pode considerar a ocorrência de participação de
FRANCISCO, para efeitos penais.

Por essas  razões,  ausente  materialidade criminosa  relativamente ao crime de
corrupção ativa (art. 333 do CP).

Impõe-se,  para esgotar  a análise do tema, uma referência à possibilidade de
participação, no caso, tanto de RONEY quanto de ANDRÉ no crime de corrução passiva
protagonizado por DINIS e WELMAN.

Inicialmente, registro que é certo que é possível participação ou coautoria de
particular em crime funcional. Ou seja, não há qualquer impedimento para que o terceiro, não
detentor da posição de servidor público, possa figurar como coautor ou partícipe de crime
contra a Administração Pública, na forma do art. 30 do Código Penal.

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA. COMUNICABILIDADE DA
CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO. LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO PARA A AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I.  É  possível  a  participação  de  particular  no  delito  de  corrupção  passiva,  face  a

comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime.
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do requisito objetivo de
"pena mínima cominada igual ou inferior a um ano", exigido para a suspensão do processo
prevista pela Lei 9.099/95.
 III. Recurso ao qual se nega provimento.
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/1998, DJ
19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL.  OPERAÇÃO FALCATRUA.  PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO  PUNITIVA.  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  ARTIGO  313-A  DO  CÓDIGO
PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 30 DO
CÓDIGO  PENAL.  AGENTE  ESTRANHO  AOS  QUADROS  DO  SERVIÇO  PÚBLICO.
POSSIBILIDADE DE COAUTORIA  OU  PARTICIPAÇÃO.  CIÊNCIA  DA  CONDIÇÃO  DE
FUNCIONÁRIO  PÚBLICO  DO  COMPARSA.  ARTIGO  171,  §  3º,  DO  CÓDIGO  PENAL.
ESTELIONATO CONTRA O INSS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.
DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Prescrita
a pretensão punitiva estatal, pela pena em concreto, quanto ao crime de estelionato tentado
imputado a Jocimar de Souza,  com base nos artigos 107,  inciso IV, c/c 109,  inciso VI,  do
Código Penal (na redação anterior à Lei n.º 12.234/2010), pois transcorrido lapso superior a
02 (dois) anos entre a data do fato (12/04/2010) e o recebimento da denúncia (08/05/2015). 2.
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Comete o delito previsto no art. 313-A do Código Penal o funcionário que, valendo-se dessa
condição,  insere dados  falsos  em sistema informatizado da  Administração Pública.  3.  No
crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, tipificado no art. 313-A do
Código Penal, a condição de funcionário público do agente é elementar do crime. Nesse
caso,  o  agente  estranho  aos  quadros  da  administração  que  atua  em  concurso  com  o
funcionário público pode responder pelo crime em questão, como coautor ou partícipe, a
teor da previsão constante do art. 30 do Código Penal. Para tanto, é preciso que o particular
tenha ciência da condição de funcionário público do comparsa.  4.  Para a  subsunção de
determinada conduta no tipo penal descrito no artigo 171 do CP, é essencial a presença dos
seguintes  elementos  objetivos:  o  emprego  de  algum  artifício  ou  qualquer  outro  meio
fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da vantagem ilícita pelo agente e o
prejuízo de terceiros. Indispensável que haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo
alheio), decorrente da fraude e o erro que esta provocou. 5. Como elemento subjetivo, exige-se
a  presença  do  dolo  específico  para  o  estelionato,  consistente  no  agir  especial  do  agente
visando o locupletamento ilícito e, sendo crime material, se consuma no momento e no local
em que o agente obtém a vantagem indevida, em prejuízo de outrem. 6. A pena de prestação
pecuniária deve ser fixada atentando à situação financeira do acusado e, nessa medida, deve
ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente. Registre-se que é possível ao juízo da
execução a adequação das condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a
hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º, da Lei nº 7.210/84.
7. Apelações criminais desprovidas. Extinta, de ofício, a punibilidade de Jocimar de Souza
quanto à tentativa de estelionato a ele imputada, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109,
inciso  VI,  do  Código  Penal,  na  redação  vigente  à  época  dos  fatos.  (TRF4,  ACR
5004469-95.2014.4.04.7006,  OITAVA  TURMA,  Relator  NIVALDO  BRUNONI,  juntado  aos
autos em 06/04/2018).

Consoante já consignei anteriormente, o particular, de regra, figura apenas como
vítima  do  crime  de  corrupção  passiva  nos  casos  em  que  o  funcionário  público  solicita
vantagem  indevida,  exceto  quando  se  visualiza  claramente  a  presença  de  vínculo
subjetivo  entre  ambos,  evidenciado na  possibilidade de,  com isso,  o  extraneus  obter
benefício futuro especialmente nas relações cujo trato seja sucessivo. 

Portanto, em situações pontuais - em que não haja ajustamento da conduta do
terceiro  ao tipo  do  art.  333  do CP e  se  logre  comprovar  a  adesão  voluntária  à  ação  do
funcionário público - é que se pode cogitar da prática do crime de corrupção passiva por
quem entrega a benesse, na forma do art. 29 do CP.

Superada essa premissa,  e reconhecendo-se a ocorrência dos fatos tais como
examinados anteriormente, passo a apreciar a atuação de RONEY e ANDRÉ na empreitada.

Para que se considere um acusado partícipe ou coautor de crime é necessária a
presença  de:  pluralidade  de  condutas,  relevância  causal,  identidade  de  infrações  e  liame
subjetivo.

No caso,  não há  relevância  causal,  ante  a  falta  de  atendimento  concreto  ao
pedido de entrega de dinheiro, havendo ainda dúvidas acerca da presença do liame subjetivo.

Desde  que  não  houve  a  entrega  da  vantagem  postulada  -  R$  300.000,00
supostamente para financiamento de campanhas políticas de candidatos do PTB/GO -, não há
falar em ação causal relevante para a prática delituosa.
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No caso específico, a prova é firme no sentido de que não houve a entrega da
vantagem pretendida. 

Logo,  é atípica a ação,  também à luz do art.  317 c/c art.  29 do CP, porque
inexistente relevância causal da conduta dos acusados, ainda que houvesse prova suficiente
que  permitisse  conduzir  à  conclusão  no  sentido  da  vinculação  subjetiva  entre  todos  os
envolvidos.

Demais  disso,  de  todo  o  contexto  dos  diálogos  e  das  próprias  declarações
prestadas pelos acusados nas esferas policial e judicial, para além da ausência de relevância
causal  das  condutas,  há  dúvida  insuperável  acerca  da  sua  adesão  voluntária  às
ações criminosas perpetradas pelos réus. 

Examinando-se  com  cuidado  os  elementos  de  prova,  é  de  se  concluir
que havia uma espécie de sugestão por parte dos dois servidores no sentido de que seria
adequado que RONEY cedesse a seu pedido de 'apoio político'. 

O que acaba por ressaltar da análise destes autos é o desejo puro e simples dos
dois outros réus de se aproveitarem das facilidades que o cargo lhes concedia para obter os
préstimos junto a RONEY, em uma espécie de deturpação das prerrogativas que a função
pública confere, utilizando-as para benefício estritamente pessoal.

A  prova  produzida  não  permite  conduzir  a  um  juízo  seguro  acerca  da
efetiva adesão voluntária, no plano dos fatos, dos denunciados RONEY e ANDRÉ à ação
criminosa  empreendida  pelos  corréus,  devendo-se  considerar,  inclusive,  que  eles  sequer
deram trânsito às tratativas levadas a efeito para providenciar o  efetivo encaminhamento da
demanda ilícita no interior da empresa. 

Por tudo o que se viu durante a instrução processual, o ato de terem referido que
a contribuição poderia vir a ser entregue (a 'promessa', tal como referida pela acusação) mais
se ajusta a uma atitude sem correspondência no mundo dos fatos do que a tradução concreta
de adesão ao intento criminoso dos servidores públicos. 

Restou,  pois,  incomprovado  o  dolo  de  sua  ação,  merecendo,  incidente  a
circunstância de dúvida insuperável, a prolação de um juízo absolutório também por isso,
caso pudesse ser superado o primeio óbice mencionado acima.

O crime de corrupção passiva está tipificado da seguinte forma: 

 Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:

        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

        § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o
funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
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Trata-se  de  crime  funcional.  O  sujeito  ativo  do  crime  deve  ser  funcionário
público, admitida a participação ou coautoria de quem não detenha a condição (art. 30 do
Código Penal). A definição de servidor público, para fins penais, se encontra no artigo 327 do
Código Penal:

Art.  327  -  Considera-se  funcionário  público,  para  os  efeitos  penais,  quem,  embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada
para a execução de atividade típica da Administração Pública.
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste
Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento
de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação
instituída pelo poder público.

Tutela-se a moralidade administrativa, a probidade e o regular funcionamento da
Coisa Pública. Na modalidade 'solicitar' é crime formal, consumando-se com o ato de pleitear
a vantagem indevida perante terceiro, independentemente do seu efetivo recebimento. O tipo
subjetivo é o dolo.

Vantagem  indevida,  como  elemento  normativo  do  tipo,  de  acordo  com  a
corrente  doutrinária  majoritária,  não  necessariamente  traduz  proveito  econômico  direto  e
mensurável, podendo ser de qualquer natureza, desde que indevida.

Em sua forma qualificada exige-se que o servidor público retarde ou omita ato
de ofício, bem como o pratique com infração de dever funcional, motivado pela vantagem ou
sua promessa.

Examinando-se os autos restou comprovada a materialidade criminosa.

Não há qualquer dúvida no sentido de que o acusado FRANCISCO CARLOS
DE ASSIS solicitou vantagem indevida a RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS consistente
em alimentos diversos em duas ligações telefônicas monitoradas com autorização judicial no
dia 02/5/16 (áudio 81718791.WAV às 7h59min e áudio 81734631.WAV às 16h17min).

Essa questão é incontroversa.

Para ajustamente típico deve-se atentar que a solicitação indevida tenha-se dado
em razão da função pública do postulante.

Nada  obstante  o  acusado  FRANCISCO  não  tenha  feito  menção  clara  e
específica à função por ele exercida como fundamento para obter a vantagem solicitada está
absolutamente claro que a relação existente entre ele e RONEY não ultrapassava as balizas
profissionais.  Conquanto  aparentasse  haver  proximidade  entre  ambos  -  os  diálogos  são
recheados de amenidades e elogios pessoais mútuos - não há qualquer registro nos autos, nem
mesmo nos depoimetos das testemunhas ou  nos interrogatórios, que aponte para a existência
de amizade entre ambos e, como consequência, os tais pedidos decorressem dessa espécie de
relacionamento. A rigor, RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS enxergava em FRANCISCO
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CARLOS DE ASSIS nada além de um servidor público do MAPA/GO que poderia auxiliá-lo
em seus pleitos - legítimos ou não - formulados em nome da BRF S/A. E FRANCISCO, não
por acaso, pleiteou as benesses (costela suína, peitos de frango, coxa e sobrecoxa desossada)
no mesmo contexto em que informou que já havia intercedido junto junto a DINIS para que
este recebesse RONEY e se tornasse mais sensível aos pedidos da empresa.

FRANCISO era, na oportunidade, ex-Superintendente do MAPA/GO e atuava
como  fiscal  lotado  naquele  Estado,  tendo  relação  pessoal  estreita  com  o  corréu  DINIS
LOURENÇO DA SILVA, a quem RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS buscou apoio para
lograr obter favores do segundo relativamente à problemática unidade de Mineiros/GO da
BRF S/A.

Portanto, não resta dúvida alguma acerca da ocorrência da solicitação indevida
formulada claramente em razão das funções públicas ostentadas. 

A vantagem é clara e decorre da busca de obtenção de produtos alimentícios
junto a uma empresa fiscalizada pelo órgão sem o pagamento do correspondente preço.

É  indevida  porque  não  decorria  das  atribuições  funcionais  ordinárias
do servidor público réu e não lhe era dado, em razão disso, formular qualquer requerimento
de benesse junto ao fiscalizado. 

Incumbia ao servidor do MAPA, isso sim, demostrar isenção e imparcialidade
perante usuários dos serviços públicos que prestava, velando pela moralidade e probidade
administrativas. Agindo tal como demonstrado nos autos, desprezam-se seus deveres mais
elementares, instando outrem a atender a seu interesse pessoal.

A tese urdida pessoalmente pelo réu no interrogatório de que eram pedidos de
doação em razão de kits  de Natal que a empresa distribuía não encontra qualquer guarida
(evento 586, VIDEO7, min10). O pleito ocorreu em 02/5/16 e, pelo que se tem conhecimento,
o Natal costuma ser celebrado em todo o mundo no dia 25/12.  Se a intenção fosse essa,
certamente a lembrança não ocorreria tanto tempo antes.

Vale registrar que o crime de corrupção passiva, consoante a dicção do art. 317
do  Código  Penal  e  o  entendimento  jurisprudencial  majoritário,  plasmado  pelo  STF  no
julgamento da STF, AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 22/04/2013,
dispensa  a  comprovação  da  contrapartida  consistente  em  um  ato  de  ofício  específico  e
determinado realizado pelo servidor público que recebe a benesse indevida. 

No mesmo sentido, recente decisão do TRF4 assentou que "a prática efetiva de
ato  de  ofício  não  consubstancia  elementar  de  tais  tipos  penais,  mas  somente  causa  de
aumento de pena (CP, §1º do artigo 317 e parágrafo único do artigo 333)"  (TRF4, ACR
5063271-36.2016.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO,
juntado aos autos em 03/06/2018).

Por  fim  a  par  do  presumível  baixo  valor  de  mercado  dos  bens  pleiteados,
partindo-se da premissa de que eram para consumo doméstico - como o próprio FRANCISCO
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mencionou no diálogo monitorado com ordem judicial -, evicenciando o ridículo da situação
que é um fiscal federal com um salário mensal de pouco mais de R$ 20.000,00, já tendo
superado  a  barreira  moral  e  legal  que  lhe  era  imposta  por  dever  funcional,  ser  flagrado
pedindo a entrega de alimentos sem pagar por eles, impossível, à luz do contido na Súmula nº
599 do STJ, a aplicação do princípio da insignificância. 

Não inicide o §1º do art. 317 do CP porque não visualizo a prática de ato com
infração  a  dever  funcional  por  parte  de  FRANCISCO  como  causa  ou  consequência  da
solicitação por ele formulada a RONEY, para além da mera utilização do cargo, o que já está
compreendido no tipo penal. Não há comprovação de que a solicitação tenha-se dado em
razão de algum ato por ele praticado ou por terceiro com quem ele estivesse dolosamente
se consorciado.

A autoria é certa e recai sobre FRANCISCO CARLOS DE ASSIS, conforme
por ele  próprio  admitido no seu interrogatório,  não existindo qualquer  controvérsia neste
sentido.

Encerrando, convém citar o aforismo de língua inglesa construído a partir do
enunciado feito em 1973 por Richard Serra e Carlota Fay Schoolman em seu curta-metragem
"Television Delivers People" e que integra a cultura pop:  "se você não está pagando pelo
produto, você é o produto" (no original: "if you're not paying for the product, you are the
product"). Afinal, como também se afirma em outro adágio bastante conhecido oriundo do
mesmo  idioma,"não  existe  almoço  grátis"  (originalmente:  "there  is  no  free  lunch").  No
presente caso, literalmente.

A prova produzida nos autos, portanto, demonstrou a ocorrência do crime de
corrupção passiva em em uma ocasião no dia 02/5/16, em que FRANCISCO CARLOS DE
ASSIS solicitou, em razão da função,  alimentos a RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS,
representante da BRF S/A, por telefone, perfazendo o delito capitulado no art. 317 do CP.

A autoria de FRANCISCO CARLOS DE ASSIS é inconteste, bem como o dolo
da sua conduta.

O crime de corrupção ativa está tipificado da seguinte forma: 

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a
praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o
funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

Trata-se de crime funcional comum. O sujeito ativo do crime pode ser qualquer
pessoa. 

Tutela-se a moralidade administrativa, a probidade e o regular funcionamento da
Coisa Pública. É crime formal, consumando-se com o ato de oferecer ou prometer a vantagem
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indevida perante terceiro, independentemente do seu efetivo recebimento. O tipo subjetivo é o
dolo. O elemento subjetivo do tipo é a determinação para que o servidor pratique, omita ou
retarde ato de ofício.

Vantagem  indevida,  como  elemento  normativo  do  tipo,  de  acordo  com  a
corrente  doutrinária  majoritária,  não  necessariamente  traduz  proveito  econômico  direto  e
mensurável, podendo ser de qualquer natureza, desde que indevida.

Em sua forma qualificada exige-se que o servidor público, assim delineado no
art. 327 do CP, retarde ou omita ato de ofício, bem como o pratique com infração de dever
funcional, motivado pela vantagem ou sua promessa.

Examinando-se os autos não restou comprovada a materialidade criminosa.

Como regra,  o  particular  figura  apenas  como vítima do crime de  corrupção
passiva nos casos em que o funcionário público solicita vantagem indevida. 

Geralmente,  a  hipótese  de  participação  de  não-servidor  público  nesse  delito
configura o crime de corrupção ativa, em um caso clássico de exceção à teoria monista.

Contudo,  há  uma  particularidade  que  deve  ser  considerada  para  que  haja
ajustamente típico da conduta do extraneus que oferece ou promete a vantagem: a iniciativa
deve partir dele.

Não há, de acordo com a jurisprudência e doutrina prevalentes, ação típica do
terceiro que entrega a vantagem exigida ou solicitada pelo servidor público ímprobo. Com
muito maior razão não há crime por parte do indivíduo que unicamente afirma que irá atender
o pleito ilícito de benesse formulado em momento anterior pelo agente.

No caso, conquanto houvesse indícios - a partir dos relatórios de interceptação
telefônica  anexados  aos  autos  -  de  que  RONEY  tivesse  prometido  a  vantagem  ao
servidor público após FRANCISCO ter contatado DINIS para que este decidisse a sorte da
unidade  da  BRF  S/A  em  Mineiros  nos  termos  pretendidos  pela  empresa,  a  instrução
processual forneceu elementos que permitem concluir pela inocorrência do crime. 

A rigor, foi esclarecido no decorrer do processo que foi FRANCISCO CARLOS
DE ASSIS que solicitou por telefone a RONEY que pedisse a Ivan que trouxesse alimentos
para consumo de FRANCISCO. 

Examinado o primeiro diálogo e o seguinte travado entre ambos a partir dessa
perspectiva  se  percebe  que  as  manifestações  de  RONEY  caracterizam  mero
desdobramento  da  solicitação  indevida  formulada  pelo  e  da  tentativa  do  empregado  da
empresa  de  manter  as  expectativas  dos  requerentes  como  uma  forma  de  garantir  o
cumprimento do que havia sido ajustado com DINIS com a intervenção de FRANCISCO.

Não  se  vislumbra  a  apresentação  de  um  ato  de  promessa  de  RONEY
independente da solicitação feita anteriormente pelo servidor público. 
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Em um cenário desses, as manifestações de RONEY captadas nos telefonemas
monitorados  com autorização  judicial  não  caracterizam,  para  os  fins  do  art.  333  do  CP,
'promessa' de vantagem, visto que se tratava de ações destinadas a responder à demanda do
fiscal agropecuário.

As atitudes constatadas devem ser consideradas reprováveis pelo prisma moral,
violando práticas éticas e  de  integridade da empresa,  porquanto o pleito deveria ter  sido
imediatamente rechaçado e comunicado às autoridades, em um esforço que deve ser diário de
toda  a  sociedade  para  superação  dos  vícios  que  prejudicam  o  desenvolvimento  de  uma
sociedade marcadamente relacional como a brasileira (DAMATTA, Roberto. "Você sabe com
quem  está  falando?  Um  ensaio  sobre  a  distinção  entre  indivíduo  e  pessoa  no
Brasil", in Carnavais, Malandros e Heróis. 1997). Nessa linha, aliás, expôs com propriedade
a testemunha defensiva Ana Carolina Costa Carregaro, funcionária da própria BRF (evento
514, VIDEO6-VIDEO11).

Não ocorre, pois, ajustamente típico na conduta de RONEY NOGUEIRA DOS
SANTOS neste caso.

Por essas  razões,  ausente  materialidade criminosa  relativamente ao crime de
corrupção ativa (art. 333 do CP).

Impõe-se,  para esgotar  a análise do tema, uma referência à possibilidade de
participação,  no  caso,  de  RONEY  no  crime  de  corrução  passiva  protagonizado  por
FRANCISCO.

Inicialmente, registro que é certo que é possível participação ou coautoria de
particular em crime funcional. Ou seja, não há qualquer impedimento para que o terceiro, não
detentor da posição de servidor público, possa figurar como coautor ou partícipe de crime
contra a Administração Pública, na forma do art. 30 do Código Penal.

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA. COMUNICABILIDADE DA
CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO. LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO PARA A AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I.  É  possível  a  participação  de  particular  no  delito  de  corrupção  passiva,  face  a

comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime.
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do requisito objetivo de
"pena mínima cominada igual ou inferior a um ano", exigido para a suspensão do processo
prevista pela Lei 9.099/95.
 III. Recurso ao qual se nega provimento.
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/1998, DJ
19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL.  OPERAÇÃO FALCATRUA.  PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO  PUNITIVA.  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  ARTIGO  313-A  DO  CÓDIGO
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PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 30 DO
CÓDIGO  PENAL.  AGENTE  ESTRANHO  AOS  QUADROS  DO  SERVIÇO  PÚBLICO.
POSSIBILIDADE DE COAUTORIA  OU  PARTICIPAÇÃO.  CIÊNCIA  DA  CONDIÇÃO  DE
FUNCIONÁRIO  PÚBLICO  DO  COMPARSA.  ARTIGO  171,  §  3º,  DO  CÓDIGO  PENAL.
ESTELIONATO CONTRA O INSS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.
DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Prescrita
a pretensão punitiva estatal, pela pena em concreto, quanto ao crime de estelionato tentado
imputado a Jocimar de Souza,  com base nos artigos 107,  inciso IV, c/c 109,  inciso VI,  do
Código Penal (na redação anterior à Lei n.º 12.234/2010), pois transcorrido lapso superior a
02 (dois) anos entre a data do fato (12/04/2010) e o recebimento da denúncia (08/05/2015). 2.
Comete o delito previsto no art. 313-A do Código Penal o funcionário que, valendo-se dessa
condição,  insere dados  falsos  em sistema informatizado da  Administração Pública.  3.  No
crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, tipificado no art. 313-A do
Código Penal, a condição de funcionário público do agente é elementar do crime. Nesse
caso,  o  agente  estranho  aos  quadros  da  administração  que  atua  em  concurso  com  o
funcionário público pode responder pelo crime em questão, como coautor ou partícipe, a
teor da previsão constante do art. 30 do Código Penal. Para tanto, é preciso que o particular
tenha ciência da condição de funcionário público do comparsa.  4.  Para a  subsunção de
determinada conduta no tipo penal descrito no artigo 171 do CP, é essencial a presença dos
seguintes  elementos  objetivos:  o  emprego  de  algum  artifício  ou  qualquer  outro  meio
fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da vantagem ilícita pelo agente e o
prejuízo de terceiros. Indispensável que haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo
alheio), decorrente da fraude e o erro que esta provocou. 5. Como elemento subjetivo, exige-se
a  presença  do  dolo  específico  para  o  estelionato,  consistente  no  agir  especial  do  agente
visando o locupletamento ilícito e, sendo crime material, se consuma no momento e no local
em que o agente obtém a vantagem indevida, em prejuízo de outrem. 6. A pena de prestação
pecuniária deve ser fixada atentando à situação financeira do acusado e, nessa medida, deve
ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente. Registre-se que é possível ao juízo da
execução a adequação das condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a
hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º, da Lei nº 7.210/84.
7. Apelações criminais desprovidas. Extinta, de ofício, a punibilidade de Jocimar de Souza
quanto à tentativa de estelionato a ele imputada, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109,
inciso  VI,  do  Código  Penal,  na  redação  vigente  à  época  dos  fatos.  (TRF4,  ACR
5004469-95.2014.4.04.7006,  OITAVA  TURMA,  Relator  NIVALDO  BRUNONI,  juntado  aos
autos em 06/04/2018)

Consoante já consignei anteriormente, o particular, de regra, figura apenas como
vítima  do  crime  de  corrupção  passiva  nos  casos  em  que  o  funcionário  público  solicita
vantagem  indevida,  exceto  quando  se  visualiza  claramente  a  presença  de  vínculo
subjetivo  entre  ambos,  evidenciado na  possibilidade de,  com isso,  o  extraneus  obter
benefício futuro especialmente nas relações cujo trato seja sucessivo. 

Portanto, em situações pontuais - em que não haja ajustamento da conduta do
terceiro  ao tipo  do  art.  333  do CP e  se  logre  comprovar  a  adesão  voluntária  à  ação  do
funcionário público - é que se pode cogitar da prática do crime de corrupção passiva por
quem entrega a benesse, na forma do art. 29 do CP.

Superada essa premissa,  e reconhecendo-se a ocorrência dos fatos tais como
examinados anteriormente, passo a apreciar a atuação de RONEY na empreitada.

Para que se considere um acusado partícipe ou coautor de crime é necessária a
presença  de:  pluralidade  de  condutas,  relevância  causal,  identidade  de  infrações  e  liame
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subjetivo.

No caso,  não há  relevância  causal,  ante  a  falta  de  atendimento  concreto  ao
pedido  de  entrega  de  alimentos,  havendo  ainda  dúvidas  acerca  da  presença  do  liame
subjetivo.

Desde que não houve a entrega da vantagem postulada - costela suína, peitos de
frango, coxa e sobrecoxa desossada -, não há falar em ação causal relevante para a prática
delituosa.

No caso específico, a prova é firme no sentido de que não houve a entrega da
vantagem pretendida. Nesse contexto, o ato de ter referido que atenderia ao pedido mais se
ajusta a uma atitude sem correspondência no mundo dos fatos do que a tradução concreta de
adesão ao intento criminoso do servidor público. 

Logo,  é atípica a ação,  também à luz do art.  317 c/c art.  29 do CP, porque
inexistente relevância causal da conduta do acusado RONEY, sendo inviável também sua
condenação às penas previstas nesse tipo penal. 

3.4.  Corrupção  Passiva  Privilegiada.  Violação  de  Sigilo  Funcional.
Materialidade e Autoria (Roney Nogueira dos Santos).

Entre  fevereiro  e  março  de  2016,  em  Belo  Horizonte-MG,  NAZARETH
AGUIAR MAGALHÃES, agindo com consciência e vontade, no exercício de seu cargo de
fiscal federal agropecuária e chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal –
SIPOA/MG, da Superintendência Federal de Agricultura em Minas Gerais, praticou atos de
ofício,  infringindo dever  funcional,  ao  propor,  aos setores responsáveis  do referido órgão
público,  a  remoção  de  ofício  do  fiscal  federal  agropecuário  FERNANDO GONÇALVES
SANTOS, do Serviço de Inspeção Federal/SIF 121,  na planta  industrial  da BRF S/A em
Uberlândia-MG, cedendo a pedidos feitos, com vontade e consciência da sua ilicitude, por
RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, empregado referida empresa.

Igualmente, em julho de 2016, NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES, agindo
com consciência e vontade, no exercício de seu cargo de fiscal federal agropecuária e chefe
do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA/MG, da Superintendência
Federal de Agricultura em Minas Gerais, praticou atos de ofício, infringindo dever funcional,
ao  dar  trâmite  prioritário  e  preferencial  ao  processo  administrativo  até  o  momento
identificado como 35.722016-96, de interesse da pessoa jurídica BRF S/A, cedendo a pedidos
feitos, com vontade e consciência da sua ilicitude, por RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS.

Por fim, em 09 de setembro de 2016, NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES,
agindo com consciência e vontade, no exercício de seu cargo de fiscal federal agropecuária e
chefe  do  Serviço  de  Inspeção  de  Produtos  de  Origem  Animal  –  SIPOA/MG,  da
Superintendência Federal de Agricultura em Minas Gerais, praticou ato de ofício, infringindo
dever funcional, ao atribuir a RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, representante da pessoa
jurídica BRF S/A, a elaboração de minuta de  ato administrativo de sua responsabilidade,
relativo à  habilitação  para  exportação  do  estabelecimento  objeto  do  Serviço  de  Inspeção
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Federal/SIF 121, o qual, depois de formatado, encaminhou para trâmite administrativo. 

Novamente  NAZARETH  AGUIAR  MAGALHÃES  agiu  por  instigação  de
RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, que contatou a servidora pública por meio telefônico
e, agindo com consciência e vontade, solicitou prioridade no atendimento do requerimento
administrativo de sua empregadora.

O crime de corrupção passiva privilegiada: 

        Art. 317 - Omissis

        § 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de
dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

        Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Trata-se  de  crime  funcional.  O  sujeito  ativo  do  crime  deve  ser  funcionário
público, admitida a participação ou coautoria de quem não detenha a condição (art. 30 do
Código Penal). A definição de servidor público, para fins penais, se encontra no artigo 327 do
Código Penal:

Art.  327  -  Considera-se  funcionário  público,  para  os  efeitos  penais,  quem,  embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada
para a execução de atividade típica da Administração Pública.
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste
Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento
de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação
instituída pelo poder público.

Tutela-se a moralidade administrativa, a probidade e o regular funcionamento da
Coisa Pública. É crime formal, consumando-se o ato com a ação (na primeira figura típica) ou
a  omissão  (nas  outras  duas)  de  ato  de  ofício,  independentemente  de  qualquer  vantagem
econômica, exigindo-se apenas a cessão a pedido ou influência de terceiro. O tipo subjetivo é
o dolo.

Infringência a dever funcional é o elemento normativo do tipo. Sem ele, ainda
que ocorridos os verbos nucleares do tipo, não haverá crime.

Inicialmente, registro que é certo que é possível participação ou coautoria de
particular em crime funcional. Ou seja, não há qualquer impedimento para que o terceiro, não
detentor da posição de servidor público, possa figurar como coautor ou partícipe de crime
contra a Administração Pública, na forma do art. 30 do Código Penal.

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA. COMUNICABILIDADE DA
CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO. LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE
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AUMENTO PARA A AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I.  É  possível  a  participação  de  particular  no  delito  de  corrupção  passiva,  face  a

comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime.
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do requisito objetivo de
"pena mínima cominada igual ou inferior a um ano", exigido para a suspensão do processo
prevista pela Lei 9.099/95.
 III. Recurso ao qual se nega provimento.
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/1998, DJ
19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL.  OPERAÇÃO FALCATRUA.  PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO  PUNITIVA.  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  ARTIGO  313-A  DO  CÓDIGO
PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 30 DO
CÓDIGO  PENAL.  AGENTE  ESTRANHO  AOS  QUADROS  DO  SERVIÇO  PÚBLICO.
POSSIBILIDADE DE COAUTORIA  OU  PARTICIPAÇÃO.  CIÊNCIA  DA  CONDIÇÃO  DE
FUNCIONÁRIO  PÚBLICO  DO  COMPARSA.  ARTIGO  171,  §  3º,  DO  CÓDIGO  PENAL.
ESTELIONATO CONTRA O INSS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.
DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Prescrita
a pretensão punitiva estatal, pela pena em concreto, quanto ao crime de estelionato tentado
imputado a Jocimar de Souza,  com base nos artigos 107,  inciso IV, c/c 109,  inciso VI,  do
Código Penal (na redação anterior à Lei n.º 12.234/2010), pois transcorrido lapso superior a
02 (dois) anos entre a data do fato (12/04/2010) e o recebimento da denúncia (08/05/2015). 2.
Comete o delito previsto no art. 313-A do Código Penal o funcionário que, valendo-se dessa
condição,  insere dados  falsos  em sistema informatizado da  Administração Pública.  3.  No
crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, tipificado no art. 313-A do
Código Penal, a condição de funcionário público do agente é elementar do crime. Nesse
caso,  o  agente  estranho  aos  quadros  da  administração  que  atua  em  concurso  com  o
funcionário público pode responder pelo crime em questão, como coautor ou partícipe, a
teor da previsão constante do art. 30 do Código Penal. Para tanto, é preciso que o particular
tenha ciência da condição de funcionário público do comparsa.  4.  Para a  subsunção de
determinada conduta no tipo penal descrito no artigo 171 do CP, é essencial a presença dos
seguintes  elementos  objetivos:  o  emprego  de  algum  artifício  ou  qualquer  outro  meio
fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da vantagem ilícita pelo agente e o
prejuízo de terceiros. Indispensável que haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo
alheio), decorrente da fraude e o erro que esta provocou. 5. Como elemento subjetivo, exige-se
a  presença  do  dolo  específico  para  o  estelionato,  consistente  no  agir  especial  do  agente
visando o locupletamento ilícito e, sendo crime material, se consuma no momento e no local
em que o agente obtém a vantagem indevida, em prejuízo de outrem. 6. A pena de prestação
pecuniária deve ser fixada atentando à situação financeira do acusado e, nessa medida, deve
ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente. Registre-se que é possível ao juízo da
execução a adequação das condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a
hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º, da Lei nº 7.210/84.
7. Apelações criminais desprovidas. Extinta, de ofício, a punibilidade de Jocimar de Souza
quanto à tentativa de estelionato a ele imputada, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109,
inciso  VI,  do  Código  Penal,  na  redação  vigente  à  época  dos  fatos.  (TRF4,  ACR
5004469-95.2014.4.04.7006,  OITAVA  TURMA,  Relator  NIVALDO  BRUNONI,  juntado  aos
autos em 06/04/2018).

Esclareço que, conquanto o apenamento previsto em abstrato isoladamente para
esse crime pudesse permitir a aplicação dos ditames do art. 76 e do art. 89 da Lei nº 9.099/95
isso resta inviabilizado, tendo em consideração o somatório das penas dos crimes atribuídos
ao réu na denúncia (Súmula nº 243 do STJ), não sendo, pela mesma razão, caso de declinação
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de competência para o Juizado Especial.

Relativamente ao primeiro fato imputado a prova produzida comprovou que a
remoção  indevida  do  fiscal  federal  agropecuário  Fernando  Gonçalves  dos  Santos,  por
requerimento de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, conquanto os pedidos tenham de fato
sido formulados,  não  se  efetivou  no plano  dos  fatos,  conforme  comprova o  evento  532,
PROCADM37.

Na modalidade privilegiada a corrupção passiva não admite tentativa. Logo, não
tendo havido a realização do ato com infração de dever funcional não há crime. Ausente,
portanto, a materialidade delitiva.

No  que  diz  respeito  ao  segundo  fato  objeto  deste  tópico,  entendo  que  a
circunstância de se emprestar atendimento célere aos pleitos formulados pelos representantes
dos fiscalizados, por si só, não caracteriza infração a dever funcional.

Incumbe, por um lado, ao agente público demonstrar o limite da legalidade ao
usuário  do  serviço,  agindo  com  firmeza,  transparência  e  isenção  objetivas,  emprestando
concretude  ao  princípio  constitucional  da  isonomia  insculpido  no  art.  5º  da  Constituição
Federal, com a estrita observância dos vetores do caput do art. 37 da Carta Magna.

De  outro  lado,  cabe  às  empresas  estarem  comprometidas  com  as  regras  de
compliance  modernamente exigidas no mercado corporativo global sob pena de terem sua
relevância  econômica  reduzida  drasticamente,  ameaçando  a  própria  sobrevivência  do
negócio.  Ética concorrencial,  transparência, honestidade e responsabilidade social não são
mais uma opção para alavancar as transações comerciais das grandes organizações privadas.
São uma imposição do século XXI, tal como a preservação do meio ambiente mediante o uso
sustentável dos recursos naturais passou a ser desde o último quarto do século XX.

O engajamento  das  pessoas  físicas  e  jurídicas  é  de  tamanha  relevância  que
ainda em 2009 o Instituto Ethos e a Controladoria-Geral da União publicaram um manual
para as empresas intitulado "a responsabilidade social das empresas no combate à corrupção".
Nele se listam uma série de atos que devem ser evitados para se estancar esta mazela nacional
que atinge a todos igualmente  e deteriora os valores da sociedade e o ambiente negocial
(http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos
/manualrespsocialempresas_baixa.pdf). 

Em 2013 entrou em vigor a chamada Lei da Empresa Limpa (Lei nº 12.846/13)
que instituiu a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de
atos  contra  a  Administração  Pública  nacional  e  estrangeira.  A  mesma  Lei  instituiu  os
chamados 'acordos de leniência'.

Evidentemente,  causa  enorme  dissabor  perceber  a  relação  havida  entre  o
acusado RONEY e alguns servidores públicos traduzida em solicitações de parte a parte,
sugestões  mútuas  de  apoios  diversos  e  frequentes  tentativas  de  contornar  ou  reduzir  a
burocracia estatal. Esclarece muito sobre como parte do empresariado nacional lida com os
entes públicos e como alguns destes, por sua vez, reagem às demandas formuladas pelos tais
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agentes de 'relações institucionais'.

Essas circunstâncias, porém, dizem mais com a cultura arraigada em setores -
do  serviço  público  e  da  iniciativa  privada  -  que  resistem  fortemente  aos  ditames  da
modernidade do que com atitudes individuais muitas vezes, mas nem sempre, merecedoras de
censura penal.

Não é, pelo que se viu durante as fases instrutórias das 6 (seis) ações penais
derivadas  da  Operação  Carne  Fraca,  um problema  localizado  e  pontual  no  MAPA/PR  e
mesmo exclusivo do MAPA como um todo.

RONEY é um jovem empregado em ascendência profissional de uma empresa
que comercializa derivados de proteína animal. Alçado, certamente à custa de muito esforço
pessoal,  a  uma  posição  de  gerência  da  área  de  'relações  institucionais'  (pela  descrição
apresentada por ele mesmo e pelas testemunhas ouvidas durante a instrução, suas atividades
se ajustavam mais à área de 'assuntos regulatórios'), recebeu a inglória incumbência de se
posicionar entre as demandas de urgência de um conglomerado de empresas cuja matéria
prima é composta por animais vivos destinados ao abate para consumo humano e um órgão
com  deficit  de  pessoal,  guiado  por  indicações  políticas  nos  postos-chave  e  por  um
RISPOA então em vigor há mais de 50 (cinquenta) anos - felizmente revogado e substituído
em 29/3/2017, não por acaso 12 (doze) dias após a deflagração da Operação Carne Fraca.
Esse órgão (MAPA) é que deve velar pela regularidade e sanidade dos produtos postos no
mercado  pela  empresa,  em  que  até  mesmo  um  rótulo  de  uma  nova  embalagem  deveria
passar por análise manual de um fiscal agropecuário.

Nesse  ambiente  de,  por  um  lado,  urgência  e  uma  cultura  não  exatamente
consolidada de integridade (compliance) no âmbito da corporação da qual RONEY faz parte,
e,  por outro, desejo de crescimento profissional aliado a dificuldades estruturais do órgão
regulador, floresceram circunstâncias tais como aquelas retratadas neste tópico. Ao fim, com
a revelação dos fatos perderam o MAPA, a BRF e as pessoas envolvidas.  

O Brasil, embora tenha tido a própria imagem no mercado global arranhada em
um primeiro momento, ao fim ganhou em transparência e pode, conhecendo as imperfeições
das empresas e instituições públicas, corrigir os rumos para evitar a repetição de falhas dessa
espécie de agora em diante.

É  absolutamente  fundamental  que  uma  empresa  tal  como  a  BRF  S/A
implemente, efetivamente, os ditames que desde 2015 estão em seu Manual de Transparência,
particularmente  no  item  3.2  (http://ri.brf-global.com/wp-content/uploads/sites/38/2017
/11/Manual-de-Transpare%CC%82ncia-BRF-PT.pdf),  emprestando  sua  valorosa
contribuição para o aperfeiçoamento da nossa sociedade, adotando açoes concretas visando a
redução dos níveis de corrupção no Brasil para patamares civilizados e, como consequência,
colaborando de maneira decisiva para a melhora do ambiente de competitividade brasileira. A
não ser assim, o que ocorrerá será a mera substituição de um agente por outro na engrenagem
da  companhia,  com  a  repetição  futura  das  mesmas  práticas  que  conduziram  RONEY  à
condição de réu nesta ação penal. 
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De parte do MAPA, a adoção de medidas de informatização, de critérios claros e
uniformes no exame das demandas e transparência com acesso online  aos interessados no
andamento dos procedimentos, com observância estrita dos prazos regulamentares para as
soluções  das  pendências  são  suficientes  para  se  evitarem  investidas  tais  como  aquelas
verificadas nos diálogos monitorados. Ao lado disso, urge a preservação da autonomia e da
independência do órgão regulador por meio da qualificação e valorização dos seus servidores
afastando-se o risco da 'captura' do fiscalizador pelo fiscalizado (sobre o tema: BAGATIN,
Andreia Cristina. Captura das Agências Reguladoras Independentes. Saraiva. 2013).

Entendo que,  de fato,  o ato de prometer e -  em alguma medida - emprestar
celeridade a requerimentos formulados por fiscalizados, sem se comprometer com o resultado
do processo ao final, exceto nos casos em que sobrevenha prejuízo aos demais usuários do
sistema ou violação expressa a regramento administrativo, não se ajusta às exigências do §2º
do art. 317 do CP. 

Também, sem materialidade delitiva essa imputação.

Por  sua  vez,  quanto  ao  terceiro  fato,  consistente  em ter  RONEY solicitado
urgência em tramitação de outro procedimento e, com isso, dado causa a infração de dever
funcional  consistente  em  NAZARETH  ter-lhe  atribuído  a  elaboração  de  minuta  de  ato
administrativo  relacionado  ao  mesmo  caso  para  que  ela  assinasse  e  emprestasse
encaminhamento devido igualmente não vislumbro a presença da materialidade delitiva.

Encerrada a instrução, não restou demonstrada a correlação direta entre a ação
de RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS de solicitar atendimento célere à demanda da BRF
S/A e a prática do ato com violação a dever funcional de NAZARETH.

Vejamos.

Não há dúvida alguma de que o acusado agia como se o único empreendimento
que possuísse urgências e prioridades com relação a suas demandas no âmbito do MAPA era
a empresa da qual ele era gerente de relações institucionais. Parecia acreditar que, em virtude
do porte de sua empregadora, poderia solicitar priorização de procedimentos em qualquer
situação e a todo momento, sugerindo muitas vezes a solução a ser adotada aos requerimentos
apresentados,  inclusive  remoção  de  fiscais  das  plantas  da  BRF S/A,  em uma espécie  de
internalização local no ramo da proteína animal de uma das facetas do princípio nada lisojeiro
do "too big to fail". Após exame acurado de todos os elementos existentes no processo essa
conclusão deflui com facilidade.

Ocorre, contudo, que neste caso não há relação de causalidade imediata entre a
ação empreendida  por  RONEY e o  resultado  constatado.  É  fato  que  ele,  mais  uma vez,
solicitou prioridade e agilização no procedimento de habilitação para exportação da unidade
designada como SIF 121 (ou de correção de procedimentos no âmbito do MAPA para que a
habilitação, já concedida, pudesse ser de fato implementada). Entretanto, não há nos autos
qualquer  prova  de  que  o  resultado  obtido,  consistente  na  elaboração  de  minuta  de  ato
administrativo por ele a NAZARETH, chefe do SIPOA/MG, tenha decorrido de solicitação
direta dele.
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Uma  coisa  é  se  pleitear  a  agilização  ou  a  correção  de  atos  administrativos
eventualmente em desacordo com a legislação ou a situação fática observada. Outra bastante
diversa é se atribuir a quem apresenta essa espécie de pedido a ação do servidor público que,
pressionado pelo requerimento e com excesso de atribuições, decide, sem provocação de
terceiro, atribuir a ele a realização de minuta de medida que é de sua competência funcional.

No caso dos autos, está claro - ao contrário da tese defensiva apresentada em
alegações finais - que RONEY encaminhou por e-mail minuta de decisão administrativa para
que NAZARETH a aprovasse e assinasse (áudio 84160692.WAV de 09/9/16 às 9h06min).
Mas também está evidenciado que não há qualquer prova de que RONEY tenha solicitado tal
prerrogativa. Ao contrário, quando ouvida no IPL apenso, NAZARETH informou que ela
própria foi quem formulou tal pedido a RONEY, tendo adotado providência semelhante em
situaçõesa ssemelhandas envolvendo outras empresas, inclsuvie (evento 569, DECL6 do IPL
nº 5002816-42.2015.4.04.7000).

O ato  praticado com indiscutível  violação de  dever  funcional  pela  servidora
pública - é fora de dúvida que atribuir a integrante dos quadros de empresa fiscalizada e
diretamente  interessada  a  elaboração  de  minuta  de  expediente  oficial  se  ajusta  a
essa  elementar  normativa  do  tipo  -  não  integrava  a  cadeia  de  desdobramento  causal
decorrente do pedido de agilização do procedimento administrativo. É o caso, portanto, de
aplicação  do  disposto  no  art.  13,  §1º  do  CP:  superveniência  de  causa  relativamente
independente, excluindo-se, por isso, a imputação feita a RONEY na hipótese. 

Diante de tudo isso, não há materialidade delitiva quanto aos fatos relacionados
a este tópico (art. 317, §2º do CP). 

O crime de permitir, mediante entrega de senha, o acesso de terceiro a sistema
de informação da Administração Pública está vazado nos seguinte termos:

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em
segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1o Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: 

I  -  permite  ou  facilita,  mediante  atribuição,  fornecimento  e  empréstimo  de  senha  ou
qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou
banco de dados da Administração Pública; 

II - se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. 

Trata-se  de  crime  funcional.  O  sujeito  ativo  do  crime,  conquanto  não  haja
pervisão expressa no tipo, deve ser funcionário público, considerando-se a unanimidade da
doutrina (por  todos,  BITENCOURT, Cezar  Roberto.  Tratado de Direito Penal,  volume 5.
Saraiva).  A definição de servidor público,  para fins penais,  se encontra no artigo 327 do
Código Penal:

Art.  327  -  Considera-se  funcionário  público,  para  os  efeitos  penais,  quem,  embora
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transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada
para a execução de atividade típica da Administração Pública.
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste
Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento
de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação
instituída pelo poder público.

Tutela-se a moralidade administrativa,  a  probidade, a  proteção de dados que
possam ser sensíveis à Administração e o regular funcionamento da Coisa Pública. É crime
formal, consumando-se o ato com a ação de ceder a senha para a finalidade prevista no tipo,
independentemente do efetivo acesso por parte de terceiro. O tipo subjetivo é o dolo.

Inicialmente,  registro  que,  ao  contrário  do  entendimento  defensivo,  entendo
ser  possível  participação  ou  coautoria  de  particular  neste  crime  funcional,  em  situações
bastante específicas. Ou seja, não há qualquer impedimento para que o terceiro, não detentor
da posição de servidor público, possa figurar como coautor ou partícipe de crime contra a
Administração Pública, na forma do art. 30 do Código Penal.

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA. COMUNICABILIDADE DA
CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO. LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO PARA A AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I.  É  possível  a  participação  de  particular  no  delito  de  corrupção  passiva,  face  a

comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime.
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do requisito objetivo de
"pena mínima cominada igual ou inferior a um ano", exigido para a suspensão do processo
prevista pela Lei 9.099/95.
 III. Recurso ao qual se nega provimento.
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/1998, DJ
19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL.  OPERAÇÃO FALCATRUA.  PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO  PUNITIVA.  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  ARTIGO  313-A  DO  CÓDIGO
PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 30 DO
CÓDIGO  PENAL.  AGENTE  ESTRANHO  AOS  QUADROS  DO  SERVIÇO  PÚBLICO.
POSSIBILIDADE DE COAUTORIA  OU  PARTICIPAÇÃO.  CIÊNCIA  DA  CONDIÇÃO  DE
FUNCIONÁRIO  PÚBLICO  DO  COMPARSA.  ARTIGO  171,  §  3º,  DO  CÓDIGO  PENAL.
ESTELIONATO CONTRA O INSS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.
DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Prescrita
a pretensão punitiva estatal, pela pena em concreto, quanto ao crime de estelionato tentado
imputado a Jocimar de Souza,  com base nos artigos 107,  inciso IV, c/c 109,  inciso VI,  do
Código Penal (na redação anterior à Lei n.º 12.234/2010), pois transcorrido lapso superior a
02 (dois) anos entre a data do fato (12/04/2010) e o recebimento da denúncia (08/05/2015). 2.
Comete o delito previsto no art. 313-A do Código Penal o funcionário que, valendo-se dessa
condição,  insere dados  falsos  em sistema informatizado da  Administração Pública.  3.  No
crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, tipificado no art. 313-A do
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Código Penal, a condição de funcionário público do agente é elementar do crime. Nesse
caso,  o  agente  estranho  aos  quadros  da  administração  que  atua  em  concurso  com  o
funcionário público pode responder pelo crime em questão, como coautor ou partícipe, a
teor da previsão constante do art. 30 do Código Penal. Para tanto, é preciso que o particular
tenha ciência da condição de funcionário público do comparsa.  4.  Para a  subsunção de
determinada conduta no tipo penal descrito no artigo 171 do CP, é essencial a presença dos
seguintes  elementos  objetivos:  o  emprego  de  algum  artifício  ou  qualquer  outro  meio
fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da vantagem ilícita pelo agente e o
prejuízo de terceiros. Indispensável que haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo
alheio), decorrente da fraude e o erro que esta provocou. 5. Como elemento subjetivo, exige-se
a  presença  do  dolo  específico  para  o  estelionato,  consistente  no  agir  especial  do  agente
visando o locupletamento ilícito e, sendo crime material, se consuma no momento e no local
em que o agente obtém a vantagem indevida, em prejuízo de outrem. 6. A pena de prestação
pecuniária deve ser fixada atentando à situação financeira do acusado e, nessa medida, deve
ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente. Registre-se que é possível ao juízo da
execução a adequação das condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a
hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º, da Lei nº 7.210/84.
7. Apelações criminais desprovidas. Extinta, de ofício, a punibilidade de Jocimar de Souza
quanto à tentativa de estelionato a ele imputada, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109,
inciso  VI,  do  Código  Penal,  na  redação  vigente  à  época  dos  fatos.  (TRF4,  ACR
5004469-95.2014.4.04.7006,  OITAVA  TURMA,  Relator  NIVALDO  BRUNONI,  juntado  aos
autos em 06/04/2018).

Esclareço que, conquanto o apenamento previsto em abstrato isoladamente para
esse crime pudesse permitir a aplicação dos ditames do art. 76 e do art. 89 da Lei nº 9.099/95
isso resta inviabilizado, tendo em consideração o somatório das penas dos crimes atribuídos
ao réu na denúncia (Súmula nº 243 do STJ), não sendo, pela mesma razão, caso de declinação
de competência para o Juizado Especial.

De partida,  consigno que o só acesso aos bancos de dados  por  terceiro  não
permite a condenação do extraneus como coautor ou partícipe do crime, consoante entende a
melhor  doutrina  (CAPEZ,  Fernando.  Curso  de  Direito  Penal,  Parte  Especial.  volume  3.
Saraiva). Entretanto, não há falar em impossibilidade de participação ou coautoria quando,
por exemplo, a cedência da senha ocorre por pedido ou instigação de quem não detenha a
condição.

Assentadas  essas  premissas,  passo  a  examinar  a  materialidade  e  a  autoria
delitivas.

Conquanto  não  haja  dúvida  alguma  de  que  RONEY  NOGUEIRA  DOS
SANTOS tenha de fato acessado o sistema SEI e que a servidora pública Nazareth Aguiar
Magalhães, em relação a qual os autos foram desmembrados diante da aceitação do acordo de
transação  penal  oferecido  pelo  MPF  (autos  nº  5026887-40.2017.4.04.7000),  cedeu,
indevidamente, seu login e senha de acesso.

Todos  os  termos  de  uso  do Sistema Eletrônico  de  Informações,  criado  pelo
competente setor de informática do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e cedido ao Poder
Executivo por Acordo de Cooperação com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (https://softwarepublico.gov.br/social/sei/sobre-o-sei),  são assinados pelo servidor
público e implicam o compromisso expresso de uso pessoal e intransferível das prerrogativas
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de acesso. Logo, independentemente de haver possibilidade de acesso, ou não, ao SEI por
parte das empresas interessadas em momentos alternados por  política do orgão centra do
MAPA em Brasília, é fato que os privilégios que um servidor possui quando acessa o Sistema
são infinitamente superiores àqueles contemplados na consulta pública que, quando existente,
pode ser efetivada por terceiros. 

Os servidores possuem acesso a minutas de decisões administrativas e, mais do
que isso, podem produzir documentos e, apenas com seus dados de login e senha, assiná-los e
emprestar andamento a procedimentos de qualquer natureza no âmbito do órgão. Portanto, é
escandaloso que um funcionário  promova a cessão clandestina de seus dados para que o
representante de uma empresa acesse o sistema como se fosse a pessoa do servidor. É uma
irresponsabilidade vergonhosa passível de censura exemplar.

Por seu turno, espera-se do terceiro que possua a decência ética de se recusar a
fazê-lo,  ainda que o servidor público tenha ultrapassado a barreira das violações legais  e
morais ao fornecer seus dados pessoais de acesso.

Em termos de materialidade criminosa restou evidenciado que houve a cessão
indevida  das  informações  de  acesso  pessoal  ao  SEI  por  parte  de  NAZARETH para  que
RONEY ingressasse no Sistema, conforme comprovam os telefonemas interceptados com
autorização judicial (especialmente áudios 83721640.WAV e 84101364.WAV), as declarações
prestadas  pela  funcionária  na  esfera  policial  (evento  569,  DECL6  do  IPL  nº
5002816-42.2015.4.04.7000)  e  o  próprio  interrogatório  judicial  de  RONEY  (evento585,
video14, min8).

Igualmente, os relatórios de acesso constantes nos eventos 532 e 564,  INF2,
bem assim a Informação Técnica do evento 562, ANEXO2  demonstram com suficiência a
ocorrência dos acessos indevidos, tendo partido de cidades diversas daquela em que lotada a
servidora comprovando-se, inclusive, que parte deles ocorreu na sede da BRF S/A. 

Presente a materialidade delitiva, o mesmo não se pode dizer acerca da autoria.

Pelo que se colheu dos autos, em momento algum RONEY NOGUEIRA DOS
SANTOS solicitou ou instigou a  servidora  pública  Nazareth  Magalhães  para  que ela  lhe
cedesse seu login e senha pessoais para acesso ao SEI. É inegável que o empregado da BRF
S/A, no afã de atender aos interesses de sua empregadora, importunava e entrava em contato
muito frequentemente com a servidora postulando todo o tipo de preferência e prioridade nas
análises  dos  procedimentos  nos  quais  a  empresa  era  requerente.  Certamente  seguia
orientações de conduta - explícitas ou não - de seu contratante e entendia estar realizando sua
função da melhor forma para, assim, também viabilizar sua ascensão profissional em uma
companhia que valorizava essa forma de trabalhar e os 'resultados'  que  entregava para  o
empreendimento.

As declarações prestadas pela funcionária em sede policial (evento 569, DECL6
do IPL nº 5002816-42.2015.4.04.7000) e o conteúdo do interrogatório judicial de RONEY
(evento585, video14, min8) demonstram suficientemente que a sua ação se limitou ao acesso
ao sistema SEI indevidamente, sem ter sobrevindo prova no curso da instrução processual no
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sentido de que tenha instigado, solicitado ou provocado a funcionária a fazê-lo. Ao contrário.
A  própria  funcionária  acabou  por  esclarecer  que  o  fez  por  iniciativa  própria,  para  que
RONEY parasse de procurá-la com tanta frequência.

Assim, não há falar em demonstração de autoria quanto a essa prática delitiva,
não sendo viável a ele atribuí-la pela só circunstância da perturbação que seus frequentes
telefonemas  causavam  no  espírito  da  servidora.  A  iniciativa  dela  estava  fora  do
desdobramento causal esperado usualmente para as tais solicitações por ele formuladas.

Para finalizar, vale registrar que o tipo previsto no inciso II do mesmo art. 325
do CP não se aplica ao particular puramente por ter acessado dados restritos, visto que se
destina ao servidor público que o faz indevidamente para fins estranhos à função que exerce,
cabendo ao terceiro, no máximo, a posição de coautor ou partícipe caso contribuanda de outra
forma para a prática. No caso, ademais, sequer se cogitou na denúncia da incidência deste
tipo penal ante a absoluta ausência de indícios de que o que foi acessado continha conteúdo
sigiloso.

Assim, restou demonstrada a ausência de autoria de RONEY NOGUEIRA DOS
SANTOS relativamente ao delito capitulado no art. 325, §1º, I, do CP.

3.5. Comprovadas materialidade, autoria e inexistindo causas de exclusão
de  ilicitude  ou  de  culpabilidade,  julgo  procedente  em  parte  o  pedido  constante  da
denúncia para o fim de

condenar:

MARIA  DO  ROCIO
NASCIMENTO pela prática do delito previsto no art. 317, do Código Penal;

JOSÉ  ANTÔNIO  DIANA  MAPELLI  pela  prática  do  delito  previsto  no
art. 317 c/c o art. 29, ambos do Código Penal;

DINIS LOURENÇO DA SILVA pela prática dos delitos previstos no art. 317 e
no art. 317, §2º, ambos do Código Penal;

WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA pela prática do delito  previsto no
art. 317, do Código Penal;

FRANCISCO CARLOS DE ASSIS pelas  práticas  dos  delitos  previstos  no
art. 317 e no art. 317, §2º, ambos do Código Penal;

RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS pela prática do delito capitulado no art.
317, §2º, c/c o art. 29, ambos do Código Penal.

absolver:

MARIA  DO  ROCIO  NASCIMENTO  das  práticas  dos  delitos
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capitulados no art. 316, do CP, na forma do art. 386, V, do CPP; no art. 319, do CP, na forma
do art. 386, II, do CPP; no art. 317, §2º, do CP, na forma do art. 386, III, do CPP;

DANIEL GONÇALVES FILHO da prática do delito capitulado no art. 316, do
Código Penal, na forma do art. 386, VII, do CPP;

ANDRÉ LUIS BALDISSERA  da  prática  do  delito  capitulado  no  art.  333,
parágrafo único, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, na forma do art. 386, III, do CPP;

WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA da prática do delito capitulado no
art. 317, §2º, do Código Penal, na forma do art. 386, V, do CPP;

FRANCISCO CARLOS DE ASSIS da prática do delito capitulado no art. 333,
parágrafo único, do Código Penal, na forma do art. 386, III, do CPP;

RONEY  NOGUEIRA DOS SANTOS das  práticas  dos  delitos  capitulados
no art. 317 c/c o art. 29, ambos do CP, na forma do art. 386, V, do CPP; no art. 317, §2º, c/c o
art. 29, ambos do CP (cinco vezes), na forma do art. 386, III (quatro vezes) e I (uma vez), do
CPP; no art. 325, §1º, I, c/c o art. 29, ambos do CP, na forma do art. 386, IV, do CPP; no art.
333, parágrafo único, do CP (duas vezes), na forma do art. 386, III, do CPP.

4. Aplicação das Penas

O sistema penal brasileiro adotou o critério trifásico para a fixação da pena, de
acordo com o art. 68 do CP, razão pela qual passo à análise das circunstâncias judiciais e
elementares que circunscrevem o ilícito.

Passo a individualização das penas.

4.1. MARIA DO ROCIO NASCIMENTO

Art. 317, caput, do CP:

Ao crime previsto no artigo 317, caput,  do Código Penal é cominada pena de
02 a 12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada,  entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da posição de preponderância que possuía na
hierarquia  do  MAPA/PR.  É  uma  servidora  que,  segundo  suas  próprias  palavras  no
interrogatório judicial, possui mais de 40 anos de carreira. Nessa condição, era mais esperado
que se conduzisse com retidão no dia a dia da atuação profissional, dado o destaque que
detinha na área de inspeção de produtos de origem animal no Estado do Paraná. Utilizou-se
justamente dessa posição de destaque na estrutura do órgão para facilitar a aceitação de seu
pleito de emissão indevida de recibo inautêntico de ressarcimento de valores gastos pela BRF
S/A em viagem que empreendeu ao exterior às custas da empresa fiscalizada. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba

:: 700004486362 - eproc - :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

124 de 149 28/09/2018 11:46



5016879-04.2017.4.04.7000 700004486362 .V846

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto figure
como acusada em outras ações penais derivadas da chamada Operação Carne Fraca (evento
32) e como indiciada em inquérito policial justamente pela realização da viagem que ensejou
a solicitação de vantagem (evento 55), por força da vedação da Súmula nº 444 do STJ, tais
fatos não serão considerados para exasperação da pena.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime devem ser sopesados desfavoravelmente, visto que tinha
como finalidade fazer prova perante a Administração Pública - e possivelmente no próprio
IPL instaurado para apuração na esfera criminal dos mesmos fatos - com vista a evitar a
aplicação  de  responsabilização  administrativa  e  penal  em  face  da  conduta  ímproba  da
servidora pública decorrente de empreender viagem às custas de empresa fiscalizada.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, tendo em consideração
a quantidade de vezes e o tempo que perduraram as solicitações efetuadas, tendo sido elas
reiteradas  em  vários  telefonemas  e  durante  alguns  meses,  como  forma  de  pressionar  a
empresa a emitir o tal recibo fraudulento de ressarcimento de despesas.

As consequências do crime são as inerentes ao tipo.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes.

Presente a atenuante da confisssão, reduzo o apenamento em 1/6 para fixá-lo,
ainda provisoriamente, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de relusão.

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, caput, do Código Penal,
fica MARIA DO ROCIO NASCIMENTO definitivamente condenada à pena de 03 (três)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Deve-se atentar à situação econômica da ré. É servidora pública com um salário
declarado de cerca de R$ 22.000,00 mensais e detentora de patrimônio considerável, que
excede em muito as suas possibilidades a partir da renda por ela oficialmente declarada, fixo
o valor do dia-multa em 4 (quatro) salários mínimos vigentes à época do fato, desde então
atualizado. 

4.1.1. Detração e Regime Inicial
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A  ré  foi  presa  cautelarmente  por  ordem  emanada  deste  Juízo,  tendo
permanecido encarcerada entre 17/03/2017 e 16/03/2018.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, à vista do disposto
no art. 33, §2º, b, do Código Penal.

4.1.2. Substituição da Pena

A ré tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, na forma do art.
44 do Código Penal. A substituição será realizada por duas penas restritivas de direitos, quais
sejam:

-  prestação  pecuniária  (artigo  45,  §  1º,  do  Código  Penal),  equivalente  ao
pagamento,  quando da  execução,  do valor  de R$ 30.000,00,  considerada a pena corporal
aplicada e a situação financeira da ré, a ser revertida para entidade pública ou privada com
destinação social, a ser indicada oportunamente pelo MM. Juízo competente para a Execução
Penal.

- prestação de serviços à comunidade em entidade a ser determinada pelo juízo
da execução, observado o art. 46, do CP.

A prestação pecuniária se revela mais adequada ao caso em exame, tendo ema
vista a natureza do delito, além de possuir o benefício de manter a condenada inserida no seio
da comunidade em que vive e ao mesmo tempo constitui razoável reprimenda criminal.

A prestação de serviços à comunidade revela-se mais consentânea com os fins
de repressão e prevenção da prática delitiva, atendendo ainda ao objetivo ressocializador da
pena  e  a  condição  econômica  da  ré.  A  readaptação  é  favorecida  pela  possibilidade  de
cumprimento  da  pena  em  horário  não  conflitante  com  a  jornada  normal  de  trabalho  do
condenado e por seu caráter pedagógico.

4.1.3. Efeito da Condenação: Perda do cargo público

De  acordo  com  o  disposto  no  art.  92,  I,  "a",  do  Código  Penal,  é  efeito
da condenação cuja pena aplicada tenha sido superior a 01 (um) ano, nos casos em que o
crime  é  cometido  com  violação  de  dever  para  com  a  Administração  Pública,  a perda
do cargo ou função pública, justificada a sua necessidade pelo Juízo prolator, visto que, desde
o advento da Lei nº 7.209/84, aquela não consubstancia pena acessória, a ser automaticamente
aplicada (art. 92, parágrafo único, do CP).

No presente caso, entendo necessária a decretação da perda do cargo público,
em face da grave violação aos deveres funcionais para com a Administração por parte de
quem, integrando o cargo de fiscal agropecuário federal, tendo mais de uma vez ocupado a
posição de chefia máxima da estrutura do MAPA no importante Estado do Paraná no cenário
do agronegócio nacional, dele se valeu para conspurcar a sua função, deixando não só de
cumprir  sua obrigação funcional,  mas agindo de maneira diametralmente oposta,  o que a
desqualifica completamente para o exercício da função que detinha até então (STJ, 6ª Turma,
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HC 74104-RS, Rel. Carlos Fernando Mathias, DJU 08/10/07, pág. 373).

Em uma sociedade que se pretende séria e evoluída não se pode aceitar que
exista nos quadros funcionais de órgão fiscalizatório quem age dessa forma, desonrando o
mandato que a comunidade lhe confiou de velar pela fiscalização, manutenção da sanidade
animal e repressão ao crime.

A propósito do cabimento da decretação de perda do cargo,  a  despeito de o
condenado não mais exercê-lo quando da sentença (seja por aposentadoria, seja por demissão
na esfera administrativa), o entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do TRF da
4ª Região:

PENAL.  CORRUPÇÃO  PASSIVA. PERDA  DO  CARGO PÚBLICO.  CP-ART.  92,  I.
INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA "EXTRA PETITA". CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E
SENTENÇA. EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. NÃO AUTOMÁTICO. SERVIDOR
APOSENTADO. 1. Está respeitado o princípio da correlação lógica que deve haver entre a
denúncia e a sentença, quando a condenação, e seus efeitos, decorrem estritamente dos fatos
articulados  na peça acusatória.  2.  Nos termos do art.  92,  I,  do CP,  é viável a aplicação,
motivada, do efeito condenatório de perda do cargo público, se o réu foi condenado por crime
praticado  violando  dever  para  com  à  Administração  Pública,  desde  que  as  reprimendas
corporais aplicadas estejam em conformidade com o dito dispositivo legal.  3. O fato de o
servidor estar aposentado não impede o judiciário de examinar a possibilidade da decretação
da perda  do  cargo público.  4.  Embargos  infringentes  não  providos.  (TRF4,  EINACR
2000.04.01.142427-8, Quarta Seção, Relator Luiz Fernando Wowk Penteado, DJ 12/01/2005).

Assim, decreto a perda do cargo público ostentado pela condenada quando do
cometimento  dos  fatos  objeto  desta condenação.  Esta,  caso  ela  esteja  em  gozo  de
aposentadoria,  deverá  ser  convertida  pela  Administração,  quando  do  cumprimento  da
sentença, na cassação daquela.

4.1.4. Efeitos da Colaboração Premiada e substituição da pena imposta

A pena acima e o montante de que trata o item 5 adiante seriam as reprimendas
a serem executadas oportunamente caso MARIA DO ROCIO NASCIMENTO não houvesse
celebrado acordo de colaboração com a Procuradoria da República que restou homologado
por este Juízo Federal (evento 834).

Pelo art. 4º, da Lei nº 12.850/2013, a colaboração, a depender de seu grau de
efetividade, pode acarretar o perdão judicial, a redução da pena aplicada ou a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Cabe ao julgador conceder e dimensionar o benefício. O acordo celebrado com
o  Ministério  Público  não  vincula  o  juiz,  mas  as  partes  que  negociaram  os  termos  das
propostas.

Na  apreciação  desses  acordos,  contudo,  para  garantir  a  segurança  jurídica,
espera-se do juiz que observe o contido no ajuste, na medida da razoabilidade, sem abdicar do
exercício do controle judicial.
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A efetividade da colaboração da acusada em questão é notória, à medida em que
prestou informações e forneceu provas importantes para a Justiça criminal de um esquema
criminoso  cujos  contornos  e  profundidade  ainda  não  se  tinha  completamente  delineado.
Embora parte significativa de suas declarações demande ainda corroboração, as apurações
policiais se encontram em pleno andamento.

A colaboração, por outro lado, não se limita a esta ação penal. Abrange outras
três  ações  penais  em  que  figura  como  ré  (autos  nº  5016870-42.2017.4.04.7000,
5016876-49.2017.4.04.7000 e 5016884-26.2017.4.04.7000) e todos os fatos que ainda são
objeto de apuração no inquérito policial nº 5002816-42.2015.4.04.7000.

Além disso, o acordo envolveu o compromisso de pagamento de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais) a título de reparação de danos e de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais) como multa penal.

A efetividade da colaboração não é o único elemento a ser considerado. Deve
ter o Juízo presente também os demais elementos do §1.º do art. 4º da Lei nº 12.850/2013.
Nesse aspecto, considerando a gravidade em concreto dos crimes praticados pela denunciada
não cabe perdão judicial.

Adoto, portanto, as penas ajustadas no acordo de colaboração premiada,
em substituição àquela anteriormente fixada e à contida no item 5 adiante.

Observo que MARIA DO ROCIO NASCIMENTO é ré em outras ações penais,
com o que o dimensionamento do favor legal dependeria da prévia unificação de todas as
penas.

Assim,  as  penas  a  serem  oportunamente  unificadas  deste  com  os  outros
processos devem ser substituídas pelas previstas no acordo, não ultrapassando 10 (dez) anos.

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado de um
ano de reclusão contado da data da efetivação de sua prisão cautelar em 17/3/2017.

A partir  de  então  cumprirá  mais  dois  anos  no  denominado  regime  fechado
diferenciado, com recolhimento domiciliar integral e tornozeleira eletrônica, sem detração do
prazo de prisão cautelar.

Findo o período, deverá cumprir mais dois anos no chamado regime semiaberto
diferenciado,  com  a  utilização  de  tornozeleira  eletrônica,  desta  feita  com  recolhimento
domiciliar noturno (22h às 6h nos dias úteis), e nos finais de semana.

Transcorrido  esse  prazo,  deverá  cumprir  o  restante  da  pena  no  assim
denominado regime aberto diferenciado, consistente no comparecimento mensal em Juízo até
o término da reprimenda imposta.

A ré poderá solicitar a remissão da pena pelo trabalho para dedução do período
referente ao regime fechado e semiaberto.
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A  efetiva  progressão  de  um  regime  para  o  outro  dependerá  do  mérito  do
condenado e do cumprimento do acordo.

A eventual condenação em outros processos e a posterior unificação de penas
não alterará, salvo quebra do acordo, os parâmetros de cumprimento de pena ora fixados.

Caso  haja  descumprimento  ou  seja  descoberto  que  a  colaboração  não  foi
verdadeira  poderá  haver  regressão  de  regime  e  o  benefício  não  será  estendido  a  outras
eventuais condenações.

Ficam também mantidas as demais cláusulas do acordo.

4.2. JOSÉ ANTÔNIO DIANA MAPELLI

Art. 317, caput, do CP:

Ao crime previsto no artigo 317, caput,  do Código Penal é cominada pena de
02 a 12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado,  entendida esta como reprovabilidade da
conduta,  é  superior  ao  usual  ao  tipo,  diante  da  sua  elevada  condição  de  advogado.  A
relevância da advocacia para o país, a democracia e a Justiça possui assento constitucional.
Na mesma medida, as responsabilidades que advêm do seu exercício impõem conduta ilibada,
retidão, ética e boa-fé que devem ser observadas em tempo integral no exercício do mandato
que é confiado ao advogado. A Justiça não se realiza sem advocacia forte e livre. A confiança
que é depositada pelo cliente e pelo Judiciário nos elementos que são apresentados pelos
defensores durante os processos e procedimentos não pode ser quebrada pela constatação de
que não refletem a verdade dos fatos e que possam ter sido produzidos ou estimulada a sua
produção  pelo  profissional  do  Direito.  Nessa  condição,  era  muito  mais  esperado  que  o
acusado se conduzisse com retidão. Utilizou-se justamente de sua posição de advogado para
que o pleito de emissão indevida de recibo inautêntico de ressarcimento de valores gastos
pela BRF S/A em viagem ao exterior às custas da empresa fiscalizada fosse realizado. 

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra, ante a ausência de
qualquer registro em seu desfavor nos autos.

Quanto à conduta social, não existem elementos suficientes para que referida
circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime devem ser sopesados desfavoravelmente. Primeiro, porque
a conduta delituosa tinha como finalidade fazer prova perante a Administração Pública - e
possivelmente no próprio IPL instaurado para apuração na esfera criminal dos mesmos fatos -
com vista a evitar a aplicação de responsabilização administrativa e penal em face da conduta
ímproba  da  servidora  pública  que  constituiu  o  réu  como  advogado  em  razão  de  ter
empreendido viagem às custas de empresa fiscalizada. Segundo, porque uma das razões para
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a prática do crime por parte de JOSÉ MAPELLI foi manter a versão inverídica de custeio da
viagem  que  havia  anteriormente  apresentado  no  bojo  do  procedimento  administrativo
disciplinar de MARIA DO ROCIO ante as declarações prestadas por ela posteriormente no
inquérito policial instaurado no sentido de que não havia pago pelo deslocamento realizado.
Com isso, evitaria ter de arcar com as consequências de sua ação que violava a boa-fé e
claramente prejudicava os interesses de sua cliente.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, tendo em consideração
a quantidade de vezes e o tempo que perduraram as solicitações efetuadas, tendo sido elas
reiteradas  em  vários  telefonemas  e  durante  alguns  meses,  como  forma  de  pressionar  a
empresa a emitir o tal recibo fraudulento de ressarcimento de despesas. Além disso, também
há de ser considerado em desfavor do acusado a circunstância de ter sido ele quem teve a
ideia de solicitar  o recibo fraudulento e,  ainda,  insistir  para que os encontros com o fim
delituoso se realizassem fora da sede da empresa, certamente com receio de deixar rastros que
pudessem associá-lo  à  prática  delituosa  futuramente.  Ao  fim,  logrou  êxito  em  efetuar  a
solicitação  na  sede  de  um  escritório  pertencente  a  advogado  terceirizado  indicado  pela
empresa

As consequências do crime são as inerentes ao tipo.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes.

Ausentes igualmente causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, caput, do Código Penal,
fica JOSÉ ANTÔNIO DIANA MAPELLI definitivamente condenado à pena de 04 (quatro)
anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 97 (noventa e sete) dias-multa. 

Deve-se  atentar  à  situação  econômica  do  réu.  É  advogado  militante,  com
rendimento declarado entre R$ 7.000,00 e R$ 8.000,00 mensais (evento 585, VIDEO1), fixo
o  valor  do  dia-multa  em  1  (um)  salário  mínimo  vigente  à  época  do  fato,  desde  então
atualizado.

4.2.1. Detração e Regime Inicial

O réu não foi preso cautelarmente por ordem emanada deste Juízo.

O regime inicial  de cumprimento da pena será o  semiaberto,  à  vista  do
disposto no art. 33, §2º, b, do Código Penal.
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4.2.2. Substituição da Pena

O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não
atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.3. DINIS LOURENÇO DA SILVA

a) 1º Fato - Art. 317, caput, do CP:

Ao crime previsto no artigo 317, caput,  do Código Penal é cominada pena de
02 a 12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado,  entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da posição de preponderância que possuía na
hierarquia  do  MAPA/GO.  É  um  servidor  que,  segundo  suas  próprias  palavras  no
interrogatório judicial, possui décadas de carreira. Nessa condição, era mais esperado que se
conduzisse com retidão no dia a dia da atuação profissional, dado o destaque que detinha na
área de inspeção de produtos de origem animal no Estado de Goiás. Utilizou-se justamente
dessa posição de destaque na estrutura do órgão para facilitar a aceitação de seu pleito junto a
uma empresa fiscalizada de entrega de alta soma em dinheiro supostamente como expressão
de  apoio  político  ao  grupo  que  o  mantinha  naquela  posição.  Conspurcou  de  maneira
vergonhosa a posição funcional que mantinha.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra, ante a ausência de
registros em seu desfavor (eventos 32, 55 e 147).

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os  motivos  do  crime  devem  ser  sopesados  desfavoravelmente,  visto  que
aproveitou a ocasião de aproximação do gerente de relações institucionais e corréu RONEY
NOGUEIRA DOS SANTOS que atuava no sentido de evitar a suspensão da habilitação para
exportação da  planta da  unidade da BRF S/A de Mineiros/GO pelo DIPOA para,  assim,
formular  pleito de doação  para o  PTB/GO no importe de R$ 300.000,00,  quando era de
conhecimento público a vedação em vigor após decisão do STF. Ambas as situações elevam o
desvalor da ação: o aproveitamento de um momento em que a empresa pleiteava uma decisão
menos rigorosa que o réu decidiu tomar para si, e a finalidade de doação política desprezando
frontalmente decisão recente do STF que fora publicada em todos os meios de comunicação
maciçamente.

As  circunstâncias  devem  ser  sopesadas  amplamente  em  seu  desfavor.  É
absolutamente inaceitável que um servidor público, em pleno exercício de suas funções, após
contato telefônico com particular representante de empresa fiscalizada que se preparava para
embarcar  em um avião,  demandar  que permanecesse  na  cidade,  e  então na  mesma noite
promovesse uma reunião para o fim de solicitar, com desfaçatez inacreditável, a entrega de
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R$ 300.000,00 a título de 'apoio ao grupo político'  que o mantinha, juntamente com seus
aliados, em funções importantes do MAPA. O áudio gravado por RONEY clandestinamente
demonstra o nível de pressão promovido ao longo de vários minutos pelo  acusado e seu
comparsa,  também  funcionário  público,  duarnte  a  tal  reunião,  gerando  intenso
constrangimento no extraneus. A ação foi triste e vergonhosa.

As consequências do crime são as inerentes ao tipo.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 06 (seis) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, caput, do Código Penal,
fica DINIS LOURENÇO DA SILVA definitivamente condenado à pena de 06 (seis) anos de
reclusão.

Fixo  a  pena  de  multa  proporcionalmente  em  150  (cento  e  cinquenta)
dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É servidor público com um salário
declarado de cerca de R$ 22.000,00 mensais, fixo o valor do dia-multa em 2 (dois) salários
mínimos vigentes à época do fato, desde então atualizado.

b) 2º Fato - Art. 317, §2º, do CP:

Ao crime previsto no artigo 317, §2º, do Código Penal é cominada pena de 03
meses a 01 ano de detenção, ou multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado,  entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da posição de preponderância que possuía na
hierarquia  do  MAPA/GO.  É  um  servidor  que,  segundo  suas  próprias  palavras  no
interrogatório judicial, possui décadas de carreira. Nessa condição, era mais esperado que se
conduzisse com retidão no dia a dia da atuação profissional, dado o destaque que detinha na
área de inspeção de produtos de origem animal no Estado de Goiás. Utilizou-se justamente
dessa  posição de  destaque  na  estrutura  do órgão  para  praticar  ato  com violação  a  dever
funcional em favor de uma empresa fiscalizada.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra, ante a ausência de
registros em seu desfavor (eventos 32, 55 e 147).

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
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referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime são os usuais ao tipo.

As  circunstâncias  devem  ser  sopesadas  em  seu  desfavor.  Os  diálogos
monitorados com autorização judicial evidenciam claramente que o acusado comportou-se, a
partir  de um determinado momento,  como um serviçal da empresa fiscalizada, atendendo
diretamente  às  orientações  repassada  por  RONEY  sobre  como  deveria  agir.  Chegou  a
consultar sobre a conveniência do teor de suas decisões indagando se ficava adequada aos
interesses do terceiro, afirmando inclusive que toda e qualquer ato administrativo adotado
acerca do tema seria informado anteriormente à BRF S/A, chegando a repassar por WhatsApp
cópia do ato ainda antes de sua publicação.

As consequências do crime são as inerentes ao tipo.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 06 (seis) meses de detenção. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim,  pela  prática  do  crime previsto  no artigo 317,  §1º,  do Código Penal,
fica DINIS LOURENÇO DA SILVA definitivamente condenado à pena de 06 (seis) meses
de detenção.

Registro que optei pela aplicação da pena de detenção por entender que, à luz da
gravidade e da extensão da conduta criminosa, a só pena de multa não atenderia aos ditames
da suficiência e proporcionalidade no caso concreto.

4.3.1. Concurso de Crimes:

Por se tratar de condutas distintas, resultantes de desígnios autônomos, aplica-se
a regra do concurso material de crimes, somando-se as penas (art. 69 do CP).

Assim, tem-se uma pena corporal total de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, dos
quais 06 (seis) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção.

A multa penal a ser paga é de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão
de 02 (dois)  salários mínimos por dia-multa vigente à época do último fato delitivo,
desde então atualizado.

4.3.2. Detração e Regime Inicial

O  réu  permaneceu  preso  cautelarmente  por  ordem  emanada  deste  Juízo  de
17/03/2017 a 09/10/2017.
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O regime inicial  de cumprimento da pena será o  semiaberto,  à  vista  do
disposto no art. 33, §2º, b, do Código Penal.

4.3.3. Substituição da Pena

O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não
atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.3.4. Efeito da Condenação: Perda do cargo público

De  acordo  com  o  disposto  no  art.  92,  I,  "a",  do  Código  Penal,  é  efeito
da condenação cuja pena aplicada tenha sido superior a 01 (um) ano, nos casos em que o
crime  é  cometido  com  violação  de  dever  para  com  a  Administração  Pública,  a perda
do cargo ou função pública, justificada a sua necessidade pelo Juízo prolator, visto que, desde
o advento da Lei nº 7.209/84, aquela não consubstancia pena acessória, a ser automaticamente
aplicada (art. 92, parágrafo único, do CP).

No presente caso, entendo necessária a decretação da perda do cargo público,
em face da grave violação aos deveres funcionais para com a Administração por parte de
quem, integrando o cargo de fiscal agropecuário federal, tendo mais de uma vez ocupado a
posição de chefia máxima da estrutura do MAPA no importante Estado do Paraná no cenário
do agronegócio nacional, dele se valeu para conspurcar a sua função, deixando não só de
cumprir  sua obrigação funcional,  mas agindo de maneira diametralmente oposta,  o que o
desqualifica completamente para o exercício da função que detinha até então (STJ, 6ª Turma,
HC 74104-RS, Rel. Carlos Fernando Mathias, DJU 08/10/07, pág. 373).

Em uma sociedade que se pretende séria e evoluída não se pode aceitar que
exista nos quadros funcionais de órgão fiscalizatório quem age dessa forma, desonrando o
mandato que a comunidade lhe confiou de velar pela fiscalização, manutenção da sanidade
animal e repressão ao crime.

A propósito do cabimento da decretação de perda do cargo,  a  despeito de o
condenado não mais exercê-lo quando da sentença (seja por aposentadoria, seja por demissão
na esfera administrativa), o entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do TRF da
4ª Região:

PENAL.  CORRUPÇÃO  PASSIVA. PERDA  DO  CARGO PÚBLICO.  CP-ART.  92,  I.
INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA "EXTRA PETITA". CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E
SENTENÇA. EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. NÃO AUTOMÁTICO. SERVIDOR
APOSENTADO. 1. Está respeitado o princípio da correlação lógica que deve haver entre a
denúncia e a sentença, quando a condenação, e seus efeitos, decorrem estritamente dos fatos
articulados  na peça acusatória.  2.  Nos termos do art.  92,  I,  do CP,  é viável a aplicação,
motivada, do efeito condenatório de perda do cargo público, se o réu foi condenado por crime
praticado  violando  dever  para  com  à  Administração  Pública,  desde  que  as  reprimendas
corporais aplicadas estejam em conformidade com o dito dispositivo legal.  3. O fato de o
servidor estar aposentado não impede o judiciário de examinar a possibilidade da decretação
da perda  do  cargo público.  4.  Embargos  infringentes  não  providos.  (TRF4,  EINACR
2000.04.01.142427-8, Quarta Seção, Relator Luiz Fernando Wowk Penteado, DJ 12/01/2005).
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Assim, decreto a perda do cargo público ostentado pelo condenado quando do
cometimento  dos  fatos  objeto  desta condenação.  Esta,  caso  ele  esteja  em  gozo  de
aposentadoria,  deverá  ser  convertida  pela  Administração,  quando  do  cumprimento  da
sentença, na cassação daquela.

Oficie-se ao MAPA/GO e ao MAPA/DF.

4.4. WELMAN PAIXÃO OLIVEIRA

 Art. 317, caput, do CP:

Ao crime previsto no artigo 317, caput,  do Código Penal é cominada pena de
02 a 12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado,  entendida esta como reprovabilidade da
conduta,  é  superior  ao usual  ao tipo,  diante  da  posição  de  que possuía  na  hierarquia  do
MAPA/GO, em face da atribuição que detinha de assessor e conselheiro informal do corréu
DINIS. Embora não seja servidor de carreira do MAPA - ele mesmo afirmou não ter logrado
êxito em concurso público para o cargo de fiscal agropecuário federal - atuava no MAPA
desde  2004  por  intermédio  de  um  termo  de  cooperação  técnica  com  a  prefeitura  de
Inhumas/GO na qual era contratado como médico veterinário à época e hoje sequer pertence
aos quadros daquela  municipalidade,  mas,  surpreendentemente,  quando da deflagração da
operação ainda atuava como servidor cedido ao MAPA (evento 585,  VIDEO6),  agia com
extrema  desenvoltura  na  sede  do  órgão  em Goiás,  arvorando-se,  inclusive,  no  direito  de
criticar e apontar supostas falhas de avaliação técnica de fiscais concursados. Diante disso
tudo (proximidade e aconselhamento que fazia a DINIS, bem como os atributos profissionais
exuberantes que entendia possuir), era mais esperado que se conduzisse com retidão no dia a
dia da atuação profissional. Utilizou-se justamente dessa posição que detinha junto ao chefe
do SIPOA/GO para facilitar a aceitação de seu pleito junto a uma empresa fiscalizada de
entrega de alta soma em dinheiro supostamente como expressão de apoio político ao grupo
que o mantinha naquela posição. Conspurcou de maneira vergonhosa a posição funcional que
mantinha.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra, ante a ausência de
registros em seu desfavor (eventos 32, 55 e 147).

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os  motivos  do  crime  devem  ser  sopesados  desfavoravelmente,  visto  que
aproveitou a ocasião de aproximação do gerente de relações institucionais e corréu RONEY
NOGUEIRA DOS SANTOS que atuava no sentido de evitar a suspensão da habilitação para
exportação da  planta da  unidade da BRF S/A de Mineiros/GO pelo DIPOA para,  assim,
formular  pleito de doação  para o  PTB/GO no importe de R$ 300.000,00,  quando era de
conhecimento público a vedação em vigor após decisão do STF. Ambas as situações elevam o
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desvalor da ação: o aproveitamento de um momento em que a empresa pleiteava uma decisão
menos rigorosa; a finalidade de doação política desprezando frontalmente decisão recente do
STF que fora publicada em todos os meios de comunicação maciçamente.

As  circunstâncias  devem  ser  sopesadas  amplamente  em  seu  desfavor.  É
absolutamente inaceitável que alguém, em pleno exercício de função pública, após contato
telefônico  com  particular  representante  de  empresa  fiscalizada  que  se  preparava  para
embarcar  em um avião,  demandar  que permanecesse  na  cidade,  e  então na  mesma noite
promovesse uma reunião para o fim de solicitar, com desfaçatez inacreditável, a entrega de
R$ 300.000,00 a título de 'apoio ao grupo político'  que o mantinha, juntamente com seus
aliados, em funções importantes do MAPA. O áudio gravado por RONEY clandestinamente
demonstra o nível de pressão promovido ao longo de vários minutos pelo  acusado e seu
comparsa,  também  funcionário  público,  duarnte  a  tal  reunião,  gerando  intenso
constrangimento no extraneus. A ação foi triste e vergonhosa.

As consequências do crime são as inerentes ao tipo.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 06 (seis) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, caput, do Código Penal,
fica WELMAN PAIXÃO OLIVEIRA definitivamente condenado à pena de 06 (seis) anos
de reclusão.

Fixo  a  pena  de  multa  proporcionalmente  em  150  (cento  e  cinquenta)
dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É atualmente contratado de um
frigorífico, não havendo servidor público com um salário declarado de cerca de R$ 8.000,00
mensais (evento585, VIDEO5), fixo o valor do dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à
época do fato, desde então atualizado.

4.4.1. Detração e Regime Inicial

O réu não foi preso cautelarmente por ordem emanada deste Juízo.

O regime inicial  de cumprimento da pena será o  semiaberto,  à  vista  do
disposto no art. 33, §2º, b, do Código Penal.

4.4.2. Substituição da Pena

O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não
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atendidos o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.4.3. Efeito da Condenação: Perda do cargo público

De  acordo  com  o  disposto  no  art.  92,  I,  "a",  do  Código  Penal,  é  efeito
da condenação cuja pena aplicada tenha sido superior a 01 (um) ano, nos casos em que o
crime  é  cometido  com  violação  de  dever  para  com  a  Administração  Pública,  a perda
do cargo ou função pública, justificada a sua necessidade pelo Juízo prolator, visto que, desde
o advento da Lei nº 7.209/84, aquela não consubstancia pena acessória, a ser automaticamente
aplicada (art. 92, parágrafo único, do CP).

No presente caso, entendo necessária a decretação da perda do cargo público,
em face da grave violação aos deveres funcionais para com a Administração por parte de
quem, integrando o cargo de fiscal agropecuário federal, tendo mais de uma vez ocupado a
posição de chefia máxima da estrutura do MAPA no importante Estado do Paraná no cenário
do agronegócio nacional, dele se valeu para conspurcar a sua função, deixando não só de
cumprir  sua obrigação funcional,  mas agindo de maneira diametralmente oposta,  o que o
desqualifica completamente para o exercício da função que detinha até então (STJ, 6ª Turma,
HC 74104-RS, Rel. Carlos Fernando Mathias, DJU 08/10/07, pág. 373).

Em uma sociedade que se pretende séria e evoluída não se pode aceitar que
exista nos quadros funcionais de órgão fiscalizatório quem age dessa forma, desonrando o
mandato que a comunidade lhe confiou de velar pela fiscalização, manutenção da sanidade
animal e repressão ao crime.

A propósito do cabimento da decretação de perda do cargo,  a  despeito de o
condenado não mais exercê-lo quando da sentença (seja por aposentadoria, seja por demissão
na esfera administrativa), o entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do TRF da
4ª Região:

PENAL.  CORRUPÇÃO  PASSIVA. PERDA  DO  CARGO PÚBLICO.  CP-ART.  92,  I.
INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA "EXTRA PETITA". CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E
SENTENÇA. EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. NÃO AUTOMÁTICO. SERVIDOR
APOSENTADO. 1. Está respeitado o princípio da correlação lógica que deve haver entre a
denúncia e a sentença, quando a condenação, e seus efeitos, decorrem estritamente dos fatos
articulados  na peça acusatória.  2.  Nos termos do art.  92,  I,  do CP,  é viável a aplicação,
motivada, do efeito condenatório de perda do cargo público, se o réu foi condenado por crime
praticado  violando  dever  para  com  à  Administração  Pública,  desde  que  as  reprimendas
corporais aplicadas estejam em conformidade com o dito dispositivo legal.  3. O fato de o
servidor estar aposentado não impede o judiciário de examinar a possibilidade da decretação
da perda  do  cargo público.  4.  Embargos  infringentes  não  providos.  (TRF4,  EINACR
2000.04.01.142427-8, Quarta Seção, Relator Luiz Fernando Wowk Penteado, DJ 12/01/2005).

Assim, decreto a perda do cargo público ostentado pelo condenado quando do
cometimento  dos  fatos  objeto  desta condenação.  Esta,  caso  ele  esteja  em  gozo  de
aposentadoria,  deverá  ser  convertida  pela  Administração,  quando  do  cumprimento  da
sentença, na cassação daquela.

Oficie-se  ao  MAPA/GO,  MAPA/DF  e  à  Prefeitura  de  Inhumas/GO
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comunicando deste efeito da condenação.

4.5. FRANCISCO CARLOS DE ASSIS

a) 1º Fato - Art. 317, caput, do CP:

Ao crime previsto no artigo 317, caput,  do Código Penal é cominada pena de
02 a 12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado,  entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da posição de preponderância que possuía na
hierarquia  do  MAPA/GO.  É  um  servidor  que,  segundo  suas  próprias  palavras  no
interrogatório judicial, possui décadas de carreira. Nessa condição, era mais esperado que se
conduzisse com retidão no dia a dia da atuação profissional, dado o destaque que detinha na
estrutura, já tendo sido inclusive superintendente no Estado de Goiás. Utilizou-se justamente
dessa posição de destaque na estrutura do órgão para facilitar a aceitação de seu pleito junto a
uma empresa fiscalizada de entrega de produtos alimentícios em seu favor gratuitamente.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra, ante a ausência de
registros em seu desfavor (eventos 32, 55 e 147).

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os  motivos  do  crime  devem  ser  sopesados  desfavoravelmente,  visto  que
aproveitou a ocasião de aproximação do gerente de relações institucionais e corréu RONEY
NOGUEIRA DOS SANTOS que atuava no sentido de evitar a suspensão da habilitação para
exportação da  planta da  unidade da BRF S/A de Mineiros/GO pelo DIPOA para,  assim,
formular pleito de doação de alimentos em seu favor..

As circunstâncias são as usuais ao tipo.

As consequências do crime são as inerentes ao tipo.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

Ausentes causas agravantes.

Presente a atenuante da confissão,  reduzo a pena em 1/6 para fixá-la,  ainda
provisoriamente em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.
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Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, caput, do Código Penal,
fica  FRANCISCO CARLOS DE ASSIS definitivamente condenado à pena de 02 (dois)
anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 52 (cinquenta e dois) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É servidor público com um salário
declarado de cerca de R$ 22.000,00 mensais, fixo o valor do dia-multa em 2 (dois) salários
mínimos vigentes à época do fato, desde então atualizado.

b) 2º Fato - Art. 317, §2º, do CP:

Ao crime previsto no artigo 317, §2º, do Código Penal é cominada pena de 03
meses a 01 ano de detenção, ou multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado,  entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da posição de preponderância que possuía na
hierarquia  do  MAPA/GO.  É  um  servidor  que,  segundo  suas  próprias  palavras  no
interrogatório judicial, possui décadas de carreira. Nessa condição, era mais esperado que se
conduzisse com retidão no dia a dia da atuação profissional, dado o destaque que detinha na
estrutura, já tendo sido inclusive superintendente no Estado de Goiás. Utilizou-se justamente
dessa posição de destaque na estrutura do órgão para influenciar diretamente DINIS a praticar
ato  com  violação  a  dever  funcional  em  favor  de  uma  empresa  fiscalizada,  servindo  de
intermediário entre RONEY, representante da BRF S/A, e aquele.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra, ante a ausência de
registros em seu desfavor (eventos 32, 55 e 147).

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime são os usuais ao tipo.

As  circunstâncias  devem  ser  sopesadas  em  seu  desfavor.  Os  diálogos
monitorados com autorização judicial evidenciam claramente que o acusado comportou-se, a
partir  de  um  determinado  momento,  também  como  um  serviçal  da  empresa  fiscalizada,
atendendo diretamente às orientações repassada por RONEY sobre como deveria agir para
intermediar os pedidos junto a DINIS.

As consequências do crime são as inerentes ao tipo.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 05 (cinco) meses de detenção. 
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Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, §1º, do Código Penal, fica
FRANCISCO CARLOS DE ASSIS definitivamente condenado à pena de 05 (cinco) meses
de detenção.

Registro que optei pela aplicação da pena de detenção por entender que, à luz da
gravidade e da extensão da conduta criminosa, a só pena de multa não atenderia aos ditames
da suficiência e proporcionalidade no caso concreto.

4.5.1. Concurso de Crimes:

Por se tratar de condutas distintas, resultantes de desígnios autônomos, aplica-se
a regra do concurso material de crimes, somando-se as penas (art. 69 do CP).

Assim,  tem-se  uma  pena  corporal  total  de  03  (três)  anos  e  04  (quatro)
meses, dos quais 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção.

A multa penal a ser paga é de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, à razão de
02 (dois) salários mínimos por dia-multa vigente à época do último fato delitivo, desde
então atualizado.

4.5.2. Detração e Regime Inicial

O  réu  permaneceu  preso  cautelarmente  por  ordem  emanada  deste  Juízo  de
31/05/2017 a 24/08/2017.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, à vista do disposto
no art. 33, §2º, c, do Código Penal.

4.5.3. Substituição da Pena

O réu tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, na forma do art.
44 do Código Penal. A substituição será realizada por duas penas restritivas de direitos, quais
sejam:

-  prestação  pecuniária  (artigo  45,  §  1º,  do  Código  Penal),  equivalente  ao
pagamento,  quando da  execução,  do valor  de R$ 30.000,00,  considerada a pena corporal
aplicada e a situação financeira do réu, a ser revertida para entidade pública ou privada com
destinação social, a ser indicada oportunamente pelo MM. Juízo competente para a Execução
Penal.

- prestação de serviços à comunidade em entidade a ser determinada pelo juízo
da execução, observado o art. 46, do CP.

A prestação pecuniária se revela mais adequada ao caso em exame, tendo ema
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vista a natureza do delito, além de possuir o benefício de manter o condenado inserido no seio
da comunidade em que vive e ao mesmo tempo constitui razoável reprimenda criminal.

A prestação de serviços à comunidade revela-se mais consentânea com os fins
de repressão e prevenção da prática delitiva, atendendo ainda ao objetivo ressocializador da
pena  e  a  condição  econômica  do  réu.  A  readaptação  é  favorecida  pela  possibilidade  de
cumprimento  da  pena  em  horário  não  conflitante  com  a  jornada  normal  de  trabalho  do
condenado e por seu caráter pedagógico.

4.5.4. Efeito da Condenação: Perda do cargo público

De  acordo  com  o  disposto  no  art.  92,  I,  "a",  do  Código  Penal,  é  efeito
da condenação cuja pena aplicada tenha sido superior a 01 (um) ano, nos casos em que o
crime  é  cometido  com  violação  de  dever  para  com  a  Administração  Pública,  a perda
do cargo ou função pública, justificada a sua necessidade pelo Juízo prolator, visto que, desde
o advento da Lei nº 7.209/84, aquela não consubstancia pena acessória, a ser automaticamente
aplicada (art. 92, parágrafo único, do CP).

No presente caso, entendo necessária a decretação da perda do cargo público,
em face da grave violação aos deveres funcionais para com a Administração por parte de
quem, integrando o cargo de fiscal agropecuário federal, tendo mais de uma vez ocupado a
posição de chefia máxima da estrutura do MAPA no importante Estado do Paraná no cenário
do agronegócio nacional, dele se valeu para conspurcar a sua função, deixando não só de
cumprir  sua obrigação funcional,  mas agindo de maneira diametralmente oposta,  o que o
desqualifica completamente para o exercício da função que detinha até então (STJ, 6ª Turma,
HC 74104-RS, Rel. Carlos Fernando Mathias, DJU 08/10/07, pág. 373).

Em uma sociedade que se pretende séria e evoluída não se pode aceitar que
exista nos quadros funcionais de órgão fiscalizatório quem age dessa forma, desonrando o
mandato que a comunidade lhe confiou de velar pela fiscalização, manutenção da sanidade
animal e repressão ao crime.

A propósito do cabimento da decretação de perda do cargo,  a  despeito de o
condenado não mais exercê-lo quando da sentença (seja por aposentadoria, seja por demissão
na esfera administrativa), o entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do TRF da
4ª Região:

PENAL.  CORRUPÇÃO  PASSIVA. PERDA  DO  CARGO PÚBLICO.  CP-ART.  92,  I.
INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA "EXTRA PETITA". CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E
SENTENÇA. EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. NÃO AUTOMÁTICO. SERVIDOR
APOSENTADO. 1. Está respeitado o princípio da correlação lógica que deve haver entre a
denúncia e a sentença, quando a condenação, e seus efeitos, decorrem estritamente dos fatos
articulados  na peça acusatória.  2.  Nos termos do art.  92,  I,  do CP,  é viável a aplicação,
motivada, do efeito condenatório de perda do cargo público, se o réu foi condenado por crime
praticado  violando  dever  para  com  à  Administração  Pública,  desde  que  as  reprimendas
corporais aplicadas estejam em conformidade com o dito dispositivo legal.  3. O fato de o
servidor estar aposentado não impede o judiciário de examinar a possibilidade da decretação
da perda  do  cargo público.  4.  Embargos  infringentes  não  providos.  (TRF4,  EINACR
2000.04.01.142427-8, Quarta Seção, Relator Luiz Fernando Wowk Penteado, DJ 12/01/2005).
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Assim, decreto a perda do cargo público ostentado pelo condenado quando do
cometimento  dos  fatos  objeto  desta condenação.  Esta,  caso  ele  esteja  em  gozo  de
aposentadoria,  deverá  ser  convertida  pela  Administração,  quando  do  cumprimento  da
sentença, na cassação daquela.

Oficie-se ao MAPA/GO e ao MAPA/DF.

4.6. RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS

Art. 317, §2º, do CP:

Ao crime previsto no artigo 317, §2º, do Código Penal é cominada pena de 03
meses a 01 ano de detenção, ou multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado,  entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da condição de gerente de relações institucionais
de um conglomerado econômico com presença em diversos países do mundo, sendo uma das
maiores produtoras de proteína animal do planeta. Nessa condição, com muito mais razão se
esperava que se  conduzisse pautado pelos ditames da ética concorrencial  e  das regras da
transparência e honestidade empresariais. Utilizou-se justamente dessa posição e do próprio
poderio econômico da empresa para efetuar seus pleitos.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra, ante a ausência de
registros em seu desfavor (eventos 32, 55 e 147).

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime são os usuais ao tipo.

As  circunstâncias  devem  ser  sopesadas  em  seu  desfavor.  Os  diálogos
monitorados com autorização judicial evidenciam claramente que o acusado insistentemente
solicitava com frequência incrível o atendimento de seus pedidos em favor da empresa, não
possuindo qualquer constrangimento em lançar mão de suas relações com outros servidores
públicos que pudessem auxiliá-lo na intermediação de seus pedidos indevidos.

As consequências do crime são as inerentes ao tipo.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 06 (seis) meses de detenção. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.
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Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, §1º, do Código Penal, fica
RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS definitivamente condenado à pena de 06 (seis) meses
de detenção.

Registro que optei pela aplicação da pena de detenção por entender que, à luz da
gravidade e da extensão da conduta criminosa, a só pena de multa não atenderia aos ditames
da suficiência e proporcionalidade no caso concreto.

4.6.2. Detração e Regime Inicial

O  réu  permaneceu  preso  cautelarmente  por  ordem  emanada  deste  Juízo  de
18/03/2017 a 14/07/2017.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, à vista do disposto
no art. 33, §2º, c, do Código Penal.

4.6.3. Substituição da Pena

O réu tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, na forma do art.
44 do Código Penal. A substituição será realizada por uma pena restritiva de direitos, quais
sejam:

-  prestação  pecuniária  (artigo  45,  §  1º,  do  Código  Penal),  equivalente  ao
pagamento,  quando da  execução,  do valor  de R$ 75.000,00,  considerada a pena corporal
aplicada,  os  fatos em razão dos  quais  restou condenado e a situação financeira do réu e
capacidade econômica do empregador para quem trabalhava, a ser revertida para entidade
pública ou privada com destinação social,  a  ser  indicada oportunamente  pelo MM. Juízo
competente para a Execução Penal.

A prestação pecuniária se revela mais adequada ao caso em exame, tendo ema
vista a natureza do delito, além de possuir o benefício de manter o condenado inserido no seio
da comunidade em que vive e ao mesmo tempo constitui razoável reprimenda criminal.

5. Reparação de Danos Causados pelas Infrações Praticadas

O Ministério  Público Federal  requereu a  fixação do valor  mínimo de  danos
causados à  Administração e  à  sociedade (STJ,  REsp  1585684/DF,  Rel.  Ministra  MARIA
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  09/08/2016,  DJe
24/08/2016), sugerindo-se o valor igual àquele apontado para a multa penal, acrescido de
juros e correção monetária (TRF4, ENUL 5083376-05.2014.4.04.7000, QUARTA SEÇÃO).

No  caso,  conquanto  não  haja  dano  material  a  ser  suportado  pelas  vítimas
(Administração Pública e coletividade) decorrente das condutas que possa ser aferível direta e
materialmente, alinho-me ao entendimento recentemente exposto pelo Superior Tribunal de
Justiça nos seguintes termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ART. 387, IV, DO
CPP.  REPARAÇÃO  CIVIL.  DANOS  MORAIS.  PEDIDO  EXPRESSO DA  ACUSAÇÃO  NA
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DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA.
DESNECESSIDADE. DANO IN RE IPSA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Admite-se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art.
387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso do Ministério Público
na denúncia.
2.  Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher,  configurado o dano
moral in re ipsa, que dispensa instrução específica.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1670242/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
10/04/2018, DJe 23/04/2018)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSO  PENAL.  REPARAÇÃO
PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.º  11.719/2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO
FORMAL  E  EXPRESSO.  DESNECESSIDADE  DE  INSTRUÇÃO  ESPECÍFICA.  1.  Este
Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja
pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos
danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para
tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo. 2.
O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já
foi  devidamente  apurada  na  instrução  penal,  não  havendo  necessidade  de  instrução
específica  para  apuração de valores,  mormente porque se  trata  de um valor  mínimo de
indenização,  fixado  nos  termos  do  disposto  no  artigo  387,  IV,  do  Código  de  Processo
Penal. 3. Agravo regimental improvido. ..EMEN:
(AIRESP 201702286389, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, STJ - SEXTA TURMA, DJE
DATA:16/10/2017)

A matéria  foi  submetida  ao  rito  dos  recursos  repetitivos  e  foi  recentemente
pacificada naquela Corte (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Entendo, por tudo que já foi exposto quando da dosimetria das penas, que a
gravidade das condutas impõe a recomposição do dano experimentado pela Administração
Pública - e a sociedade em geral - em virtude do abalo junto ao contribuinte decorrente da
violação expressa da moralidade administrativa pelos ora condenados.

Nesse cenário, acolho o requerimento ministerial e arbitro a esse título montante
idêntico àquele fixado a título de multa penal para cada um dos condenados, acrescido de
juros e correção monetária, com a ressalva do corréu RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS
que,  à  vista  da  ausência  de  multa  penal  prevista  no  tipo  pelo  qual  restou  condenado,  o
montante deverá corresponder ao valor da prestação pecuniária fixada.

Assim:

MARIA DO ROCIO NASCIMENTO deverá desembolsar à União a título de
ressarcimento de danos o equivalente 268 salários mínimos, vigentes à época do último fato
delitivo, acrescidos de juros e correção monetária. Deve ser observada, também quanto a este
ponto da condenação, a incidência dos efeitos da colaboração premiada, na forma do item
4.1.4 desta sentença.

JOSÉ ANTÔNIO DIANA MAPELLI deverá desembolsar à União a título de
ressarcimento de danos o equivalente 97 salários mínimos, vigentes à época do último fato
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delitivo, acrescidos de juros e correção monetária.

DINIS  LOURENÇO  DA  SILVA  deverá  desembolsar  à  União  a  título  de
ressarcimento de danos o equivalente 300 salários mínimos, vigentes à época do último fato
delitivo, acrescidos de juros e correção monetária.

WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA deverá desembolsar à União a título
de ressarcimento de danos o equivalente 150 salários mínimos, vigentes à época do último
fato delitivo, acrescidos de juros e correção monetária.

FRANCISCO CARLOS DE ASSIS deverá desembolsar à União a título de
ressarcimento de danos o equivalente 104 salários mínimos, vigentes à época do último fato
delitivo, acrescidos de juros e correção monetária.

RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS deverá desembolsar à União a título de
ressarcimento de danos o equivalente ao valor a ser pago a título de prestação pecuniária (R$
75.000,00), acrescido de juros e correção monetária

6. Dos Bens e Valores Apreendidos, Arrestados e Sequestrados.

Houve  a  apreensão  de  diversos  bens,  documentos  e  valores  dos  réus  em
cumprimento aos mandados de busca a apreensão expedidos no bojo da "Operação Carne
Fraca".  Assim,  caso  os  bens  e  documentos  não  interessem  a  futuras  investigações  nem
constituam, em si, objeto de crimes, devem ser restituídos aos seus legítimos proprietários
após o devido trânsito em julgado.

Quanto aos bens e valores objeto de medida cautelar de sequestro e/ou arresto
de  bens  em  relação  aos  acusados  MARIA  DO  ROCIO  NASCIMENTO,  DANIEL
GONÇALVES,  ANDRÉ  BALDISSERA  e  RONEY  NOGUEIRA  DOS
SANTOS, traslade-se cópia  desta decisão para os autos respectivos 

Quanto  a  ANDRÉ  e  RONEY,  independentemente  do  trânsito  em  julgado,
desde logo determino a restituição dos valores apreendidos e o cancelamento dos arrestos e
sequestros  de  bens  e  valores  determinados  por  decisão  judicial,  medidas  essas  a  serem
cumpridas no bojo das respectivas ações distribuídas perante esta Vara, devendo ser mantidos
à disposição do Juízo, por ora, unicamente os valores depositados a título de fiança prestada
por ambos, para os fins do art. 336 do CPP.

III. DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  julgo  parcialmente  procedente  o  pedido  de  condenação
formulado pelo Ministério Público Federal para o fim de:

a) condenar:

MARIA DO ROCIO NASCIMENTO à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e ao pagamento de multa de 67 (sessenta e sete) dias-multa, à razão de
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04 (quatro) salários mínimos por dia-multa vigente à época do último fato delitivo, desde
então  atualizado,  pela  prática  do  delito  previsto  no  art.  317,  caput  do  Código  Penal
(corrupção passiva). A ré tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direito. O regime inicial de cumprimento será o aberto.Tendo em vista o
advento  de  acordo  de  colaboração  premiada,  a  pena  aplicada  a  MARIA  DO  ROCIO
NASCIMENTO foi inteiramente substituída pelas penas ajustadas no acordo de colaboração
premiada devidamente homologado em Juízo anexado no evento 834;

JOSÉ ANTÔNIO DIANA MAPELLI  à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e ao pagamento de multa de 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão de
01 (um) salário mínimo por dia-multa vigente à época do último fato delitivo, desde
então  atualizado,  pela  prática  do  delito  previsto  no  art.  317,  caput,  do  Código  Penal
(corrupção passiva). O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito. O regime inicial de cumprimento será o semiaberto;

DINIS LOURENÇO DA SILVA à pena corporal de 06 (seis) anos e 06 (seis)
meses,  sendo  06  (seis)  anos  de  reclusão  e  06  (seis)  meses  de  detenção  e  ao  pagamento
de multa de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão de 02 (dois) salários mínimos
por dia-multa vigente à época do último fato delitivo, desde então atualizado, pela prática
do delito previsto no art. 317, caput (corrupção passiva) e no art. 317, §2º (corrupção passiva
privilegiada), na forma do art. 69, todos do Código Penal. O réu não tem direito à substituição
da  pena  privativa  de  liberdade  por  penas  restritivas  de  direito.  O  regime  inicial  de
cumprimento será o semiaberto;

WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA à pena de 06 (seis) anos de reclusão
e ao pagamento de multa de 150 (cento e  cinquenta) dias-multa,  à razão de 01 (um)
salário  mínimo  por  dia-multa  vigente  à  época  do  último  fato  delitivo,  desde  então
atualizado, pela prática do delito previsto no art. 317, caput, do Código Penal (corrupção
passiva).  O  réu  não  tem direito  à  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  penas
restritivas de direito. O regime inicial de cumprimento será o semiaberto;

FRANCISCO CARLOS DE ASSIS  à pena corporal de 03 (três) anos e 04
(quatro) meses, sendo 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de
detenção e ao pagamento de multa de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, à razão de 02
(dois)  salários mínimos por dia-multa vigente  à época do último fato delitivo,  desde
então atualizado, pelas práticas dos delitos previstos no art. 317, caput (corrupção passiva) e
no art. 317, §2º (corrupção passiva privilegiada), na forma do art. 69, todos do Código Penal.
O réu tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direito. O regime inicial de cumprimento será o aberto;

RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS à pena de 06 (seis) meses de detenção,
pela  prática  do  delito  previsto  no  art.  317,  §2º,  do  Código  Penal  (corrupção  passiva
privilegiada). O réu tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direito. O regime inicial de cumprimento será o aberto;

b) absolver:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba

:: 700004486362 - eproc - :: https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

146 de 149 28/09/2018 11:46



5016879-04.2017.4.04.7000 700004486362 .V846

MARIA  DO  ROCIO  NASCIMENTO  das  práticas  dos  delitos
capitulados no art. 316, do CP, na forma do art. 386, V, do CPP; no art. 319, do CP, na forma
do art. 386, II, do CPP; no art. 317, §2º, do CP, na forma do art. 386, III, do CPP;

DANIEL GONÇALVES FILHO da prática do delito capitulado no art. 316, do
Código Penal, na forma do art. 386, VII, do CPP;

ANDRÉ LUIS BALDISSERA  da  prática  do  delito  capitulado  no  art.  333,
parágrafo único, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, na forma do art. 386, III, do CPP;

WELMAN PAIXÃO SILVA OLIVEIRA da prática do delito capitulado no
art. 317, §2º, do Código Penal, na forma do art. 386, V, do CPP;

FRANCISCO CARLOS DE ASSIS da prática do delito capitulado no art. 333,
parágrafo único, do Código Penal, na forma do art. 386, III, do CPP;

RONEY  NOGUEIRA DOS SANTOS das  práticas  dos  delitos  capitulados
no art. 317 c/c o art. 29, ambos do CP, na forma do art. 386, V, do CPP; no art. 317, §2º, c/c o
art. 29, ambos do CP (cinco vezes), na forma do art. 386, III (quatro vezes) e I (uma vez), do
CPP; no art. 325, §1º, I, c/c o art. 29, ambos do CP, na forma do art. 386, IV, do CPP; no art.
333, parágrafo único, do CP (duas vezes), na forma do art. 386, III, do CPP.

Os réus condenados deverão arcar com o pagamento das custas processuais.

Decreto as perdas dos respectivos cargos públicos dos denunciados condenados,
observado,  quanto à  ré  MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, as  prescrições  contidas  no
acordo de colaboração premiada do evento 834 cujas penas substituíram inteiramente aquelas
aplicadas nesta sentença.

Fixo valor mínimo para indenização na forma do item 5 acima (art. 387, IV, do
CPP).

Para os fins do art. 387, §1º, do CPP, ausentes os pressupostos do art. 312, do
CPP (prisão preventiva), concedo aos condenados o direito de apelar em liberdade.

Mantenho, até ulterior deliberação, as medidas cautelares de afastamento dos
cargos  públicos  dos  réus  condenados  e  as  demais  obrigações  cautelares  eventualmente
determinadas pelo Juízo.

Relativamente  aos  denunciados  ANDRÉ  LUIS  BALDISSERA  e  RONEY
NOGUEIRA  DOS  SANTOS  autorizo,  independentemente  do  trânsito  em
julgado, o retorno ao exercício de suas funções na empresa da qual eram empregados quando
da  deflagração  da  Operação  que  originou  esta  ação  penal,  bem  como  os  desonero  das
obrigações de comparecimento em Juízo e das demais restrições de caráter pessoal impostas
por ordem deste Juízo.  O primeiro,  por ter sido absolvido. O segundo, por aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à vista da natureza do fato pelo qual restou
condenado e do respectivo quantitativo de pena, bem como diante do tempo de condenação já
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cumprido por ocasião de sua segregação preventiva. Dê-se baixa nos respectivos autos de
medidas cautelares respectivas instauradas para fiscalização das condições.

Desde  logo,  também  determino  a  restituição  dos  valores  apreendidos  e  o
cancelamento dos arrestos e sequestros de bens e valores de ANDRÉ e RONEY, devendo ser
mantidos  à  disposição  do  Juízo  unicamente  os  valores  depositados  a  título  de  fianças
prestadas  por  ambos.  O  cumprimento  destas  medidas  deverá  se  dar  no  bojo  das  ações
distribuídas perante este Juízo anteriormente para a efetivação dos arrestos/sequestros e nos
demais autos em que eventualmente haja valores apreendidos.

Não havendo recurso por parte do MPF com relação às absolvições em face de
RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, tendo em vista o crime pelo qual restou condenado se
ajustar às balizas do art. 61 da Lei nº 9.099/95, fica desde logo intimada a Acusação para se
manifestar fundamentadamente quanto ao disposto no art. 76 e no art. 89 da Lei nº 9.099/95,
tendo em consideração o assentado na Súmula nº 337 do STJ.

Havendo eventual recurso, e proferido acórdão pelo TRF4, ainda que sujeito a
recurso especial ou extraordinário, independentemente do trânsito em julgado, determino que
se proceda ao necessário à Execução Provisória da Pena, conforme autorizado pelo STF no
julgamento do ARE 964.246, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 925).

Após o trânsito em julgado:

a)  cumpram-se  as  disposições  constantes  na  Consolidação  Normativa  da
Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região.

b) quanto aos bens apreendidos por ocasião dos cumprimentos dos mandados de
busca a apreensão,  intime-se a autoridade policial  para que os restitua aos seus legítimos
proprietários, desde que não haja interesse para futuras investigações  e que não constituam,
em si objeto de crime.

c) Observe-se o disposto no art. 336 do Código de Processo Penal relativamente
às fianças prestadas pelos réus condenados.

d)  procedam-se  às  anotações  e  comunicações  necessárias  decorrentes  desta
decisão.

e) oportunamente, proceda-se à baixa.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por MARCOS JOSEGREI DA SILVA, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento  está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700004486362v846 e do código CRC 1a63f709.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCOS JOSEGREI DA SILVA
Data e Hora: 28/9/2018, às 9:13:59
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